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Heimdal Arbeiderlag gir følgende uttalelse til Jernbanedirektoratet om mulighetsstudie for 

Heggstadmoen og endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i 

Trondheimsregionen: 

 

Heimdal Arbeiderlag vil fraråde etablering av godsterminal på Heggstadmoen. 

Dette fordi Heimdalsområdet, med et befolkningstall på rundt 40 000 innbyggere, er et 

område med sterk vekst i boliger, og godsterminal på Heggstadmoen vil medføre store 

ulemper for beboerne nå og i framtida. 

Den vil skape store problemer for en fremtidig sentrumsutvikling på Heimdal, som vi ønsker 

skal være et attraktivt lokalhandelsentrum for nærmiljøet, og samtidig et godt og trygt 

bomiljø for beboerne. 

 

Vi mener videre at det blir fullstendig feil å frigjøre områdene på Brattøra til et framtidig 

boområde, samtidig som en allerede stor bydel med høyt tempo i boligutviklingen, og med 

store etablert boområder rundt Heimdal, skal forringes med økt tungtransport og 

støybelastninger. 

 

Hele kostnadsbildet mener vi bygger på feilaktig grunnlag ettersom mulighetsstudien kun 

viser en del av kostnadsbildet. Det vil påløpe ytterligere kostnader ved avbøtende tiltak for 

støy, kostnader for flytting av bedrifter og privatboliger, og ikke minst utbedring av dagens 

veisystem, gang og sykkelstier som må legges om. Det vil påløpe ytterligere kostnader ved 

utbedringer og utvidelser av veisystemene. Og det vil medføre store trafikale konsekvenser 

som vil påvirke hele Heimdalsområdet. 

 

Grunnforholdene gir grunn til bekymring og må utredes og kartlegges, og her vil også 

kostnader knyttet til utbedring og stabilisering sannsynligvis påløpe. I tillegg har 

jernbanesporene mot Heimdal godt dokumentere utfordringer med mye stigning, som gjør 

det utfordrende for lange godstog å starte opp.  

 

En godsterminal på Heggstadmoen vil heller ikke gi rom for å øke kapasiteten på 

godstransporten, ettersom det heller ikke er rom for ytterligere utvidelse her. 

Vi oppfordrer Jernbanedirektoratet til å tenke langsiktig og ha en målsetting om vesentlig 

kapasitetsøkning slik at vi får flyttet gods fra vei til bane. Da er ikke Heggstadmoen et riktig 

valg for en godsterminal som er skodd for framtiden 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Heimdal Arbeiderlag 


