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Høringssvar – Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

 

Det vises til Jernbanedirektoratets høringsbrev av 18. desember 2020. 

 

I vårt høringssvar har vi konsentrert oss om de forhold som påvirker kapasiteten og 

effektiviteten ved valg av Heggstadmoen som framtidig logistikknutepunkt for 

Trondheimsregionen. 

1. Toglengder 

I myndighetenes godsstrategi har man endret kravet til toglengder fra 750 

meter til 650 meter for Dovrebanen. Vi antar at dette er endret ut fra hensynet 

til kostnader i forbindelse med øvrige utbygningstiltak i infrastrukturen på 

strekningen, mer en togoperatørenes behov for å kunne kjøre lengre godstog. 

Strekningen Oslo-Trondheim er den banestrekningen i Norge som i dag har 

den tøffeste konkurransen i forhold til vegtransport. Toglengder tilpasset 

moderne lokomotiver er derfor svært viktig for å kunne overføre mest mulig 

gods fra veg til bane. Resten av Europa inklusive Sverige planlegger for 

minimum 750 meter lange tog ved utbygging av infrastrukturen. Green Cargo 

har i dag lokomotiver med kapasitet til å kjøre 750 meter lange tog på 

Dovrebanen. Et nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen må bygges for 

fremtiden, og ikke med bakgrunn i dagens begrensninger i øvrig infrastruktur. 

2. Utbygningsalternativer 

Green Cargo er enige i at det arbeides videre med alternativ 2 – en terminal 

som opereres både med truck og kran.  

3. Depotkapasitet 

Begge de foreslåtte alternativene synes noe underdimensjonert i forhold til 

behov for deponering av lastbærere. Depotarealene som er avsatt er i 

hovedsak i lastegatene. Disse depotene fungerer utmerket for lastbærere 

(containere og vekselflak) som er i transitt til/fra tog.  

Semitrailere derimot er plasskrevende og deponere. Dersom depotene mellom 

lastesporene skal benyttes til dette må det deponeres i terminalens 

lengderetning for at enhetene skal være gripbare med truck. Dette vil det ikke 

være plass til med de foreslåtte løsningene. Den største veksten på tog har de 

siste årene vært av denne typen lastbærere. Videre er terminalen på Brattøra i 



 

 

dag den jernbaneterminalen med størst innslag av sjøcontainere. Dette er ikke 

containere til/fra Trondheim havn, men derimot containere som overføres fra 

sjø til tog i Oslo og Drammen. Sjøcontainertransport kjennetegnes ved store 

volumer som kommer relativt konsentrert. Disse enhetene må deponeres i 

forbindelse med videretransport fra eller til sluttkunde. Dette er det svært 

begrensede muligheter til i de foreslåtte alternativene. Green Cargo foreslår 

derfor at det etableres et depotområde vest for det planlagte terminalområdet 

på Heggstadmoen. 

4. Hensettingsspor 

Godstog blir stort sett fremført om natten. Dette har både sammenheng med 

markedskrav, og med tilgangen til ledig framføringskapasitet for godstog. En 

framtidig terminal på Heggstadmoen vil også være transitt-terminal for tog 

til/fra Nordlandsbanen. I forbindelse med elektrifisering av Meråkerbanen 

åpnes det også muligheter for tog fra Sverige til Trondheimsregionen. Dette vil 

sannsynligvis også være godsvolumer for eksport over Trondheim Havn. 

Det er svært sannsynlig at det vil oppstå behov for å kunne kjøre bort et tog 

som er losset for å få plass til flere tog på terminalen. På bakgrunn av dette 

bør man i det videre arbeidet se på hvilke muligheter som finnes for parkering 

av tomme vognsett. 

 


