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FORORD   
 Jernbaneverket har startet en prosess med å vurdere behov og krav til jernbane godstransport i 

Trondheimsregionen. Jernbaneverket er i brev fra Samferdselsdepartementet datert 1.april 2009 bedt 
om å gjennomføre konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere behov og krav til jernbane godstransport 
i Trondheimsregionen. KVU skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering av ny terminal, samt ulike 
konsepter for en ny terminal; herunder bla om det skal vøre èn ny stor terminal eller delt løsning med 
eksisterende terminal på Brattøra, om det skal være en gjennomkjøringsterminal eller sekketerminal 
og ulike driftskonsepter. Vurdering av standard og behov må gjøres ut fra framtidig behov i 
Trondheimsområdet; basert på bla prognoser for godsmengde og godstyper, togtyper og togstørrelser. 

En ny godsterminal må påregne en kostnad over 500 mill, og det skal derfor gjennomføres KS1 - 
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 Samferdselsdepartementet med 
høringsmerknader som skal engasjere eksterne konsulenter til en KS1-vurdering. 

Arbeidet legges opp på den måten at det produseres 4 fasedokumenter før et hoveddokument KVU.  
Behovsanalysen er første fase og danner grunnlag for mål og strategier i neste fase. De 4 fasene er: 
 
 
 
 
Behovsanalysen inndeles etter samfunnsbehov, tiltaksutløsende behov og andre behov. Behovene 
som kartlegges for ny godsterminal skal vurderes i forhold til ulike interessentgrupper. Disse er videre 
kategorisert i tre hovedinteressegrupper:  

- Primære interessenter – Interessentgrupper som i første rekke er brukere eller bli direkte berørt. 
- Sekundære interessenter – Interessentgrupper som er direkte involvert i prosjektet og KVU for ny 
godsterminal, som vedtaksmyndigheter, eiere av infrastruktur (tiltakshavere), i finansiering osv 
- Andre interessenter – Interessentgrupper som mer indirekte berøres, eller som mer sporadisk vil 
kunne ha nytte eller ulempe av tiltak som gjennomføres. 
 
På bakgrunn av interessentanalysen ble det invitert til en dags ”verksted” 29.april 2009 med formål å 
få innspill på behov, mål og strategier. Dette ga en god start på en ekstern prosess som har gitt 
grunnlag for mange resultater i behovsanalysen. De øvrige fasene beskrives i hver sine dokument. 

  

1 Behovsanalyse 2 Strategidokument 3 Kravdokument 4 Konseptanalyse 
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0 SAMMENDRAG 
Behovsanalysen er første fase i konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen, og danner grunnlag for utforming av mål og strategier for neste fase med 
målformuleringer i et Strategidokument. De 4 delene i KVU er: 
 
 
 
 
Behovene er inndelt i samfunnsbehov, tiltaksutløsende behov og andre behov.  
Behovsanalysen starter med en del grunnleggende demografiske fakte og gjennomgang av transport-
statistikker.  
 
Befolkningsutvikling planområdet 
Utkast til IKAP beskriver befolkningsutviklingen. For Trondheimsregionen er det utarbeidet egne 
prognoser for befolkningsutvikling på barneskolekretsnivå. Fire vekstalternativer er definert: Høyt, 
moderat høyt, Moderat lavt og Lavt. Årlig prosentvis befolkningsvekst i regionene er i de fire alternativene 
hhv. 1,7 – 1,4 – 1,0 og 0,6 %. Den mest sannsynlige veksten antas å være 1,0-1,4 % per år samlet for 
regionen. I de 11 kommunene i regionen er det i 2009 noe over 200 000 innbyggere. Med sannsynlig 
vekst vil det være over 300 000 innbyggere i 2030.  
 
Endringer i lokaliseringer av næringsområder, jfr. resultater fra IKAP 
Tyngdepunktet for næringslivet er naturlig nok i Trondheim by. Med ”markedstyngdepunkt” menes det 
området som genererer og/eller skaper mest godstransport. Både kartet, tetthet av forretninger og 
godsanalyser viser at markedstyngdepunktet er Trondheim by. Og hvor i byen? Mange og de største e 
logistikk bedrifter befinner seg på Brattøra, Sluppen og Tiller/Heimdalsområdet, mens sluttkundene i stor 
grad befinner seg i Midtbyen.   
IKAP har gjort søk etter nye store muligheter for næringsområder i Trondheimsregionen. Disse arealene 
beskrives i utkast til IKAP se www.trondheimsregionen.no. Behovsanalysen beskriver forholdet til IKAP. 
 
Transportmengde og transportmiddelfordeling i dag og behov i framtiden 
Resultater fra de såkalte grunnprognosene utarbeidet av SSB brukes. Prognosene fanger også opp 
effekter av demografiske (befolkning) og økonomiske trender, nasjonal politikk, transportmidlenes 
teknologiske utvikling med mer.  
 
En markedskartlegging har gitt et oppdatert grunnlag knyttet til næringslivets synspunkter på framtidig 
godsterminalbehov. Følgende konklusjoner kan trekkes fra kartleggingen: 

 Om lag 3 av 4 de spurte bedriftene mener det er behov for en ny terminalløsning i regionen. 
Transportørene og operatørene er mest entydige i denne konklusjonen 

 Nærhet mellom en (ny) godsterminal og samlastere oppgis som det viktigste forholdet for 
samlasterne selv og operatørene, og blant de viktigste for vareeierene. 

 Samlokalisering av jernbanens godsterminal og havn er i mindre grad viktig for næringslivet sett 
under ett. 1 av 3 bedrifter og spesielt transportoperatører synes imidlertid dette er viktig 

 Kort avstand til hovedveg anses som en viktig forutsetning 
 Rimelig avstand til marked er viktig 
 En ny godsterminal må håndtere både containere og vognlast 
 Mellom 10 og 15 % av de spurte vareeiernes godsmengder kan overføres til jernbane dersom den blir 

mer konkurransedyktig. Tilsvarende potensial for de spurte samlasterne er 30 %. 
 
Framtidens transportstrømmer, både sikre og usikre, kan oppsummeres i følgende scenario alternativ:  

1. Generisk vekst: Basisprognoser presentert for 2020 og 2040 
2. Vekst/endring på grunn av endret transporttilbud (ruter, kostnadsstruktur)  
3. Skifte i transportruter (nordisk) som skyldes endret infrastruktur for eksempel i flaskehalser 
4. Nyskapt transport pga ny industri eller globalt skifte i transportmønster  

1 Behovsanalyse 2 Strategidokument 3 Kravdokument 4 Konseptanalyse 
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Hvert av disse vekstpotensialene kan knyttes til transportkorridorer definert i prosjektets influensområde: 

 
Scenario - grunnlag 

Korridor/ 
Marked 

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

 
Poengene i figuren over utvikles videre til konkrete bilder av mengde gods. 1 Generisk vekst er presentert 
i kapitlene som viser de nasjonale basisprognosene.  
 
Marked nr 2. og 3. er et potensial hvis Meråkerbanen elektrifiseres gitt at nordiske togoperatører velger å 
kjøre godstog på tvers i Midt-Norden mellom svensk og norsk banenett. Her vil lokalisering av ny 
godsterminal/logistikknutepunkt spille inn for muligheten for omlasting i Trondheimsfjorden. Grunnlaget 
kan være gods som i dag skipes ut i Gøteborg havn, men som med elektrifisert Meråkerbanen og evt ny 
godsterminal (hvis det står på det) gir mulighet å skipe gods ut via Trondheimsfjorden. I tabellen antydes 
også en mulighet at Ofotbanens godstog velger en rute over Dovrebanen og deretter inn i Sverige på 
Meråkebanen videre gjennom Nord-Sverige og inn igjen til Nordland til Ofotbanen.   
 
Marked 4. kan tenkes å inntreffe hvis en ”finner” gods i Sverige som har korteste reise mellom marked, 
enten det er kontinentet, Asia eller Amerika, via Trondheimsfjorden. I dette kan det også ligge øst-vest 
transportene i tilfelle gods fra Finland, Russland eller Asia finner veien videre via en norsk havn. En 
mulighet kan være malm utvinnet i Sverige (eller enda lenger øst) som kan få nytte av transportruten. 
 
Grunnprognosene 
Grunnprognosene er grunnlaget for transportmiddelfordeling er beregnet i nasjonal godstransportmodell 
med logistikkmodul for beregningsårene 2020 og 2040. Basismatriser pr februar 2010 for årene 2020 og 
2040. Det anses at de foreliggende basismatrisene gir et realistisk bilde av den veksten som kan knyttes 
til befolkningens og økonomiens vekst i Trøndelag. Godsmodellen er imidlertid under stadig utvikling 
samt vil justeres inn mot neste NTP, det kan derfor forventes justeringer i løpet av 2010. Utvikling av 
transportteknologi, pris og kostnadsutvikling er innbakt i grunnprognosen.Oppsummering grunnprognose: 
 
Jernbane Gods på transportkjeder med tog forventes å dobles innen 2025 og 3-dobles i 2040. 

Godsbehovet TIL Sør-Trøndelag forventes å dobles i 2040, mens for gods FRA Sør-
Trøndelag forventes over en 4 dobling. Dette forutsatt at kapasitet for bane ikke er 
begrenset.   

Lastebil Transportkjeder med lastebil vil fremdeles dominere transportbildet, og forventes å ca dobles 
TIL Sør-Trøndelag i 2040, mens veksten kan bli noe lavere FRA Sør-Trøndelag med ca 60 % 
vekst til 2040. Innen 2020 forventes veksten å være ca 30 % i forhold til 2008.  

Båt Sjøtransportert gods forventes å øke moderat TIL Sør-Trøndelag med ca 50 % og 70 % 
FRA. 

Fly Andel gods på fly til/fra Sør-Trødnelag er kun på 0,1 % av total godsomsetning. Det forventes 
imidlertid at at transportkjeder med fly får høyest relativ vekst; 3,5 ganger godsvekst TIL Sør-
Trøndelag i 2040, og hele 5 ganger mer gods FRA Sør-Trøndelag i 2040 i forhold til nivået i 
2006.  
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Banetransport  

Transportprognosene for Sør-Trøndelag fram mot 2040 viser at transportkjeder med tog i utgangspunktet 
vil vokse raskere enn transportkjeder med lastebil. Hvis jernbanetransportene tillates å 3-dobles vil 
vegtransportene ”nøye” seg med dobling til 2040. Dette forutsetter imidlertid tilstrekkelig 
omlastingskapasitet i godsterminal; Hvis omlastingskapasiteten ikke økes rundt ca 2020 blir forholdet 
motsatt – det er vegtransportene som vil 3-dobles, mens jernbanetransportene vil flate ut ved jernbanens 
kapasitetsgrense som antas å være en dobling med kun en effektivisering av dagens jernbaneterminaler.  
Brattøra godsterminal i Trondheim er nær sin kapasitetsgrense og utvidelsesmulighet eksisterer ikke 
lenger. Det er derfor behov for å øke terminalkapasiteten, og både Jernbaneverket og mange 
interessenter ønsker en snarlig etablering av ny godsterminal, som bør være på rett sted. Det siste er 
spesielt viktig med tanke på distribusjonstransportene og den miljøbelasting dette påfører veg og dens 
omgivelser. 
For å oppnå betydelig overføring av gods fra veg til bane, bør det legges opp til å øke den daglige 
frekvensen av tog samt forlenge togene. Kapasitetsutredninger til Jernbaneverket viser at en dobling av 
banekapasiteten krever 10-18 nye lange kryssingsspor kostnadsvurdert til 1 - 1,5 mrd NOK.  
 
Vegtransport  

Et overordnet mål er å redusere andelen langtransportert gods og veksten i vegtrafikken. Dette vil 
tilrettelegge for sikrere (lokalt og nasjonalt) transportruter.   

Det er et paradoks at desto mer gods som overføres fra jernbane og sjø vil generere mer trafikk i 
distribusjonsområdet. Derfor vil lokal vegtransport være en utfordring uavhengig av terminalløsninger.  

Selve framkommeligheten for distribusjonstrafikken i Trondheim anses som et problem. Framtidig 
distribusjonstrafikk bør skje på et hovedvegnett, og sentrumsgatenettet må unngås. 

Det regionale perspektivet går på å etablere effektive distribusjonsruter mellom en godsterminal og 
målpunkter for godset i Midt-Norge. Det er foretatt registreringer av dagens lastebil, vogntog og 
semitrailer transporter fra Brattøra. Resulter viser et tyngdepunkt i sørlige deler av Trondheim spesielt for 
godset distribuert fra jernbane. Dette er naturlig siden et par store samlastere er lokalisert her i tillegg til 
en del grossistledd. Mesteparten av dette kommer fra eller skal til Østlandet.  

Når en ser utenfor Trondheim er det betydelig lastebiltrafikk nord for Trondheim til og fra Nord-Trøndelag. 
Det er registrert ca 1000 godskjøretøy gjennom Helltunnellen, videre nordover faller antallet til 500 
kjøretøy ved Levanger, 400 nord for Steinkjer, 300 til Grong mens det er 200 ved passering Nordland 
grense. Dette viser en betydelig mengde distribusjon på veg til/fra Nord-Trøndelag. 

Gods fra Pir I og Pir II på Brattøra har et mer spredt distribusjonsmønster, sett i forhold til jernbane. En 
god del går også nordover.   

Det større potensiell befolkningsvekst og mer industri på aksen Trondheim - Stjørdal - Steinkjer enn på 
aksen Trondheim - Melhus - Oppdal. Dette bl.a. ifølge SSB grunnprognoser for befolkningsutvikling. 
 
Sjøtransportene 

Det er ikke registrert grunnleggende kapasitetsbegrensinger i havnene. Det uttrykkes behov for å øke 
godsomlasting både mellom sjø og bane samt sjø og bil. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å øke 
frekvensen av skipsanløp. Dette vil avhenge av rederienes vilje til å satse på Trondheimsfjorden, ikke 
minst flere rederier for å gi en reell konkurranse og grunnlag for organisk vekst i sjøsektoren.   

Havnemyndighetene i Trondheimsfjorden har lansert scenarier som forutsetter at mengdene øker 
vesentlig. Utfordringen er å konsolidere nok sjøverts god til å oppnå båtfrekvens og ruteleier som 
markedet trenger for å kunne utnytte gitte transportmidler.  

Det er flere samarbeidskonstellasjoner som jobber med nye opplegg med ”roll on -roll off” skip som vil ta 
containere og semitrailerhengere. Dette vil føre til øking av slik last. Det er en intensjonsavtale mellom 
Norske Skog på Skogn og Trondheim Havn om å få til en trekantrute Kontinentet – Trondheim – Skogn - 
Kontinentet. Det er et samarbeid mellom Trondheim Havn og Ålesund om å samordne godset i Midt-
Norge og Sunnmøre mot faste båtruter.  

Omlastingsvolumet til/fra bane må sannsynligvis baseres på framtidige banetransporter østfra/over 
Meråkerbanen og nordfra/over Nordlandsbanen. Potensialet for dette framgår bl.a. i resultatene fra 
NECL. Det er pågang en departementsbestilt ”Mulighetsstudie for Meråkerbanen”, et samarbeidsprosjekt 
mellom norske og svenske samferdselsmyndigheter.  
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Tilbudet på jernbane og konkurrerende transportmidler 
Prognoser for tilbudet; Eks. reisetid, pris og frekvens. Antatte endringer i reisetid og frekvens for kollektive 
reisemidler må beregnes (som følge av endringer infrastruktur) eller antas. Parametere endres kun hvis 
det antas at disse kan påvirke de generaliserte kostnadene. Hvis enhetssatser (pris pr noe) forventes å 
endres seg pga ny teknologi eller annet, bør dette også reflekteres i referansealternativet. Dette betyr at 
det ikke vil ha noe å si for forskjellen mellom alternativene, men ha betydning for endelig standard.  
 
Endringer i infrastrukturen i planområdet 
Som hovedregel bakes inn følgende tiltak i referansealt.:  

- Alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre offentlige 
- Alle relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP for samferdselssektorer som påvirker 

godstransporttilbud  
 
 
Oppsummerte behov: 

Samfunnsbehovene er bl.a. knyttet til behovet for å få overført godstransporter fra veg til på bane og 
sjø, mer helhetlige, miljøvennlige og energieffektive transportløsninger samt bidra til at næringslivet får 
transportløsninger som er konkurransedyktige alternativer til rene vegtransporter. 

Tiltaksutløsende behov er at dagens godsterminal på Brattøra snart har nådd sin grense for kapasitet. 
Det er ingen ekspansjonsmuligheter lenger, og med vedvarende vekst (som de siste år) vil denne 
grensen være nådd før 2020. Det tas videre utgangspunkt i næringslivets transportbehov som bl.a. 
knyttes til etablering av et knutepunkt med god nok kapasitet for framtidens godstransporter til og fra 
Midt-Norge. Forbedret effektivitet er vesentlig. Dette muliggjøres av forbedret logistikk i terminalen og 
distribusjonen, arealets beskaffenhet og teknologiske løsninger for logistikknutepunktet. 

Andre behov er både behov knyttet til positive ringvirkninger og negative sideeffekter av tiltaket nytt 
logistikknutepunkt. Forhold som kan påvirkes er framkommelighet for distribusjonstrafikken i 
Trondheimsregionen. I tillegg er det behov for å se arealbehovet for dagens og ny næringsvirksomhet i 
tilknytning til knutepunktet.  

En positiv ringvirkning er for eksempel å kunne redusere godstransport på veg for å oppnå økt 
trafikksikkerhet.  

Eksempel på et negativt sideeffektsbehov er å synliggjøre potensielle konflikter med andre 
samfunnsinteresser tidlig i prosessen. 
 
Behovsanalysen har avdekket at framtidens terminal for omlasting av gods transportert på jernbane til og 
fra regionen, bør være en integrert del av et regionalt knutepunkt med gode forbindelser til hovedvegnett, 
havn og transportørenes egne terminaler.  
 
Med utgangspunkt i interessentenes grunnleggende behov for effektive godstransporter er de i løpet av 
arbeidet med behovsanalysen blitt innarbeidet begrepet ”nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen”.  
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1 INNLEDNING 
En ny godsterminal må påregne en kostnad over 500 mill, og det skal derfor gjennomføres KS1 - 
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 hørings skal gjennomgå KS1-vurdering.  
 
Jernbaneverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i brev pr 1.april 2009 bedt om å 
gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for å vurdere behov og krav til jernbane godstransport i 
Trondheimsregionen. Utdrag av brevet som påvirker utførelsen av arbeidet er:  
 

 KVUen skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering av ny terminal, samt ulike konsepter for en 
ny terminal; herunder bla om det skal vøre èn ny stor terminal eller delt løsning med eksisterende 
terminal på Brattøra, om det skal være en gjennomkjøringsterminal eller sekketerminal og ulike 
driftskonsepter. Vurdering av standard og behov må gjøres ut fra framtidig behov i 
Trondheimsområdet; basert på bla godsmengder, godstyper og togtyper / togstørrelser.  

 Lokalisering må bla. vurderes i forhold til arealbehov, markedet, kopling til det øvrige 
transportsystemet og omgivelsene (lokale interesser, arealkonflikter og miljøkonsekvenser).  

 Relativt stor usikkerhet knyttet til framtidig kapasitetsbehov tilsier at det må søkes etter fleksible 
konsepter som muliggjør en trinnvis utbygging i takt med behovet.  

 …det legges opp til en iterativ prosess der aktuelle lokaliseringsalternativer først kartlegges ut fra 
fysiske arealbehov og strategiske markedsbehov. Ulike konsept vil deretter måtte bygges opp i 
samarbeid med regionale og lokale aktører.  

 .. gir grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med ny terminal, om en evt. delt løsning 
med eksisterende terminal er aktuell og om det finnes andre alternativ… 

 …må i nødvendig grad samordnes med miljøpakke Trondheim… Det er ikke hensiktsmessig med 
felles KVU.  

 …i nødvendig grad samordnes med prosjektet Framtidens byer og IKAP-prosjektet.  
 Det bes om at det i KVUen gis en vurdering av både areal- og transportspørsmål, herunder 

langsiktig transportmiddelfordeling, framtidige investeringsbehov, jorvernhensyn og forhold 
knyttet til klimagassutslipp.  

 Spesielt bes det om at KVUen sikres transparens og konsistens mht behovsvurderinger, mål, 
krav og alternativvurderinger.  

 SD ønsker å bli involvert i vurderingene knyttet til behov, mål, krav og konseptuelle alternativer. .. 
ber derfor JBV å utarbeide behovsanalyse med interessentanalyse, og lage en skisse til 
strategidokument. Denne skissen bør drøfte samfunns- og effektmål for prosjektet, slik at 
departementet kan vurdere og fastsette målene på grunnlag av etatens forarbeid.  

 
I bestillingsbrevet er det vist til behov for samarbeid med Kystverket, Statens Vegvesen og prosjektene 
”Framtidens byer” og ”Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen” (IKAP).  
 
Jernbaneverket har som mål å legge til rette for en dobling av godstransport på bane innen 2020 og en 3-
dobling innen 2040. Kombiterminalen på Brattøra er en sekketerminal med for korte spor slik at alle tog 
må splittes før togene kjøres inn til lastesporene. Et pågående planarbeid for tilpasning til Nordre 
avlastingsveg, modernisering av godsterminal Brattøra viser at målet om dobling innen 2020 ikke er mulig 
på dagens terminalarealer. Hvis de senere års vekst fortsetter vil kapasitetsgrense nås før år 2020. 
 
I tillegg vil utbygd Nordre avlastingsveg (NAV, ferdig sommer 2010) avskjære jernbaneterminalen fra 
direkte tilgang til sjø. NAV har redusert depotkapasiteten i en del av terminalen. En 2-feltskulvert under 
vegen er ment å dekke behovet for en forbindelse på en effektiv og sikker måte. NAV vil, når hele 
vegsystemet er ferdig inkludert ny Sluppen bru og E6 øst, gi bedre fremkommelighet for godset mellom 
Brattøra til stamveg. Spørsmålet er likevel hvor raskt den økte kapasiteten blir fylt opp av personbiler.  
 
Dagens regionale knutepunkt; Brattøra med jernbane godsterminal og havn, er det største 
godsknutepunktet for varetransport mellom Trøndelag, Østlandet og Nordland. Jernbaneterminalen på 
Brattøra er nær Trondheim havn med mulighet for omlasting av gods mellom bane og sjø.  
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Ny godsterminal har en forhistorie på 90-tallet der blant annet Leangen var aktuell som ny godsterminal, 
men som ble skrinlagt i 2001. Fram til 2007 har det i praksis vært stillstand i relokaliseringsprosessen. 
Ressursene har vært konsentrert om å tilpasse Brattøra til Nordre- avlastingsveg samt å lage en plan for 
modernisering og effektivisering av Brattøra kombiterminal.  
 
En relokaliseringsprosess vil ha lange og krevende planleggingsprosesser, men det er ikke minst det 
strategisk viktigere å snarest mulig bestemme lokalisering for å gi forutsigbarhet og dermed være 
avklarende for næringslivets etableringer og kommunenes arealpolitikk.  
 
Behovsanalysen er 1. fase i en konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen. For mer informasjon om hva KVU er og utredningsprosessen, henvises det til ”Plan 
for gjennomføring” av dette prosjektet. De 4 fasene i konseptvalgutredningen er: 
 
 
 
 
 
Behovsanalysen skal avklare ulike behov for tiltaket ny godsterminal i Trondheimsregionen. Behovene 
kan deles i følgende hovedtyper: 

1) Relevante samfunnsbehov forankret i overordnede vedtak og føringer 
2) Tiltaksutløsende behov som direkte utløser prosjektet 
3) Andre behov som tiltaket utløser både positive ringvirkninger og negative sideeffekter  

 
Behovsanalysen bygger på kartlegging av ulike interessenter, deres behov og synspunkter i forhold til 
tiltaket. Disse er bl.a. dokumentert i verkstedrapport 1.  
Behovsanalysen danner grunnlag for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) samt hvilke 
krav konseptene må oppfylle. Både samfunnsbehovene, de tiltaksutløsende behovene samt behovene 
knyttet til positive ringvirkninger og negative sideeffekter, kan være en blanding av normative behov, 
etterspørselsbehov og interessegruppebaserte behov. 
 
Behovene er kartlagt ved å innhente opplysninger fra relevant grunnlagsmateriale, KVU verksted 1 og en 
markedskartlegging blant relevante aktører i næringslivet i tillegg til mange møter i prosjektgruppen. 
 
Grunnlagsmaterialet består av tidligere utredninger og planer forbindelse med godsterminallokalisering. 
På 90-tallet og starten av 2000-tallet ble det gjennomført prosesser for lokalisering av ny godsterminal i 
Trondheim i regi av Jernbaneverket.. På 2000-tallet skjedde en utvikling av konsept for logistikknutepunkt 
på Brattøra ”Trøndelagsterminalen” i regi av Trondheim Havn. Disse har bidratt til et godt underlag for å 
definere dette prosjektets interessenter.  
 
I forbindelse med oppstarten av KVU-arbeidet ble de viktigste samarbeidspartene i Trondheimsregionen 
invitert til møte den 17.12.08 for å sikre de opplysningene som allerede finnes og få fram nye innspill i 
forhold til denne prosessen; Aktuelle kommuner i det interkommunale arealplansamarbeidet i 
Trondheimsregionen (IKAP), Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens 
vegvesen, Jernbaneverket, Næringsforeningen i Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Nord-
Trøndelag samt havnemyndighetene i Trondheimsfjorden. 
 
Det er benyttet kontakter fra både Norge og Sverige som tidligere har vært knyttet til andre 
samarbeidsprosjekter, som for eksempel underlag fra prosjektorganisasjonen ”North East Cargo Link” 
(NECL), og fra andre prosjekter hvor både næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og 
andre interessentgrupper har vært involvert. 
 
I juni 2009 er det gjennomført en markedskartlegging blant utvalgte større vareeiere, samlastere og 
godsoperatører bl.a. for å kartlegge deres behov og tanker om framtidens godstransporter til og fra 
regionen.  
 
Det er også framskaffet data fra logistikkdelen av den nasjonale godstransportmodellen i forbindelse med 
behovsanalysen. Dette danner grunnlag for resultater i kapittel 2.6. Godstransportmodellen er under 
kontinuerlig utvikling, og inn i konseptanalysen tas det sikte på å bruke oppdatert modell og mer detaljerte 
beregninger med lokaliseringsspørsmålet.  
 
 
 

1 Behovsanalyse 
 

2 Strategidokument 3 Kravdokument 4 Konseptanalyse 
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ORDLISTE - BEGREP KNYTTET TIL LOGISTIKK OG GODSTRANSPORT  
 
Logistikk 
En del av forsyningskjeden som planlegger, implementerer og kontrollerer den formålstjenlige, effektive 
strømmen og lagringen av produkter. Herunder tjenester og tilhørende informasjon fra produksjonsstedet 
(utgangspunktet / kilden) til forbrukspunktet, med hensikt å møte kundens behov = ”Rett vare, på rett 
plass til rett tid”. 
 
Godsterminal 
Godsterminalers hovedfunksjoner i transportsystemet er omlasting mellom 2 eller flere transportmidler det 
være seg bil, tog, båt eller fly. Der skjer ofte samlasting, samordning og lagring av gods.  
Noen ulike terminaltyper: 

• Jernbaneterminaler: Terminaler for kombinerte transporter, vognlast og tømmer 
• Havneterminaler 
• Samlastterminaler 
• Flyterminaler 

 
I tillegg har en rekke stasjoner sidespor som i første rekke behandler interne transporter. 
  
 
Typer godstog på det norske jernbanenettet:  

• Intermodale transporter 
• Vognlasttog 
• Tømmertog 
• Industritog 
• Spesialtransporter 
• Kipptog / ”sprinter” 

 
Intermodale transporter  
Transport av lastbærer/enhetsalster (containere, vekselbeholdere og semihengere) mellom intermodale 
terminaler – for eksempel på togstammer som i stor grad pendler ubrutt mellom terminalene. Definisjonen 
omfatter også containere på skip.  
 
Intermodale terminaler 
Et sted hvor enhetslaster omlastes. Løfteutstyret er frontlastere, reachstackere eller kraner. Intermodale 
terminaler har omlastingsområdet (lastegatene) som det sentrale området mellom jernbanesiden og 
bilsiden. Depot/lagringsplass er viktig. Ved, på eller rett utenfor kan speditører (samlastere) eller 
veitransportører være etablert.  
 
Operatør eller speditør  
Organisasjon som har Ansvar for en godstransport enten direkte eller via en tredje part. 
 
Kombitransport 
Som en intermodal transport, men der kun biltransport og togtransport inngår.  
 
Kombiterminal 
Et anlegg der lastbærere overføres mellom lastebil og tog. 
 
Container 
En lastbærer for godstransport, sterk nok til å kunne løftes og stables. Utstyrt med blant annet løftebeslag 
for å forenkle håndteringen slik at den fort kan hukes på en kran, truck eller reachstacker. 
 
TEU 
De mest brukte containerstørrelsene er TEU-containere. TEU er forkortelse for Twenty Equivalent Unit, 
og angir dens lengde som er 20 fot. En container kan også være 40 fot.  
Det går i størrelsesorden 2 TEU på et vogntog eller semitrailer (siste har èn semicontainer som er større 
enn 20 fot).  
Et godstog tar 2 TEU pr vogn og med dagens standard for toglengder på 20-25 vogner (ca 400 meter), 
kan et tog ta 40-50 TEU.  
Med containerisering menes at all gods lastes i container for transport.  
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Systemtog  
NB CargoNet begrep. Opplegg der en eller noen få kunder inngår avtale med en togoperatør. Bestemt 
togopplegg spesialisert på godstype som går ubrutt mellom laste- og lossested. Basert på bruk av 
bestemte omlastingsterminaler eller side-/ industrispor, for denne/disses kunder. Biler, malm, tømmer og 
olje. 

Vognlast 
Gods lastet direkte på toget, for eksempel tømmer.  
Togtransport mellom vognlastterminaler med tradisjonelle åpne eller lukkede vogner, hvor vogn er 
lastbærer.  
 
Industritog 
Heltog med kun en type produkt, mellom spesialterminaler og mottaksforhold konstruert for bare denne 
togtypen / dette produktet.  
 
Spesialtransporter  
Sporadiske, ikke ruteoppsatte togtransporter, som for hver tog trenger spesiell godkjenning fra 
Jernbaneverket, godkjenning av enten last eller vogn for den strekning transporten gjelder.  
 
Kipptog / ”Sprinter”  
Korte og raske tog med ulike typer vogner, mellom industrispor / havnespor eller liten vognlastterminal og 
hovedterminal. Kipptog/ ”Sprinter” (NB! JBV betegnelse) betjener hovedterminal som en type 
distribusjonstransport på bane.  
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2 SITUASJONSBESKRIVELSE  

2.1 Om geografi  
Planområdet er Trondheim og nabokommunene og de steder med godsterminal i dag og størst 
transportbehov. Det legges opp til at planområdet samsvarer med kommunene som omfattes av 
regionens samarbeidsforum ”Trondheimsregionen” samt 3 andre kommuner.  
 
Områdene illustreres i følgende figurer:   
Dagens godsterminal: Brattøra Planområde: Trondheimsregionen 

Meråker

Stjørdal

Midtre Gauldal

Melhus

Orkdal

Levanger

Trondheim

Skaun

Malvik

Klæbu

 

Influensområde: Midt-Norge 

 
Planområdet (inkludert dagens store havne- og jernbaneterminaler i regionen):  

 Brattøra i Trondheim: Jernbane- og havneterminal 
 Trondheim kommune: Trondheim sentrum, industri og varesentraler i andre bydeler 
 Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre-Gauldal, Skaun og 

Orkdal. I tillegg Meråker, Levanger og Verdal.  
 Skogn (Levanger): Fiborgtangen Norske Skog fabrikk med havn og jernbane. 
 Verdal har videre skipsverftet Aker Verdal med jernbanespor til havn.  
 Meråker og Meråkerbanen inkluderes i planområdet pga jernbane til Sverige. 
 Orkanger og Stjørdal havn har mye gods til/fra regionen. 

 
Influensområdet er distribusjonsområdet i tillegg:  

 
Figur 1: Influensområdet med korridorer (kart laget av Jernbaneverket) 

 
 
Influensområdet omfattes av Midt-Norge: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og et grensesnitt mot Møre 
og Romsdal. Trøndelag omfatter også Trøndelagskysten med Frøya/Hitra, Fosenhalvøya og Namdalen. 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er i praksis er distribusjonsområde for jernbanegods. Møre- og 
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Romsdal, som inngår i Midt-Norge, har jernbaneterminal på Åndalsnes knyttet til Raumabanen. Møre og 
Romsdal er relevant å se på i forhold til å samordne sjøruter på kysten. Følgende 
hovedtransportkorridorer mater influensområdet: 
 
- Transportkorridor mellom Trøndelag og Nord-Norge  
- Transportkorridor mellom Trøndelag og Sør-Norge 
- Internasjonal transportkorridor via Meråkerb./E14 til Sverige 
- Nasjonal / internasjonal sjøkorridorer (nord og sydover) via havner i 
Trondheimsfjorden og mulige sjøruter via Møre og Romsdal 
- Korridorenes transporter over fylkesgrensene vil fungere som 
målesnitt for transportmiddelfordeling.   
 
 

2.2 Midt-Norge i det nasjonale godstransportnettet 
Nasjonal transportplan (NTP) definerer 8 nasjonale transportkorridorer samt 7 korridorer med forbindelser 
til utlandet. Til sammen utgjør dette 13 ulike transportkorridorer i og til/fra Norge. (2 av 
utenlandskorridorene er forlengelser av nasjonale korridorer).  
 
Midt-Norge, i denne sammenheng Trøndelagsfylkene samt Møre & Romsdal, er endepunkt for 5 av de 13 
transportkorridorene, og har derfor en meget sentral rolle i det nasjonale transportnettet. Det er kun Oslo 
og østlandsområdet som har flere korridorendepunkt i nettet. 
 
Figur 2: Transportkorridorer i og til/fra 
Norge (NTP 2010 - 2019) 

Figur 3: Korridor 6; Midt-Norge - Østlandet (NTP 
2010 - 2019) 

  
 
I Midt-Norge møtes de nasjonale korridorene fra Østlandet (6), Vestlandet (4) og Nordland (7) samt 
utenlandskorridorene fra Midt-Sverige / Finland (U5) og langs Norskekysten (U7).  
 
Alle tre transportformene bil, tog og båt har viktige funksjoner i forhold til godtransport i de fleste av disse 
transportkorridorene:  
 
o Hovedvegnettet i landsdelen består av E6 sør, Rv3, Rv70, E39, E14 og E6 nord 
o Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen Nordlandsbanen og Meråkerbanen går gjennom 

landsdelen. Godsterminalen på Brattøra i Trondheim inngår i jernbanens stamnett 
o Ålesund, Kristiansund og Trondheim er definert som stamnettshavner 



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

 
Versjon 16.7.2010  

 

8

Transportkorridoren til og fra Østlandet preges av tunge godsrelasjoner med stor andel transporter på 
jernbane. Både på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Bodø har banen svært høy markedsandel for 
containertransportert gods. Godstransportene til steder mellom Oslo og Trondheim går for det meste på 
veg med unntak av enkelte spesialtransporter på jernbane (tømmer på Rørosbanen og flydrivstoff på 
Gardermobanen) 
 
Relevante flaskehalser og utfordringer for godstransportene i korridoren er: 
 

o Kapasitetsbegrensninger på Alnabru godsterminal 
o Skyldes for lav kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim, gjelder ”prime time”  
o Dårlig strekningskapasitet på jernbanenettet mellom Eidsvoll, Hamar og Lillehammer 
o Høye ulykkestall på riksvegnettet både gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen 
o Kapasitets- og forurensningsproblemer på / langs hovedvegnettet i og rundt Oslo og Trondheim i 

rushtidene 
 
Figur 4:Korridor 7; Midt-Norge - Nordland 
(NTP 2010 - 2019) 

Figur 5: Korridor 4; Midt-Norge - Vestlandet (NTP 
2010 – 2019) 

 
 
Transportkorridoren til og fra Nordland preges av stor andel godstransporter på jernbane. På strekningen 
Oslo-Bodø har jernbane svært høye markedsandeler (om lag 80 %) av containertransportert gods.  
 
Godstransportene til steder mellom Trondheim og Bodø-Fauske går for det meste på sjø og veg, med 
unntak av Mo i Rana der jernbanen har godsterminal. 
 
Utenlandskorridoren til og fra Midt-Sverige og Finland (U5) som er knyttet opp mot korridor 7, har relativt 
lite godstransport på jernbane pr i dag. 
 
Relevante flaskehalser og utfordringer for godstransportene i korridorene er: 

o For lav kapasitet for godstog mellom Trondheim og Bodø  
o Dårlig strekningskapasitet på jernbanenettet Trondheim-Stjørdal og Bodø-Rognan 
o Kapasitetsbegrensninger på Alnabru godsterminal 
o Dårligere standard på jernbaneinfrastrukturen på Meråkerbanen enn den svenske Mittbanan. 
o Relativt høye ulykkestall på riksvegnettet  
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Transportkorridoren til og fra Vestlandet er den sentrale ferdselåren langs kysten i Sør-Norge og binder 
de tre storbyene Trondheim, Bergen og Stavanger sammen.  
 
Sjøverts ferdsel dominerer godstransporten på de lange strekningene, men vegtransport dominerer på de 
korte og mellomlange strekningene. Sjøtransporten i korridoren er for det meste bulkvarer. 
 
I utenlandskorridoren / farleden langs Norskekysten (U7) foregår i stor grad direkte transporter av store 
volumer råvarer og halvfabrikata til og fra europeiske og oversjøiske markeder. Korridoren har flere 
koblingspunkter til Midt-Norge bl.a. stamnettshavnene Ålesund, Kristiansund og Trondheim.  
 

2.3 Om befolkning og næringsliv 

2.3.1 Trondheimsregionen og IKAP  
Trondheimsregionen - samarbeid for utvikling (tidligere samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen) er et 
samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre 
Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ordfører, opposisjonsleder og rådmann 
er medlemmer fra hver kommune.  
IKAP skal bidra til at Trondheimsregionen gis konkurransefortrinn gjennom avklarte næringsområder. Det 
skal samtidig tilrettelegges for å gjøre miljøvennlige valg for både næringsliv og beboere. Arealbruk er det 
mest treffsikre og langsiktige virkemidlet for å redusere reiser og tilhørende klimautslipp.  
  
Kommunene er prosjekteiere og har som intensjon både å ivareta og samordne de kommunale 
interessene gjennom et helhetlig utbyggingsmønster og gjennom regional samfunnsmessig prioritering 
skal avklare og tilrettelegge viktige arealbehov. Planen har som mål føre til en samordnet avklaring av 
større næringsarealer.  
 
Rammebetingelsene for det interkommunale arealplanarbeidet baseres på en befolkningsprognose med 
en sannsynlig utvikling med gjennomsnittlig årlig vekst mellom 1,0-1,4% (2.500-3.500 personer), markert 
med mørk farge på figuren under. I tillegg er det vist en høy og lav beredskap med lysere farge. 
 
   
Figur 6: Befolkningsprognose for Trondheimsregionen til 2035 og aktuelle næringsareal (IKAP) 

Innbyggere  

 
 
 
Ut fra dette er det avledet arealbehov for næringsliv og boliger i Trondheimsregionen. Det er anslått 
behov for ca 200 dekar nytt næringsareal for arealkrevende virksomhet i året og en årlig boligbygging på 
ca 1.900 boliger per år.  
 
Sammenheng mellom næringsvirksomhet og framtidig miljøvennlig godstransporter, herunder også ny 
lokalisering av godsterminal, skal vektlegges. Se mer beskrivelse i kapittel 4.4.3. 
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2.3.2 Befolkning 
Dagens befolkningsstruktur illustreres i neste kart med befolkningsproporsjonale punkt på tettstedene: 
 
Figur 7: Dagens befolkningsstruktur i Trøndelag og Midt-Sverige 

 
 
Den pågående arealutviklingen og befolkningsvekst viser utvikling mot et sammenhengende bybånd 
mellom Trondheim via Malvik til Stjørdal. Lenger nord har Levanger, Steinkjer og Namsos befolkning hver 
på 15-20 000 innbyggere. Sør for Trondheim gjennom Gauldalen er det lavere befolkningskonsentrasjon. 
Oppdal 120 km og Røros 160 km sør for Trondheim er de neste større stedene sørover. Orkdal ca 40 km 
vest er med i Trondheims pendlingsomland. 
 
Neste tabell viser befolkningsprognose fylkesvise vekst fra 2006 til 2040. Vi ser at veksten i fylker med de 
største byene alle ligger over landsgjennomsnittet.  
For disse storbykommunene er veksten enda større og tydeligere, illustrert i tabelldel nederst. 
 
Tabell 2-1: Forutsatt demografisk vekst for fylker og utvalgte kommuner (SSB) 
  Fylker 2006 2040 Vekstfaktor 
1 Østfold       264 274          347 053             1.31  
2 Akershus       508 924          749 623             1.47  
3 Oslo       546 449          834 043             1.53  
4 Hedmark       190 616          218 598             1.15  
5 Oppland       184 972          207 731             1.12  
6 Buskerud       248 289          332 525             1.34  
7 Vestfold       225 168          293 811             1.30  
8 Telemark       168 074          194 076             1.15  
9 Aust-Agder       105 231          137 149             1.30  
10 Vest-Agder       164 644          222 713             1.35  
11 Rogaland       394 899          591 584             1.50  
12 Hordaland       422 426          571 966             1.35  
14 Sogn og Fjordane       107 748          116 991             1.09  
15 Møre og Romsdal       204 262          242 491             1.19  
16 Sør-Trøndelag       279 471          369 878             1.32  
17 Nord-Trøndelag       163 340          203 922             1.25  
18 Nordland       183 768          200 036             1.09  
19 Troms       219 588          246 508             1.12  
20 Finnmark         73 590            78 569             1.07  
  Hele landet    4 655 734        6 159 267             1.32  



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

 
Versjon 16.7.2010  

 

11

  Utvalgte kommuner 2006 2040 Vekstfaktor 
 Oslo       546 449          834 043             1.53  
 Bærum       107 366          149 252             1.39  
 Bergen       245 757          339 767             1.38  
 Kristiansand         78 142          111 537             1.43  
 Stavanger       117 114          178 691             1.53  
  Trondheim       161 418          237 949             1.47  
 
Befolkningsutvikling og inntektsutvikling er drivkrefter som utgjør det meste av volumøkningen i 
transportene både for person- og godstransport for prognose til 2040 - en referansesituasjon. Vi ser at det 
i Sør-Trøndelag forventes 32 % flere innbyggere i 2040 i forhold til 2006.  
For Nord-Trøndelag er tilsvarende vekstprognose 25 %. 
 
Neste tabell viser befolkning i 2006 og arbeidsplasser i 2005 i kommuner som har jernbane i Trøndelag:  
 
Tabell 2-2: Statistikk fra SSB (2007) befolkningsvekst 

Kommune Kommunenavn 
Arb.plass 

2005 
Bef 

2006 
Bef 

2010 
Bef 

2015 
Bef 

2020 
Bef 

2030 
Bef 

2040 
1601 Trondheim 70536 159831 164243 171214 178485 190669 198874
1634 Oppdal 2896 6524 6576 6734 6914 7358 7731
1635 Rennebu 1219 2651 2629 2614 2642 2761 2913
1636 Meldal 1571 3894 3831 3737 3702 3833 4062
1648 Støren 2571 5867 5823 5869 5942 6250 6581
1653 Melhus 6343 14290 14657 15255 15866 16977 17784
1663 Malvik 5358 12396 13093 13974 14810 16064 16750
1702 Steinkjer 8930 20570 20832 20918 21083 22030 23228
1714 Stjørdal 8903 20150 21070 22247 23374 25223 26410
1719 Skogn 7697 18187 18547 19084 19653 20874 21885
1721 Verdal 5884 13950 14094 14367 14645 15445 16224
1729 Inderøy 2528 5985 6126 6273 6438 6831 7175
1640 Røros 2623 5658 5717 5897 6108 6519 6873
1644 Ålen 1015 2082 2054 2024 1994 2070 2193
1711 Meråker 1057 2539 2558 2549 2574 2703 2852
1742 Grong 1075 2407 2362 2337 2326 2407 2541
1743 Høylandet 596 1263 1190 1134 1099 1114 1184
1744 Overhalla 1640 3471 3356 3297 3239 3330 3508
SUM   132442 301715 308758 319524 330894 352458 368768

 
Det er til sammen nesten 300 000 mennesker bosatt i jernbaneregion Trøndelag.  
Tabellen viser forventet befolkningsvekst gitt av SSB for 2010, 2015, 2020 og dernest 10 årsperiode fram 
til 2040. Tabellen viser at befolkningen i jernbaneregionen vil vokse fra ca 300 000 til nærmere 370 000 
innen 2040, en vekst på 22 % på vel 30-35 år.  
 
Tallene viser at kommunene fra og Melhus og videre nordover til Skogn vil ha betydelig vekst. Steinkjer 
noe mer moderat det første tiåret. 
 
Trondheim kommunes befolkning var 168 259 innbyggere 1.januar 2009 og 1.1.2010 var innbyggertallet 
vokst til 170 936. I tillegg er det ca 30 000 studenter i byen.  
 
For Trondheimsregionens kommuner er det utarbeidet egne prognoser for befolkningsutvikling pr 
barneskolekrets. I de 11 kommunene pr 1.12010 var det til sammen litt over 300 000 innbyggere.  
4 vekstalternativer er definert: Høyt, moderat høyt, moderat lavt og lavt. Årlig %-vis  vekst for de fire 
alternativene er hhv. 1,7 – 1,4 – 1,0 og 0,6 %. Mest sannsynlige vekst er 1,0-1,4 % årlig samlet for 
regionen. Med sannsynlig vekstrate blir det over 400 000 innbyggere i regionen innen 2030. 
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Mer detaljert studie på kommunenivå av SSB’s grunnprognoser, viser at aksen Trondheim - Stjørdal vil 
ha størst prosentvis årlig vekst for perioden 2009-2018, med 1,55 % vekst i Stjørdal, 1,38 % Malvik, 1,42 
% Trondheim og 1,58 % for Klæbu. I kommunene sør for Trondheim forventes lavere vekstrate med 1,24 
% for Melhus, 1,01 i Orkdal og 0,64 % vekst pr år i Midtre Gauldal.   
 
Demografiske prognoser leveres fra SSB (mai 2008). Det presenteres her alternativet med middels vekst 
på alle hovedparametere (”MMMM”). Forutsetninger for beregningsåret 2040 er som i NTP’s 
grunnprognoser, både med hensyn til befolkningsutvikling, inntektsutvikling og transporttilbud. Det 
beregnes også prognoser for 2020. Inntektsutvikling er basert på Finansdepartementets vurdering av 
inntektsindeks for vekst fra 2004 til 2040 på 2.36, som forutsettes innbakt i prognosene. Det er ikke lagt 
vekt på å integrere prognoser av bensin- og billettprisutvikling (samsvarer også med grunnprognosene).  

2.3.3 Sysselsetting og transportkrevende næringsliv  
Tabell viser endringen i sysselsetting 2000-2004 etter næring for begge Trøndelagsfylkene og Trondheim 
for seg.  
 
Tabell 2-3: Sysselsetting etter næring (Kilde: SSB) 

Fylke Sør-Trøndelag N-Trøndelag Trondheim 
Næring                    År 2000 2004 % 2000 2004 % 2000 2004 % 

Jordbruk/skogbruk/fiske 6361 5853 -8 6353 5871 -8 745 605 -19
Utvinning råolje/naturgass 689 799 +16 260 374 +44 689 799 +16
Industri og bergverksdrift 14914 12894 -13 7287 6733 -8 8070 7141 -12
Kraft- og vannforsyning 1107 984 -11 669 603 -10 595 468 -21
Bygge-/anleggsvirksomhet 8948 10261 +15 3851 4034 +5 5587 6694 +20
Varehandel/hotell/ restaur 23746 24469 +3 8277 8736 +6 17749 18165 +2
Transport/kommunikasjon 9155 8150 -11 3552 3553 0 6563 5651 -14
Finansiell tjenesteyting 2729 2807 +3 574 512 -11 2107 2273 +8
Forretningsmessig 
tjenesteyting, eiendom 13565 15437 +14 2436 3015 +24 12349 13689 +11
Offentlig forvaltning og 
annen tjenesteyting 49837 56149 +13 21741 22916 +5 33026 38297 +16
Uoppgitt 801 584 -27 305 261 -14 493 337 -32
SUM 131852 138387 +5 55305 56608 +2 87973 94119 +7

 
Her finner man nedgang i primærnæringene og tradisjonell industrivirksomhet (inkl. kraftforsyning), mens 
forretningsmessig tjenesteyting, bygg/anlegg og offentlig forvaltning øker, sammen med olje- og 
gassrelatert virksomhet. Sistnevnte sektor utgjør en liten andel av samlet sysselsetting (under 1 %). 
Veksten i sysselsettingen er sterkest i Trondheim, og svakest i Nord-Trøndelag. 
 
Næringslivets sammensetning og strategisk næringsplan 

IKAP har gjennomført en mulighetsstudie av aktuelle næringsareal som utgjør ca. 12000 dekar. Det 
understrekes at mange av disse arealene har betydelig konfliktnivå. Det er vurdert et behov for 200 dekar 
nytt næringsareal pr år i Trondheimsregionen. 
 
Trondheimsregionen er også oppdragsgiver for Strategisk næringsplan, et arbeid som skal peke ut 
strategier for næringsutvikling i 11 kommuner i Trondheimsregionen. Planen skal gjelde for 2010-2020.  
 
Formålet med planen er å danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Den 
skal løse næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret 
næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg. 
 
Planforslag oversendt våren 2010 fra Næringsforeningen i Trondheim til behandling i kommunene i 
Trondheimsregionen. 
 
Størrelsen og sammensetning av næringslivet varierer fra sted til sted i Trondheimsregionen. Kartet 
nedenfor viser en 10-15 mils akse nordover langs jernbanen, som er ”tyngre” enn aksen sør for byen. 
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Figur 8: Næringslivet langs jernbanen i Midt-
Norge - Størrelse og type (Ingholm 2008) 

Figur 9: Planområdet (NTP 2010-19) 
 

  
 
Trondheim er naturligvis tyngdepunktet for næringslivet. Orkdal, Melhus, Oppdal og Røros er sentere i 
sørlige deler. Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos er betydelige tettsteder i Nord-Trøndelag. 
Kartet illustrerer også tyngden til Østersund i Sverige ca 270 km øst for Trondheim.  
 
I arbeidet med strategisk næringsplan er det gjort en statuskartlegging av næringslivet fordelt på 15 ulike 
bransjer. Tabellen under viser omsetningstall (mill kr i 2007) for de 7 bransjene med størst 
godstransportbehov fordelt på de 11 kommunene. Omsetningstallene gir en indikasjon på dimensjoner og 
geografisk fordeling av transportkrevende næringsliv i regionen.  
Tallene i parentes under hver bransje viser antall virksomheter i regionen. 
 
Tabell 2-4: Transportkrevende næringsliv 11 kommuner. Omsetning i mill kr pr år (NIT 2009) 
 Bygg 

/anlegg 
(1020) 

Handel 
 
(1588) 

Mekanisk 
industri 
(200) 

Nærings-
middel 
(65) 

Petro-
leum 
(111) 

Silisium/ 
Smelteverk 
(2) 

Trevare 
 
(53) 

Stjørdal 1.015 ? 616 36 78 - 90
Malvik 244 562 140 28 5 - 24
Trondheim 12.942 21.695 4.165 7.126 7.877 - 183
Melhus 534 855 263 158 32 - 23
Skaun 180 164 42 185 - - 107
Orkdal 521 1.478 624 4 514 1.086 -
Rissa 316 439 665 118 145 - 3
Leksvik 21 ? 630 - 59 - -
Midtre Gauldal 133 422 15 462 - - 262
Klæbu 197 151 25 27 - - 4
Selbu 90 215 106 42 - - 386
Forklaring til tabellens fargekoder:  
 Både bane-, veg- og sjøinfrastruktur: Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus  
 Veg- og sjøinfrastruktur: Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik  
 Veg- og baneinfrastruktur: Midtre Gauldal  
 Kun veginfrastruktur: Klæbu og Selbu  
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Oversikt over bransjenes vekstpotensialer fram mot 2020 er neste trinn for Strategisk næringsplan. 
Relevante konklusjoner vil bli innarbeidet i det videre arbeidet med KVU-en.  

2.4 Trafikksituasjonen i Trondheim   
De siste årene har veksten i biltrafikken i Trondheimsregionen vært over landsgjennomsnittet. Det har 
medført at trafikkavviklingen for bil-, nærings- og kollektivtrafikken har blitt dårligere spesielt i Trondheim. 
Statens vegvesen gjennomfører årlige kjøretidsmålinger på det statlige hovedvegnettet i Trondheim. 
Disse målingene viser at framkommeligheten blir dårligere år for år. Etter nedleggingen av bomringen ved 
utgangen av 2005, økte trafikken over døgnet med om lag 5 pst. 
 
Ulykkessituasjonen for Trondheim sammenlignet med andre storbykommuner er negativ. I løpet av de 
siste årene er antall ulykker i Trondheim kommune økt betraktelig. Områdene i Trondheim med klart flest 
ulykkespunkt er E6 fra Lerkendal gjennom sentrum til Leangen og Omkjøringsvegen i Nardo-
Sluppenområdet.  
 
I juni 2008 ble det innført gjennomgående kollektivfelt gjennom byen for bl.a. å redusere reisetiden for 
busstrafikken. Dette har medført noe dårligere framkommelighet gjennom/i byen for næringstrafikken.   
 
Framkommeligheten og ulykkessituasjonen kan bedres ved å få all ”unødig” tungtransport vekk fra 
Trondheim sentrum. Det nye hovedvegnettet som planlegges og delvis er under bygging, vil sammen 
med en eventuell flytting av godsterminalen fra Brattøra, på kort sikt kunne bidra til økt framkommelighet 
for distribusjonstrafikk til og fra Trondheim sentrum.  
 
Imidlertid viser Statens vegvesens prognoser at Nordre avlastingsveg, som er 2-felts store deler, vil få en 
trafikkmengde som nesten fra åpningsdagen vil være nær vegens kapasitetsgrense. Dette betyr at den 
dårlige framkommeligheten for de vegtransportene som er avhengig av å levere på Brattøra, vil vedvare. 
Dette gjelder spesielt i de årene framover hvor verken ny Sluppen bru eller E6 øst ved Strindheim er 
ferdigstilt. Det er utsagn fra mange transportører at de ”skyr” å kjøre gjennom Trondheim sentrum, 
spesielt i rushtid som strekker seg over lengre og lengre perioder av dagen.  
 
Fra Trondheim Interkommunale Havns rapport ”Godstransporter i Trondheim og på Brattøra” (sept 2008):  
 
Figur 10: Godstransporter i Trondheim på veg, jernbane og sjø for 2007. Antall biler, båter og tog samt 
godsmengder pr døgn. (Trondheim Havn 2008)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Retningen på strømmene framgår av figuren og godsmengdene er oppgitt i antall tonn og biler for 
vegtransport, antall tonn og tog for banetransport og antall tonn og båtanløp for sjøtransport.  
Figuren viser at det daglig går ca 2000 trailere ut og inn av Trondheim by, det går 10 godstog og 5 skip.  
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Retningen på strømmene framgår av figuren og godsmengdene er oppgitt i antall tonn og biler for 
vegtransport, antall tonn og tog for banetransport og antall tonn og båtanløp for sjøtransport. Figuren 
viser at det daglig går ca 2000 trailere ut og inn av Trondheim by, det går 10 godstog og 5 skip.  
Sammenstilling av næringstransportstatistikk og undersøkelser viser følgende fordeling av 
godstrømmene inn og ut av selve Trondheim på transportformer (tall i tonn/år): 
 
Tabell 2-5:Godsstrømmer inn og ut av Trondheim i 2007 
Trondheim Veg *) Jernbane  Sjø Sum 
Inn til  3 698 000 477 000 1 095 000 5 270 000 
Ut fra  2 972 000 371 000 196 000 3 539 000 
Gjennom  1 689 000 399 000 - 2 088 000 

 
Vi gjør oppmerksom på at trafikk på veg er en blanding av langtransport og distribusjon også fra de 
analyserte terminalene på Brattøra. Dette betyr at vegtransport jf tabellen ikke er direkte sammenlignbar 
med de lange transportene på jernbane og sjø. Dette beskrives nærmere i kapittel 3.6 og 3.7.  
 

2.5 Dagens overordnede godstransportstrømmer 
Influensområdet for analysen er Midt-Norge; Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre & Romsdal. 
Mesteparten av transportene mellom Trøndelag og Møre er på bil, og noe på båt. Mesteparten av 
transportene til/fra Møre er Østlandsrettet. Derfor fokuseres det mest på godsstrømmer i Trøndelag. 
 
For illustrasjon av dagens godstransportstrømmer til, fra og innen Trøndelag presenteres følgende: 

 Transport mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og landet forøvrig inkludert utlandet 

 Intern godstransport i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og mellom disse to fylker  

 Anslag på trafikk over fylkesgrenser og vurdering av interntrafikk  

 Varetyper til og fra Trondheimsregionen 

 Godsstrømmer fra grunnprognoser 2020 og 2040 
 
Ut i fra statistikk og godsmodell er det utledet følgende transportmengder i 4 hovedkorridorer:  
 
Figur 11: Transporter inn og ut av Midt-Norge. Bil, jernbane og skip (tall i 1000 tonn).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En kan observere:  

 Nord-korridoren har ca 3,4 mill t gods, fordelt med 50 % på bil, 24 % på bane og 26 % skip 

850’

3000’

1500’

940’

550’
1500’

4000’

70
0’

11
00

’

300’

200’

80’

1000

2000

Bil. 1000 tonn 1000 tonn 
Båt: lyseblå 
Bane: grønn 
Bane tømmer rød 

internt 
12 800 

Internt 
6 700 

3 

1 

2

4



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

 
Versjon 16.7.2010  

 

16

 Sør-korridoren har ca 4,6 mill t gods, på bil 60 %, 26 % bane og 13 % skip (kun Østlandet) 
 Øst-korridoren har ca 800 000 t gods fordelt på 70 % veg og 30 % bane (kun tømmer) 
 Mot Vestlandet er det ca 3 mill t gods, med fordeling 46 % på veg, 2 % bane og 51 % skip 
 Mot utlandet (delvis korridor 3) har ca 3 mill t gods, fordelt på bil 10 %, bane 25 % og skip 65 % 

 Mengde på hovedaksene er i ca samme størrelsesorden; 3-4 mill t. Unntaket er retning øst kun 
ca 1 mill t.  

 
I Midt-Norge knyttes transportene til fire transportkorridorer sammen. Neste tabell viser godsfordeling på 
disse naturlige korridorene og pr transportmiddel: 
 
Tabell 2-6: Transportmiddelfordeling på hovedkorridorene. JBV/Sitma  
Korridor Parameter VEG JERNBANE SKIP SUM 

1. NORD Tonn, statistikk 900 000 700 000 ?   
Innenriks Tonn, modell 1 700 000 800 000 900 000 3 400 000 

 Nordland grense %, modell 50 % 24 % 26 % 100 % 
2. SØR Tonn, statistikk 2 400 000 1 060 000 ?   

Innenriks Tonn, modell 2 780 000          1 200 
000  

620 000 4 600 000 

 Hedmark, 
Oppland 

%, modell 60 % 26 % 13 % 100 % 

3. ØST, Utenriks Tonn, statistikk 550 000 250 000   800 000 
Sverige % andel 69 % 31 % 0 % 100 % 

4. VEST Tonn, statistikk 800 000 300 000 ?   
Innenriks Tonn, modell          1 360 

000  
70 000          1 500 

000  
2 930 000 

 Sjø, veg %, modell 46 % 2 % 51 % 100 % 
5. Korridor 2,3,4 Tonn, modell             300 

000  
            720 

000  
         1 900 

000  
2 920 000 

Utenriks %, modell 10 % 25 % 65 % 100 % 
SUM totalt modell 6 690 000 3 040 000 4 920 000 14 650 000 

  % modell 46 % 21 % 34 % 100 % 
 
I tillegg er det svært mye distribusjon av gods i Trøndelag. Hovedmengden er knyttet til Trondheim, med 
spredning av godset via E39 til og fra tettstedene Orkanger og Støren, i Nord-Trøndelag Stjørdal, 
Levanger, Steinkjer og Namsos. Tettstedene i nord har mellom 10 000 og 20 000 innbyggere. Mindre 
trafikkerte distribusjonsakser er ferja til Fosen og til innlandet Rv.712 Tydal og Røros.  
 
En stor del av distribusjonen finner man gjennom trafikktellinger på fylkesgrense mellom Nord- og Sør-
Trøndelag med ca 1000 godsbiler som er omregnet til 4 mill tonn på E6 mellom Trondheim og Stjørdal.  
Tidligere kapitler har vist at det er ca 12,8 mill t internt i Sør-Trøndelag og 6,7 mill t i Nord-Trøndelag. 
Transportmiddelfordelingen vil følges opp i egen godsmodellanalyse.  

2.6 Situasjon for jernbanetransport i Trøndelag 

2.6.1 Oversikten  
Strekningen Oslo-Trondheim er 553 km fordelt på 68 km hovedbanen Oslo-Eidsvoll og 485 km Eidsvoll-
Trondheim. Av totalt 67 stasjoner/kryssingsspor er 39 (58 %) kryssingsspor lengre enn 600 m på 
strekningen Grorud-Trondheim. Spesielt nord for Otta er det svak dekning med lengre kryssingsspor.  
 
Alle godstransporter til Nordlandsbanen (Bodø, Fauske og Mo) passerer Trondheim, og alle lokomotiv må 
bytte mellom elektrisk- og dieseldrift. Et av togene til Nordlandsbanen lastes og losses i Trondheim, mens 
de øvrige har omlastingspunkt kun Oslo (Alnabru) og terminaler i Nordland.  
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Togene mellom Bodø, Trondheim og Alnabru laster og losser enkeltvogner både i Mo i Rana og Fauske. 
Dette illustrerer hvordan transportene i og gjennom Midt-Norge i høyeste grad involverer Nordland.  
 
Togene som trafikkerer Dovrebanen er normalt kortere enn 428 m mens tog til/fra Nordlandsbanen kan 
ha lengder opptil 550-600 m. Begrensningene skyldes i hovedsak begrenset lengde på kryssingssporene. 

Etter ruteordning R 158.2 (2009) går det på en hverdag 5 kombitogpar på Dovrebanen mellom Oslo og 
Trondheim. Det går ett togpar mellom Trondheim og Bodø. I tillegg går det ett kombitogpar mellom Oslo 
og Bodø. Dette toget er innom terminalen i Trondheim for innsett og utsett av vogner.  
Følgende tabell viser fordelingen av dagens godstog på Dovrebanen og Nordlandsbanen: 
 
Tabell 2-7: Antall godstogpar*) på strekningen Oslo - Trondheim - Bodø (JBV 2007) 
Dovrebanen (nord for Dombås) Nordlandsbanen (nord for Hell) 
4 par kombitog dgl Alnabru -Trondheim  
1 par biltog dgl Drammen - Trondheim/Heimdal  
3 par kombitog dgl Alnabru - Bodø  
1 par biltog uke til Drammen - Bodø  

3 par kombitog dgl Alnabru - Bodø (samme) 
1 par kombitog dgl Trondheim - Bodø 
1 par biltog uke Drammen - Bodø (samme)  
1 par tømmertog uke Sverige-Skogn 

Sum: 8 par godstog i dimensjonerende døgn Sum: 5 par godstog i dimensjonerende døgn 
*) Et togpar er et tog i èn retning. Antall tog kan regnes som tur+retur og blir det dobbelte av togpar. 
 
Over Dombås på Dovrebanen passerer daglig 16 togpar. En dag i uka går det biltog til Heimdal og en 
annen dag til Bodø. På Nordlandsbanen over Nordland grense er det daglig 5 godstog. I 2009 var det kun 
4 da kun 2 togpar gikk Oslo-Bodø. I tillegg går ett tog pr uke med returpapirtransporter fra Sverige over 
Kongsvinger til Ranheim. Toget returnerer med ferdigvarer. 

Fire av togpendlene mellom Oslo og Trondheim har en oppholdstid på terminalen på 4-4,5 timer mens de 
andre to Oslopendlene har oppholdstid på terminalen på 16-20 timer. Det ene togparet mellom 
Trondheim og Bodø har oppholdstid på terminalen i ca 21 timer.  

2.6.2 Godsterminalsituasjonen i Trondheim  
I 2008 ble det omlastet ca 115.000 TEUs på terminalen på Brattøra. I 2009 var det en liten nedgang i 
volumet, særlig transporten på Nordlandsbanen gikk noe ned og det ble redusert med ett tog der i forhold 
til tidligere. Kombiterminalen på Brattøra er en sekketerminal med korte spor slik at alle tog må splittes før 
togene kjøres inn til lastesporene. 

De tidligere vognlasttransportene som ble håndtert på Brattøra er så godt som borte. Bare et lite volum 
vognlast håndteres i Trondheim. Det kommer ukentlig ett tog vognlast til Trondheim (Ranheim) som bare 
bytter lok og skiftes videre til Ranheim. I tillegg kommer fem tog med bilvogner til Heimdal. I disse togene 
fremføres også noen containere som tas ned til Brattøra. 

 
I Trondheim er det mange steder arealer med 
godsfunksjoner, med Brattøra som selve 
knutepunktet for bane-, båt- og biltransporter av 
gods til og fra Trondheimsregionen.  
 
Omlag 50 % av transportene til og fra Trondheim 
går via Brattøra, som er knutepunktet for bane- og 
sjøtransporter i Trøndelag. Stykkgods er 
dominerende vareslag med ca 50 % av mengden. 
 
På jernbanearealene i Trondheim sentrum er det 
en blanding av persontog- og godstogfunksjoner. 

 På kombiterminalen Brattøra i Trondheim på 
nordsiden av Trondheim sentralstasjon er det også 
hensettingsspor for godsvogner.  Det er i tillegg 
etablert ett hensettingsspor på Marienborg spesielt 
med tanke på hensetting av tømmertog.  

 

 
Figur 12: Sentrale jernbaneareal i Trondheim. 
Kilde: Areal og sporplan Trondheim (JBV) 
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Omlastingen mellom tog og bil skjer med truck og reachstacker. De fleste containere og semihengere 
hentes og leveres direkte fra og til toget uten omlasting og mellomlagring. Noen enheter blir imidlertid ikke 
hentet eller levert av kunden mens toget står disponibel på terminalen. Disse må mellomlagres i depot.  

Kapasitetsberegninger viser at etablering av Nordre avlastingsveg etter den opprinnelige planen ville gi 
sterk reduksjon i depotkapasiteten i forhold til dagens situasjon, særlig som følge av at den planlagte nye 
atkomsten fra Havnegata ville avskjære depotarealet betydelig. Det er derfor arbeidet for å finne en 
annen tilkomstløsning - det er avklart at denne skal etableres gjennom en tofelts kulvert i det nordlige 
hjørnet av terminalområdet. Dette gir en depotkapasitet som ligger nær dagens transportvolum 

For øvrig forekommer det at spor på Leangen og Lademoen benyttes til hensetting. Ankomst- og 
avgangssporene er lokalisert på Vestre kanalhavn på yttersiden av driftsbanegården.  

Følgende viser skjematisk oversikt Trondheim -Marienborg: 

 
Figur 19.b: Skjematisk oversikt over terminalfunksjonene i Trondheim sentrum 

I tilknytning til persontogfunksjonene på Trondheim sentralstasjon er driftsbanegården lokalisert på Vestre 
kanalhavn nærmest hovedsporene.  

De senere år er det foretatt liten eller ingen oppgradering av kombiterminalen. En del av bakgrunnen for 
dette har vært påvente av moderniseringsplan for tiltak etter at NAV er bygd og før en eventuell 
omlokalisering. Resultatet av planarbeidet viser at kapasiteten er begrenset uansett hva man gjør.  
 
Føringer har bidratt til at moderniseringsprosjektet på Brattøra utfordres ift å komme med mer moderate 
tiltak. Hovedplanarbeidet (se kapittel 4.4.6) er Brattøra sett i sammenheng med Vestre kanalhavn og 
Marienborg for eventuelt å optimalisere godsfunksjoner. Konklusjonene i hovedplan for Brattøra er at man 
unngår å berøre driftsbanegården. 

Figur 13: Dagens (2008) situasjon på Brattøra. Godsterminalen nederst til venstre (JBV) 

 
 
I Jernbaneverkets Handlingsprogram for 2010 – 2019 står det følgende: 
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 ”Brattøra godsterminal i Trondheim er nær sin kapasitetsgrense, og arbeidet med ny lokalisering er i 
gang. Større tiltak i eksisterende terminal vil bli forsøkt unngått. I stedet ønskes en raskest mulig 
etablering av ny terminal. Det er budsjettert med et mindre beløp til eventuelle kapasitetsforbedrende 
tiltak i eksisterende terminal”. 

 
2.6.2.1 Systemlast og nybilfrakt  

Systemtog innebærer et opplegg der en eller noen få kunder inngår avtale med en togoperatør. Bestemt 
togopplegg spesialisert på godstype som går ubrutt mellom laste- og lossested, altså av spesiell type som 
går direkte mellom leverandør og kunde. Lasten går ofte på spesialtilpassede vogner. Volumet av denne 
type gods i Trondheimsområdet er lite. 
 
Bilavlasting foregår nå på Heggstadmoen på Heimdal. Her er som en midlertidig løsning i 2008 gjort en 
enkel opprusting av spor og område. Denne funksjonen ble flyttet fra Nyhavna i 2008. 
Togselskapet som kjører biltog til Heggstadmoen tar i samme tog fra Oslo med seg noen containere som 
i dag losses/lastes på Brattøra. Operatøren har ytret ønske om å kunne håndtere containere også på 
Heggstadmen. Dette vil gi kort distribusjonsveg til kunder på Heimdalsområdet. Det er flere ukentlige 
biltogtransporter til Trøndelag og Nordland. Følgende er hentet fra operatøren CargoLink:  

Tabell 2-8: Biltransporter til Trøndelag og Nordland. Ukentlig antall vogner (CargoLink). 
Sted Pr. uke 2008 

Første ¾ år 
Antall vogner 

Pr. uke 2009 
Første ½ år 

Antall vogner 

Forventet utvikling 
høst 2009 

Antall vogner 
Trondheim 24 19 22 
Mo via Trondheim 3 2 3 
Bodø via Trondheim 8 5 7 
Narvik via Sverige 20 15 17 
 
Terminalen på Heimdal - Heggstadmoen trafikkeres for tiden med 5 biltog/uke. Det går 4 biltog/uke til 
Narvik og 1-2 tog pr uke til Mo og Bodø.  
 
Operatøren har utfordret Jernbaneverket på muligheten til å kombinere biltransporter med containere. Det 
argumenteres bl.a. med at dersom containerne håndteres på Heggstadmoen får man en miljømessig 
gevinst i form av mindre tungbiltrafikk gjennom Trondheim sentrum, og at det frigjøres kapasitet på 
Brattøra. Terminalen kan dermed fungere som en delvis avlastning for Brattøra inntil ny godsterminal i 
Trondheimsregionen står klar. Dette er under avklaring hos Jernbaneverket. 
 
 
2.6.2.2 Vognlast 

Vognlaster grupper av en eller flere uavhengige vogner med last for flere vareeiere. Vognlast kan både 
være basert på tilkobling via sidespor og vogner som lastes/losses på omlastingsterminal. For tiden 
foregår liten eller ingen omlasting av vognlastgods i Trondheim. I forbindelse med utarbeidet hovedplan 
for bilavlastingsterminal på Heggstadmoen på Heimdal er det beskrevet en mulighet for etablering ev en 
slik mulighet ved at ett av sporene kan benyttes for håndtering av vognlast dersom et slikt behov skulle 
oppstå. Dette vil også være mulig i tilfelle det legges til rette for containeromlasting på området.  

 
I vurderingene rundt framtidig areal- og sporbehov for jernbanen i Trondheimsregionen 2006-07 ble bl.a. 
følgende skrevet: Endringene i norsk industristruktur har gjort at godstogoperatøren CargoNet ikke lenger 
finner det økonomisk lønnsomt å tilby et vognlasttilbud som dekker alle jernbanestrekninger i landet. Det 
synes for tiden (pr 2006) å enighet om at det ikke er grunnlag for et bredt vognlasttilbud i Norge. Det er 
ikke funnet noe spesielt interessant marked for dette. Disse utsagnene er skrevet i 2006, og det 
forutsettes at dette må oppdateres i 2010 og at en må våre våken for endringer. For eksempel er det 
blant interessentgruppene registrert holdninger om at det bør være et framtidig vognlasttilbud, og at en ny 
terminal skal håndtere både container og vognlast. Pr i dag ivaretas muligheten av Heggstadmoen.  
 
2.6.2.3 Andre godsarealer 

Trondheim har en privat omlastingsterminal på Peterson Ranheim fabrikker – returembalasje inn og 
papirprodukter ut.  
Ila hadde et havnespor fram til 2007, som nå er omdisponert til andre formål.  
I tillegg er det viktige drifts- og vedlikeholdsfunksjoner for jernbane både på Brattøra og Marienborg.  
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Ved Stavne forgrener Dovrebanen seg til Lerkendal stasjon, og derfra er det mulighet for å fortsette i 
tunnel under Tyholt til Leangen og påkobling til Nordlandsbanen. Tunnelen brukes ikke i dag. Det antas at 
forbindelsen kan reetableres med mindre investeringer. 
 
2.6.2.4 Tømmertog til Skogn 

På Rørosbanen og Meråkerbanen går det tømmertransporter i såkalte systemtog. Det går 200 000 
tonn/år med tømmer fra Sverige på Meråkerbanen til Norske Skogs papirfabrikk på Skogn. Det var i 2008 
5 leveranser/uke til Skogn. Togene har 16 tømmervogner med en nettolast på om lag 840 tonn. I 2009 og 
i starten av 2010 er imidlertid togtrafikken nede i 1-2 togpar/uke. 
I 2006 produserte Norske Skog i Skogn 600.000 tonn med avispapir. Det regnes ikke med økt produksjon 
i årene framover. Sannsynlig framtidig utvikling i avis/papirkrevende industrier er betydelig lavere forbruk 
mot prognoseårene 2020 og 2040. 
 

  
Figur 14: Fabrikk- og terminalområdet på Skogn 
 
Ved Norske Skogs papirfabrikk i Skogn er det bygd ut en intermodal terminal for veg, jernbane og sjø. 
Det går ukentlig et skip fra Skogn til London og Rotterdam. I tillegg går det et skip ukentlig fra Skogn til 
Glasgow og Belfast. Begge er kombiskip som bl.a. kan frakte containere. 
 

2.7 Jernbanetransportene 
Intermodale transporter i kombitog er regelmessige transporter av enhetslaster som containere, 
semitrailere, vekselflak i egne tog mellom bestemte omlastingsterminaler.  
 
Siden fra slutten av 90-tallet 2000 og til årene før 2010 var det en betydelig vekst for intermodale 
jernbanetransporter.  
I 2008 ble det omlastet ca 115.000 TEUs på terminalen på Brattøra. I 2009 var det en liten nedgang i 
volumet, særlig transporten på Nordlandsbanen gikk noe ned og det ble redusert med ett tog der i forhold 
til tidligere. 
Følgende figurer viser veksten i antall TEU på landets banestrekninger.  
 
 
Figur 15: Utvikling TEU pr banestrekning (kilde 
CargoNet) 

Figur 16: Transport over kombiterminaler i 
TEU/år. (Kilde JBV 2009) 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Narvik Bodø Fauske Mo Trondheim
Brattøra

TE
U

2006

2007

2008

 
For Nordlandsbanen er økningen fra ca 70 000 i 2006 til nesten 90 000 TEU i 2008. Dette er gods til/fra 
Mo, Fauske og Bodø terminalene i Nordland. Men vi vet også at fallet til 2009 var betydelig, som følge av 
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”finanskrisen”. For Dovrebanen var det i 2008 i overkant av 80 000 TEU, med kun moderat økning fra 
2007 på et snitt nord for Dombås.  
 
Over kombiterminalen på Brattøra ble det i 2008 håndtert ca 109.000 TEU1 tilsvarende ca 1 mill tonn/år. 
Snitt pr døgn var 383 TEU, tilsvarende ca 3.300 tonn/døgn, transportert av 8 togpar til/fra Trondheim. 
 
Samlasterne som DB Schenker, Tollpost-Globe, DHL samt Posten og Bring, er de langt viktigste kundene 
for kombitogtrafikken. CargoNet har gjennom de siste årene hatt ca 50 % av samlasternes transporter 
til/fra Oslo man kan konkurrere om, og ca 70 % på Nordlandsbanen. Det har vært en sterk økning av 
kombitransportene både på landsbasis og til/fra Trondheim på 2000-tallet. Det er vanskelig å tenke seg at 
jernbanens markedsandeler for samlasterne skulle øke til særlig over ca 80 %. En del biler kjører 
partigods direkte mellom kunder og del foretar også av- og pålasting underveis. Noe gods vil alltid ha krav 
til leveringstider som vanskelig kan oppfylles på bane. 
 
Godsmengdene er utledet fra statistikker for transportmengder mellom terminalene i landet, og lagt ut på 
transportnettet og retningsfordelt i en forenklet transportmodell. Neste figur viser TEU’s pr år:   
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Figur 17: Godstransporter 2007 på jernbane i 
Midt-Norge og Nordland. TEU/år (JBV 2009) 
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Over Dombås på Dovrebanen passerer daglig 8 togpar (16 tog) med 564 TEU pr dag som tilsvarer ca 
146 000 TEU- og 1,2 mill tonn gods pr år. Diagrammet til høyre i tabellen viser mengde TEU over snittene 
og hvordan mengdene endres gjennom terminalene. Over Nordland grense ved Majavatn 
(Nordlandsbanen) passerer det daglig 8 tog (4+4) med tilsammen 69 400 TEUs- og ca 0,6 mill tonn gods 
pr år. 

                                                      
1 TEU= Twenty Feet Equivalent Unit = 20-fots container enhet 

Mo 
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Mengde i tonn (1000 tonn) er omregnet fra antall TEU ved å bruke en faktor på 8,5 tonn pr TEU som er 
en tjuefots containerehnet. Mengde pr TEU vil variere både pr retning og vareslag, men 8,5 regnes som 
et akseptabelt anslag på snittmengden.  
 
Neste figur og diagram viser tonnmengder varierende ved passering terminaler. Figuren til venstre har tall 
på snitt, men som er litt utydelig. Diagrammet til høyre viser imidlertid tonnmengdene fordelt på hvilken 
terminal godset skal til, og illustrerer dermed på en måte retningsfordelingen. 
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Figur 18: Godstransport jernbane 2007 i Midt-
Norge og Nordland. 1000 tonn/år (JBV 2009) 
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Over Nordland grense er ca 600 000 tonn gods på jernbane i kombitog. Både på terminalene i Mo og 
Fauske lastes og losses det containere/semitrailer, slik at mengdene er redusert til 350 000 tonn til/fra 
Bodø godsterminal. Pr i dag håndterer ikke Bodøterminal semihengere pga aksellastbegrensing for 
reachstacker som kreves for å håndtere semi. Oppgradering er på gang med planlagt gjennomføring i 
2012-13. Dette vil gi doblet omlastingskapasitet på Bodø.  
 
I forhold til godstransportene til/fra Nord-Norge, må en også være oppmerksom på Narvik’s rolle som 
distribusjonssenter. Narvikterminalen omsatte 50 000 TEU tilsvarende ca halv mill tonn i 2008 via 
Ofotbanen med ARE-togene fra Oslo til Narvik via Sverige. Mengdene på Ofotbanen og Nordlandsbanen 
summerer seg til over 1,2 mill tonn med jernbanetransportert gods til og fra Nord-Norge.  
 
Ifølge tidligere undersøkelser, distribueres ca halvparten av nordgående gods via Ofotbanen videre til 
Tromsø og resterende distribueres til Nord-Norge forøvrig.  
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2.8 Vegtransportene  

2.8.1 Trafikktellinger 

Sør for Trondheim ved tellepunkt Sandmoen passerer det over 1200 godskjøretøy/døgn (lastebiler, 
semitrailere og vogntog). Dette fordeles på E39 med ca 400 kjøretøy og 700-800 til/fra E6 gjennom 
Melhus/Gauldalen. I tillegg genererer krysset ved Sandmoen mye tungtransport til/fra Heggstadmoen og 
Tiller-området, som har store transportkrevende virksomheter. Nord for Trondheim - ved tellepunkt Være 
er det 900-1000 godskjøretøy.  
 
Nord for Levanger halveres antallet til ca 500 godskjøretøy, mens det over Nordland grense passerer ca 
200 godskjøretøy pr døgn.  
 
Det finnes kun sikker tellestatistikk for kjøretøy over 16 m som er vogntog og semitrailere. Lastebiler er i 
lengdegruppe 7.5 – 12,5 m som også inneholder en del andre kjøretøytyper.  
 
Neste figur viser godstrafikken over fylkesgrensene og endring i perioden 2003-2009:  
 
Tabell 2-9: ÅDT OG indeksert vekst fra 2003, for tunge/lange kjøretøy 2003-2009 
Fylke/snitt Veg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nordland EV6 196 209 197 107 208 210 189
Gr. Sør-og Nord-Tr.lag EV6 774 822 880 922 979 989 1087
Sverige EV14 79 90 94 98 107 106 100
Oppland EV6 162 191 205 202 259 250 216
Hedmark RV3 333 369 376 380 430 452 412
Møre & Romsdal EV136 229 263 277 295 319 317   
Totalt   1774 1945 2028 2002 2301 2323 2003
 
Det har vært en betydelig vekst over alle snitt, bortsett fra 2008 til 2009. Her er også et unntak; trafikken i 
Helltunnelen økte også i 2009. For de øvrige ser man fallet i sammenheng med ”finanskrisen”.  
 

2.8.2 Undersøkelse av vegtransport i 2006 og 2007 [4] 
En undersøkelse av næringstransporter på veg (intervju av sjåfører) i regi av Statens vegvesen fra 2006 
viser at semitrailere og vogntog i snitt har 15 tonn pr kjøretøy og pr lastebil 7,5 tonn. Et samlet 
gjennomsnitt er 11-12 tonn/kjøretøy. Dette brukes til å regne om til tonn på veglenkene og dermed snittet 
over fylkesgrensene. Det er også gjennomført intervju på Brattøra som gir både mengde pr kjøretøy og 
relasjon i form av hvor kjøretøyene starter fra og hvor de skal til. Det er produsert ”matriser” ut av dette 
som er lagt inn i en nettverkemodell i Cube-grensesnitt, som illustrerer godstrafikken på veg på en grei 
måte for 2007. Trafikkmatrisen for Brattøra er markert med rød fargebånd i neste figur.  
 
I Sør- og Nord-Trøndelag er det en betydelig mengde distribusjonstrafikk blandet med både 
gjennomgående langtransporter samt transporter mellom Trøndelag og resten av landet. Dette må man 
være oppmerksom på når en skal vurdere konkurranseflatene mellom bil, bane og sjø.  
 
Næringstransportundersøkelsene ga følgende retningsfordeling:  

• 60 % (2300 biler) av turene er i Midt-Norge, for Sør-Trøndelag utgjør interntrafikken 25 %. 

• 3 % (100 biler) er gjennomgangstrafikk, altså passerer Trøndelag mellom Sør- og Nord-Norge,  

• 30 % (1100-1200 næringstransporter) både starter og ender i Midt-Norge 

• Innenfor Sør-Trøndelag både starter og ender 13 % av næringstransportene  

• 7 % (150 biler) er turer mellom Nord-Norge og Midt-Norge, som altså passerer Nordland grense 
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Neste figur viser årsdøgntrafikk (ÅDT) for godskjøretøy etablert på grunnlag av en undersøkelse av 
næringstransporter fra 2006 og 2007, med en godskjøretøymatrise nettutlagt i transportmodell 
Cube/TRIPS.  
 
Resultatet er kontrollert opp mot statistikk fra de faste tellepunktene til Statens vegvesen. En 
sammenligning viser ganske godt samsvar, men blir unøyaktig i mangel på konkret statistikk for ”lastebil”.  
 

 På Rv.3 (nederst til høyre) på grense Hedmark er det 440 biler med beregnet 1,8 mill tonn gods. På 
E6 over Oppland grense transporterer 200 biler ca 1,3 mill tonn. Trafikken på E6 er imidlertid en 
blanding av transporter mellom Møre & Romsdal via Oppdal og østlandsrettede transporter.  

 Øverst i figuren, over Nordland grense er det 1,0 mill tonn gods på veg / E6. Over Nordland grense vil 
det i tillegg være transporter på kystriksvegen Rv.17, som ikke er dekket i vegkantintervjuene.  

 Høyre del av figuren viser lenken til Sverige; E14, med 540 000 tonn på veg..  
 På grensen Møre & Romsdal / Sør-Trøndelag (E39 Halsa) transporter 70 biler ca 300 000 tonn gods.  

 
Figur 19: ÅDT godskjøretøy Trøndelag i 2007. Antall kjøretøy/døgn i begge retninger. (JBV 2009) 
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Det er noe overraskende hvor lange transportene til/fra Brattøra er. Mange har målpunkt Østlandet. Dette 
skyldes at transportfunksjonene på Brattøra er langt mer enn jernbane. Brattøra er både 
samlasterområde for transportbedrifter og fungerer som godsterminal både for båt, bane og bil. 
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2.8.3 Distribusjonen knyttet til Brattøra  
Terminalundersøkelsen fra 2007 gir transportdata for lastebil, vogntog og trailere til og fra Brattøra fordelt 
på jernbanens godsterminal, Pir I og Pir 2. Det er altså registrert selve lastebilens tur.  

Datagrunnlaget på 293 intervju er vektet opp til 965 lastebiler, vogntog og semitrailere med samlet 
mengde på 3400 tonn pr døgn ganget opp til å tilsvare ca 4,3 mill tonn/år. Følgende tabell gir 
nøkkelinformasjon pr intervjusted Brattøra:  
 
Tabell 2-10:Fordeling av antall pr terminal på Brattøra 

Intervjusted 
Antall 

intervju 
Vektet antall
Kjt pr døgn 

Sum antall 
kjøretøy pr år

Andel % 
av antall

Sum 
tonn/år 

Andel % 
av tonn 

Gjennomsnitt
tonn pr kjt 

Pir 1 57 243 60 700 25 % 959 000 22 % 10,6
Pir 2 137 515 128 700 53 % 1 482 000 34 % 9,4
Jernbaneterminal 99 207 51 700 21 % 1 917 000 44 % 15,4
Totalt 293 965 241 100 100 % 4 358 000 100 % 11,3
 
ÅDT på tilførselsveg blir det dobbelte, pr tilsvarende ca 240 000 lastebilturer / 4,3 mill tonn. 
Jernbaneterminalen har 21 % av antall biler og hele 44 % av tonnmengde. Biler til/fra jernbane har i snitt 
15 tonn, mens bilene til/fra Pir 1 og 2 har ca 10 tonn pr bil.  

Biltransportene til/fra dagens godsterminal er relativt korte; Ca 45 % av turene er under 10 km og 85 % er 
kortere enn 35 km. Gjennomsnittlig turlengde er på 17 km. Neste tabell viser registrert fordeling endepkt.: 
 
Tabell 2-11:Fordelingen av mengde på endepunkter summert til og fra (tonn, andel) på Brattøra  
  Pir I Havna Jernbaneterminal Pir 2 Samlaster Totalt Brattøra 
 Til/fra Tonn Andel Tonn Andel Tonn Andel Tonn Andel 
Sør-Norge      373 000  24 %         47 000  2 %       158 000  31 %      578 000 14 %
Møre & Romsdal        91 000  6 %                  -    0 %         44 000  9 %      135 000 3 %
Pir I Havna      386 000  25 %         53 000  3 %           1 000  0 %      440 000 11 %
Jernbaneterminal        53 000  3 %         29 000  1 %         50 000  10 %      132 000 3 %
Pir II Samlaster          1 000  0 %         50 000  2 %         43 000  8 %        94 000 2 %
Nyhavna        14 000  1 %       138 000  7 %           7 000  1 %      159 000 4 %
Trondheim sentrum        43 000  3 %       127 000  6 %         27 000  5 %      197 000 5 %
Trondheim sør      202 000  13 %   1 506 000  73 %         24 000  5 %   1 732 001 42 %
øvrig Sør-Tr.lag      120 000  8 %         34 000  2 %         51 000  10 %      205 000 5 %
Nord-Tr.lag      137 000  9 %         89 000  4 %         34 000  7 %      260 000 6 %
Nord-Norge      114 000  7 %                  -    0 %         72 000  14 %      186 000 4 %
Utland        28 000  2 %                  -    0 %                  -    0 %        28 000 1 %
Totalt  1 562 000  100 %   2 073 000  100 %       511 000  100 %   4 146 002 100 %
Andel av tonn 38 %   50 %   12 %   100 %   

Mengdene og vektingen skal kontrolleres i konseptanalysen. 

Mellom Pir I og øvrige soner er det ca 1,5 mill tonn. De relasjoner som peker seg ut er internt på Pir I, her 
er det usikkerhet om det er feilkoding til satt lik fra eller om det er utrykk for at èn bil kjører skyttel og 
sjåføren har registrert det slik. Men vi ser at mengder mellom ”Sør-Norge” og Pir 1 er betydelig med 
373 000 tonn. Øvrige relasjoner til/fra havna er Trondheim sør (Tiller, Heimdal, Sluppen) med 13 % og ca 
200 000 tonn.  

Mellom Jernbaneterminalen og andre steder er det registrert ca 2 mill tonn. Her skiller Trondheim sør seg 
spesielt ut med 73 % av mengdene ca 1,5 mill tonn. Her befinner de store grossistlagrene samt samlaster 
Schenker seg. Øvrige relasjoner med nest høyest andel er Nord-Trøndelag med 4 % og ca 90 000 tonn 
og til/fra Pir I 3 % ca 50 000 tonn. 
Endelige endepunkter fra Samlastere, grossister og 3 parts logistikkutøvere blir ikke nødvendigvis 
registrert. Det antas at den store andelen til og fra Trondheim sør er et utrykk for dette, der er mange 
store logistikkaktører. Dette har betydning for transportarbeidet for første ledd på Trondheimssiden, men 
ikke nødvendigvis helt til sluttkunden. 

Mellom Pir 2 (samlastere) og andre steder er det vektet ca 500 000 tonn med gods. Her skiller Sør-Norge 
seg ut med 31 % ca 158 000 tonn, Nord-Norge 14 % og ca 72 000 tonn samt Jernbaneterminal og Sør-
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Trøndelag for øvrig med hver 10 % tilsvarende ca 50 000 tonn. Neste figur viser resultater fra samme 
datakilde men for antall kjøretøy pr døgn og andel som er splittet på relasjoner som inkluderer Brattøra 
(gul farge) og en andel for soner eksklusive Brattøra (lyseblå).  

 
Figur 20: Distribusjon til/fra Brattøra i 2007. Antall tunge godskjøretøy pr døgn 
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Følgende kan leses ut fra figuren: 

 23 % av kjøretøyene ender eller slutter i Trondheims sørlige deler (Tiller, Heimdal, Sluppen) 
 23 % har endepunkt i Trondheims mer sentrale deler (Trondheim Sentrum, Nyhavna) 
 14 % har endepunkt i Sør-Trøndelag for øvrig, mest i kommuner sør for Trondheim 
 Til/fra Trondheim kommune distribueres 46 % 
 Til/fra Sør-Trøndelag distribueres 60 %, mens til/fra Nord-Trøndelag distribueres 12 % 
 Til/fra Møre og Romsdal 5 %.  
 Nord-Norge og Sør- Norge har hhv. 6 % og 4 % av godstransportene til/fra Brattøra   

 
Neste figur viser registrerte varegrupper fra Brattøraterminalene:  

Figur 21: Fordeling av varegrupper for alle transportene til/fra Brattøra 
FIGUR: Brattøra 2007 -  1000 tonn/år og andel
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Stykkgods er største varegruppe med 52 % og over 2 mill tonn. Dernest kommer matvarer 30 % og fisk 5 
%. Varegrupper som metaller og annet har 3 %, mens tømmer/trelast, masse og termovarer har 2 %.  

2.9 Sjøtransportene i Trondheimsfjorden 
De største havnene i Trondheimsfjorden er organisert i to ulike havneforvaltninger:  

• Trondheimsfjorden interkommunale havn (Omfatter kommunene Trondheim, Orkdal og Stjørdal)  
• Indre Trondheimsfjorden havn (Omfatter kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Follafoss) 
• Privat havn Skogn 

2.9.1 Trondheimsfjorden interkommunale havn 
Godstransport skip på sjø er i ferd med å ta seg opp, og det arbeides med å få etablert nye ruter til og fra 
regionen.  

Det planlegges i denne sammenheng et nytt omlastingsanlegg inkludert containerområde på Brattøra 
som vil gjøre det mulig med anløp av skip der containere og semitrailere kan rulles inn og ut av fartøyet. 
 
Tabellen under viser godsmengder fordelt på lastetyper og havnene i Trondheim (Brattøra, Ila og 
Nyhavna), Orkanger og Stjørdal for år 2008: 
 
Tabell 2-12: Transportmengder over Trondheimsfjorden Interkommunale Havn. Tonn i 2008. 

Lastetype Vareslag beskrivelse Trondheim Orkanger Stjørdal Totalt 
Våtbulk  Olje og gass       601 148            5 180         14 037        620 365 

Tørrbulk Korn, sement, sand, salt, aske,  
sukker, kull       536 529        274 141         37 374        848 044 

Stykkgods Kjøretøy (landbruk og anlegg),  
hengere, stålprodukter       190 541        162 584         16 289        369 414 

Container Antar ca 10 tonn/container           7 917          89 349          97 266 
Totalt     1 336 135        531 254         67 700     1 935 089 

 
Totalt i 2008 ble det transportert 1,93 millioner tonn gods over de 3 havnene. Trondheim hadde 
brorparten med om lag 70 %. Orkanger transporterte vel 25 % og Stjørdal i underkant av 5 %. 
Enhetslaster tilsvarende 15 600 TEU med ca 97 000 tonn ble transportert over Orkanger og Trondheim.  
 
Det har vært relativt stabile vekst fra 2000 til 2008, men når en ser over en lengre periode har det svingt 
fra 2,28 mill tonn i 1980, 1,45 mill t i 1990, 1,24 mill t i år 2000 og deretter som nevnt jevn vekst til 2008.  
 
Tabell 2-13:Transportmengder over Trondheimsfjorden Interkommunale Havn. Innenriks, 
utenriks, retningsfordeling og godstyper. Tonn i 2008. 
  Innenriks   Utenriks   Totalt Totalt SUM   
Godstype  Losset  Lastet  Losset  Lastet Losset Lastet Total Andel 
Våtbulk 556 979 40 354 23 032 0 580 011 40 354 620 365 32 %
Tørrbulk 303 385 128 270 408 207 8 182 711 592 136 452 848 044 44 %
Stykkgods 69 412 166 969 97 694 35 339 167 106 202 308 369 414 19 %
Containergods 4 624 2 148 26 776 63 718 31 400 65 866 97 266 5 %
Totalt 934 400 337 741 555 709 107 239 1 490 109 444 980 1 935 089 100 %
Andel 48 % 17 % 29 % 6 % 77 % 23 % 100 %   
 
Tabellen over viser bl.a. at retningsfordelingen på godset er skjev; 77 % losses (kommer inn), mens 23 % 
lastes (går ut). For Trondheim er fordelingen ennå skjevere; 84 % losses og 16 % lastes.  
Innenrikstransporter utgjør 65 % og utenriks 35 % av transportene til og fra de tre havnene.  
 
I 2009 ble det imidlertid et markant fall i havnevirksomhet, dette kan skyldes den såkalte finanskrisen. 
Samlet nedgang i forhold til 2008 var på hele 18 % gods over kai. Til sammen 1,58 mill tonn ble lasset og 
losset i havnene Trondheim, Orkanger og Stjørdal. Mengden er Trondheim hadde en nedgang på -14 %, 
Orkanger -30 % og Stjørdal havn -21 %. 
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2.9.2 Indre Trondheimsfjorden havn 
Indre Trondheimsfjorden Havn er et interkommunalt selskap eid av kommunene: Leksvik, Verran, Mosvik, 
Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, og Frosta. De store havnene i Indre Trondheimsfjorden Havn er 
Skogn (Norske Skog), Verdal, Steinkjer og Follafoss.  
 
Tabellen under viser samlet transportmengde for disse havnene: 
 
Tabell 2-14:Transportmengder over Indre Trondheimsfjorden Havn. Innenriks, utenriks, 
retningsfordeling og godstyper. Tonn i 2007. 
  Innenriks Utenriks Totalt Totalt SUM   
Godstype  Losset  Lastet  Losset  Lastet Losset Lastet Totalt Andel
Petroleum 31 201 0 1 636 - 33 037 - 33 037 4 %
Våtbulk 13 712 0 13 271 - 26 983 - 26 983 3 %
Tørrbulk 119 881 166 457 48 900 440 424 168 781 606 881 775 662 84 %
Mobile enheter 47 18 - - 47 18 65 0 %
Skogbruksprod. - 203 - 9 004 0 9 207 9 207 1 %
Jern og stålprod. 1 531 6 400 1 516 505 3 047 6 975 10 023 1 %
Annen stykkgods 3 754 49 378 2 575 13 718 6 329 63 096 69 425 8 %
Totalt 170125 222 626 68 099 463 662 238 224 684 800 924 401 100 %
Andel 18 % 24 % 7 % 50 % 26 % 74 % 100 %   
 
 
I 2007 ble det transportert til sammen 924 400 tonn gods over kaiene til Indre Trondheimsfjord havn. 
Mesteparten av dette, 775 600 tonn, var ”tørrbulk”, hvorav 440 000 tonn av dette var fra utland (utenriks 
losset). Mesteparten av dette er kalk fra kalkkaia i Verdal.  
Øvrig gods over en viss mengde er flytende bulk / våtbulk på ca 27 000 tonn, petroleumsprodukter 33 000 
tonn og annen stykkgods 69 400 tonn. 
 
 
I tillegg er det en del private kaier, hvorav den største av de er Norske skogs anlegg på Skogn. I 2007 var 
det registrert følgende mengder over de private kaiene (mengder i tonn):  
 

Innenriks  Losset  132 602  
   Lastet   25 568 

Utenriks Losset  192 409  
   Lastet  539 991 

SUM    890 569  
 
 
De største mengdene var lastet 260 000 tonn fra østkai Skogn (liten mengde losset og innenriks til 
sammen 8000 tonn) og til sammen 179 000 tonn fra Sødra Follafoss.   
 
I tillegg er det lastet og losset til sammen 4620 TEU 40’ containerenheter over kaiene i nordlig del. 
 
Summert mengde gods over kaiene i Indre Trondheimsfjorden havn er altså:  
 

Offentlige kaier:   924 000 tonn 
Private kaier:  890 000 tonn 
Totalt   1 814 000 tonn 

 
I 2007 var det over 1,8 mill tonn over kaiene i Nord-Trøndelags havner i Trondheimsfjorden. 
 
 

http://leksvik.kommune.no/
http://verran.kommune.no/
http://mosvik.kommune.no/
http://steinkjer.kommune.no/
http://inderoy.kommune.no/
http://verdal.kommune.no/
http://levanger.kommune.no/
http://frosta.kommune.no/
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2.9.3 Samlet sjøtransportert gods i Trondheimsfjorden 
Havnestatistikkene foran gir følgende samlede bilde av sjøtransportert gods i Trondheimsfjorden:  
 
Figur 22: Sjøtransportert gods i Trondheimsfjorden. Retningsfordeling og godstyper. Tonn 2008 
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Det ble i 2007 transportert totalt 3,8 millioner tonn på skip i Trondheimsfjorden, hvorav 1,9 mill tonn over 
Trondheim interkommunale havn og litt over 1,8 mill tonn på Indre del av fjorden (Nord-Trøndelag). Ca 
500 000 tonn er stykkgods.  
 
Det er en betydelig retningsubalanse: I midtre del losses 77 % og da 23 % lastes. 39 % av det som 
losses er våtbulk (olje og bensin) til Trondheim. I indre del av fjorden er bildet motsatt; 70 % av godset 
lastes. Mesteparten av dette er utenriks transport fra Skogn (ca 500 000 tonn) og fra Verdal (400 000 
tonn).  
 

2.9.4 Godstransporter i Midt-Norden [26,28] 
Den totale trafikken over grensen mellom Sverige og Norge baserer seg på rapporter fra NECL [28].  
 
Norge – Sverige - Norge  
Fra Nord- og Sør-Trøndelag transporteres det 67 000 tonn over grensen til Sverige. Godsmengden 
består av 62 000 tonn trykkpapir og biobrensel med destinasjon Jämtland (Østersund) samt 5000 tonn 
avispapir til Sundsvall. 
 
Det transporteres 500 000 tonn skogsråvarer fra Jämtland og Västernorrland til Norske Skogs 
papirfabrikk i Skogn, 200 000 tonn lavverdi trevirke og 300 000 rundtømmer. Til Nord- og Sør-Trøndelag 
transporteres det om lag 64 000 tonn trevarer fra Jämtland. En del industrideler transporteres også til 
Norge.  
Den totale transportmengden fra Sverige til Norge var på 584 500 tonn, basert på intervjuene.  
I NECL-intervjustudiene er det imidlertid identifisert om lag 1 mill tonn av transportmengden over 
riksgrensene. Dette tilsvarer 60-65 pst av den totale mengden ut i fra andre undersøkelser. Dette 
innebærer at det er om lag 600 000 tonn gods, som ikke er registrert.  
 
Dersom man justerer resultatene fra intervjuundersøkelsene vil dette gi en godstransport mellom Norge 
og Sverige er på om lag 1,1 mill tonn gods og mellom Sverige og Finland er mengden 500 000 tonn.  
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Norge – Finland - Norge 
Fra Nord- og Sør-Trøndelag transporteres det 11 900 tonn over grensen til Finland. Godsmengden består 
stort sett av avispapir til Pori i Finland fra Norske Skogs papirfabrikk i Skogn.  
 
Det transporteres 11 800 tonn fra Finland, hvorav godsmengden stort sett består avpapirprodukter. Det 
importeres også plastprodukter, maskiner, traktorer, metallprodukter og matvarer fra Finland.  
 
Den totale transportmengden mellom landene er på 23 750 tonn. Godstransporter skjer hovedsakelig 
med bil. 
 
På kart nedenfor er det skissert opp dagens godsstrømmer. De er i hovedsak nord-sørlig rettet. Det er 
forholdsvis liten trafikk som går langs Midtnordisk-korridor. 
 
Figur 23: Oversiktskart som viser elektrifisert jernbane 

  
 
 

2.10 Grunnprognoser fra nasjonal godstransportmodell 
I de reviderte grunnprognosene for godstransport 2006-2040 (TØI 2008) er det nasjonale 
godsmodellsystemet bl.a. brukt til å beregne fylkesfordelt transportarbeidet i framtiden. Transportarbeidet 
i hvert fylke er beregnet ut fra hvor store godsmengder som i framtiden vil belaste veg, jernbane og 
skipsleder i fylket og hvor i fylket transportene vil gå. Mengdene inkluderer innenriks del av import og 
eksport, men ikke transport av råolje og naturgass.  
 
Man må være obs. på at fordelingen på transportmidler er basert på transportkjeder. Det vil si at for 
eksempel en transportkjede med bil vil også inneholde minst et vegledd i Sør-Trøndelag. Derfor må 
tonnasjen egentlig legges til for lastebil hvis man ønsker å sammenligne med vanlig statistikk hvor 
samme tonn kan telles mange ganger. Tilsvarende effekt vil vi også ha for sjø. 
 
Grunnlaget for prognosene er SSB’s prognoser for utvikling innenfor ulike næringer. På bakgrunn av 
disse er det laget vekstbaner for 32 næringsgrupper, og matriser for forventet trafikkvekst. Disse er igjen 
fordelt på transportmidler ved bruk av logistikkmodellen (utviklet for NTP). Selv om det ligger ganske 
komplekse beregninger til grunn, så skal prognosene tolkes som en illustrasjon av størrelsesorden på 
utviklingen, gitt at verden stort sett utvikler seg som forventet. Mht infrastruktur for transport, så ligger det 
i beregningen inne dagens terminaler og omlastingsmuligheter. Siden man ser på alle varegrupper så 
omfatter tallene for eksempel også industritransporter av bulkvarer. 
Grunnlaget for prognosene for basismatrisene hviler på to hovedforutsetninger:  
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 Den ene er fremskrivninger av forventet næringsutvikling innenfor de ulike næringene. Her 
benyttes MSG-vekstbanene fra Finansdepartmentet, slik at man kan si at det er 
Finansdepartementets perspektiver som er grunnlaget.  

 Videre så ligger det inne forutsetninger om befolkningsutvikling, basert på SSB’s befolknings-
prognoser. I omregningen til transportprognoser ligger det inne forutsetninger om 
kostnadsutvikling for de ulike transportmidlene inne. 

2.10.1 Godsstrømmer mellom regioner 
I utgangspunktet fylkesfordelte matriser og utland er aggregert til grovsoner Sør-Norge, Vestlandet, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal Nord-Norge og Utland. Vestlandet er summerte fylket fra 
og med Vest-Agder til Sogn og Fjordane. Mengder knyttet til Kontinentalsokkelen er tatt ut.  
Datagrunnlaget for 2008 gir følgende mellom landsdel og fylke i Midt-Norge:  
 
Tabell 2-15: Godsstrømmer mellom landsdel og fylkene i Midt-Norge. 1000 tonn i 2008 

  Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre & Romsdal Totalt   
Til/Fra sone FRA TIL FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
Østlandet 1 106 1 678 440 748 691 1 619 2 237 4 045
Vestlandet 165 1 295 83 297 1 097 3 259 1 345 4 851
Møre & Romsdal 681 323 107 94     788 417
Sør-Trøndelag     665 698 323 681 988 1 379
Nord-Trøndelag 698 665     94 107 792 772
Nord-Norge 943 779 840 345 368 2 699 2 151 3 823
Utland 336 1 417 1 030 259 7 242 429 8 608 2 105
Totalt 3 929 6 157 3 165 2 441 9 815 8 794 16 909 17 392
Internt Sør-Trøndelag  12818         
Internt Nord-Trøndelag    6707       
Internt Møre&Romsdal      13 534     

 
 
Følgende kan leses fra tabellen av kolonne UT og INN:  

• For Møre og Romsdal 18,6 mill tonn gods inn + ut av fylket fordelt på retningene: 
o 9,8 mill t FRA (inngående) 
o 8,8 mill t TIL (utgående) 
o I tillegg 13,5 mill t interne transport i fylket, hovedsakelig på veg  

• For Sør-Trøndelag 10,1 mill tonn gods inn/ut av fylket fordelt på retning: 
o 6,1 mill t TIL - inngående 
o 3,9 mill t FRA - utgående 
o 12,8 mill t interntransport i fylket, alt på veg  

• For Nord-Trøndelag 5,6 mill tonn gods inn/ut av fylket fordelt på retning:  
o 2,4 mill t TIL - inngående 
o 3,2 mill t FRA - utgående 
o 6,7 mill tonn internt i fylket 

 
 
Tabellen gir også informasjon om mengder til/fra andre landsdeler, sum av radene:  

 TIL Østlandet 2,2 mill tonn, FRA Østlandet 4,0 mill tonn. Til/Fra Midt-Norgefylkene. 

 TIL Vestlandet 1,3 mill t, FRA Vestlandet 4,85 mill t. ” 

 TIL Nord-Norge 4,1 mill t, FRA Nord-Norge 6,2 mill t. ” 

 TIL Utland 8,6 mill t, FRA Utland til Midt-Norge 2,1 mill tonn.  

 Tabellen viser tilsvarende sum pr fylke og transportene mellom fylkene i Midt-Norge. 
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Å kjenne til forholdet mellom fylkesinterne transporter og fylkesoverskridende godstransport (som 
passerer fylkesgrensen) er viktig for vurdering av reell markedsflate og konkurranse mellom 
transportmidlene. Dette fordi interntransporter ikke anses å være relevant for jernbane eller skip.  
 
Interntransporter defineres her som turer internt i et av fylkene eller mellom fylkene i Trøndelag. 
Modellberegningene gir også at 100 % av intern transportene er på veg. Neste tabell viser 
interntransportene med vekstprognose:  
 
Tabell 2-16:Grunnprognoser for interntransportei/mellom fylker i Midt-Norge. 1000 tonn 
FRA TIL 2008 2020 2040 
Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 698 880 1 157
 Møre & Romsdal 681 834 1 143
Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 665 855 1 158
  Møre & Romsdal 107 130 166
Møre & Romsdal Sør-Trøndelag 323 469 764
 Nord-Trøndelag 94 129 203
Totalt   2 568 3 296 4 592
Indeksert vekst   1,00 1,28 1,79

 
Mellom Nord- og Sør-Trøndelag øker mengdene fra 698 + 665=1363 tusen tonn til 1157+1158=2315 
tusen tonn i 2040, en vekst på 79 %. Alt gods er på veg, slik at dette representerer en reell vekst i 
tungtrafikken (og varebiler) på E6 nord for Trondheim. Dette er varebiler og lastebiler på veg i Midt-Norge. 
 
Det er beregnet at interntransporter representerer ca 8000 bilturer i Sør-Trøndelag, 4000 i Nord-
Trøndelag. Distribusjonstrafikken mellom Sør- og Nord-Trøndelag er beregnet til å avvikles med ca 1000 
kjøretøy. Beregningene er gjort med forutsetning 3.5 tonn pr biltur.  

2.10.2 Fordeling på transportmidler 
Ut av datagrunnlaget hentes følgende mengder fordeling av mengder og andel på transportmiddel: 
 
Tabell 2-17:Transportmiddelfordeling mellom Midt-Norge og landet for øvrig inkl utenriks. 
1000tonn pr år i 2008 (SITMA/JBV 2010)  
  Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre & Romsdal 
MODE FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
 Lastebil 1703 1855 919 601 1230 2372
 Jernbane 405 714 299 390 647 433
 Skip 418 2585 1104 657 7403 5192
 Ferge 9 15 67 1 111 10
 Fly 15 0 5 0 9 0
TOTALT 2550 5169 2394 1649 9399 8006
ANDEL FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
 Lastebil 67 % 36 % 38 % 36 % 13 % 30 %
 Jernbane 16 % 14 % 12 % 24 % 7 % 5 %
 Skip 16 % 50 % 46 % 40 % 79 % 65 %
 Ferge 0,3 % 0,3 % 2,8 % 0,1 % 1,2 % 0,1 %
 Fly 0,6 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

 
Fra og til Sør-Trøndelag er det 14-16 % andel jernbanetransport, fra Sør-Trøndelag 2/3 på bil, 17 % på 
skip. I motsatt retning til Sør-Trøndelag er 50 % av mengden på skip og 36 % på bil.  
 
Fra Nord-Trøndelag er det mye gods på skip hele 46 % av utgående godsstrømmer, med mye fra Norske 
skog og Follafoss. Fra Nord-Trøndelag er det neste 1 mill tonn gods på veg (38 %) og 600 tusen 
inngående på veg (36 % av inngående).  
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Møre og Romsdal er virkelig et sjøbasert fylke pga eksportrettet industri. Det er 7-9 mill tonn både inn- og 
utgående skipsgods, 65 – 79 % av totale mengder. Mye av virksomheten er rettet mot oljeproduksjonen 
med transporter på skip til kontinentalsokken. Disse mengdene holdes utenfor det som presenteres her.  
 
Sum av inn og utgående jernbanetransport oppgis til ca 1 mill tonn, dette tallet er vi usikre på med tanke 
på Åndalsnes-terminalens omsetning som er betydelig mindre. Kan det være andre banerelasjoner med 
for eksempel tilbringer på sjø eller veg?   

2.10.3 Varegrupper og retningsbalanse 
Transportmodellberegningene har en hovedinndeling i 32 vareslag, som igjen er dannet av mange 
undervaregrupper. Hver hovedvaregruppe er mest mulig homogen med tanke på verdi, logistisk 
transportmønster og transportmiddeltype. De antas derfor å være noenlunde enhetlige i forhold til valg av 
logistikk- og transportløsninger. Varegruppeinndelingen er også tilpasset inndelingen i næringer. Det 
overordnede prinsippet i modellen er at transportløsning velges slik at de totale logistikkostnadene 
minimeres. For å forenkle presentasjon av vareslagene, er de 32 vareslag aggregert til 7 varegrupper: 
Stykkgods - Fisk - Termo – Mat bulk - Tørr bulk- Industrivarer - Tømmer - Våt bulk. 
 
Neste tabell viser fordelingen av vareslag på fylker og retning:  
 
Tabell 2-18:Totale godsstrømmer fordelt på varegrupper til/fra Midt-Norge. 1000 tonn 2008 
 VARE Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre & Romsdal 
Gruppe   FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
Gr. 1 Stykkgods 889 1341 571 513 1241 1068 
 Fisk 157 119 80 82 1187 472 
 Termovarer 420 354 275 18 179 151 
Gr. 2 Bulk mat 325 410 292 31 345 752 
 Tørr bulk 350 1147 602 232 7528 3739 
 Industrivarer 266 434 567 124 374 389 
Gr. 2 Tømmer 7 17 5 234 5 3 
Gr. 4 Våt bulk 154 1350 3 415 494 3835 
  Sum totalt 2568 5172 2394 1649 11354 10410 

 
FRA er godsstrømmene ut fra Midt-Norge, TIL er da alt inngående gods til fylkene. Tabellen viser:  

• Sør-Trøndelag har 2,5 mill tonn ut og 5,1 mill tonn til fylket, blant annet;  
o er det 889 tusen tonn stykkgods tilsvarende 35 % av tonnmengde fra fylket 
o Til Sør-Trøndelag er det 1341 tusen tonn stykkgods tilsvarende 26 % av mengder til 
o Stykkgods, fisk, termovarer og matbulk har til sammen 70 % av varemengden fra fylket 
o Tørrbulk og industri har 24 % av mengden fra og 30 % av mengdene ut 
o Tømmertransport knyttet til Sør-Trøndelag er minimal 
o Våtbulk er den største enkeltvareslaget med 1350 tusen tonn til Sør-Trøndelag 

• Nord-Trøndelag:  
o Stykkgods har tilnærmet retningsbalanse med 571+513 = 1084 tusen tonn fra (24 %) og 

til (31 % av total fra Nord-Trøndelag)  
o Stykkgods, fisk, termovarer og bulkmat har 50 % av mengdene fra fylket, og 40 % til 
o Tørrbulk og industrivarer er mye 602+567 = 1169 tusen tonn fra fylket. Mye av dette er 

knyttet til Norske skog industrien på Skogn 
o En del av råstoffene til Skogn er tømmer ca 200 tusen tonn tilsvarende 14 % av inngods 

• Møre og Romsdal: 
o Mest gods pga industri. UT 7,5 mill tonn og 3,7 mill tonn inn, begge retninger tørrbulk 
o Våtbulk (olje, gass) er både konsum og innsatsvare til industrien; 3,8 mill tonn TIL fylket  
o Mengde stykkgods ut og inn utgjør 1241+1068 til sammen 2,3 mill tonn 10-11 %  
o Det registreres at fisketransporten er stor med 1,18 mill tonn ut, og 0,47 mill tonn inn 



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

  34 
 

2.10.4 Potensial for intermodale transporter og vognlast 
Kapitlet skal vise varegruppene fordelt på transportmidlene, og aggregerer varene ytterligere til enda 
grovere fordeling med hensikt å fokusere på varer som egner seg for jernbane. Det er derfor summert 
stykkgods, fisk og termovarer til èn varegruppe, mens tørrbulk, matbulk og industrivarer til èn gruppe.   
   
Tabell 2-19: Godsstrøm til/fra fylker i Midt-Norge pr varegruppe og transportmåte. 1000 tonn i 2008 
   Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre & Romsdal 
Vare MODE FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
Stykkgods/fisk/ Lastebil 1 171 1 210 727 291 859 1 026 
Termovarer Jernbane 232 442 118 154 461 250 
 Skip 43 155 74 168 575 178 
  SUM 1 446 1 807 920 613 1 895 1 453 
Industrivarer/  Lastebil 412 508 189 194 249 1 255 
tørrbulk/matbulk Jernbane 173 272 180 71 186 183 
  Skip 334 1 199 1 025 122 6 608 3 349 
  SUM 920 1 980 1 395 387 7 043 4 786 
Våt bulk Lastebil 117 124 3 105 117 90 
 Jernbane 0 0 0 0 0 0 
 Skip 37 1 227 0 309 219 1 664 
  SUM 154 1 350 3 415 335 1 754 
Tømmer Lastebil 4 13 0 11 4 2 
  Jernbane 0 0 0 165 0 0 
  Skip 3 4 4 57 1 1 
  SUM 7 17 5 234 5 3 
Totalt Lastebil   1 703 1 855 919 601 1 230 2 372 
Totalt jernbane   405 714 299 390 647 433 
Totalt Skip   418 2 585 1 104 657 7 403 5 192 

 
De neste punktene kommenterer de 4 første radene – markerte tall er sum av stykkgods/fisk/termovarer: 

 Summert Stykkgods/fisk/termovarer på lastebil, bane og skip er 1,44 mill tonn FRA Sør-
Trøndelag og 1,8 mill tonn TIL Sør-Trøndelag. Sum er 3,24 mill tonn.  

 Det er om lag samme mengde på lastebil TIL og FRA Trøndelag, mens skip og jernbane har en 
retningsskjevhet – mye mer TIL Trøndelag i forhold til FRA (ut). Dette vises i neste punkter 

 FRA Trøndelag går det (1171+727=) 1 900 tusen tonn (1,9 mill) på lastebil, 350 tusen tonn på 
jernbane og 448 tusen tonn på skip.  

 TIL Trøndelag har bane (442+154=) 600 tusen t, på skip (155+168=) 313 tusen t og bil 1,5 mill t.  
 
Dette kan være en indikasjon på at det er behov for bedre samling og organisering (konsolidering) 
av godset FRA Trøndelag for å oppnå bedre retningsbalanse for jernbane og skip.  
 
Tabellen viser også sum av industrivarer, tørrbulk og matbulk. Er dette potensial for vognlast?  
Mesteparten er dette er på skip, og det er ikke registrert noe mål om overføre gods mellom bane og skip. 
For denne varegruppen er det beregnet 173+272+180+71 = 697 tusen tonn på jernbane. Hvorvidt dette 
stemmer ift faktisk jernbanetransport har vi mindre kontroll på pga manglende statistikk. Aktuelle 
transporter er togene til/fra Ranheim papirfabrikker, diverse på Skogn og nybiler til Heggstadmoen. 
 
Industrivarer er produkter fra industrien eller innsatsmidler til industriproduksjon; Masse, sand, stein, 
kull, skrap, sement, plast, kjemikalier, innsatsmidler osv. Dette er varer som iallfall tidligere var aktuell for 
vognlast på jernbane.  
 
Tørrbulk er for eksempel metaller til/fra industri, papirprodukter, maskiner og kjøretøy.  
Disse vareslagene inkludert mat bulk er summert og tabellen viser ca 2,4 mill tonn FRA Trøndelag og 
2,35 mill tonn TIL Trøndelag.  
.  
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Tømmer har egne transportløsninger. For tog er det transporter til Nord-Trøndelag/Skogn fra Sverige.  
 
Våtbulk transporteres til regionen i størst grad med skip, og distribueres videre med bil.  
 
Ut av tabellen er det vanskelig å vurdere potensial for overføring fra veg til bane med tanke på mer 
vognlast for banetransport. Det neste nivået blir å se på geografien, hvor varen skal til og kommer ifra. 
 
Varer fordelt på landsdel:  

For hvilke godstyper har beslutningstakere et valg for bruk av bil, båt eller bane? Det fokuseres videre på 
stykkgods/fisk/termovarer fordelt på transportmåte og landsdel. Uttakene begrenses til: 

 Gods kun for Sør- og Nord-Trøndelag, da det antas at kun disse er relevant for jernbane  
 Stykkgods, fisk og termovarer anses som potensial for intermodale transporter (kombitransport) 
 Industrivarer og tørrbulk – hva er overførbart potensial for vognlast er spørsmålet. 
 Hvilke fordeling disse har på transportmidler i dag ut fra basisprognosene 
 Mellom hvilke landsdeler/relasjoner som har konkurranseflater for forskjellige transportmidler  

 
Uttakskriteriene gir følgende fokuserte tabell for intermodale transporttyper:  
 
Tabell 2-20:Stykkgods/fisk/termovarer mellom til og fra Trøndelag. Tonn 2008 
Stykkgods/fisk/termo Sum av til og fra. Tonn i 2008/2010   
FRA/TIL TIL/FRA  Lastebil  Jernbane  Skip SUM 
Sør-Trøndelag Østlandet 1 399 000 265 000 7 000 1 671 000
  Vestlandet 150 000 19 000 13 000 182 000
  Møre&Romsdal 375 000 0 18 000 393 000
  Sør-Trøndelag 2 643 000 0 0 2 643 000
  Nord-Trøndelag 527 000 0 0 527 000
  Nord-Norge 700 000 162 000 99 000 961 000
  Utland 131 000 227 000 78 000 436 000
Totalt Sør-Trøndelag 5 926 000 674 000 216 000 6 816 000
Totalt ekskl Sør-Trøndelag 3 283 000 674 000 216 000 4 173 000
Andel over fylkesgrensene 79 % 16 % 5 % 100 %
Nord-Trøndelag Østlandet 442 000 132 000 1 000 575 000
  Vestlandet 137 000 28 000 30 000 195 000
  Møre&Romsdal 119 000 4 000 0 123 000
  Sør-Trøndelag 527 000 0 0 527 000
  Nord-Trøndelag 783 000 0 0 783 000
  Nord-Norge 399 000 62 000 43 000 504 000
  Utland 40 000 51 000 169 000 260 000
Totalt Nord-Trøndelag 2 446 000 276 000 243 000 2 965 000
Totalt ekskl Nord-Trøndelag 1 663 000 276 000 243 000 2 182 000
Andel over fylkesgrensene 76 % 13 % 11 % 100 %
Totalt   8 372 000 950 000 458 000 9 780 000

 
 Mengde på bane er totalt 950 000 tonn, hvorav 400 000 tonn til/fra Østlandet. Transittgodset 

mellom Østlandet/Alnabru og Nordlandsbanen IKKE er med i disse tabellene. 
 Nord-Norge har til sammen 224 000 av jernbanegodset og mye til/fra utland (utland er usikkert)  
 Mengde på lastebil er 1,4 mill tonn mellom Østlandet og Sør-Trøndelag 132 000 til/fra Nord-

Trøndelag. Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag har forholdsvis mye gods på veg hhv. 375 000 
og 527 000 tonn til/fra Sør-Trøndelag. Nord-Norge har 700 000 tonn gods på veg til/fra Sør-
Trøndelag og 400 000 tusen tonn til/fra Nord-Trøndelag.  

 Vestlandet har nesten 300 000 tonn gods til/fra Trøndelag (summert Nord- og Sør-)  
 Det er beregnet til sammen ca 460 000 tusen tonn på skip til Trøndelagsfylkene av varegruppen.  
 Andel pr transportmiddel til/fra Sør-Trøndelag er 79 % på bil, 16 % på bane og 5 % på skip  
 Andel pr transportmiddel til/fra Nord-Trøndelag er 76 % på bil, 13 % på bane og 11 % på skip 
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Neste tabell viser aggregerte varegruppen tørrbulk/matbulk/industrivarer pr transportmiddel og landsdel.  
 
Tabell 2-21:Tørrbul/matbulk og industrivarer mellom til og fra Trøndelag. Tonn 2008  
Tørrbulk/matb./industri Sum av til og fra. Tonn i 2008/2010   
FRA/TIL TIL/FRA  Lastebil  Jernbane  Skip SUM 
Sør-Trøndelag Østlandet 623 000 67 000 166 000 856 000
  Vestlandet 50 000 7 000 129 000 186 000
  Møre&Romsdal 425 000 0 136 000 561 000
  Sør-Trøndelag 22 073 000 0 0 22 073 000
  Nord-Trøndelag 515 000 0 80 000 595 000
  Nord-Norge 186 000 113 000 323 000 622 000
  Utland 61 000 259 000 916 000 1 236 000
Totalt Sør-Trøndelag 23 933 000 445 000 1 749 000 26 127 000
Totalt ekskl Sør-Trøndelag 1 860 000 445 000 1 749 000 4 054 000
Andel over fylkesgrensene 46 % 11 % 43 % 100 %
Nord-Trøndelag Østlandet 116 000 81 000 123 000 320 000
  Vestlandet 8 000 8 000 16 000 32 000
  Møre&Romsdal 34 000 0 17 000 51 000
  Sør-Trøndelag 515 000 0 80 000 595 000
  Nord-Trøndelag 11 228 000 0 69 000 11 297 000
  Nord-Norge 225 000 32 000 314 000 571 000
  Utland 34 000 131 000 694 000 859 000
Totalt Nord-Trøndelag 12 160 000 251 000 1 313 000 13 724 000
Totalt ekskl Nord-Trøndelag 932 000 251 000 1 244 000 2 427 000
Andel over fylkesgrensene 38 % 10 % 51 % 100 %
Totalt   36 093 000 697 000 3 062 000 39 852 000

 
Når en ser bort fra den store mengden interntransporten i og mellom fylkene,  

 er det størst mengde industri/matbulk/tørrbulk på lastebil til+fra Østlandet (623+116=) 739 000 
tonn. Til/fra Nord-Norge er det betydelige mengder (186+225=) 411 000 tonn på bil.  

 For øvrig er det skip til/fra utlandet som dominerer med til sammen ca 3 millioner tonn. 

 Andel pr transportmiddel til/fra Sør-Trøndelag er 46 % på bil, 11 % på bane og 43 % skip.  

 Andel pr transportmiddel til/fra Nord-Trøndelag er 38 % på bil, 10 % på bane og 51 % skip. 
 
 
Ut fra totalmengde på veg kan det være grunn til å se nærmere på potensial for vognlast 
overføring fra bil til bane for varer til/fra Østlandet (over 700 000 tonn på bil) og gods fra Nord-
Norge til Trøndelag (211 000 tusen på bil), til sammen over 400 000 tonn.  
 
Spesielt Nord-Trøndelag har mye godstype industri/tørrbulk.   
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2.10.5 Distribusjon i Trøndelag 

2.10.5.1 Generelt 
Med distribusjon menes en enkelttransport med bil med både start- og mål i influensområdet. Her 
presenteres (kun) fordeling av følgende typer: 

 Varetransport mellom en omlastingsterminal og kunde, innen og utenfor Trøndelag. For 
eksempel gods på bil og bane via Brattøra og til/fra endepunkt i planområdet. 

 Mengder veggods (kun) internt i Sør- og Nord-Trøndelag, for eksempel varer mellom industri og 
kunder internt i Trøndelag  

 Varer mellom store varelager/grossist og mottaker/avsender i Trøndelag  
 Mengder sjøgods som antas å komme via havn for videre distribusjon i Nord- og Sør-Trøndelag 

 

Videre fokuseres det på jernbane og bil i Trøndelag. Distribusjonstrafikken blir da å omfatte: 

Transportkjede Data distribusjon Data nasjonal transport 
Via jernbane med bil til/fra  

• Direkte til kunde 
• Samlaster terminal 
• Havneterminal 

Terminalundersøkelse 
Brattøra 2007 

Basisprognoser: 
• Trekke ut jernbanegods og 

forutsette at det er gods mellom 
Brattøra og endepunkter i 
influensområde 

Via samlaster til kunde 
• Direkte til kunde 
• Jernbaneterminal 

Sendingsdata samlaster, 
f.eks. Schenker, Bring osv  

Basismatriser gir data for direkte 
transport fra A til B, og ikke om 
terminaler er involvert. 

Via skip/havn til/fra endepunkt 
videre med bil til/fra 

• Direkte til kunde 
• Samlasterterminal 
• jernbaneterminal 

Terminalundersøkelse 
Brattøra 2007 

Basisprognoser:  
• Trekke ut skipsmatriser med 

endepunkt i Trondheimsregionen. 
Gir ikke direkte info hvilken havn 
som er involvert og heller ikke 
distribusjonsmåte 

Ren bildistribusjon i Trøndelag • Vegkantintervju 2006 
• Trafikktellinger 
• Annet?  

Basismatriser: 
• uttak gods fra/til soner i 

Trondheimsregionen 
• Interntransport på fylkesnivå 

 
Neste figur viser et system med terminal Brattøra, annen terminal på Heimdal og virksomheter der og 
eksempel på distribusjon til/fra næringsliv:  
 

Alternativ:  

 

2.10.5.2 Bruk av nasjonal godsmodell for distribusjonsfordeling 
Det er videre brukt de nasjonale prognosene til og fra Trøndelagsfylkene i 2020 og 2040 samt mellom 11 
kommuner i planområdet (SITMA 2009) og landet forøvrig. 

Det er foretatt uttak av basismatriser for kommuner i planområdet og bydel i Trondheim, for varegruppe 
stykkgods/fisk/mat/termovarer.  

Bane 

Havn 

Næring 

Samlast
er/3PL 

Samlast
er/3PL 

Bane 

Næring 

Havn 

Næring 

Næring 

Næring 
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Neste tabell viser distribusjon mellom bane- og havneterminal og soner i Trondheimsregionen, med bruk 
av data fra den nasjonale godstransportmodellen:  

Tabell 2-22: Gods mellom kommune/bydel i planområdet og landet forøvrig (inkl utland), uttak 
for stykkgods, fisk, termovarer og bulk mat. Tonn i 2008 
  Jernbane Biltransport Skipstransport 
Område Planområde FRA TIL FRA TIL FRA TIL 
Trondheim Trondheim 1 107 000 229 000 578 000 640 000 126 000 364 000 
sentrum Trondheim 2 0 2 000 0 9 000 0 0 
 Trondheim 3 9 000 30 000 57 000 146 000 4 000 9 000 
 Trondheim 4 6 000 15 000 16 000 25 000 0 4 000 
 Trondheim 5 1 000 5 000 0 5 000 0 1 000 
Trondheim sør Trondheim 6 12 000 15 000 232 000 121 000 1 000 4 000 
 Trondheim 7 10 000 23 000 38 000 54 000 2 000 20 000 
 Trondheim 8 1 000 0 11 000 1 000 2 000 0 
Kommuner sør  1638Orkdal 6 000 11 000 61 000 42 000 4 000 32 000 
For Trondheim 1648Støren 9 000 17 000 47 000 29 000 3 000 10 000 
 1653Melhus 6 000 11 000 21 000 23 000 3 000 4 000 
 1657Skaun 6 000 3 000 30 000 8 000 8 000 7 000 
 1662Klæbu 1 000 1 000 1 000 4 000 0 0 
Kommuner nord  1663Malvik 2 000 4 000 2 000 10 000 0 0 
for Trondheim 1711Meråker 8 000 4 000 6 000 3 000 0 0 
 1714Stjørdal 21 000 10 000 105 000 43 000 16 000 0 
 1719Levanger 7 000 6 000 116 000 42 000 28 000 1 000 
  1721Verdal 13 000 9 000 89 000 37 000 18 000 1 000 
SUM TRH sentr  123 000 282 000 651 000 824 000 130 000 378 000 
SUM TRH sør  23 000 38 000 280 000 176 000 5 000 24 000 
SUM sør  27 000 43 000 161 000 106 000 18 000 53 000 
 SUM nord  51 000 32 000 317 000 135 000 61 000 1 000 
Total pr retning   223 000 395 000 1 409 000 1 241 000 214 000 456 000 
Total pr transportmåte 619 000 2 650 000 670 000 
Andel av retning TRH sentr 55 % 71 % 46 % 66 % 61 % 83 % 
 TRH sør 10 % 10 % 20 % 14 % 2 % 5 % 
 sør 12 % 11 % 11 % 9 % 8 % 12 % 
 nord 23 % 8 % 23 % 11 % 29 % 0 % 
 Total andel 16 % 67 % 17 % 
 
Tabellen viser mengder til/fra opprinnelig start- og endepunkt, slik at eventuell omlasting ikke er synlig.  
Det antas imidlertid at gods på jernbane er distribuert gjennom Brattøra godsterminal, dette gjelder iallfall 
stykkgodset med mer som er tabellens innhold. Det antas at mesteparten av bilgodset transporteres 
direkte til/fra endepunktene, men med en viss andel gjennom samlasterterminal. Fra godsundersøkelsen i 
2006 [4] viser at kun ca 20 % av vegtransportene har en relasjon i en eller flere samlasterterminal(er).  

Vi ser at Trondheim sentrum har mest gods som endepunkt. Av Jernbanegodset har 71 % endepunkt i 
sonen som representerer Trondheim sentrum.   

Tabellen er et grunnlag for beregning av distribusjonsarbeid for både jernbane, veg, skip og samlet. I de 
siste kolonne er det fokus på og summert for jernbane og bil med tanke på at konkurranseflaten er tettest 
for disse for den varetypen som er trukket ut. Det tas sikte på å legge dette grunnlaget inn i en 
nettutleggingsmodell brukt i tidligere grunnlagsanalyser [8], for å beregne transportarbeid og ut av det 
markedstyngdepunktet. I konseptanalysen skal datagrunnlaget utvides til å omfatte konseptalternativene 
der lokalisering varierer. 

Tilsvarende datauttak kan tas for industrivarer, tørrbulk, tømmer og våtbulk. 
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2.10.5.3 Distribusjonsundersøkelse samlastere og vareeiere [29] 
Som del av behovskartleggingen i KVU-arbeidet ble det i 2009 gjennomført en markedskartlegging blant 
næringstransportbedrifter i regionen (kapittel 4.3). Denne gav oss bl.a. et oppdatert bilde av 
transportmengdene deres til og fra regionen, hvor store mengder næringslivet mener kan overføres til 
sjø- og jernbanetransport under forutsetning av konkurransedyktighet samt deres synspunkter på ny 
terminalløsning for regionen. 
 
Distribusjonstransportene til og fra store samlastere og vareeiere ble ikke kartlagt i denne undersøkelsen. 
For å få sikrere data på hvordan disse transportene går, har vi henvendt oss til de tre største samlasterne 
(DB Schenker, Tollpost-Globe og Bring) samt to store vareeiere med mye distribusjon, Rema og Coop. 
 
Det er innhentet opplysninger om geografisk fordeling av distribusjonstransporter inn til og ut fra 
samlaster terminaler, samt transportene ut fra vareeiernes lager. Langtransporterte godsmengder til og 
fra disse aktørene (i tonn/år) har vi opplysninger om i fjorårets kartlegging (med 2008-tall). 
 
Resultatene fra denne undersøkelsen er oppsummert i følgende tabell:  
 
Tabell 2-23:Resultater fra undersøkelse hos samlastere og vareeiere (juni 2010/Norconsult) 
Sone Kode Beskrivelse Fra 

Samlastere 
Til 

samlastere 
Fra lager 

Rema 
Fra lager 

Coop 
Trondheim  T Trondheim kommune 65% 75% 31% 22 % 
 T-ht Heimdal - Tiller (20%) (30%)  
 T-rb Resten av kommunen (45%) (45%)  
Øst Ø Trondheim - Stjørdal 5% 5% 6 % 3 % 
Innherred I Stjørdal - Steinkjer 3 % 7% 7 % 10 % 
Nord N Steinkjer - Bodø - - 16 % 27 % 
Fosen F Trondheim - Fosen 5 % 5% 3 % 2 % 
Vest V Trondheim - Orkdal - 

Frøya 
10 % 5% 4 % 5 % 

Sør S Trondheim - Oppdal - 
Røros 

12 % 3% 6 % 8 % 

Sørvest Sv Trondheim - Sunnmøre - - 26 % 23 % 
SUM  Til/fra Region, Tonn/år 335.000 305.000 64.000 150.000
 

Samlastere 
Opplysningene baserer seg på data fra DB Schenker og Tollpost-Globe. Bring har foreløpig ikke svart. 
 
Samlet transportmengde inn til regionen: 335.000 t/år 
Samlet transportmengde ut av regionen: 305.000 t/år 
 
Trondheim er dominerende når det gjelder samlasternes distribusjon. Mellom 65 % og 75 % av 
distribusjonstransportene har start- eller målpunkt innenfor kommunens grenser. Mellom 20 % og 30 % 
har start- eller målpunkt i Heimdal-Tillerområdet. 
 
De resterende distribusjonstransportene fordeler seg med 8-12 % Øst og Nord for byen, 10-20% Sør og 
Vest for byen og 5 % til/fra Fosen. 
 
Vareeiere 
Opplysningene baserer seg på data fra Rema (64.000 t/år) og Coop (150.000 t/år), dette gir en samlet 
transportmengde inn til regionen på 214.000 t/år. 
 
Fra Coop sitt lager på Vestre Rosten distribueres om lag ¼ i Trondheim, ¼ på strekningen Steinkjer-Bodø 
og ¼ i Møre og Romsdal. Mao om lag halvparten distribueres (med bil) på lange avstander (150 - 700 
km). Den siste ¼ fordeler seg noenlunde likt mellom distribusjon til butikker på strekningen Trondheim - 
Steinkjer (I+Ø) og Trondheim - Røros/Oppdal/Orkdal/Øyregionen (S+V). 
 
Fra Rema sitt lager i samme område er hoveddistribusjonsbildet det samme. Den vesentligste forskjellen 
er at Trondheim har en noe større andel (ca 30 %) mens strekningen Steinkjer-Bodø har noe mindre (ca 
15 %). 
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2.10.6 Vekstprognoser for Trøndelag 
Det er foretatt beregninger av godsstrømmer i den nasjonale godstransportmodellen med uttak av data 
spesielt for influensområdet Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal. Utgangspunktet er Statistisk 
Sentralbyrås prognoser for framtidig økonomisk utvikling for forskjellige næringer. Dette er utviklet videre 
av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Sitma til ”basismatriser”, som er transportmiddel fordelt gods 
mellom kommuner i landet og utland. 2003 er basisåret for kalibreringen, utviklet til 2008, 2020 og 2040.  
 
Basismatrisene strukturerer godsmengdene mellom fylkene i landet, og det tas ut data mellom Nord- og 
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og landet for øvrig (inkl utenriks). Følgende variable kan hentes ut:  

- Fra og til soner: Fylke, kommune og bydel 
- Transportmiddel: Bil, bane, skip, ferje og fly 
- Vareslag 32 grupper som sorteres til grovere inndeling for lesbarhet og intermodalitet 
- Scenario år 2008/2010, 2020 og 2040. Dette utnyttes i vekstscenarier   

 

Godsmodellsystemet beregner transporten for 32 varegruppespesifikke og til/fra-matriser (OD) i en 
logistikkmodell. Det er laget vekstbaner for 32 næringsgrupper og legges i matriser med forventet 
trafikkvekst som videre fordeles på bil, tog, båt, ferje eller fly som hovedtransportmiddel.  

 
For transportinfrastruktur ligger dagens terminalnett, omlastingssteder og transportlenker til grunn. 
Kommuner er transportsoner i Norge, og de største byene som Trondheim er inndelt i bydelssoner. 
Utland dekkes på flere nivå; Norden på landsdel/fylke, Europa og verden for øvrig på nasjonsnivå. 
 
Følgende tabell viser utviklingsprognoser utregnet spesifikt for Sør-Trøndelag fylke: 
 
Tabell 2-24: Prognose for godstransport til/fra Sør-Trøndelag inkl utland. (Sitma 2009) 
 TIL Sør-Trøndelag FRA Sør-Trøndelag 
 Årlig vekst 

2003-2020 
Årlig vekst 
2020-2040 

Årlig vekst 
2003-2020 

Årlig vekst 
2020-2040 

Transportkjeder med lastebil +2,5 % +2,9 % +1,7 % +2,4 % 
Transportkjeder med båt -0,8 % +2,6 % -4,3 % +6,0 % 
Transportkjeder med tog +3,9 % +3,2 % +4,1 % +3,0 % 
Transportkjeder med fly +6,0 % +2,5 % +7,5 % +3,4 % 
Totalt +1,7 % +3,0 % +1,0 % +2,9 % 

 
Prognosetallene er fordelt på transportkjeder. En transportkjede består av flere ledd med ulike 
transportmidler; for eksempel vil en kjede basert på i hovedsak jernbane se slik ut:  

Lastebil (lokal innhenting) - Tog (langtransport) - Lastebil (distribusjon). Hele godsmengden er i 
prognosene lagt til det ”dominerende” transportmidlet i kjeden; i dette eksemplet tog. 

 
Det er beregnet basisprognoser (mars.2010) for 2008, 2020 og 2040. Det er beregnet både med 
beskrankninger i både bane og terminal kapasitet (antall tog begrenser), og uten beskrankninger.  
 
Årlig vekst i godstransportarbeidet på jernbane er beregnet til å bli 2,2 % landet sett under ett. For Sør-
Trøndelag, Hedmark og Oppland viser prognoseresultatene 2,2 - 2,3 % årlig vekst i transportarbeidet på 
jernbane fram til 2040. For Nord-Trøndelag og Nordland er de tilsvarende tallene 1,8 - 1,0 % årlig vekst.  
 
Årlig vekst i godstransportarbeidet på veg er beregnet til å bli 2,1 % landet sett under ett. For fylkene i 
transportkorridoren Trondheim - Oslo; Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo viser 
prognoseresultatene 2,0 - 2,4 % årlig vekst i transportarbeidet på veg fram til 2040. For fylkene i 
transportkorridoren Trondheim - Bodø; Nord-Trøndelag og Nordland, er tallene 1,8 % årlig vekst.  
 
Årlig vekst i godstransportarbeidet på sjø er beregnet til å bli 1,1 % landet sett under ett. For fylkene i 
transportkorridoren Trondheim - Bodø; Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland, viser 
prognoseresultatene 0,9 - 0,7 % årlig vekst fram til 2040. For fylkene i transportkorridoren Trondheim - 
Kontinentet; Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, er de 
tilsvarende tallene 0,9 - 1,1 % årlig vekst.  
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2.10.7 Basisprognoser for Trøndelag - modellkjøringer 

Neste tabell viser beregningsresultat i form av prognoser for totale godsmengder inn og ut av 
Trøndelagsfylkene (til/fra landet for øvrig samt utland). Tabellen er uavhengig av drøftingen angåden med 
og uten kapasitetsbegrensinger, da dette er totalmengdebehovet.  
 
Tabell 2-25:Total godsstrøm til/fra Nord- og Sør-Trøndelag. 1000 tonn (Sitma/JBV) 
    FRA Trøndelag  TIL Trøndelag  

Mellom og Landsdel 2008 2020 2040 2008 2020 2040 
Sør-Trøndelag Sør-Norge 1109 1435 2052 1721 2341 3469 
 Vestlandet 844 1018 1364 1575 1856 2412 
 Nord-Norge 960 1409 2259 782 972 1386 
 Utland 336 438 688 1417 1919 2767 
Totalt Sør-Trøndelag 3248 4300 6362 5494 7088 10033 
Indeks vekst Sør-Trøndelag 1,00 1,32 1,96 1,00 1,29 1,83 
Nord- Sør-Norge 450 615 910 776 957 1286 
Trøndelag Vestlandet 181 228 319 364 435 580 
 Nord-Norge 840 1107 1486 345 420 573 
 Utland 1030 1045 1442 259 373 551 
Totalt Nord-Trøndelag 2501 2996 4157 1743 2184 2991 
Indeks vekst Nord-Trøndelag 1,00 1,20 1,66 1,00 1,25 1,72 
Totalt Trøndelag 5749 7296 10519 7238 9273 13024 

 
Vi ser at mengde FRA Sør-Trøndelag øker fra 3,2 mill tonn i 2008 til 4,3 mill tonn i 2020 og 6,3 mill i 
2040, en tilnærmet dobling. Mengder TIL Sør-Trøndelag er 5,5 mill tonn i 2008, økende til 7 mill i 2020 og 
til 10 mill t i 2040. Dette er også nesten en dobling – veksten fra 2008 til 2040 er på 83 %.  
Nord-Trøndelag har om lag halvparten av mengden til Sør-Trøndelag, men annen retningsbalanse med 
større andel utgående gods / eksport enn Sør. FRA Nord-Trøndelag er det 2,5 mill t gods økende til 3 mill 
i 2020 og ca 4,2 mill i 2040. Mengder TIL Nord-Trøndelag øker fra 1,7 mill tonn i 2008 til 2,2 mill i 2020 og 
ca 3 mill i 2040. Veksten fra 2008 til 2040 er på 66-72 %.  
 

Opprinnelig bestilling for KVU logistikknutepunkt Trondheimsregionen fra vinteren 2010:  

1)  2003/2008 med kapasitetsbegrensing 
2)  2020 – med toglengder 600 m og antall tog = 1,5* 2006 
3)  2040 – med toglengder 600 m med variantene;  

a) fri kapasitet  
b) Med kapasitetsbegrensinger: 2* antall tog for 2006 

 
Det ble antatt på forhånd at a) og b) for 2040 vil gi samme resultat, siden økt toglengde sannsynligvis gir 
tilstekkelig kapasitetsøkning, men kjøringene vil vise dette. 
 
Det gjøres videre kjøringer med og uten begrensninger, da de første beregningene var basert på 
”standard” toglengde på 380 m. Selv om kapasitet ikke tas hensyn til, så vil allikevel økt toglengde ha en 
vesentlig effekt på kostnadene for jernbane, og vil derfor i seg selv gi en overføringseffekt bane som det 
må tas hensyn til i analyser og vurderinger. 
Som grunnlag til dette KVU-arbeidet er det utviklet prognoser for 2020 og 2040 for variantene "Med 
beskrankninger" og "Uten beskrankninger".  
 
“Uten beskrankninger” betyr at modellen velger “beste” løsninger ut fra minimum kostnader, uten å ta 
hensyn til eventuelle begrensninger i antall tog vi kan fremføre på linjene. I så måte er det et slags maks 
potensial – “hva ville trafikken vært hvis vi hadde nok kapasitet”.  
 
“Med beskrankninger” betyr at oppgitt antall tog, maks pr dag, legges til grunn i modellen som en øvre 
grense på linjene, og trafikken søkes holdt innenfor denne grensen.  
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For scenario 2040 med kapasitetsbegrensninger på linjekapasitet ble det avtalt toglengde 600 m for både 
2020 og 2040. Dette har to konsekvenser: Den ene er at det blir mer på tog pga at dette har en ganske 
klar kostnadseffekt. Det andre er at kapasiteten er betydelig hevet, slik at effekten av begrensninger 
i antall tog i linjekapasiteten ikke slår til på samme måte som med kortere tog. 

  
Mht å legge kapasitetsbegrensning på terminal i 2040, er det ikke eksplisitte begrensninger for 
terminalkapasitet i modellen ennå - dette arbeides det videre med. Måten dette kan håndteres på er legge 
inn en beregnet reduksjon i antall tog det er kapasitet til på linjene.  

Ved bruk av begrenset kapasitet, så knyttes kapasitetsgrenser til total jernbanetransport mellom to 
endepunkter på en strekning. Kapasiteten defineres som antall tog pr dag (5,5 dager pr uke). Total 
kapasitet i tonn er funksjon av antall tog, toglengde og tonn pr vogn. 
 
Modellen søker å tilpasse seg kodet kapasitet basert på en iterativ prosess. Når kapasitet er ”sprengt” så 
legges det en skyggepris på strekning, og modellen generer et nytt alternativ. Hvis alternativet gir for liten 
trafikk, foretas en ny kjøring hvor skyggeprisen er justert ned. Det kjøres inntil 20 iterasjoner.  
 
Det er altså foretatt kjøringer for 2008 (antas lik 2010), (1) 2020 Med kapasitetsbegrensing, (2) 2020 Uten 
kapasitetsbegr., (3) 2040 Med kapasitetsbegrensing og (4) 2040 Uten kapasitetsbegrensing: 
 
Tabell 2-26:Gods fordelt på vare og transportmiddel, til/fra Trøndelag. Forventet vekst,1000 tonn 
    Scenario (1) (2) (3) (4) 
Vare2_2 Transportmåte 2008 mkb 2020 mkb 2020 ukb 2040 mTKb 2040 ukb 
Stykkgods/fisk/termo  Jernbane 946 1 775 2 605 2 601 4 119
   Lastebil 3 398 4 464 3 639 6 267 5 641
   Skip 440 715 709 2 187 1 295
  Sum 4 785 6 954 6 954 11 055 11 055
Tørrbulk/matb./industri  Jernbane 697 1 049 1 065 1 229 1 392
   Lastebil 1 303 1 488 1 476 2 165 2 026
   Skip 2 681 3 076 3 072 4 126 4 101
  Sum 4 681 5 613 5 613 7 519 7 519
Tømmer  Jernbane 166 246 246 300 300
   Lastebil 28 34 34 45 45
   Skip 69 35 35 42 42
  Sum 263 315 315 387 387
Våt bulk  Jernbane 0 0 0 0 0
   Lastebil 349 336 336 332 332
   Skip 1 573 1 637 1 637 1 769 1 769
  Sum 1 922 1 973 1 973 2 101 2 101
Totalt  Jernbane   1 809 3 070 3 916 4 130 5 811
Totalt  Lastebil   5 079 6 321 5 485 8 809 8 044
Totalt  Skip   4 763 5 463 5 454 8 123 7 207
Total mengde gods   11 650 14 854 14 854 21 062 21 062
 
Tabellens øverste rad viser stykkgods/fisk/termovarer på jernbane med 946 000 tonn i 2008. Dette 
samsvarer med Brattøras omsetning på ca 100 000 TEU og 10 tonn pr TEU som gir ca 1 mill tonn.  
 
Videre viser 2020 mkb (med kapasitetsbegrensing) ca dobbelt så mye – 1,77 mill tonn. Det forutsettes 
600 m tog og er også forklaringen fra Sitma – 600 m gir svært god kapasitetseffekt, selv med begrenset 
kapasitet for øvrig. 2020 Uten begrensinger gir 2,6 mill tonn mens uten begrensinger i 2040 gir 4,1 mill t.  
 
For 2020 er effekten av 600 m tog at det blir svært mye jernbanegods, når det ikke skulle være 
investeringer. For 2040 var det større utslag der hvor vi brukte linjekapasitet for 2020 til å simulere effekt 
av begrensning på terminalen i Trondheim.  
Reviderte beregninger med kapasitetsbegrensinger gjøres inn mot konseptanalysen. 
Kalibreringsjustering av referansealternativet for både 2020 og 2040 gjøres. En beslutning som er 
tatt, er å legge til grunn 500 m gjennomsnitts toglengde for referanse-2020. 2040-referanse må avklares. 
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2.10.8 SCENARIER MED OG UTEN KAPASITET (0-ALTERNATIV) 

For 2040 dempes veksten i 0-alternativet for å tilsvare kapasitetsgrense som antas kommer i 2020. Dette 
illustreres i den 3 av de neste diagrammene som viser veksten under de forskjellige forutsetningene.   
 
Følgende figurer viser forventet vekst fram til 2040:  
 
Figur 24: Vekstscenario uten begrensinger. Sstykkgods/fisk/termovarer mellom Trøndelag og 
landet forøvrig/utland fordelt på transportmidler. Tonn 

2008 mkb
Stykkgods/fisk/termo 2020 ukb

2030
2040 ukb

 Skip

 Jernbane

 Lastebil

3 400 000 3 640 000
4 640 000

5 640 000
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3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Vekstprognose UTEN kapasitetsbegrensing bane, modellberegnet. Alle tall i tonn

 
 
Bildet over kan tolkes som behovet for godstransporter. I 2040 under idealforutsetning ubegrenset 
kapasitet, gir diagrammet en indikasjon på en mulighet for jernbane å 4-DOBLE mengdene.  
 
I samme periode vokser lastebiltransportene fra 3,4 mill i 2008/10 til over 6 mill mill tonn i 2040, en 
DOBLING (gitt at banekapasitet ikke er begrenset). Behovet for skipstransporter øker fra 440 000 tonn i 
2008 til over 2 mill tonn for varegruppen som analyseres her. 
 
 
Neste diagram viser vekstscenario med noe begrenset kapasitet på jernbane, og resultatet viser at gods 
omtrent 3-dobles. Dette kan man da si er utrykk for implementering av godsstrategien. Men som 
beskrevet i forrige kapittel er forutsetningene gjenstand for revisjon og det skal kjøres nye beregninger.  
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Figur 25: Vekstscenario med noe kapasitetsbegrensing. Gods mellom Trøndelag og landet for 
øvrig samt utland fordelt på transportmiddel. Aggregert Stykkgods/fisk/termovarer. Tonn 

2008 mkb
Stykkgods/fisk/termo 2020 mkb

2030

2040 mTKb

 Skip

 Jernbane

 Lastebil

3 400 000
4 460 000

5 310 000
6 160 000

950 000
1 770 000

2 245 000
2 720 000

440 000 720 000 1 450 000 2 180 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Vekstprognose MED kapasitetsbegrensing jernbane, modellberegnet. Alle tall i tonn

 
Neste figur fokuseres og søker å vise begrensingene som grunnlag for 0-alternativet.  
 
Figur 26: Vekstscenario med kapasitetsbegrensing 2020. Gods mellom Trøndelag og landet for 
øvrig samt utland fordelt på transportmiddel. Aggregert Stykkgods/fisk/termovarer. Tonn 

2008 mkb
Stykkgods/fisk/termo 2020 mkb

2030 mkb

2040 mkb

 Skip

 Jernbane

 Lastebil

3 400 000
4 460 000

5 785 000

7 110 000

950 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000

440 000 720 000 1 450 000 2 180 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Vekstprognose UTEN terminalkapasitet Brattøra, dette er 0-alternativet. Alle tall i tonn

 
Tall for tonnmengder omregnes videre til driftskonsept for jernbane til både TEU og antall tog, og for 
vegtransportene omregning fra tonn til antall godskjøretøy på veg. Det samme eventuelt for antall skip. 
Dette er nødvendig for å kunne beregne drift- og miljøkostnader for transportmidlene.  
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Differansen mellom et fri flyt/målsatt alternativ og referansealternativet er svært viktig i forhold til videre 
nytteberegninger som foretas i konseptanalysen. Mye mer vegtransport enn det burde være, gir bla 
betydelige miljøulemper. Dette er noe som bearbeides videre i konseptanalysen. Stikkord for bearbeiding:  
Lag nye med begrensinger, justere denne ift Brattøras begrensing for 0-alternativet. Differansen mellom 
0-alternativet og alternativ uten kapasitetsbegrensing gir effekten av overført gods fra veg. 
Utvalgsforutsetninger:  

- Summere fra og til 
- Skille ut gods pr transportmiddel bil, bane og skip. Evt overføring mellom disse 
- Se på 2 varegrupper; Stykkgods med mer, og indutrivarer/tørrbulk 
- Skille på retning/landsdel Nord-Norge, Østlandet, skip og utenriks (delvis over Storlien) 
- Etablere og summere med scenario øst-vest transporter via Meråkerbanen 
- Basisberegninger i tonnmengder, omregning til antall enheter basert på følgende:  

o Fra år til døgnverdier basert på 360 virkedager pr år 
o til antall BILER pr døgn med forutsetning 13,4 tonn pr bil  
o til antall TEU med forutsetning 8,5 tonn pr TEU 

 
Neste avsnitt viser tilsvarende diagram for tørrbulk, matbulk og industrigods.  

2.10.9 Tørrbulk og industrivarer – potensial for vognlast? 
Det som går på jernbane i dag og som evt. er mulig i framtiden kan være potensialet for vognlast. Vi ser 
at mengdepotensialet øker fra 651 tusen tonn til det dobbelte i 2040. det er noe usikkert hvilke gods dette 
er eller kan være, siden vi besitter mindre bra statistikk for jernbane vognlast.  
 
Varegruppe Våtbulk er ikke relevant for jernbane. Varegruppen tømmer kjenner vi igjen godsmengdene til 
Nord-Trøndelag, som antas å vokse moderat.  
 
Figur 27: FRA landet for øvrig/utenlands TIL Trøndelag. Industrivarer og tørrbulk, uten 
kapasitetsbegrensing på jernbane. Tonn 

2008 mkb
Tørrbulk/matb./industri 2020 ukb

2030
2040 ukb

 Jernbane

 Lastebil

 Skip

2 680 000 3 070 000
3 585 000 4 100 000

1 300 000

1 480 000

1 755 000 2 030 000

700 000
1 070 000

1 230 000 1 390 0000

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Vekstprognose UTEN kapasitetsbegrensing bane, modellberegnet. Alle tall i tonn

 
Diagrammet viser startpunktene for jernbane er 700 000 tonn som har en muliget å ca dobles til 2040. 
Men her er det usikkerhet i dagens statistikkgrunnlag for denne type gods. Vi antar imidlertid at 
grunnlaget for bil er greit men vil evt bli større hvis jernbane skulle vært mindre. Vekstpotensialet er iallfall 
forholdet mellom 1,3 mill og 2 mill. Skip har en vekst fra 2,6 mill tonn i 2008 til 4,1 mill tonn i 2040. 
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3 INTERESSENTANALYSE 
Behovene som kartlegges for ny godsterminal skal vurderes i forhold til ulike interessentgrupper. Disse 
gruppene skal ihht. KVU - metodikken kategoriseres videre i følgende tre hovedinteressegrupper:  
 

P Primære interessenter – Interessentgrupper som i første rekke vil være brukere eller bli direkte 
berørt av tiltak som er aktuelle.  

S Sekundære interessenter – Interessentgrupper som er direkte involvert i prosjektet og KVU for ny 
godsterminal, som vedtaksmyndigheter, eiere av infrastruktur (tiltakshavere), i finansiering osv.  

A Andre interessenter – Interessentgrupper som mer indirekte berøres, eller som mer sporadisk vil 
kunne ha nytte/ulempe av tiltak som gjennomføres.  

 
Videre presenteres interessentene i respektive grupper med deres hovedinteresser og behov, slik de 
framkom på verkstedet i tillegg til bearbeiding av annen relevant grunnlagsmateriale og bearbeiding i 
prosjektgruppen. 
 
Tabell 3-1: Analyse av interessentgrupper 
ID INTERESSENT 

GRUPPE 
HOVEDINTERESSE OG BEHOV knyttet til ny godsterminal 

P PRIMÆR NÆRINGSLIVET  
P1 Vareeiere  

blant andre:  
Peterson  
Rema 1000 
Norsk Stål 
Coca Cola Drikker 
Marine Harvest 
Norske Skog 
Washington Millls 
Coop 
Aker Verdal 
Felleskjøpet 
 

- Næringslivet har fokus på at mer kostnadseffektive transportløsninger øker 
konkurranseevnen. De ønsker økt kapasitet på dagens transportsystemer og en 
fleksibilitet i forhold til valg av transportopplegg ved endringer i transportbehov. 
- Bedriftene i Midt-Norge har behov for transport av følgende varetyper: Diverse 
stykkgods - Matvarer - Fisk - Tømmer og trelast - Byggevarer - Landbruksmaskiner - 
Papp og papir - Møbler - Bulkvarer som stål og metaller, sand, silisiumkarbid. 
- De legger mest vekt på følgende når de skal velge transportløsning for framtiden: 
Lavere transportpris - Bedre regularitet - Mindre negativ miljøpåvirkning - Raskere 
transporter - Hyppigere avganger. 
- Stort overføringspotensiale av gods både til jernbane og sjø 
- De fleste mener det er behov for ny terminalløsning i regionen og at denne bør 
inkludere samlastere og speditører 
- Om lag 1/3 mener det er viktig for deres valg av transportopplegg at jernbanens 
godsterminal og havn samlokaliseres 
 

P2 Samlastere 
DSV Road,  
DHL Express  
Tollpost Globe 
Bring  
Posten 
DB Schenker 

- Frakter diverse stykkgods, matvarer, pakker under 35 kg og brevpost for ulike 
vareeiere. Diverse stykkgods utgjør den største delen.  
- Vareeierne gir i noen grad samlasterne føringer for hvilket transportmiddel som skal 
velges. 
- Legger svært stor vekt på hvor jernbanens godsterminal blir liggende når de skal 
velge fremtidig lokalisering av egen terminalvirksomhet. Over 80 % mener nærhet til 
ny terminal er så viktig at de vil samlokalisere seg med den.  
- 1 av 6 spurte mener at nærhet til havn er viktig/meget viktig. 
 

P3 Godstransport -
operatører 
blant andre: 
CargoNet, CargoLink,  
DHL Rail  
Green Cargo  
NorLines 
 

- Alle togoperatørene frakter gods på bane til og fra regionen i dag. Mesteparten av 
togtransportene foregår med kombitog, mens noe transporteres i systemtog (Tømmer 
til Norske Skog og returfiber til og papp fra Peterson).  
- Båttransportene foregår med Hurtigruten og andre skip. 
- De mener det er svært viktig å få etablert en ny terminalløsning, og at dette bør 
være et knutepunkt for godstransporter og logistikkvirksomhet i regionen med god 
tilgjengelighet og tilstrekkelig kapasitet. 
- 50 % av de spurte mener at nærhet til havn er viktig/meget viktig. 
 
 
 
 

S SEKUNDÆR SAMFERDSELSMYNDIGHETER OG ANDRE PLANMYNDIGHETER 
S1 Jernbaneverket Jernbaneverket (JBV) er tiltakshaver for ny godsterminal for bane og ansvarlig for 

KVU-arbeidet. Sektormyndighetsrolle i forhold til plan- og bygningsloven når det 
gjelder togtransporter. JBV mener det er behov for økt kapasitet for jernbanegods 
pga: 
- Brattøra jernbaneterminalens kapasitet er begrenset 
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- De siste års sterke trafikkøkning i kombinerte transporter 
- Ytterligere godsøkning i framtiden  
- Tilrettelegge for vognlasttransport med industrivarer fra produsent til kunde 

S2 Statens vegvesen Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av 
riksvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Miljøet skal ivaretas spesielt.  
- Etaten utarbeider bestemmelser og retningslinjer for vegutforming, vegtrafikk, 
trafikantopplæring og kjøretøy. 
- Statens vegvesen er en fagetat under Samferdselsdepartementet med ansvar for å 
utvikle og ta vare på et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem.  
- En overføring av godstransport på veg til bane/sjø vil kunne gi mange positive 
virkninger innenfor etatens ansvarsområde. Reduksjon av antall ulykker på veg, 
reduksjon i antall plagede av støy- og lokal luftforurensing, samt økt framkommelighet 
for de som må benytte vegen.  
- Statens vegvesen har et ansvar for å skaffe og ivareta god tilgjengelighet til viktige 
knutepunkt, som eksempelvis ny godsterminal. 
 

S3 Kystverket Kystverket er statlig fagmyndighet med ansvar for effektiv og sikker sjøtransport og 
skal da følgelig uttale seg til planer som angår KVU’ens fagområde. Dette er blant 
annet tiltak som krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. Tiltak/planer som kan 
få betydning for farleder, sjøverts ferdsel, navigasjonsinnretninger. Tiltak og planer 
som kan påvirke sikker ferdsel og fremkommeligheten til sjøs.  
- Kystverket har videre sektormyndighet etter havne- og farvannsloven og er både 
nasjonal, regional og lokal høringsinstans til behandling etter plan- og bygningsloven. 
- Kystverket har fått en særskilt rolle i det å spesielt følge opp utpekte havner og å 
sikre gode tilknytninger til stamnetthavnene. Kystverket er spesielt fokusert på 
mulighetene for intermodalitet, samt skips- og havnesikkerheten. Generelt er det 
fokus på drifts- og utviklingsmuligheter i alle havner. 
 

S4 Havnemyndigheter 
Trondheimsfjorden 
sør 

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (Trondheim, Orkdal, Stjørdal) forvalter på 
vegne av Trondheim kommune (eier) havneområdene på Brattøra.  
Trondheim havn har nylig lansert en rapport ”Fremtidsbilder”, med scenariotenkning 
som strategisk verktøy i utviklingen av næringstransporter for båt, bane og bil samt 
utviklingen av TIH (mai 2009). Denne oppsummeres og vurderes i kapittel 6.2.  
  

S5 Havnemyndigheter 
Trondheimsfjorden 
nord 

- Indre Trondheimsfjord havn (Verdal, Levanger og Steinkjer) kan få behov for å 
revitalisere jernbanetilknytningen til Verdal havn. 
- Andre havner med jernbanetilknytning i influensområdet er Skogn havn som er en 
privat havn i tilknytning til Norske Skog sin papirfabrikk.  
- Muruvik havn som er en kommunal havn i Malvik. 
 

S6 Avinor Avinor har en sektormyndighetsrolle i forhold til plan- og bygningsloven når det gjelder 
lufttransport og har interesser knyttet til behov for samordning mellom godstransport 
på/med fly. 
 

S7 Kommunene Aktuelle vertskommuners behov/rolle og rammebetingelser: 
 Myndighetsrolle i forhold til plan- og bygningsloven 
 Ivareta kommunens innbyggere i forhold til konsekvenser av en ny godsterminal 

med tilhørende næringsområder 
 Ivareta kommunens næringslivsinteresser 
 Ivareta kommunens miljøinteresser 
 Trondheim kommunes behov for annen arealutnytting på Brattøra. 
 Kommuneplaner og andre planer for arealbruk, transport, miljø og 

næringsutvikling 
S8 Trondheim 

kommune 
Samme rolle som ”kommunene” over, men i tillegg eier av Brattøras havnearealer, 
største mottaker/avsendersted for gods og har ansvar for byutviklingen. Har 
medansvar for prosjektene ”Miljøpakke Trondheim” og er med i prosjekt ”Framtidens 
byer”. Se senere beskrivelser og målsettinger for disse prosjektene. 
 

S9 Sør-Trøndelag 
fylkeskommune,  
 
Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 

- Myndighetsrolle og regionalt planverktøy i henhold til plan- og bygningsloven  
- Kulturminnevern, regional utvikling, samferdsel (koordineringsrolle i 
kollektivtrafikken) 
- ”Ny giv” – Fylkesdelplan for areal og transport i Trondheimsregionen 2002 – 2011 
- Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012: ”Kreative Trøndelag – her alt e mulig 
uansett”. I den felles fylkesplanen er det tatt inn som mål 5b:  

”Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, 
balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster”.  
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Videre er det under mål ”Miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner” 
presisert behovet for nytt godsterminal for gods for å ta forventet vekst. 

  
 
A 

 
ANDRE 

 
ANDRE MYNDIGHETER OG PRIVATE / INTERESSEORGANISASJONER 

A1 Fylkesmannen i 
Sør- Trøndelag og 
Fylkesmannen 
Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen har en sektormyndighetsrolle i forhold til lover og regelverk når det 
gjelder landbruk, miljøvern (naturmiljø, friluftsliv, forurensning) og samfunnssikkerhet 
(risiko og sårbarhet).  
Fylkesmannen er offentlig klageinstans, innsigelsesmyndighet, og har en 
kontrollfunksjon som skal sikre at planlegging foregår innenfor gjeldende 
retningslinjer. 

A2 NVE 
 

Norges vassdrags og energivesen: NVE har en sektormyndighetsrolle herunder 
innsigelsesmyndighet, i forhold til plan- og bygningsloven når det gjelder inngrep i 
vassdrag. 
 

A3 Miljøvern-
organisasjoner 
- Naturvernforbund 
- Miljøvernforbundet 
- Natur og ungdom 
 

Disse har som hovedinteresse å arbeide for redusert transportbehov og mest mulig 
miljøvennlig godstransport. Lokalt gjelder dette redusert støy og luftforurensning, 
globalt gjelder det klimatrusselen. 
De er opptatt av å tilrettelegge for bruk av mest mulig miljøvennlige 
godstransportløsninger (for eksempel basert på fornybar energi) samt unngå 
naturinngrep, vern av natur- og kulturmiljø som kan bli berørt av nytt godsterminal.  

A4 Lokale grunneierlag  
bondelag 

Disse har sine primære interesser til jordvern og økonomisk kompensasjon for de 
grunneiere som må avstå areal til en ny godsterminal 
 

A5 NHO NHO har interesse av å sikre kostnadseffektive transportløsninger for 
medlemsbedrifter slik at konkurransedyktigheten deres styrkes 
 

A6 LO LO har interesse av å sikre sikkerhetsmessig akseptable arbeidsforhold for sine 
medlemmer både sjåfører og terminalarbeidere. 
 

A7 Velforeninger Interesser og behov er i hovedsak knyttet til trafikkbelastning, støy og andre ulemper 
som følge av nytt godsterminal. Barn og unges rett til gode oppvekstvilkår er nedfelt i 
plan- og bygningsloven. 
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4 BEHOVSANALYSE 

4.1 Innledning 
Behovsanalysen bygger på kartlegging av ulike interessenter, deres behov og synspunkter i forhold til 
tiltaket. Disse er bl.a. dokumentert i verkstedrapport 1. På bakgrunn av denne og annet relevant grunnlag 
konkluderes det med de viktigste behovene. Behovsanalysen danner grunnlag for å formulere mål for 
tiltaket (samfunnsmål og effektmål) samt hvilke krav konseptene må oppfylle. Både samfunnsbehovene, 
de tiltaksutløsende behovene samt behovene knyttet til positive ringvirkninger og negative sideeffekter, 
kan være en blanding av normative behov, etterspørselsbehov og interessegruppebaserte behov. 
 
Normative behov utledes av normer og standarder knyttet til tiltaket og gir grunnlag for formulering av 
tekniske krav senere i prosessen. I dette tilfellet vil det i hovedsak være knyttet til Jernbaneverkets behov 
(størrelse, nødvendig sporlengde, antall spor, avstander osv.) samt den delen av næringslivet som er 
direkte brukere av terminaler og jernbanens kapasitet (samlastere, godsoperatører, havn osv.). 
 
Etterspørselsbehov er i denne sammenheng knyttet til brukernes dvs. næringslivets behov for 
hensiktsmessige transportløsninger. Næringslivet kan deles inn i tre grupper; vareeiere, samlastere / 
speditører og godstransportoperatører. For å finne etterspørselbehovet er det bl.a. gjennomført en 
behovskartlegging blant disse tre gruppene. Framtidens godstransportetterspørsel er i tillegg beskrevet ut 
fra regionaliserte tall i grunnprognosene for nasjonale godstransporter fram mot 2040.  
 
Interessegruppebaserte behov er behov som defineres av interessentene. Disse behovene er definerte 
behov som allerede delvis er kjent gjennom tidligere analyser, samtaler og innspill, samt dokumentasjon 
fra det første KVU-verkstedet. For å sikre en bredest og best mulig analyse av behov er det viktig at de 
riktige interessentene er koblet opp mot prosessen. 
 
Behovene er kartlagt ved å bruke følgende tre hovedkilder:  

• Innsamling av relevant grunnlagsmateriale  
• Gjennomføring av KVU-verksted 1 
• Markedskartlegging blant relevante aktører i næringslivet. 

 
Det relevante grunnlagsmaterialet består av tidligere utredninger og planer forbindelse med 
godsterminallokalisering. På 90-tallet og starten av 2000-tallet ble det gjennomført prosesser for 
lokalisering av ny godsterminal i Trondheim i regi av Jernbaneverket.. På 2000-tallet skjedde en utvikling 
av konsept for logistikknutepunkt på Brattøra ”Trøndelagsterminalen” i regi av Trondheim Havn. Disse har 
bidratt til et godt underlag for å definere dette prosjektets interessenter.  
 
I forbindelse med oppstarten av KVU-arbeidet ble de viktigste samarbeidspartene i Trondheimsregionen 
invitert til møte den 17.12.08 for å sikre de opplysningene som allerede finnes og få fram nye innspill i 
forhold til denne prosessen; Aktuelle kommuner i det interkommunale arealplansamarbeidet i 
Trondheimsregionen (IKAP), Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Statens 
vegvesen, Jernbaneverket, Næringsforeningen i Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Nord-
Trøndelag samt havnemyndighetene i Trondheimsfjorden. 
 
 
Det er benyttet kontakter fra både Norge og Sverige som tidligere har vært knyttet til andre 
samarbeidsprosjekter, som for eksempel underlag fra prosjektorganisasjonen ”North East Cargo Link” 
(NECL), og fra andre prosjekter hvor både næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og 
andre interessentgrupper har vært involvert. 
 
I juni 2009 er det gjennomført en markedskartlegging blant utvalgte større vareeiere, samlastere og 
godsoperatører bl.a. for å kartlegge deres behov og tanker om framtidens godstransporter til og fra 
regionen.  
 
 
 
 
 



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

  50 
 

4.2 NORMATIVE BEHOV – nasjonalt målhierarki og Nasjonal transportplan 
 

 
 

4.2.1 Stortingsmelding St.meld. nr. 16 (2008-2009) NTP 2010-2019 [16] 
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 
 
I Nasjonal Transportplan er det vist til en tredelt målstruktur som er lagt til grunn for transportpolitikken: 

• Det overordnede målet som uttrykker det grunnleggende formålet med transportpolitikken 

• Fire hovedmål som skal stake ut kursen uten å være tall- eller tidfestet. Disse må være i balanse 
for at det overordnede målet skal kunne nås 

• Etappemål som er tilknyttet hvert hovedmål 
 
Etappemålene viser hvilke områder regjeringen vil ha fokus på i planperioden, og hvor langt det med 
tilgjengelige ressurser og samlede prioriteringer er mulig å komme på disse områdene i perioden. Der 
etappemålene ikke kan måles direkte, er det utviklet indikatorer som kan vurdere oppfølgingen av 
målene.  
 
Hovedstrategien i NTP regimet er å få overført transportene fra veg til bane og båt.   
Målene i Nasjonal Transportplan må betraktes som krav til KVU-prosjektet nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen, hvorav prosjektets jobb blir å detaljere og innrette disse ift prosjektspesifikke behov.  
 
 
Figur 54 viser en sammenstilling av hovedmål, etappemål og indikatorer fra NTP-dokumentet.  
 
 

Stortingsmelding nr 16 (2008-2009)  
Nasjonal transportplan 2010 - 2019 

Jernbaneverkets utkast til Handlingsprogram 2010 - 2019 
 

Mer på skinner fram mot 2040, Jernbaneverkets stamnettutredning 
Godstransport på bane, Jernbaneverkets godsstrategi 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
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Figur 28: Målstrukturen i NTP 2010-2019 
 
For KVU’en er nasjonale mål lik krav som må ivaretas i konseptutviklingen. Noen av målene vurderes tatt 
med som prosjektspesifikke mål, mens andre igjen tas igjen under krav.  
 

4.2.2 Jernbaneverkets godsstrategi [19] 
Jernbaneverket har utformet en egen godsstrategi med mål blant annet å implementere det overordnede 
målet om overføring av gods fra bil til bane. Jernbaneverkets godsstrategi består i å bygge ut kapasitet 
for godstransport på jernbane på stambanene Oslo – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo 
– Bodø og Oslo – Kornsjø, ved bygging og forlenging av kryssingsspor, utvidelse av terminalkapasitet, 
tilrettelegging for andre terminaler m.m. Godsstrategien ligger til grunn for målene om 2-dobling innen 
2020 og 3-dobling innen 2040.  
 
I tillegg til dette er formålet med godsstrategien er å: 

• Avklare mål, kortsiktig og langsiktig, for godstransport på bane 

• Avklare behov for tiltak på banestrekningene og i godsterminaler, samt faser for implementering 

• Etablere beslutningsgrunnlag for riktig/optimal prioritering av midler til utvikling av banetransport 
 
JBV skal arbeide for:  

• at godstog kan gis økt fremføringsprioritet og at disse i større grad kan fremføres på dagtid 

• at godstog i større grad prioriteres i avvikssituasjoner om natten 
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• at staten ved JBV i en startfase blir eier av de intermodale baneterminalene 

• å etablere et driftsselskap i alle de store kombiterminalene 

• i samarbeid med transportørene arbeide for en økt forståelse av moderne IKT-systemers viktighet 
for effektivitet og stimulere disse til anskaffelse av moderne IKT - systemer 

• å satse på utvikling av de store, ”tunge” transportkorridorene for intermodalt gods 

• å effektivisere de intermodale endepunktsterminalene for disse korridorene 

• å gi godsterminaler og strekninger et kapasitets- og effektiviseringsløft ved å: 

– heve punktligheten i transportene 

– gjenreise forutsigbarheten for transportkjøperne 

– senke transportkostnadene for transportørene 

• å øke kapasitet på godsterminaler med kapasitetsbrist ved å: 

– bygge flere og lengre lastegater 

– øke størrelsen på depotarealer 

– endre godsterminallayout for å sikre bedre trafikkflyt gjennom godsterminalen 

– endre driftskonsept fra truckbasert til kranbasert drift (for terminaler > 80.000 -100.000 TEUs) 

– bedre portfunksjon samt sikre bedre adkomst til godsterminalene 

• å effektivisere godsterminaler med tilstrekkelig kapasitet, men ikke optimal driftssituasjon ved å: 

– gjennomføre sporomlegging/sporopprydding 

– fjerne eventuelt unødvendig bygningsmasse i godsterminalen 
 

 
En klar og tydelig godsstrategi hos Jernbaneverket vil bidra til: 

• Være en premiss for JBVs langsiktige planlegging og gi grunnlag til NTP 2010 – 2019.  

• Være et viktig støtteverktøy for regionene i deres forvaltning av JBVs eiendom bl.a. i forbindelse 
med saksbehandling av forslag til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 

• Sikre videre utvikling av både kombilastmarkedet for bane, og videre utvikling av mindre 
delmarkeder som vognlast, tømmerlast og annen systemlast. 
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4.3 Etterspørselsbaserte behov [8] 

4.3.1 Behov for å tilpasse seg strukturendringer i næringslivet og transportrender 
Samfunnets godstransporter må ivareta flere hensyn samtidig for å bidra til en ønsket utvikling. Hensyn 
som å tas er: 

o Bedre næringslivets konkurranseevne på pris og leveringsdyktighet 

o Levere transporttjenester som markedet etterspør 

o Bidra til en bærekraftig utvikling 

o Redusere CO2 utslippene fra transportmidler 
 
Kostnadseffektive og miljøvennlige transportløsninger som oppfyller næringslivets leveransekrav vil stå 
sterkt i kampen om transportoppdrag i framtiden. 
 
Strukturendringer som vil påvirke næringslivet sine transportbehov i framtiden er bl.a. knyttet til økt 
globalisering med mer internasjonal handel og spesialisering, kortere levetid på produkter, tyngdepunktet 
i norsk olje- og gassvirksomhet forskyves nordover, utvikling av mer miljøvennlige transportløsninger, 
næringslivets ønske om å redusere kapitalbindingen i alle ledd og reduserte leveringstider. 
 
Transporttrender 

Dette kan sammenfattes i følgende samfunnstrender som bør legges til grunn for utforming av et framtidig 
transportsystem; herunder etablering av godsterminaler: 

 Godsmengdene, transportbehovet og samlet transportarbeid vil øke årlig 

 Vareeierne har økt fokus på kostnadseffektive løsninger 

 Hovedtransportstrømmene vil konsentreres til færre og større terminaler og havner 

 Mer rasjonell bruk av transportressurser og større muligheter til effektiv samordning mellom 
transportmidler (kombinerte transporter) 

 Økt samarbeid mellom vareeiere, transportører og terminaloperatører for å få til mer effektive 
transport- og distribusjonsløsninger, dvs. at leddene i kjeden vil samarbeide i større grad  

 Færre flaskehalser i grenseoverskridende transporter 

 Mer bruk av klimagassnøytrale transportløsninger 

Når man har oppnådd en stabil markedsandel på jernbane må det i framtiden kunne forventes en årlig 
vekst. Den vil i stor grad avhenge av generell forbruksvekst fordi kombitrafikken i det vesentlige gjelder 
forbruksvarer. Samlasterne vil dessuten få flere industrikunder som går over til å sende hyppigere og 
mindre sendinger. Dette gjør at det må kunne antas en høyere vekst enn for godstransporter generelt 
fordi disse også omfatter industrigods.  

4.3.2 Transportbrukernes behov til næringstransporter (markedsundersøkelse) 
Det er klarlagt at primærinteressentene i dette prosjektet er brukerne av godstransport - næringslivet med 
transportintensiv virksomhet, og deres transportører. Markedskartleggingen (gjennomført juni 2009) har til 
hensikt å avdekke brukernes behov og forslag til løsninger for næringslivets godstransporter til og fra 
Trondheimsregionen, med spesielt fokus på framtidig terminalløsning for bane og båt. Opplysningene i 
prosjektet har blitt samlet inn ved hjelp av: 
 

 Utdrag fra tidligere relevante transport- og markedsundersøkelser i regionen 
 Spørreundersøkelse blant utvalgte vareeiere, samlastere/speditører samt togoperatører og rederier 
 Kunnskap om næringslivs- og logistikkaktørenes krav og forventninger til godstransporter til og fra 

regionen, spesielt havbruksnæringen 
 
Følgende figur viser kart med oversikt over de intervjuede bedriftene i markedsanalysen:  
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I markedskartleggingen fra 2009 har følgende vareeiere bidratt med synspunkter: Maskegruppen - 
Peterson Linerboard - Orkel - Rema 1000 - Mascot Høie - Neste Stopp - Norsk Stål - Coca Cola Drikker - 
Støren Trelast - Nortura - Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening avd. Midt-Norge - Marine Harvest 
- Røra fabrikker - Norske Skog - Washington Mills - Gisle Krigsvoll - Håg - Coop - Aker Verdal - 
Felleskjøpet. Følgende samlastere / speditører har bidratt: DSV Road, DHL Express, Tollpost Globe, 
Bring, Posten og DB Schenker. 10 bedrifter med transportbehov over 30.000 t/år er vist i kursiv.   
 

 
 
Det samlede transportbehovet for disse (unntatt Norske Skog) er 1.450.000 t/år (sum inn- og uttransport).  
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De benevnes i det følgende som vareeiere med stort transportbehov. Norske Skog har i tillegg et ekstra 
stort transportbehov på 1.850.000 t/år. Dette illustreres i neste figur som viser hele utvalget:  

 
Figurene viser hvilke landsdeler godset kommer ifra og hvor de skal til. Mengdene er i tillegg knyttet til 
transportmiddel slik at en får illustrert en transportmiddelfordeling på bedrifts- og clusternivå, det er valgt 
å kun ta ut for bedriftene i Trondheim:  
 

 
 
I dette bildet er Norske skog med en fordeling av inngående gods: 60 % på bil, 20 % båt og 20 % tog. Av 
utgående gods for Norske skog er 80 % på båt og 20 % på bil. 
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4.3.3 Vareeiernes transportbehov 
9 vareeiere oppgir til sammen 3.189.000 tonn fordelt på 1.973.000 t inn og 1.216.000 mill t ut. Kun èn av 
bedriftene er fra Nord-Trøndelag (Norske skog), som også den største enkeltbedrift med 1.85 mill tonn. 
Dette betyr at 1.34 mill tonn er knyttet til Sør-Trøndelag.  
 
26 % av godset skal til eller fra Midt Norge (intern). Dette betyr 2,6 mill tonn over fylkesgrensene, hvorav 
det antas 1 mill tonn knyttet til Sør-Trøndelag. Sett i forhold til totalt 8 mill tonn til/fra Sør-Trøndelag og 3,8 
mill tonn til/fra Nord-Trøndelag (kapittel 2.7), utgjør utvalget i Sør-Trøndelag 12 % av totalmengde, mens 
utvalget fra Nord-Trøndelag utgjør 47 %. Dette illustrerer også hvor stor industrien på Skogn er.  
 
De aktuelle bedriftene har behov for godstransport av følgende varetyper: Diverse stykkgods - Matvarer - 
Fisk - Tømmer og trelast - Byggevarer - Landbruksmaskiner - Papp og papir - Møbler - Bulkvarer som stål 
og metaller, sand, silisiumkarbid. 
 
Vareeierne gir bl.a. følgende opplysninger i kartleggingen: 
 

 Vegtransport dominerer særlig på uttransportene deres (84 %). Norske Skog er atypisk med 20 % på 
veg og 80 % på sjø. Inntransportene har en større andel av kombinerte transportløsninger (bane - 
veg; 18 %) eller (sjø - veg; 40 %) 

 
 De fleste bedriftene med store transportbehov får vesentlige deler av innsatsvarene sine fra utlandet. 

Produktene fra bedriftene skal i større grad innenlands, men om lag 1/3 produserer eksportvarer. 
 
De fem viktigste faktorene for vareeierne når de skal velge transportløsninger i framtiden er (i 
rangert rekkefølge):   

1. Lavere transportpris  
2. Bedre regularitet   
3. Mindre negativ miljøpåvirkning  
4. Raskere transporter   
5. Hyppigere avganger  
 
Faktorer som ”Halvering av transportskader”, ”Hovedsakelig bruk av jernbane” og ”Hovedsakelig bruk 
av sjø” er ikke så viktige. 

 
 Omlag 70.000 t/år (13 %) av det inngående godset til vareeierne med store transportbehov kan 

overføres til jernbane under forutsetning av den er konkurransedyktig i transportmarkedet. For 
utgående gods er overføringspotensialet ca. 110.000 t/år (10 %).  

 
 Norske Skog har et overføringspotensial på 190.000 t/år (18 %) av inngående gods og 100.000 t/år 

(18 %) av utgående gods til jernbane. 
 

 Om lag 25.000 t/år (6 %) av det inngående godset til vareeierne med store transportbehov kan 
overføres til sjø under forutsetning av den er konkurransedyktig i transportmarkedet. For utgående 
gods er overføringspotensialet ca. 40.000 t/år (6 %).  

 
 Norske Skog har et overføringspotensial på 190.000 t/år (18 %) av inngående gods og 20.000 t/år (18 

%) av utgående gods til sjø. 
 

 70 % mener at regionen trenger en ny terminalløsning for godshåndtering.  
 

 Vel 50 % mener det er meget viktig eller viktig for deres godstransporter at samlastere / speditører 
eller andre transportaktører lokaliserer seg i tilknytning til terminalen.  

 
 30 % mener det er meget viktig eller viktig for deres valg av transportopplegg at jernbanens 

godterminal samlokaliseres med havna. 
 
 

4.3.4 Samlastere/speditørers transportbehov 
I markedskartleggingen fra 2009 har følgende samlastere / speditører bidratt med synspunkter: DSV 
Road, DHL Express, Tollpost Globe, Bring, Posten og DB Schenker.  
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4 bedrifter med samlet transportbehov inn og ut over 150.000 t/år er vist i kursiv. Det samlede 
transportbehovet for ”de fire store” er 1.050.000 t/år. 
 
De frakter diverse stykkgods, matvarer, pakker under 35 kg og brevpost for ulike vareeiere. Diverse 
stykkgods utgjør den største delen. Vareeierne gir i noen grad samlasterne føringer for hvilket 
transportmiddel som skal velges. 
 
Samlasterne gir bl.a. uttrykk for følgende i kartleggingen: 
 

 Vegtransport av gods er vanligst både på deres inntransporter (51 %) og uttransporter (62 %) av 
regionen. Kombinerte transportkjeder med jernbane har 48 % av inntransportene og 38 % av 
uttransportene, mens kombinerte transportkjeder med sjø har 1% av inntransportene. 

 
 Godt over halvparten av inntransportene kommer fra Sør-Norge, noe kommer fra Midt-Norge og 

relativt små andeler kommer fra Nord-Norge og utlandet. Uttransportene fordeler seg slik geografisk: 
Mest til Midt-Norge og Sør-Norge, mindre til Nord-Norge og minst 10 % til utlandet. 

 
 Samlasterne legger svært stor vekt på hvor jernbanens godsterminal blir liggende når de skal velge 

framtidig lokalisering av egen terminalvirksomhet. 5 av 6 sier at nærhet til ny terminal er så viktig at 
de vil vurdere å samlokalisere seg med den. Nærhet til havn er kun viktig for 1 av 6.  

 
Deres prioriteringsliste når det gjelder kriterier for lokalisering av egen terminalvirksomhet er:  
1) Nærhet til jernbaneterminal - Nærhet til hovedvegnettet  
2) Hvor inntransportene kommer fra - Vareeiernes leveringskrav - Hvor uttransportene skal 
3) Andel gods som skal terminalbehandles - Nærhet til havn - Nærhet til flyplass 
 

 Om lag 180.000 t/år (30 %) av deres godstransporter til og fra Trondheimsregionen kan overføres til 
jernbane dersom den blir mer konkurransedyktig.  

 
 Vel 50.000 t/år (5 %) av deres godstransporter til og fra Trondheimsregionen kan overføres til sjø 

dersom den blir mer konkurransedyktig.  
 

 Hvis disse mengdene lar seg overføre, vil transportmiddelandelen knyttet til samlasterbedriftene, for 
bil endre seg fra 56 til 35 % andel, tog fra 43 % til 60 % markedsandel og for båt fra 1 % til 5 %. 

 
 De er i stor grad entydige på behovet for en ny terminalløsning og lokalisering av terminalen har stor 

betydning for deres valg av framtidig transportløsning.  
 

 De har ulikt syn på hvor langt unna Trondheim sentrum den nye terminalen bør ligge. 4 av 6 mener 
innenfor 20 km radius, og ingen mener den bør ligge lengre enn 30 km unna Trondheim sentrum. 

 

4.3.5 Godsoperatørenes transportbehov 
I markedskartleggingen fra 2009 har følgende godstransportoperatører bidratt: Togselskapene; 
CargoNet, CargoLink, DHL Rail og Green Cargo samt rederiet NorLines.  
 
Alle frakter gods på bane til og fra regionen i dag. Mesteparten av togtransportene foregår med kombitog, 
mens noe transporteres i systemtog (Tømmer til Norske Skog og returfiber til og papp fra Peterson). 
Båttransportene foregår med Hurtigruten og andre skip. 
Operatørene gir bl.a. uttrykk for følgende i kartleggingen: 

 Alle trafikkerer dagens godsterminal på Brattøra. Cargo Net er den dominerende togoperatøren med 
105.000 TEU/år. De tre andre togoperatørene frakter til sammen omlag 6.000 TEU/år.  

 Deres prioriteringsliste når det gjelder utvikling av samferdselsinfrastruktur for godstransport til og fra 
Midt-Norge ser slik ut: 
1. Ny godsterminal i Trondheimsregionen  
2. Bedre trafikkapasitet på sporet for godstog - Nytt logistikknutepunkt veg-bane-sjø-

transportbedrifter i regionen 
3. Bedre transportkapasitet på sporet i form av lengre kryssingspor - Elektrifisering av 

Meråkerbanen 
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4. Raskere framføringstid mellom Trondheim og Oslo - Terminal som kan håndtere vognlast 

Ingen har angitt ”Kortere avstand mellom terminalene”, ”Raskere framføringstid mellom Trondheim og 
Bodø” eller ”Elektrifisering av Nordlandsbanen” som viktige faktorer. 

 De tre viktigste forholdene vareeiere og samlastere er opptatt av når det gjelder valg av 
transportmiddel er iflg. operatørene:  

1) Pris / Kostnadseffektivitet  
2) Leveringssikkerhet / Pålitelighet  
3) Regularitet / Punktlighet. 

 
 Alle mener det er behov for å få etablert et knutepunkt for godstransporter og logistikkvirksomhet i 

regionen med god tilgjengelighet og tilstrekkelig kapasitet, slik at terminalhåndtering ikke blir en 
flaskehals for vekst i godtransportene på jernbane; både med kombitog og vognlasttog. 

 
Deres prioriteringsliste når det gjelder krav til en ny terminalløsning er: 
1) Nærhet til andre transportbedrifter, for eksempel samlastere 
2) Kunne håndtere både containere og vognlast 
3) Operatøruavhengig driftsselskap 
4) Plass til 500-1000 meter lange tog uten at de må deles 
5) Nærhet til havn 
 
6) Den dominerende kombitog operatøren CargoNet synes nærhet til samlastere er viktigst, mens de 

fleste andre operatørene prioriterer terminalløsning som kan håndtere både kombitog og vognlast. 

 Flesteparten av operatørene mener lokalisering av framtidig terminal er viktig for å oppnå ytterligere 
vekst i godstransporter på jernbane og sjø. 

 De er delt i synet på viktigheten av å samlokalisere jernbanens godsterminal med havna. Vel 
halvparten mener det er viktig/meget viktig, mens knapt halvparten mener det er lite viktig. CargoNet 
som dominerende operatør, sier at samlokalisering ikke bør være avgjørende, men at avstanden ikke 
bør overstige 30 km.  

 Ingen operatører mener terminalen bør ligge lengre unna Trondheim sentrum enn 40 km. For lang 
avstand vil gjøre at banetransporter taper konkurransen mot rene vegtransporter.  

4.3.6 Havbruksnæringens transportbehov 
De største transportstrømmene innenfor havbruk er fisken som eksporteres ut av landet. Fersk fisk blir 
transportert til markedet med bil, båt eller fly. Både fersk og frossen fisk transporteres i all hovedsak med 
trailer til markedene i Europa. Tar vi utgangspunkt i vekt passerer 92 % av fisken grensa med bil, mens 8 
% passerer med fly. Som regel er det kundene/importørene som organiserer transporten. Transporten fra 
slakteriene til Vest-Europa utføres i hovedsak med norske og danske trailere, mens russiske og estiske 
trailere tar seg av transporten til Øst-Europa.  
 
En liten del av transporten innenlands foregår med jernbane fra Bodø/Fauske (Nordlandsbanen), og fra 
Narvik via Sverige (ARE) til Alnabru for omlasting til bil.  Det sendes ikke fersk fisk med tog ut av Norge i 
dag. Biltransport vil være det dominerende transportmiddelet så lenge det ikke finnes et bedre alternativ 
med tanke på tid, frekvens, punktlighet og pris. Laks er en godstype som burde egne seg godt til en slik 
overføring, da laks har store nok kvantum, stabile leveranser samt egnede markeder for transport med 
tog.  
Det er tatt initiativ fra Nordland fylkeskommune til å vurdere potensialet for overføring av gods fra veg til 
jernbane på strekningen Bodø/Fauske-Helgeland–Stjørdal–Storlien–Ånge-Karlskrona med båtforbindelse 
til Gdynia, Polen. Aktuelle omlastingssteder på denne strekningen er Fauske, Mosjøen (Drevvatn) og en 
evt. terminal i Nord-Trøndelag. Felles krav for disse terminalene må være at de er tilknyttet havn, at de 
har kapasitet til å kunne ta imot tog med opptil 26 vogner, samt teknisk utstyr for omlasting av 
trailervogner. Den geografiske beliggenheten gjør de også aktuelle med tanke på transportavstand fra 
slakteri til terminal. 
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4.3.7 Behov for internasjonale godstransporter – korridoren østover [20] 
Internasjonale godstransporter til/fra Midt-Norge går for det meste til resten av Europa via Oslo. Mye går 
med bil og over på ferge, noe går med tog via Alnabru. I tillegg går litt direkte med skip til kontinenthavn. 
Noe omlastes til/fra sjø i Oslo (for det meste oversjøiske transporter). Noe transporteres på 
Meråkerbanen via Storlien og Mittbanan til Sverige.  
 
Behovet for internasjonale godstransporter vil øke i framtiden og skal jernbane og sjø, ta en større andel 
av disse må infrastrukturen på grensebanestrekningene utvikles slik at de ikke blir flaskehalser / 
forsinkende faktorer i transportkjeden. Meråkerbanen er en slik potensiell flaskehals både pga. at den har 
lavere tillatt aksellast enn den svenske Mittbanan og ikke er elektrifisert. 
 
En annen viktig faktor for å få etablert rasjonelle og kostnadseffektive transportløsninger for gods over 
landegrensene, er harmonisering av transportavgiftssystemene både for bane-, veg- og sjøtransporter. I 
dag er det for eksempel lavere kjørevegsavgift for banegodstransporter på norske enn på svenske spor. 
 
En slik avgiftsharmonisering vil kunne bidra til en mer fleksibel utnytting av samferdselsinfrastrukturen 
ved at mer godstransport på jernbane i Skandinavia i øst-vest retning kan avlaste nord-sør transportene 
på jernbane og utskipningshavnene for eksempel Gøteborg. Dette forutsetter at både jernbane- og 
havneinfrastrukturen utvikles i sammenheng i Midt-Norge. 
 
I Jernbaneverkets utviklingsplan for Meråkerbanen (JBV 2008) presenteres en prognose for 
godstransporter på 820.000 tonn/år i 2020. I dag transporteres årlig om lag 200.000 tonn tømmer fra 
Østersund til Skogn på banen. Dette utgjør om lag 20 % av den totale godstransporten mellom Norge og 
Sverige over Storlien. (1,1 mill. tonn/år). Resten; 80 % transporteres på veg. Godstransportprognosen for 
2020 bygger på økte tømmertransporter til Norske Skog (en dobling til 400.000 tonn) samt en 
konkretisering av de potensielle godsmengdene som bl.a. NECL - prosjektet avdekket (400.000 tonn 
tilsvarende 50.000 TEU). Aktuelle godstyper til Sverige er oppdrettsfisk fra Trøndelagskysten som skal til 
markedene i øst, kjemikalier fra EKA Chemicals i Mo i Rana og trepellets fra en framtidig ny fabrikk i 
Meråker. Aktuelle godstyper fra Sverige tømmer og diverse stykkgods. 
 
”North East Cargo Link” (NECL) - prosjektet som pågikk i perioden 2002-2005 hadde som mål å legge 
grunnlag for en konkurransedyktig transportkorridor øst-vest i Midt-Norden. I rapportene fra prosjektet 
påpekes det bl.a. at en betydelig del av godsmengdene som i dag transporteres på veg vil kunne 
overføres til jernbane dersom standarden på Meråkerbanen heves. Store deler av disse transportene vil 
være avhengig av et effektivt logistikknutepunkt som binder bane og havn sammen fordi mye skal over på 
båt. NECL er veldig tydelig på dette og hvor viktig havn og båt vil være i en slik sammenheng. 
 
Figur 29: Grenseoverskridende godstransport i Midt-Norden - mengder og vareverdi (NECL 2004) 
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Godstogoperatørene Green Cargo og DHL Rail bekrefter i den nylig gjennomførte markedskartleggingen 
at de er i dialog med vareeiere med sikte på å få etablert et godstogtransporttilbud på Mittbanan / 
Meråkerbanen. 
 
Figuren nedenfor viser flaskehalser for økt godstransport i øst-vest retning slik NECL-prosjektet avdekket 
dem bl.a. gjennom intervjuer med næringslivet. Disse er knyttet til mange ulike forhold. 
 
Figur 30: Flaskehalser for økt godstransport øst-vest i Midt-Norden (NECL 2004) 

 
 
I et nylig oppstartet felles prosjekt ”Mulighetsstudie” mellom det svenske Banverket og Jernbaneverket 
skal fire ulike scenarier for Meråkerbanens framtid utredes. Hva som må til for å styrke Mittbanans og 
Meråkerbanens rolle i transportsystemet i Midt-Norden skal kartlegges.  
 
Følgende alternativ for Meråkerbanen skal belyses: 

 0-alternativet: Framskrivning av dagens nivå på vedlikeholdet 
 Moderat satsing: Fornyelsestiltak og mindre investeringer 
 Moderat satsing +: Elektrifisering pluss fornyelse og mindre investeringer 
 Sterk satsing: Elektrifisering og oppgradering til minimum samme standard som Mittbanan 

 
Det forventes at denne Mulighetsstudien skal levere data for antatt framtidig godstrømmer på 
Meråkerbanen med forskjellige forutsetninger – for eksempel hvorvidt banen er elektrifisert og i forhold til 
forskjellige konsept for nytt logistikknutepunkt. Dette er grensesnittet mellom utredningene. 
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4.4 Interessentgruppers behov 

4.4.1 Verksted 1 med idèdugnad om behov og mål 
På bakgrunn av interessentanalysen ble det invitert til en dags ”verksted” 29.april 2009 med formål å få 
innspill på behov, mål og strategier. Verkstedet ble innledet med bakgrunn for prosessen, selve KS1-
regimet og om konseptvalgutredningsprosessen. Det ble også redegjort for ”plan for gjennomføring”, som 
beskriver hvordan Jernbaneverket har tenkt å gjennomføre prosessen. Det ble redegjort for dagens 
trafikkstrømmer på jernbane og veg, samt markedsvurderinger.  
 
Interessentene ble delt inn i 4 grupper etter deres roller i prosjektet: 
 
Tabell 4-1: Inndeling i interessentgrupper 
Interessent Beskrivelse av rolle 
Næringslivet 
 

Primær interessent ved at de vil være eller kan bli brukere og/eller direkte 
berørt av terminaletableringen. 

Jernbaneverket, veg- og 
havnemyndigheter 

Sekundære interessenter som tiltakshavere og direkte ansvarlige for 
planlegging, bygging og drift av samferdselsinfrastrukturen i Norge. 

Kommune/fylkeskommuner Sekundær interessent som planmyndighet etter plan- og bygningsloven. 
Også myndigheter med helhetlig planansvar. 

Andre myndigheter og 
interesseorganisasjoner 

Andre interessenter som mer indirekte berøres eller som mer sporadisk 
vil kunne ha nytte eller ulempe av ny terminaletablering. 

 
Det var totalt 46 deltakere på verkstedet, som fortsatte med gruppearbeid. Gruppene ble i første bolk om 
behov delt i homogene grupper (samlet sektorene), mens i den andre bolken om mål og strategier ble det 
oppdelt i tverrfaglige grupper for innspill.  
 
Utgangspunktet for dagen var spørsmålet om det er behov for ny godsterminal i Trondheimsregionen. 
Etter dagen er svaret ja. Begrepet ble utviklet til at det er behov for et ”logistikknutepunkt” i Midt-Norge. 
Dette fordi Brattøra ikke svarer til verken dagens eller framtidens behov. Dagens krav er pris, stabil 
framføringspunktlighet, kapasitet og frekvens.  
 
Et nytt ”logistikknutepunkt” skal være med på å gi konkurransekraft for samfunns- og næringsliv i 
regionen; Skal vi ha større ambisjoner? – er en forventet dobling og 3-dobling av veksten for lavt 
prognostisert?  
 
Det er ønske om reduser transportbehov og at transporten skal være kortreist. Regionen vil vokse, og en 
påstand er; transportbehovet består. Det betyr fokus på miljø og sikkerhet i forhold til transporten, også 
med tanke på transporten fra by til by men også i byene våre. Dette betyr at det må ses på terminal-
effektivitet, distribusjonseffektivitet og helhetlige løsninger i det regionale transportsystemet. Jernbane er 
svært arealeffektivt i et større perspektiv.  
 
Deltakerne uttrykte tilfredshet med opplegget. Det ble vist stort engasjement og deltakerne kom med 
gode innspill som vil være avgjørende for den videre prosessen med konseptvalgutredningen. Det ble 
også vist til viktigheten av å ha en åpen prosess slik at alle føler seg hørt og har vært inkludert i 
prosessen. Det uttrykkes av dette prosjektet er svært viktig for næringslivet i Midt-Norge.  
 

4.4.2 Trondheimsregionens behov for nye næringsareal gjennom IKAP [12] 
Trondheimsregionen er et politisk organ med ordfører og opposisjonsleder i nevnte kommuner. I tillegg 
møter rådmennene. Se www.Trondheimsregionen.no. Trondheimsregionen har igangsatt interkommunal 
arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). Planområdet omfatter alle medlemskommunene i 
Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkdal.  
 
Kommunene er prosjekteiere og har som intensjon både å ivareta og samordne de kommunale 
interessene gjennom et helhetlig utbyggingsmønster og at planen gjennom regional samfunnsmessig 
prioritering skal avklare og tilrettelegger viktige arealbehov i regionen. Planen har som mål føre til en 
samordnet avklaring av større næringsarealer.  

http://www.trondheimsregionen.no/
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IKAP er i utgangspunktet ikke tenkt å gis juridisk virkning. Planen forutsettes vedtatt av de respektive 
kommunene som konkret forpliktende forutsetning for kommuneplanens arealdel.  
 
Rammebetingelsene for det interkommunale arealplanarbeidet i regionen baseres på en 
befolkningsprognose med en sannsynlig utvikling med gjennomsnittlig årlig vekst mellom 1,0-1,3% 
(2.500-3.500 personer). Vekstfigurer er i kapittel 2. 
   
IKAP har gjennomført en mulighetsstudie av aktuelle næringsareal som utgjør ca. 12000 dekar. Mange 
av disse arealene har betydelig konfliktnivå, likevel tilsier studien at det kan være gode muligheter.  
 
I strategier som er behandlet i kommunene er det tatt inn at føringer for sannsynlig lokalisering av 
godsterminal skal tillegges vekt, også i forhold til utvikling av havner. Sammenheng mellom 
næringsvirksomhet og framtidig miljøvennlig godstransport med bane og båt, herunder intermodale 
løsninger, skal vektlegges. Ut fra ulik framdrift for IKAP og KVU-prosessen er det lagt opp til at 1.-utkast 
for IKAP skal avklare noe næringsareal, som kan sees uavhengig av godtterminal/havn, for å sikre 
løpende tilgang på næringsareal i regionen.  
 
Videre avklaring av regionale næringsarealer skal avventes til en vet mer om lokalisering av 
logistikknutepunkt. Det er etablert et samarbeid mellom IKAP og KVU, ut fra gjensidig avhengighet i 
forhold til at lokalisering av respektive areal vil påvirke transportarbeid, miljø og kostnader. 
 

4.4.3 Behov for bedre bymiljø 
4.4.3.1 Trondheim - en av ”Framtidens byer” 
Trondheim kommune er med i samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer” i regi av 
Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet sammen med 13 av de største byområdene i 
Norge. SD mandat for KVU’en nevner at hensyn til dette arbeidet skal tas.  
 
Målsettingen i ”Framtidens byer” er å redusere klimagassutslipp og skape et godt bymiljø. Dette gjøres 
gjennom innsats på følgende områder: Areal og transport, energi i bygninger, avfall/forbruk og tilpasning 
til klimaendringer.  
 
Programmet skal hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer med hverandre – og til å samarbeide 
med næringsliv, region og stat. Miljøverndepartementet er ansvarlig for programmett og alle 
innsatsområdene, unntatt arealbruk og transport som Samferdselsdepartementet har ansvaret for. 
 
4.4.3.2 Miljøpakke Trondheim 
Bystyret og fylkeskommunen har vedtatt en miljøpakke for transport som er et ambisiøst mål for bl.a. å 
redusere klimautslipp og begrense biltrafikk. Stortinget har behandlet stortingsproposisjon for trinn 1 i 
miljøpakken 16.juni 2009. Trinn 1 har en kostnadsramme på nærmere 5 mrd. kr som utgjør 70 % av 
miljøpakken. Halvparten av investeringene går til utbygging av hovedvegnettet, resten til kollektiv-, gang-, 
sykkel-, miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Miljøpakken har en tidsramme på 15 år fra 2010-2024. 
  
Spesielt prosjektene E6-sør og ny Sluppen bru vil ha betydning for godstransporten.  Sammen med 
pågående prosjekt E6-øst og Nordre avlastningsveg med forlengelse til Osloveien, vil dette gi et bedre 
vegnett for godstransport som avlaster byen. Dette vil gi bedre forhold for transportene til og fra Brattøra.  
 
Dette er også vesentlig i forhold til lokalisering av en terminal utenfor Trondheim by. Det nye vegsystemet 
vil da ligge inne som en forutsetning, altså tilhøre 0-alternativet.  

4.4.4 Vegmyndighetenes behov 
Det viktigste innspillet er at nytt logistikknutepunkt bør bidra til å redusere/minimalisere trafikkarbeid. 
Dersom hel løsning (havn og tog) bidrar til å øke transportarbeidet er dette et viktig moment som kan tale 
imot en slik samlokalisering.  
Etter Statens vegvesen Region Midts synspunkt bør konsept som bidrar med store økninger i 
trafikkarbeid vurderes skrinlagt. Spørsmålet er om det er anledning til å gjøre dette i grovsorteringsfasen, 
i forhold til mål og tiltaksutløsende behov som settes opp?  
Samfunnsbehovene som er lansert vil bygge opp under trafikkarbeid som utsilingskriterium. Det er et 
behov for å redusere mengder/andel på veg og vi ønsker godstransport med lave klimautslipp.  
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4.4.5 Havnemyndighetenes behov [10] 
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn er en sammenslutning av havnene i Trondheim, Orkdal og 
Stjørdal. Tidligere har Trondheim Havn, i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim 
kommune, vareeiere og godsoperatører ledet og gjennomført arbeidet med konseptet 
”Trøndelagsterminalen”. Trøndelagsterminalen er et regionalt varestrømskonsept som gir et godt innblikk 
i vareeiere, samlastere og andre sine behov. Her ligger mye grunnlagsmateriale for KVU - prosjektet.  
 
Trondheim havn har senest i mai 2009 lansert ”Fremtidsbilder”, scenariotenkning som strategisk verktøy i 
utviklingen av næringstransporter for båt, bane og bil samt utviklingen av TIH (mai 2009).  
 
Man ser for seg et framtidig logistikknutepunkt for Midt-Norge som en erstatning for dagens Trondheim 
havn på Brattøra fordi man mener et slikt logistikknutepunkt må være regionalt og omfatte alle 
transportformer. Følgende bilde illustrerer systemtankegangen: 
 
Figur 31: Trøndelagsterminalen. Helhetstenkning for logistikkløsninger (TIH 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det følgende tas sitater eller resymè av rapporten, som anses som relevant for behovsanalysen. De 
første kapitlene gjengir stort sett mål og fraser fra andre prosjekt eller sammenslutninger 
 
Kapittel 1.3.1, s.11 

• Byen har et ønske om å ta i bruk sentrale havneområder til tradisjonelle byformål. For at dette 
skal kunne skje må havn eller store deler av havna flyttes ut. Hvor er ut?  

• Næringslivets behov er å få redusert kostnader og høyere leveringspålitelighet. Konsentrasjon av 
godsmengder og transportformer i et kluster som et logistikknutepunkt er vil gi en slik effekt. 

• Redusere ulykker på veiene, der trailertransporten er innblandet i en stor del av dette. 
• Næringstransport gir høye CO2 - utslipp, veg og bane slipper ut langt mindre CO2 enn bil.  
• Forståelse av godsstrømmer, og vareeiere og transportørers utfordringer er essensielt. Vareflyten 

vil endre struktur fram mot 2030. 
• Kapasitet og konkurransekraft på transportmidler blir enda viktigere. Kapasitetsbegrensinger på 

bane, mens sjø i teorien har ingen kapasitetsbegrensing. 
 
Kapittel 1.3.1, s.13-14  
Utdrag av utsagn fra Trondheim kommune og fylkeskommunene:  

• Bystyret og fylkeskommunene har vedtak om samlet knutepunkt for båt, bane og bil, som vi 
definerer som et logistikknutepunkt. 

• Kommunedelplan arbeidet for Nyhavna er startet. 
• Det må visualiseres et framtidig logistikknutepunkt som innebærer både båt, bane og bil, og ikke 

bare flytting av godsterminalen. 

Brattøra
Fiborgtangen

Øst-vest
NECLA

Kontinentet
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Nord-Norge

20-25.000,-

Unifeeder - daglig
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•Pris
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Wilson, Lys LIne,  Maersk,

Nor-Lines, (Nor Ferries?)
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… en nær sammenheng mellom havnearealene i Trondheim og lokaliseringen av et nytt 
logistikknutepunkt for Midt-Norge. Mener at det skal være mulig å ”flytte havna”, men at dette må skje 
stykkvis og delt… Et logistikknutepunkt som omfatter båt, bane og bil med samlastere og 3PL-aktører. 
 
Trondheim havns kartlegging og samtaler med rederier, vareeiere, NECL viser at nye moderne sjøruter 
med frekvenser flere ganger i uken vil medføre overføring av gods fra veg til sjø. Dette i sammenheng 
med bane og veg vil føre til at vi når de oppsatte målsettinger som er skissert på en raskere måte.  
Det er arbeid i gang for å etablere direkte godsbåtruter til kontinentet. Dette skjer bl.a. gjennom 
samarbeid med andre godsområder som Sunnmøre (Ålesund Havn) og Vestlandet. Slike ruter som er 
basert på ro-ro, dvs. semitrailere og containere vil ha stor kapasitet og medføre en senking av vareeieres 
transportkostnader. En utfordring er å skape leveringspålitelighet og frekvente avganger.  
Det antas at konsentrasjon av gods i logistikknutepunkt vil raskere få i gang slike ruter. 
 

4.4.6 Jernbanes behov for kapasitetsøkning 
4.4.6.1 Trønderbanen utviklingsplan [ 26] 
Overordnet mål for utvikling av Trønderbanen er å styrke og utvikle jernbanen som transportmiddel for 
persontransport i Trøndelagsfylkene. Mål er å overføre mer persontransport fra veg til bane samt 
redusere miljøulemper og ulykker. Overordnet tidsmål er reisetid 1:10 mellom Trondheim og Steinkjer i 
2040. I tillegg vurderes hvordan få et bedre grep på tilbringertrafikken til/fra Trondheim lufthavn Værnes.  
I dag kjører Trønderbanens tog i faste stive 1 timesavganger samt innsatstog med 30 min-avganger fra 
Steinkjer til Trondheim om morgenen og fra Trondheim i ettermiddagsrush. Rutetid er 2 t 6 min som gir en 
snitthastighet på bare 58 km/t. Kapasiteten er på flere deler av strekningen på tålegrensen.  
 
Høyere frekvens og lavere reisetid er analysert som virkemiddel. Det er etablert delmål; Reisetid 1:30 for 
alternativ 1. Alternativ 2 skal gi økt kapasitet, virkemidler er flere ruter og dobbeltspor. Forbordsfjellet 
tunnel er også vurdert, men ikke anbefalt i første trinn. Elektrifisering gir samme tidsgevinst med lavere 
kostnad og høyere nettonytte, og er derfor anbefalt før Forbordsfjellet, som godt kan bygges ut senere.  
 
Utredningen anbefaler, med tilslutning fra jernbaneledelsen, tiltaksalternativ 1D som gir mulighet for 
tid 1t 41 min mellom Steinkjer-Trondheim, frekvens 30 min toveis i rush og 60 min forøvrig.  
 
Dobbeltspor i alternativ 2B er nødvendig når antall tog overstiger 100 tog/døgn. Dobbeltspor Trondheim – 
Stjørdal gir mulighet for 15 min frekvens og et reelt flytogtilbud. Dobbeltspor er også det eneste som gir 
reell mulighet til høy hastighet; 20-25 min Trondheim - Værnes avhengig av stopp. Når veg- og flytrafikk 
øker til et enda mer miljøbelastende nivå, bør strategi med dobbeltspor følges opp.  
 
4.4.6.2 Utredning av kapasitet for Dovrebanen [14] 
Utredningens mål er å vise hva som skal til for øke kapasiteten på Dovrebanen (Hamar – Trondheim) på 
kort sikt (doble til 2020, tiltak og rekkefølge) og lang sikt (tredoble til 2040, et grovere estimat). 
Utredningen representerer en operasjonalisering av godsstrategiens mål.  
 
Kapasitetsutredningen viser at nye/lengre kryssingsspor vil koste ca 1,5 mrd kr for å oppnå målet om 
dobling innen 2020. Det foreslås 10 ”må ha” kryssingsspor og i tillegg 8 kryssingsspor ”bør ha” som bidrar 
til punktlighet og normal framføringshastighet. 
 
Strekningene Melhus - Trondheim og Hamar- Lillehammer er mest trafikktung med mye persontrafikk i 
dag og i framtiden. Her er kryssingssporene så tett og forlengelse til samtidig innkjør på alle 
kryssingsstasjoner er neste kapasitetsøkende tiltak. Det bør også vurderes dobbeltsporparseller her som 
et alternativ tiltak i tillegg. Dette gjelder spesielt strekningene: 

• Melhus – Trondheim 
• Hamar- Lillehammer 
• Brennhaug-Dovre-Dombås 

 
Det er også kjørt gjennom kapasitetsanalyser for 3 prinsipielle alternative plasseringer av ny godsterminal 
i Trondheimsregionen. Det er kun sett på kapasitetseffekter på jernbanestrekninger.  
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4.4.6.3 Framtidens innovative løsninger - Fremtidens Intermodale Terminaler - PROFIT 
I Nasjonal Transportplan slås det fast at det er nasjonal interesse å legge til rette for effektiv terminaldrift 
og god arealtilgang i Oslo Havn og Alnabruterminalen. Ut fra dette er forskningsprosjektet PROFIT-
prosjektet satt i gang. Partnere er: CargoNet, Oslo Havn, Bring, Schenker, JBV, LTL, ErgoGroup og 
SINTEF. 
Prosjektets hovedmål er å utvikle og realisere neste generasjons styringssystemer for intermodale 
terminaler ved å utnytte moderne muliggjørende ny teknologi. Dette skal oppnås ved å utnytte de 
involverte partnernes industrikompetanse og forskningsmiljøenes produksjons- og logistikktekniske 
fagkompetanse, samt dra veksel på erfaringer fra andre industrier. Gjennom anvendelse av ny teknologi 
skal det utvikles et styringssystem for neste generasjons intermodale terminaler. Delmål er formulert: 
 

1. Utvikle et effektivt operativt terminalsystem  
2. Utvikle et helhetlig prestasjonsmålingssystem for terminalen 
3. Utvikle samarbeidsmodeller for aktørene i logistikknettverket 
4. Utvikle nye verdiøkende tjenester for fremtidens intermodale terminal 

 
Løsningene som utvikles bør kunne generaliseres og brukes forframtidens terminal i 
Trondheimsregionen. Profit bør kunne gi bidrag til de neste planfasene for nytt logistikknutepunkt. En 
KVU ikke skal ikke vise detaljerte tekniske løsninger, men kun vurdere overordnede konsept og vil også 
kunne fremstille tekniske løsninger som krav.  
 
 
4.4.6.4 Hovedplan modernisering og effektivisering av Brattøra godsterminal [27] 
Jernbaneverket har laget hovedplan modernisering av Trondheim godsterminal Brattøra. Prosjektet har 
vurdert funksjoner, areal- og sporbehov. Målet var å legge til rette for en doblet kapasitet slik at 
terminalen kan benyttes i 10-15-års. Etter en første silingsfase ble det valgt Hovedalternativ 1: Ny 
driftsbanegård etableres på Marienborg og godsfunksjoner med ankomst-/avgangsspor og 
hensettingsspor utvikles på Vestre kanalhavn ved bla. å ta i bruk sporarealene for eksisterende 
driftsbanegård på Vestre kanalhavn. 

På selve kombiterminalen på Brattøra ble det vurdert to alternativer: 
Alt.1 Utvidelse av den største lastegata til 41 m 

bredde ved å ta i bruk arealet for eksisterende 
hensttingsspor. Bruk av truck og reachstacker.  

kostnad 107 mill kr og 

kapasitet 157 000 TEU 

Alt.2 Etablering av kranbane på arealet for den største 
lastegata og eksisterende hensettingsspor. 
Øvrige lastegater uendret. Bruk av kran, truck og 
reachstacker 

Kostnad 238 mill kr. Uten kran er 
investeringen 153 mill kr, kran koster 85 mill  

Kapasitet ca 210 000 TEU.  

 
Pga kostnader for kran ble det i silingsprosessen besluttet å gå videre med alternativ 1; lastegate. 
 
Basert på ovenfor beskrevne prosess og beslutninger har man i prosjektets sluttfase vurdert følgende 
alternativer (alle alternativene har til felles atkomst gjennom tofelts kulvert under Havnegata):   
 
Alternativ Siste planfase 
Sammenligningsalt. Tilpasset Nordre avlastningsveg. Smale lastegater og hensettingsspor på 

Brattøra. Ankomst-/avgangsspor på Vestre kanalhavn med begrensninger i 
lengde på tog og begrenset fleksibilitet med hensyn til bruk av spor. Dagens 
driftsbanegård beholdes der den er. Kapasitet 119 000 TEU 

Moderniseringsalt. Den lengste lastegata utvides til 41 m bredde. Ankomst-/avgangsspor (A-spor) 
på Vestre kanalhavn forlenges slik at alle spor kan ta 600 m tog. 
Sporforbindelser etableres slik at alle A-spor har direkte forbindelse til alle 
lastespor. Hensettingsspor på Vestre kanalhavn basert på at driftsbanegården 
flyttes til Marienborg. Kapasitet 157 000 TEU 

Minimumsalt. Den lengste lastegata utvides til 41 m bredde. Ankomst-/avgangsspor på Vestre 
kanalhavn beholdes som i sammenligningsalternativet med begrenset lengde 
og fleksibilitet. Dagens driftsbanegård beholdes og hensetting må skje på 
eksisterende spor på Lademoen og Leangen. Kapasitet 148 000 TEU 

Vedlikeholdsalt. Ingen endringer av sporarrangement eller lastegater. Mindre tilpassing på 
terminalområdet. Dagens driftsbanegård beholdes og dagens hensettingsspor 
beholdes. Kapasitet 124 000 TEU 
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Basert på en samlet vurdering av alternativenes kapasitet, kostnad og samfunnsøkonomiske 
lønnsomhet anbefaler Jernbaneverkets utbyggingsenhet alternativ 3 Vedlikeholdsalternativet. 
Dette er ikke bestemt, høring er nettopp avsluttet og jernbaneledelsen tar en avgjørelse i 
godkjenningen. 

Forventet kostnad for vedlkikeholdsalternativet er 63 mill kroner (prisnivå 2009) med kapasitet på 124 000 
TEU. Kostnaden er i stor grad nødvendige fornyings- og vedlikeholdstiltak dels blitt utsatt i mange år. 

Dersom det skulle bli større behov for hensettingsspor, kan man vurdere å bygge spor på Marienborg.  

Parallelt med siste fase av prosjektet er det vurdert muligheten for containeromlasting i tilknytning til 
bilavlastingsterminalen på Heggstadmoen. Dette innebærer å opparbeide en lastegate dimensjonert for 
reachstacker i tillegg til et nytt parkeringsområde for biler pluss ett ekstra spor for containeromlasting.  
 
Analyser viser at det er mulighet for en signifikant økt omlastingskapasitet på Heggstadmoen på 40 000 
TEU pr år. Dette må ses i sammenheng med Brattøras vedlikeholdsalternativ med kapasitet 124 000 
TEU. Samlet kan det dermed oppnås en omlastingskapasitet på 160.000 – 170.000 TEU i Trondheim. Et 
alternativ vil være å satse på kun å moderniseringsalternativet på Brattøra med kapasitet 157 000 TEU.  
Ingen av de vurderte alternativene gir uansett en kapasitet opp mot målsettingen. Dette innebærer 
at Jernbaneverket uansett må investere i en ny terminalløsning i et 10-års-perspektiv.  
 
Hovedplanen er pr april 2010 på intern høring og senere godkjenning. Alternativet som ender opp som 
anbefaling vil fungere som 0-alternativ for dette KVU arbeidet med nytt logistikknutepunkt. Som et 
utgangspunkt settes Brattøras maksimale kapasitet til 150 -160 000 TEU/år, truckbasert løsning.  
 
 
4.4.6.5 Oppsummering av framtidige togordninger 
Det tas utgangspunkt i Jernbaneverkets godsstrategi hvor målsettingen er at godsvolumene for 
kombitransporter på jernbane i forhold til volumet i 2006 skal kunne dobles innen 2020 og tredobles innen 
2040. Med et volum over terminalen i 2006 i underkant av 100.000 TEUs blir målsettingen å øke til 
200.000 TEUs innen 2020. Det ikke realistisk/mulig å kunne øke ytterligere utover dette på de 
begrensede arealene på Brattøra. Det skal legges til rette for framføring av godstog av 600 m lengde og 
1200 tonns togvekt både på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Nye terminaler i Trondheim må tilpasses 
dette. 

Utnyttelsen av jernbanenettet er allerede i dag nær kapasitetsgrensen for store deler av nettet. For å øke 
kapasiteten er strategien å forlenge/bygge nye kryssingsspor til 600 m effektiv lengde samt at 
terminalene utvikles.  For en dobling av volumet må det daglig gå 15 godstog av 600 m lengde i hver 
retning på Dovrebanen og 6 tog i hver retning på Nordlandsbanen. Dette forutsetter at togene i større 
grad spres utover døgnet enn det som er tilfellet i dag. Dette har sammenheng både med kapasiteten på 
strekningsnettet og kapasiteten på terminalene. Dersom Jernbaneverkets godsstrategi følges opp vil det i 
2020 komme og gå ett godstog annenhver time mellom Oslo og Trondheim og ett godstog hver fjerde 
time mellom Trondheim og Bodø. Ikke alle disse togene skal lastes/losses på terminalen i Trondheim. 
Gjennomgående tog mellom Oslo og Bodø skal bare skifte lokomotiv i Trondheim før de går videre. 

Da kapasiteten på banenettet i dag er fullt utnyttet i de mest populære ruteleiene, må det etter hvert som 
behovet øker forutsettes at nye avganger fordeles over døgnet og ruteleier plasseres på tidspunkter hvor 
det i dag ikke går så mange tog. Innen 2020 må man altså forvente at ruteplanen i stor grad tilnærmes 
”stive ruter” for godstog hver annen time på Dovrebanen og hver fjerde time på Nordlandsbanen. 

Banenettet er åpent for flere aktører og man må regne med at flere operatører skal kunne etablere seg på 
de deler av terminalen som Jernbaneverket disponerer. 

I arbeidet med kapasitetsutredning Dovrebanen er det lagt inn forutsetninger for antall tog for å nå de 
oppsatte målene. Generelt vil kombinasjonen 1,5 ganger flere tog og 50 % lengre tog (til 600 m) gi doblet 
kapasitet. Samme toglengde med doblet antall tog gir teoretisk en 3-dobling.  
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5 BEHOVSVURDERING  

5.1 Prosjektutløsende behov 
Prosjektutløsende behov relateres til den konkrete situasjonen som utløser behov for et eller annet tiltak. 
Med det prosjektutløsende behov menes det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til et 
bestemt tidspunkt.  

Prosjektet har etter flere revisjoner 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  

 
Med utgangspunkt i næringslivets transportbehov (primærinteressent) og infrastruktureieres 
bemerkninger gjelder saken følgende oppsummerte behov:  

 For lite kapasitet på Brattøra, med fortsatt vekst er kapasitet nådd innen 2020 
 For lite areal på Brattøra til framtidig vekst, i praksis ingen ekspansjonsmuligheter  
 Behov for bedre terminaleffektivitet 
 Behov for bedre fremkommelighet i og gjennom Trondheims-trafikken 
 Behov for et samlet logistikknutepunkt 

 
Brattøra godsterminal i Trondheim er nær sin kapasitetsgrense og utvidelsesmulighet eksisterer ikke. Det 
er derfor behov for å øke terminalkapasiteten, og både Jernbaneverket og mange interessenter ønsker 
en snarlig etablering av ny godsterminal, som bør være på rett sted. Det siste er spesielt viktig med tanke 
på distribusjonstransportene og den miljøbelasting dette påfører og ikke minst omgivelsene. 

Transportprognoser for Trøndelag fram mot 2040 viser at transportkjeder med tog har potensial til å 
vokse raskere enn transportkjeder med lastebil. Dette forutsetter imidlertid tilstrekkelig 
omlastingskapasitet i godsterminal og banestrekning. Hvis jernbanetransportene kan 3-dobles vil 
vegtransportene ”nøye” seg med dobling i 2040. Hvis omlastingskapasiteten ikke økes, blir forholdet 
motsatt – det er vegtransportene som vil 3-dobles, mens jernbanetransportene vil flate ut ved jernbanens 
kapasitetsgrense.  

Vurderinger av effektiviserings og moderniseringsmuligheter for Brattøra terminalen i kombinasjon med 
Heggstadmoen på Heimdal, viser at det muligheter for en nesten dobling med effektivisering av dagens 
jernbaneterminaler. Dette vil kreve nokså dyre og inngripende tiltak (som kran), og uansett vil igen av de 
vurderte alternativene gir en kapasitet opp mot målet om 3-dobling. Dette innebærer at Jernbaneverket 
uansett må investere i en ny terminalløsning.  

I tillegg er trafikksituasjonen i Trondheim sentrum blitt nokså dårlig for næringslivets transporter, med lav 
hastighet og dårlig fremkommelighet spesielt i rushtiden. Dette behovet kan knyttes til samfunnsbehovet.  

Nøkkelbehovene er kapasitet, effektivitet og fleksibilitet gjennom mulighet for utvidelse.  
 

5.2 Oppsummering av etterspørselsorienterte behov 
Framtidens transportstrømmer, både sikre og usikre, forelås strukturert til følgende scenarioalternativ:  

[1] Basisprognoser presentert for 2020 og 
2040, representerer generisk vekst 

[2] Vekst/endrede godsstrømmer på grunn 
av endret/forbedret transporttilbud (nye 
ruter og/eller endret kostnadsstruktur)  

[3] Nye/endrede transportruter som 
muliggjøres modernisert infrastruktur for 
eksempel å fjerne flaskehalser (eks. 
Meråkerbanen) 

[4] Nyskapt transport pga ny industri eller 
globalt skifte i transportmønster  

Hvert av disse vekstpotensialene kan knyttes til èn eller flere av transportkorridorer definert i prosjektet. 
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Tabell 5-1:Scenario - grunnlag 
Korridor/ 
Marked 

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 

 
Generisk vekst er presentert i kapittel 2 og tilsvarer de nasjonale basisprognosene.  
 
Marked 2. og 3. er et potensial hvis Meråkerbanen elektrifiseres gitt at nordiske togoperatører velger å 
kjøre godstog på tvers i Midt-Norden mellom det svenske og det norske banenettet. Her vil lokalisering av 
ny godsterminal/logistikknutepunkt spille inn for muligheten for omlasting i Trondheimsfjorden. Grunnlaget 
kan være gods som i dag skipes ut i Gøteborg havn, som med elektrifisert Meråkerbanen og evt ny 
godsterminal (hvis det står på det) gjør det attraktivt å skipe gods ut via Trondheimsfjorden. I tabellen 
antydes også en mulighet at Ofotbanens godstog velger en rute over Dovrebanen og deretter inn i 
Sverige på Meråkebanen videre gjennom Nord-Sverige til Ofotbanen i nord.   
 
Marked 4. kan tenkes å inntreffe hvis en ”finner” gods i Sverige som har korteste reise mellom marked, 
enten det er kontinentet, Asia eller Amerika, via Trondheimsfjorden. I dette kan det også ligge øst-vest 
transportene i tilfelle gods fra Finland, Russland eller Asia finner veien videre via en norsk havn. En 
mulighet kan være malm utvinnet i Sverige (eller enda lenger øst) som kan få nytte av transportruten. 
 

5.3 Oppsummering av interessegruppebaserte behov  
Den supplerende markedskartleggingen har gitt et oppdatert grunnlag knyttet til næringslivets 
synspunkter på framtidig godsterminalbehov. Følgende konklusjoner kan trekkes fra kartleggingen: 

 Om lag 3 av 4 de spurte bedriftene mener det er behov for en ny terminalløsning i regionen. 
Transportørene og operatørene er mest entydige i denne konklusjonen 

 Nærhet mellom en (ny) godsterminal og samlastere oppgis som det viktigste forholdet for 
samlasterne selv og operatørene, og blant de viktigste for vareeierene. 

 Samlokalisering av jernbanens godsterminal og havn er i mindre grad viktig for næringslivet 
sett under ett. 1 av 3 bedrifter og spesielt transportoperatører synes imidlertid dette er viktig 

 Kort avstand til hovedveg anses som en viktig forutsetning 
 Rimelig avstand til marked er viktig 
 En ny godsterminal må håndtere både containere og vognlast 
 Mellom 10 og 15 % av de spurte vareeiernes godsmengder kan overføres til jernbane dersom 

den blir mer konkurransedyktig. Tilsvarende potensial for de spurte samlasterne er 30 %. 
 
Neste tabell er ”behovsmatrise” med de ulike interessentenes behov sammenstilt slik de i stor grad 
fremkom på verksted 1, men som stort sett også dekker andre identifiserte behov.  
 
 
Behovene er inndelt i samfunnsbehov, tiltaksutløsende behov og andre behov. 
 
 



Behovsanalysen   Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 
 

  69 
 

Tabell 5-2: Behovsmatrise 
 NÆRINGSLIV Jernbaneverket, 

infrastrukturholder 
også andre 

KOMMUNER OG 
FYLKES-

KOMMUNER 

ANDRE MYNDIGHETER 
OG INTERESSE-

ORGANISASJONER 

SA
M

FU
N

N
SB

EH
O

V - Øke 
konkurranseevnen  
Større og mer fleksibel 
transport-kapasitet 
- Pris, pålitelighet og 
miljøfokus er vikitgst  
- Transporter kan 
overføres til bane 
og/eller sjø 
 

- Doble 
godsmengdene på 
bane innen 2020 (til 
200.000 TEU) 
- Tredoble 
godsmengdene på 
bane innen 2040 
(300.000 TEU) ift 
nivået i 2006. 

- Konkurransekraft 
til næringslivet 
- Effektive, 
forutsigbare og 
fleksible gods-
transporter 
- Mer sjøtransport 
- Mer offensive 
mål for 
jernbanetransport 

- Redusere 
transportbehovet 
- Forkorte 
transportkjedene 
- Redusere 
”tomkjøringen” 
- Transportere gods på 
en mer miljøvennlig måte 
- Helhetlige løsninger 
bane - veg - sjø 

PR
O

SJ
EK

TU
TL

Ø
SE

N
D

E 
B

EH
O

V - For lite areal på 
Brattøra til vekst 
- For lite kapasitet på 
Brattøra 
- Bedre terminal-
effektivitet 
- Bedre 
fremkommelighet i 
Trondheims-trafikken 

- Manglende 
kapasitet på Brattøra 
- Ingen utvidelses-
muligheter 
- Vekst utover ca 
150.000 TEU må 
omlastes andre 
steder 
 

- Begrenset 
terminalkapasitet 
- Definere et 
logistikknutepunkt 
for framtiden 
 
 

- Økt godstransport-
kapasitet og -pålitelighet 
- Intermodalt knutepunkt 
som fungerer 
- Manglende 
utvidelsesmulighet-er på 
Brattøra 

A
N

D
R

E 
B

EH
O

V - Avlastning av vegnett  
- Miljøfordeler 
- Åpner for byutvikling 
på Brattøra  
- Alternativ utnytting av 
verdifullt sentrumsareal 
- Mye tungtransport 
forurenser. Har selv 
dårlig framkommelighet 

- Mindre 
klimagassutslipp 
lokalt, regionalt og 
nasjonalt 
- Mer arealeffektiv 
godstransport 
- Bedre 
trafikksikkerhet 

- Næringsutvikling 
- Alternativ 
utnytting av 
dagens 
terminalareal 
- Miljøfordeler 
regionalt og 
nasjonalt 
- Mindre 
tungtransport i 
sentrum 
- Konflikter med 
dagens arealbruk 
- Miljøulemper 
- Lokalisering av 
nye næringsareal 

- Miljøeffektiv 
godstransport 
- Trafikksikrere 
godstransport 
- Mindre støy- og 
luftforurensning 
- Redusere 
klimagassutslipp 
- Redusert behov for nye 
veger 
- Redusere negative 
konsekvenser for 
naturmiljø, kulturmiljø, 
landskap, friluftsliv, støy, 
landbruk og 
samfunnssikkerhet 
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5.4 Andre samfunnsbehov  

Følgende uttrykte samfunnsbehov når det gjelder framtidens godstransporter er: 
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) Logistikknutepunktet skal bygge på 0-visjonen for transportpolitikken om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.  
 
 
Vegtransport  

Et overordnet mål er å redusere andelen langtransportert gods og veksten i vegtrafikken. Dette vil 
tilrettelegge for sikrere (lokalt og nasjonalt) transportruter.   

Det er et paradoks at desto mer gods som overføres fra jernbane og sjø vil generere mer trafikk i 
distribusjonsområdet. Derfor vil lokal vegtransport være en utfordring uavhengig av terminalløsninger.  

Selve framkommeligheten for distribusjonstrafikken i Trondheim anses som et problem. Framtidig 
distribusjonstrafikk bør skje på et hovedvegnett, og sentrumsgatenettet må unngås. 

Det regionale perspektivet går på å etablere effektive distribusjonsruter mellom en godsterminal og 
målpunkter for godset i Midt-Norge. Det er foretatt registreringer av dagens lastebil, vogntog og 
semitrailer transporter fra Brattøra. Resulter viser et tyngdepunkt i sørlige deler av Trondheim spesielt for 
godset distribuert fra jernbane. Dette er naturlig siden et par store samlastere er lokalisert her i tillegg til 
en del grossistledd. Mesteparten av dette kommer fra eller skal til Østlandet.  

Når en ser utenfor Trondheim er det betydelig lastebiltrafikk nord for Trondheim til og fra Nord-Trøndelag. 
Det er registrert ca 1000 godskjøretøy gjennom Helltunnellen, videre nordover faller antallet til 500 
kjøretøy ved Levanger, 400 nord for Steinkjer, 300 til Grong mens det er 200 ved passering Nordland 
grense. Dette viser en betydelig mengde distribusjon på veg til/fra Nord-Trøndelag. 

Gods fra Pir I og Pir II på Brattøra har et mer spredt distribusjonsmønster, sett i forhold til jernbane. En 
god del går også nordover.   

Det større potensiell befolkningsvekst og mer industri på aksen Trondheim - Stjørdal - Steinkjer enn på 
aksen Trondheim - Melhus - Oppdal. Dette bl.a. ifølge SSB grunnprognoser for befolkningsutvikling. 
 
Sjøtransportene 

Det er ikke registrert grunnleggende kapasitetsbegrensinger i havn. Det uttrykkes behov for å øke 
godsomlasting både mellom sjø og bane samt sjø og bil. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å øke 
frekvensen av skipsanløp. Dette vil avhenge av rederienes vilje til å satse på Trondheimsfjorden, ikke 
minst flere rederier for å gi en reell konkurranse og grunnlag for organisk vekst i sjøsektoren.   

Havnemyndighetene i Trondheimsfjorden har lansert scenarier som forutsetter at mengdene øker 
vesentlig. Utfordringen er å konsolidere nok sjøverts god til å oppnå båtfrekvens og ruteleier som 
markedet trenger for å kunne utnytte gitte transportmidler.  

Det er flere samarbeidskonstellasjoner som jobber med nye opplegg med ”roll on -roll off” skip som vil ta 
containere og semitrailerhengere. Dette vil føre til øking av slik last. Det er en intensjonsavtale mellom 
Norske Skog på Skogn og Trondheim Havn om å få til en trekantrute Kontinentet – Trondheim – Skogn - 
Kontinentet. Det er et samarbeid mellom Trondheim Havn og Ålesund om å samordne godset i Midt-
Norge og Sunnmøre mot faste båtruter.  

Omlastingsvolumet til/fra bane må sannsynligvis baseres på framtidige banetransporter østfra/over 
Meråkerbanen og nordfra/over Nordlandsbanen. Potensialet for dette framgår bl.a. i resultatene fra 
NECL. Det er pågang en departementsbestilt ”Mulighetsstudie for Meråkerbanen”, et samarbeidsprosjekt 
mellom norske og svenske samferdselsmyndigheter.  
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Hva er – og er det behov for et logistikknutepunkt?   
Utforming og lokalisering av omlastingsanlegg for gods må ha sterkere fokus på brukernes; i dette tilfelle 
næringslivets, behov og krav. Det blir nødvendig å se sammenhengene mellom de ulike delene av 
transportkjedene deres til og fra en region. Med utgangspunkt i behov fremkommet har prosjektet utviklet 
seg fra begrepet godsterminal til navnet ”nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen”, med følgende 
forslag til definisjon:  
 

Stordriftsfordelene i intermodale godstransportsystem kan utnyttes mer effektivt om man 
identifiserer systemets knutepunkter. Dette er geografiske områder der veg-, bane- og 
sjøinfrastruktur må knyttes sammen. Oppbygging av slike regionale strategiske logistikknutepunkt 
er viktig for å fremme intermodale transportløsninger. 

Logistikknutepunkt betyr i denne sammenheng, en videreutvikling og integrering av de ulike 
transportformene og transportaktørene sine terminalløsninger for containergods. Viktige 
elementer 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).   
Alle elementene i knutepunktet trenger ikke nødvendigvis å lokaliseres i samme område. Men et 
krav må være at knyttes sammen med kapasitetssterke veg- og/eller baneforbindelser. 
Strategisk riktig lokaliserte regionale logistikknutepunkt bør lokaliseres: 
• Nær store produksjons- og/eller forbruksområder  
• Ved start- og målpunkter 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 

 
 
Når det gjelder havnemyndighetenes ”Framtidsbilder” vil et av konseptene som skal vurderes videre i 
denne utredningen omfatte en samlet terminalløsning for sjø, bane og vegtransportert gods. 
 
Konklusjonene fra IKAP-prosjektet og det strategiske næringsplanarbeidet innarbeides i vurderingene 
som skal gjøres i konseptanalysen. Dette gjelder spesielt lokalisering av næringsareal i regionen. 
 
Når det gjelder banestrekningenes transportkapasitet – relatert til vekst og mulighet for overføring fra veg 
til bane, vil konklusjonene fra Jernbaneverkets egne kapasitetsprosjekt vise hvordan banekapasiteten må 
utvikles i takt med endret lokalisering av godsterminal.  
 
Selve lokaliseringen av nytt logistikknutepunkt, herunder konsekvenser for distribusjonen samt forholdet 
til annen arealbruk, blir viktigere tema på neste plannivå som blir innenfor plan- og bygningsloven. I 
denne fasen vil Miljøpakke - Trondheim, ”Framtidens byer” og PROFIT kunne gi nyttige innspill.  
 

5.5 Andre behov knyttet til sidevirkninger 
”Andre behov” er til dels knyttet til positive ringvirkninger og dels knyttet til negative sideeffekter.  
 
Andre behov knyttet til positive og negative ringvirkninger av et nytt logistikknutepunkt er: 

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

2) Behov for å redusere tungtransporten og behovet for å kjøre i Trondheim sentrum. Dette vil bidra 
til bedre framkommelighet for distribusjonen og bedre leveringspålitelig for 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 areal som i dag benyttes til godsterminaler 
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 
 
 
De senere årene har veksten for biltrafikken i Trondheimsregionen vært over landsgjennomsnittet. Det 
har medført at trafikkavviklingen for bil-, nærings- og kollektivtrafikken har blitt dårligere spesielt i 
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Trondheim. De årlige kjøretidsmålinger på det statlige hovedvegnettet i Trondheim viser at 
framkommeligheten blir dårligere år for år. Etter nedleggingen av bomringen i 2005, økte trafikken over 
døgnet med om lag 5 pst. 
 
Ulykkessituasjonen for Trondheim sammenlignet med andre storbykommuner er negativ. I løpet av de 
siste årene er antall ulykker i Trondheim kommune økt betraktelig. Områdene med klart flest ulykker er 
E6 fra Lerkendal gjennom sentrum til Leangen og på omkjøringsvegen i Nardo-Sluppenområdet.  
 
Framkommeligheten og ulykkessituasjonen kan bedres ved å få all ”unødig” tungtransport vekk fra 
Trondheim sentrum. Det nye hovedvegnettet som planlegges og delvis er under bygging vil på kort sikt 
kunne bidra til økt framkommelighet for distribusjonstrafikk til og fra Trondheim sentrum.  
 
Statens vegvesens prognoser for Nordre avlastingsveg, som er 2-felts store deler, viser en trafikkmengde 
som nesten fra åpningsdagen vil være nær en 2-felts vegs kapasitetsgrense. Dette betyr at den dårlige 
framkommeligheten for transportene som er avhengig av å levere på Brattøra, vil vedvare. Dette gjelder 
spesielt i de årene framover hvor verken ny Sluppen bru eller E6 øst forbi Strindheim er ferdigstilt.  
Det er utsagn fra mange transportører at de unngår Trondheim sentrum, spesielt i rushtiden som dekker 
lengre og lengre perioder av dagen.  
Det er derfor også et spesifikt behov for å flytte et nytt godsknutepunkt ut av Trondheim sentrum, spesielt 
siden anslagsvis 50-70 % av distribusjonstrafikken (kap.2.10) har behov for å kjøre inn i selve Midtbyen.   
 
Alle behovstyper gir grunnlag for tematisering av mål som behandles videre i Strategidokumentet. 
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VEDLEGG 1  BESTILLINGSBREV SD 
Se:   

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-
Trondheimsregionen/Planer-og-dokumenter/  

 

Oppdaterte dokumenter legges samme sted etter hvert. 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Planer-og-dokumenter/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Planer-og-dokumenter/
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VEDLEGG 2 Transportmengde på veg i Trøndelag 2007. 1000 tonn/år 
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Røde lenker viser transporter 
registrert på Brattøra (2007-
undersøkelsen).  
 
Blå lenker er registrert trafikk på flere 
intervjusteder i hele regionen (2006) 
 
Grønn: Jernbanegods. Delvis skjult 

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 13,8
ÅDT tpkt-07 Periode Alle godskjt Tonn
E6 Alsgaard Pr døgn 200 2 800          

Pr år 72 000        1 008 000   

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 13,9
ÅDT tpkt-07 Periode Alle godskjt Tonn
E14 Teveldal Pr døgn 110 1 500          

Pr år 39 600        540 000      

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 13,4
ÅDT tpkt-06 Periode Alle godskjt Tonn
Rv.3 Brevad Pr døgn 373 5 000          

Pr år 134 300      1 800 000   

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 13,4
ÅDT tpkt-07 Periode Alle godskjt Tonn
E6 Grønbakken Pr døgn 270 3 600          

Pr år 97 200        1 296 000   

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 10,4
ÅDT tpkt-07 Periode Alle godskjt Tonn
E6 Være Pr døgn 1000 10 400        

Pr år 360 000      3 888 000   

Tellepunkt Tonn/Kjt Tonn/Kjt: 11,5
ÅDT -06 Periode Alle godskjt Tonn
E39 Halsa Pr døgn 70 800             

Pr år 25 200        288 000       
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VEDLEGG 3 – TELLINGER AV VEGTRAFIKK OG UTVIKLING 2003- 2009  
Fra Statens vegvesens tellepunkter (nivå 1) ved fylkesgrenene, er det hentet statistikk for lengdegruppe 
over 16 meter (vogntog og semitrailere) og 7,6-12,5 meter, hvorav det fra den siste gruppen forventes å 
være en viss andel lastebiler. En gruppe gjelder også 12,6 – 15,9 meter, her antas det at det finnes fleste 
busser og noen få lastebiler. Fra gruppen 7.5-12,5 m antas det at 75 % er lastebiler som dermed frakter 
tonnmengder. Denne andelen er en usikkerhet, og det burde vært spesifikke tellinger for lastebil.  
 
Figur 32: ÅDT OG indeksert vekst fra 2003, for tunge/lange kjøretøy 2003-2009 
Fylke/snitt Veg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nordland EV6 196 209 197 107 208 210 189 
Sør-/Nord-Tr.lag EV6 774 822 880 922 979 989 1087 
Sverige EV14 79 90 94 98 107 106 100 
Oppland EV6 162 191 205 202 259 250 216 
Hedmark RV3 333 369 376 380 430 452 412 
Møre&Romsdal EV136 229 263 277 295 319 317   
Totalt   1774 1945 2028 2002 2301 2323 2003 
INDEKSERT VEKST         
Fylke Veg 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nordland EV6  1,00 1,07 1,00 0,54 1,06 1,07 0,96 
Sør-/Nord-Tr.lag EV6 Hell 1,00 1,06 1,14 1,19 1,26 1,28 1,40 
Sverige EV14 1,00 1,14 1,18 1,23 1,36 1,34 1,26 
Oppland EV6 1,00 1,18 1,26 1,24 1,60 1,54 1,33 
Hedmark RV3 1,00 1,11 1,13 1,14 1,29 1,36 1,24 
Møre&Romsdal EV136 1,00 1,15 1,21 1,28 1,39 1,38 0,00 
Totalt   1,00 1,10 1,14 1,13 1,30 1,31 1,13 

 
Tabellen viser sum kjøretøy over 16 m + 75 % av kjøretøyene 7,6-12,5 m. Det er samme nivå som antall 
godskjøretøy beskrevet i kapittel 3.5. Det har vært en betydelig vekst over alle snitt og for alle 
lengdegrupper, med unntak fra 2008 til 2009. Men trafikken i Helltunnelen økte likevel også i 2009. For de 
øvrige ser man fallet i sammenheng med ”finanskrisen”.  
 
fra Statens vegvesens vegkantintervjuer i 2006, vet man at kjøretøy > 16 m frakter 15 tonn pr kjøretøy, 
mens lastebilene har 7,5 tonn. Dette utnyttes i en omregning fra antall tunge biler til tonn over 
fylkesgrenser. Neste diagram viser omregnede tonnmengder for årene 2003-2009: 
 
Mengder over fylkegrenser, beregnet av tellinger av tunge biler 
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For snittet Nordland var veksten kun på 7 % fra 2003 til 2008. Snittet over grensen til Sverige, økte 34 %. 
Snittet over Oppland grense hadde en svært stor vekst med 60 % til 2007, og deretter en nedgang til 54 
% og 33 % vekst for hhv. 2007 og 2008 i forhold til 2003-nivået. Det antas at denne trafikken inneholder 
en blanding av transporter mellom Møre- og Trøndelag og øvrige langtransport til Østlandet.  
Snittet over Hedmark grense Rv 3 antas å være den rene Østlandstransporten, trafikkmengden her var i 
2008 36 % over nivået i 2003.  
 
 
Følgende kan leses ut av diagrammet og indeksert vekst:  

 For Nordland grense ligger mengden på i underkant av 1 mill tonn pr år, ganske stabilt fra 2004. 
Det er et fall for 2006 (usikkert hva dette skyldes, antas foreløpig feil i datagrunnlag).  

 Gjennom E6 Helltunnel som er på grensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag, er det i 2009 
beregnet over 4,5 mill t gods, etter å ha vært ca 4 mill i 2007.  

 Over Sveriges grense ved Storlien er det beregnet ca 550 000 tonn for 2008.  

 Over Oppland grense var det ca 1,1 mill tonn i 2008, men en nedgang til ca lag 1 mill i 2009.  

 Over Hedmark grense på Rv.3 er det jevnt 3 mill tonn i årene 2007-2008, før fallet i 2009 

 EV136 har egentlig ikke noe med Trøndelag å gjøre, men er transportåren mellom Møre og 
Østlandet. Mengden her er beregnet til ca 1,5 mill tonn.  

 
 
Det må bemerkes at det er beregnet alle kjøretøy, og ikke nødvendigvis bare relasjonen mellom 
Trøndelag og landet forøvrig. Det vil være gjennomgangstrafikk, dvs transporter til/fra for eksempel 
Nordland og Troms. Mellom Østlandet og Finnmark / Nord-Troms antas det at Sverige er minst like 
aktuelt som transportkorridor. 
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VEDLEGG 4 – DISTRIBUSJONEN FRA KILDE [4] 

Neste figur viser distribusjonen til/fra Pir I, Jernbaneterminal og Pir II i antall kjøretøy og tonn. 

Distribusjon pr terminal og sted. 
Godsbiler pr døgn  

Distribusjon pr terminal og sted. Tonn pr år 
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Venstre del av figuren viser bl.a: 

 Pir I har 47 % av trafikken; 450 biler, 
inkl ca 100 internt på Brattøra 

 Til sammen ca 200 biler som kjører 
internt mellom de 3 terminalene 

 Jernbaneterminalen ”skaper” trafikk 
tilsvarende 300 biler; 29 % av trafikken 

 Samlasterne på Pir II ”skaper” trafikk 
tilsvarende ca 250 biler; 24 % av 
trafikken 

 Pir I har størst trafikkmengde til/fra 
Sør-Norge (14 %), Trondheim sør (13 
%), Sør-Trøndelag forøvrig (16 %) og 
Nord-Trøndelag (14 %)  

 Jernbaneterminalen har størst 
trafikkmengde til/fra Trondheim sør (34 
%).17 % av bilene skal til/ fra Pir I   

Figurens høyre del viser:   

 De totale mengder over Brattøra er beregnet til over 4 
mill tonn med fordeling; 2 mill tonn Jernbane, 1,5 mill 
tonn over Pir I og 0,5 mill t over Pir II. 

 Dette betyr at Jernbaneterminalen har 50 % av 
tonnmengdene over Brattøra, men kun 29 % av bilene. 
Bilene over Jernbaneterminalen har en større lastvekt; 
15 tonn pr bil, mens bilene til og fra Pir I og II har 8 - 9 
tonn pr bil.  

 Mengdene fra/til Pir I fordeles på følgende relasjoner: 
Sør-Norge (24 %), Trondheim Sør (13 %), Nord-
Trøndelag (9 %), Sør-Trøndelag forøvrig (8 %) og 
Nord-Norge (7 %).    

 Til/fra Jernbaneterminalen er hele 72 % av mengdene 
knyttet til Trondheim Sør (Tiller, Heimdal, Sluppen). 
Dernest Trondheim sentrum (inkl Nyhavna) andel 13 % 
og Nord-Trøndelag 4 % 

 Over Pir II skal 31 % av mengdene til/fra Sør-Norge, 10 
% til Jernbane, 10 % til/fra Sør-Trøndelag forøvrig, 
mens andelen til/fra Nord-Norge har en andel på 14 %.  
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