
Saksnr. 20200 1580-1      Trondheim 13 02 21 

Ny godsterminal i et 100-års perspektiv. Konsekvenser for 

beboere ved en eventuell etablering av godsterminalen på 

Heggstadmoen, Heimdal 

Etablering av godsterminal på Heimdal vil gi en stor forringelse av etablerte 
boligområder og nybygde boligkompleks. Heimdal har et totalt innbyggertall på i 
overkant av 70 000 innbyggere og mange av disse vil bli berørt, i alle fall støymessig. 
I tillegg er det planlagt / under planlegging / under oppføring 6000 boenheter på 
Heimdal hvor ca 60% er i umiddelbar nærhet av Jernbanen. Disse boligenhetene vil 
også påføres negative konsekvenser ved en eventuell etablering av ny godsterminal 
på Heggstadmoen.  
7 store boligkompleks er bygd og solgt i løpet av de siste årene. Disse kompleksene 
ligger også i umiddelbar nærhet til jernbanen. 
 
Støy, lyd, lys- og luftforurensing. 
Vi viser til vedlegg fra Folkehelseinstituttet (FHI) som omhandler konsekvenser for 
folkehelsen når det gjelder støy og støvplager mm. 
Her sier FHI blant annet; «det forventes økte helseplager der loven om nattero ikke 
respekteres og dermed fratar befolkningen i området muligheten til hvile og 
rekreasjon for å opprettholde god helse». 
 
Godsterminal vil føre til øking av tungtransport i boligområder og ved Breidablikk 

barneskole hvor vegnettet allerede er overbelastet. Veiforbindelse til Sandmoen / 

tilknytning fra/til E6 er også allerede overbelastet med lange køer hver dag. 

Vi kan ikke se at det er fortatt en konsekvensanalyse av hverken endringer av veger 

eller jernbanetraseen/terminalen. 

Beboerforeningen kan ikke forstå at en godsterminal må legges i et etablert 

boligområde når det åpenbart er andre og bedre alternativer, som for eksempel 

Torgård og Søberg. Vi kan heller ikke forstå at det «bare» foretas en økonomisk 

analyse og ikke blir utredet konsekvenser for de som bor og lever på Heimal før 

beslutninger tas. 

Vi krever at det utføres en oppdatert og grundig konsekvensanalyse på trafikk, støv, 

støy, lys, lyd og luftforurensing i forbindelse med en eventuell utbygging av ny 

godsterminal på Heggstadmoen, Heimdal. De totale økonomiske konsekvensene må 

komme frem. Dette gjelder også støyutbedringer på boliger, innløsning av 

eiendommer, bygging av nye veier. Konsekvensanalysen må gjøres tilgjengelig for 

ALLE berørte beboere / parter i GOD tid før beslutningen tas.  
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Om støyforurensing og støyplager 

Støy er definert som uønsket lyd og kan forårsake søvnforstyrrelser, redusert 

livskvalitet og redusert helse. 

Støy anses som forurensning etter forurensningsloven. 

De viktigste støykildene til støy i samfunnet er veitrafikk og annen samferdsel, 

industri, tekniske installasjoner, naboaktiviteter og bygge- og anleggsvirksomhet. 

For å unngå alvorlig støyplage har Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalt at 

støynivået fra utendørs kilder ikke overstiger 55 dB i gjennomsnittlig støynivå på dag 

og kveld (LA, eq,16h) (WHO, 1999). Om natta bør gjennomsnittlig og maksimalt 

støynivå utenfor soverom ikke overstige henholdsvis  45 dB (LA,eq,8h) og 60 dB 

(LA,max) for å unngå søvnforstyrrelser (WHO, 1999). I løpet av 2018 kommer WHO 

med oppdaterte retningslinjer for miljøstøy . 

Noen typer støy kan også føre til hørseltap, se nedenfor. 

Status og utvikling av støyforurensning i Norge 

Støy rammer mange mennesker i Norge. Siste beregninger fra Statistisk sentralbyrå 

viser at om lag 2 millioner i Norge er utsatt for utendørs støynivå som i gjennomsnitt 

er over 55 dB ved boligen, se figur 1 (Miljødirektoratet, 2017; SSB, 2016). 

Flystøy er verst 

En rekke studier har vist at ved samme gjennomsnittlige støynivå (dB) fører flystøy til 

flere som er sterkt støyplaget enn støy fra veitrafikk (Miedema, 2001). Støy fra 

jernbane er igjen mindre plagsomt enn vegtrafikkstøy. Godstog på natt bidrar 

imidlertid til søvnforstyrrelser. 
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Antallet som bor i støyutsatte områder har økt 

Antall mennesker som er utsatt for støy øker. 

Vegtrafikkstøy. I 1999 var om lag 1,2 millioner mennesker utsatt for veitrafikkstøy 

utenfor boligen som var over anbefalt nivå på 55 dB. Fram til 2014 økte antallet med 

om lag 650 000 til nærmere 1, 9 millioner, se figur 1. Årsaken til denne økningen er 

hovedsakelig befolkningsvekst i støyutsatte områder og i tillegg trafikkvekst og økt 

andel tungtrafikk. 

På lengre sikt er det forventet at mer støysvake dekk og veidekke vil føre til mindre 

støyplager fra veitrafikken. Foreløpig er det imidlertid oppnådd svært lite 

støyreduksjon som følge av slike tiltak. 

 

 


