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Høringsinnspill til mulighetsstudie for Heggstadmoen og endelig anbefaling av
Iogistikknutepunkt for Trondheimsregionen.

Vi viser til Jernbanedirektoratets endelige anbefaling Vi er også kjent med alle
tidligere forslag rundt valget av lokalisering av logistikknutepunkt.
Vi skriver dette høringsinnspillet i egenskap av å være hjemmelshavere til
eiendommen gff. 3l2,bnr.2 i Trondheim kommune. Vår eiendom er en av de berørte
i det altemativet som gjentatte ganger er presentert som alternativ Torgård.

Vi har således ikke så mye å synse rundt utformingen av planlagt terminal på
Heggstadmoen, men synes det må være et godt valg å plassere en godsterminal der det
fra før er jernbaneinfrastrukfur. At de fors§ellige hensyn rundt støy og andre
miljøpåvirkninger blir ivaretattpåtHeggstadmoen, tar vi for gitt.

Siden vi deltok i de første møtene og befaringene i regi av (den gang) Jernbaneverket,
har det vært skrevet flere brev, og blitt sendt mange invitasjoner til politikere som har
og har hatt roller i hvor en slik terminal skal vedtas plassert. Med to unntak, en

fflkespolitiker og en Trondheimspolitiker, har ingen funnet seg bryet med å komme
for å se på forholdene hos oss.

Det som er viktig for oss som eier eiendommer innenfor det området hvor alternativ
Torgard ble foreslått, er at det må komme et vedtak som sier hvor logistikknutepunktet
blir liggende. Hver gang vi søker om enten å få satt i stand masse§rllingtr, n1,ttiggtrøre
grusressurser, eller endre plangrensene for steinbruddet på var eiendom, kommer det
innsigelser fra fors§ellige sektormyndigheter at vi må vente til det er avklart hvorvidt
en godsterminal blir bygget på Torgård. Det er dette nevnte steinbruddet enkelte synes
det er en god ide å bygge tunnel giennom. Steinressursen her er av Direktoratet for
mineralforvaltning klassifi s ert som nasj onal viklig.

Vi ber derfor Jernbanedirektoratet medvirke til at det faffes et vedtak om plassering av
logistikknutepunkt, slik at vi grunneiere på Torgard far noe konkret å forholde oss til i
utøvelsen av vår næringsvirksomhet.
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