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Høringssvar om logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Det vises til brev av 18.12.2020 med saksreferanse 202001580-1.

I et fagforeningsperspektiv har vi et mål om trygge, effektive og lønnsomme arbeidsplasser innen logistikk. Vi 
mener dette oppnås best ved å etablere et moderne logistikknutepunkt. Utforming og plassering må være 
begrunnet i en faglig analyse og med oppriktig og reelt ønske om at mer gods transporteres på bane. 

Hovedmålet er å få en større andel gods over fra veg til bane. Av argumenter for dette kan nevnes:
vi når klimamålene, arbeidsforhold og konkurranseforhold innen godstrafikk på veg er utfordrende, 
begrenser behovet for vegutbygging. 

Tilbakemeldinger fra LOs forbund peker på at en jernbaneterminal i seg selv ikke vil være en helhetlig løsning 
for logistikknutepunkt. Det bør derfor sees på et konsept for å handtere godstransport for regionen. Havn en 
viktig del av dette. Inntil det er foreslått et realistisk alternativ som er en betydelig forbedring av dagens 
terminalforhold, bør Brattøra beholdes som terminal ut mot havn. Videre bør man også se på om det er gode 
nok muligheter til å håndtere transittgods fra sør til Nordlandsbanen og om vendt. 

LO mener det bør være av avgjørende betydning å sikre økt driftseffektivitet og tilstrekkelig driftssikkerhet, 
samt god stabilitet i et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen i forhold til dagens løsning. Det er 
viktig å få til en løsning som bygger på de faktiske godsstrømmene internt i regionen og inn til regionen. Vi 
ser et behov for å utrede dette nærmere.

Når vi legger Jernbanedirektorates høring til grunn der valget står mellom Hegstadmoen og Torgård, vil vårt 
primære forslag være en gjennomkjøringsterminal på Torgård. Denne er faglig begrunnet og tidligere 
anbefalt. 

Dersom denne løsningen ikke lenger kan velges av økonomiske hensyn må et sekundært alternativ inneholde 
tilsvarende gode kvaliteter. I høringsbrevet fra Jernbanedirektoratet fremstår Heggstadmoen som et noe 
bedre alternativ enn en nedskalert Torgårdutbygging. Samtidig viser Heggstadmoen svakheter.
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Terminalforslaget har liten rom for vekst ved økt overføring av gods fra vei til bane og sjø. Det er også liten 
plass i umiddelbar nærheten ihht. hensetting av materiell, dersom det skjer noe med drift/infrastruktur. Hva 
skjer ved stans, hvor skal man sette togsett og vogner? 

Det bør også tas med i vurderingen om innbyggerne i området vil få forringet bokvalitet. Det vil i tilfelle 
ramme flere boenheter på Heggstadmoen enn på Torgård. En løsning med Hegstadmoen vil også være 
utfordrende for videre byutvikling i området.

Med vennlig hilsen
LO regionkontor i Trøndelag

Kristian Tangen
regionleder
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


