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Høringssvar Logistikknutepunkt Trondheimsregionen, sak 202001580-1. 

NLF har følgende kommentarer til utredningen: 

Terminalvalg 

NLF sin mening er at det vil være ønskelig å satse på Torgård alternativet. Ved Torgård vil 

man kunne få full utnyttelse av lange tog fra første stund. Utbyggingen vil kunne fullføres 

uten at man må ta det i forskjellige etapper som igjen vil være fordyrende. Ved å velge 

Heggstadmoen slik planene foreligger vil kapasiteten være en utfordring helt frem til fase 3 er 

gjennomført. Fase 3 for Heggstadmoen er heller ikke tatt med i regnestykket slik at det blir et 

feilaktig bilde på hva totalkostnadene vil være før fase 3 er fullført. På Heimdal har beboerne 

begynt med underskriftskampanje mot Heggstadmoen terminal da den ligger nært 

boligområde, og økt trafikk vil medføre betydelig mere støyforurensing. Ved å velge Torgård 

får man folket med seg, noe som vil lette planlegging og byggeprosess. 

 

Tilgang Torgård 

Vi mener at gjennomkjøringsterminal med tunnel gjennom Vassfjellet og påkobling til 

Dovrebanen i sør ved Søberg bør bygges samtidig med bygging av Torgård-terminalen. 

Grunnen til dette er at man frigjør sporplass mellom Søberg og Heimdal, man vil få mindre 

fastkjøring da man kan bruke tunellen for å opprettholde/øke hastighet, man vil få mindre 

skifting på terminalen samt på Heimdal (mere økonomisk drift), og det vil være rimeligere å 

bygge den nå fremfor om 5-15 år. 

Når de bygger nytt spor fra Heimdal til Torgård må det planlegges slik at det blir minst mulig 

stigning. 

 

 

Synspunkter hvis Heggstadmoen blir valgt 

• Det er 22 o/oo stigning opp til terminalen, og dette er en utfordring, med henhold til 

bakking og skifting. Dette medfører ofte fastkjøring (forsinkelser og sperring av spor) 

og betraktelig økt skinneslitasje. 

• En vanlig skiftetraktor kan ikke benyttes på terminalen pga 22 o/oo stigning noe som 

fordyrer skifteoperasjoner. 

• Begrenset toglengde på 600m. En utvidelse med lengere spor vil komme senere. Dette 

er for korte spor allerede før terminalen er bygd. 

• Trinnvis utbygging. Ved en slik anleggsperiode må terminalen driftes samtidig. Det 

blir da redusert kapasitet og store forsinkelser. 

• Kjøpe ut flere tomter som er bebygd i dag for å få lengde på sporene. Flere bygg må 

rives. 
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• Ikke noen muligheter for gjennomkjøring. 

• Hva med hensetting av lok. Både diesel og el. Lok. Noen plass til lokstall? 

• Sporplass og verksted for vognvedlikehold? 

• Biltog som kanskje skal «stå over» et døgn. 

• Begrenset muligheter for utvidelse NÅR den blir for liten. 

• Billigst å bygge nå – dyrest på sikt? 

 

Synspunkter hvis Torgård blir valgt. 

• Den kan bygges helt ferdig før den blir tatt i bruk. 

• Byggearbeidet forstyrrer ikke produksjonen. 

• Lengden på sporene blir på 740m.  

• Mulighet for gjennomkjøring. 

• Enklere med skifting da det er tilnærmet flatt. 

• Lettere å få til hensetting for lok.  

• Bedre plass for vognvedlikehold. 

• Muligheter for utvidelse.  

• Dyrere en Heggstadmoen nå – billigere på sikt? 

 

Stalling lokomotiver 

Med tanke på at fremtiden til Marienborg er noe usikker, samt at det vil være begrenset med 

sportilgang for løslokomotiver mellom Marienborg og Heimdal vil det være klokt å planlegge 

for stalling av lokomotiver på terminalen. Dette vil det være mye bedre plass til på Torgård da 

det ikke er like store begrensninger på arealet i nærområdet. 

 

 

Toglengde 

I utredningen står det at det planlegges med 600 meter spor på Heggstadmoen. CargoNet er i 

prosess å kjøpe nye lokomotiver. I den forbindelse planlegger de med toglengder på 650 

meter for å få god kost/nytte av realisert trekktraft. Hvis det bygges spor på kun 600 meter vil 

togstammene måtte deles opp, og kapasiteten på terminalen vil bli sterkt redusert. Det vil 

være for sent å vente til fase 3 med å få lange nok spor. 

 

På Heimdal må sporlengden også ta høyde for aktuell toglengde. Med tanke på at det er 17 

promille stigning opp til Heimdal vil det være praktisk med 60-veksel inn på stasjonen, og 

spor lange nok til at man kommer så langt inn på stasjonen som mulig før man må ned i 

krabbehastighet. Dette for å unngå fastkjøring. 

 

Kapasitet kran/truck 

CargoNets erfaring med å forsøke å fordele togene mere over hele driftsdøgnet er at togene 

som kjøres på dagtid blir nedprioritert av kundene. Lengre kjøretider samt behov for lagring 

av transporten i begge ender av fremføringen resulterer i et dyrere opplegg for kundene. 

Kundene har sagt klart ifra igjennom handling at det er ønskelig med fremføring på kveld fra 

utgangsstasjon til tidlig morgen på mottaksstasjon. På denne måten får kundene et mere 

strømlinjeformet transporttilbud. Det vil også være plassproblemer på linja når 

persontogfrekvensen skal økes, slik at det er på natta det vil være best plass til godstog i 

fremtiden. Dette betyr at kapasiteten av trucker og kraner på terminalene må være tilpasset et 

slikt kjøremønster. 

 

 



 

 

 

 

Tilgang til terminaler 

Det er vesentlig at det sees på infrastruktur rund terminalene også. For at jernbane og havner 

skal være et attraktivt tilbud må også veiene til terminale oppgraderes slik at man effektivt 

kommer frem til terminalene.  

 

Klima 

For at regjeringen skal nå sine klimamål så er NLF sikre på at jernbanen spiller en sentral 

rolle. Det som må på plass er rammevilkår som gjør at transportørene foretrekker en 

miljøvennlig, effektivt og konkurransedyktig jernbane. Det bør også legges til rette for 

ladepunkter for lastebiler på eller ved terminalene slik at det kan kjøres miljøvennlig fra 

terminalene til kundene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Lokomotivmannsforbund 

Ronny Danielsen       Rolf Ringdal                                                                                    


