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Sak 2/21, Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Tilleggsnotat med 
kopi av høringsinnspill fra LO og NHO  
Bystyrets møte 4.2.2021 
 
Bakgrunn 
I saken er det vist til innspill fra LO, NHO og Næringsforeningen som ble sendt inn i forbindelse med 
behandling av en tidligere sak. Aktørene har fått saken på høring fra Jernbanedirektoratet og har 
sendt kopi av sine nye høringsinnspill til kommunen. Vedlagt følger innspill fra LO og NHO. 
Næringsforeningen ettersender sitt innspill selv, da dette ikke er ferdigstilt.  
 
Kommunedirektørens vurdering 
Innspillene vedlegges notatet i sin helhet.  
 
 
Einar Aassved Hansen 
byutviklingsdirektør 
 
Elektronisk godkjent uten underskrift 
 
 
Vedlegg:   
Vedlegg 1 – Høringsuttalelse fra LO Trøndelag 
Vedlegg 2 – Høringsuttalelse fra NHO Trøndelag 
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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 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 tydelig 
svakheter med bl. a følgende:
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 Det er 22 o/oo stigning opp til terminalen, 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.

Terminalforslagene har også lite 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. 



 
 

 

Høringsuttalelse: Anbefaling for lokalisering av logistikk-knutepunkt i 
Trondheimsregionen 

Vi vil takke for muligheten til å komme med en høringsuttalelse vedrørende lokalisering av 
logistikk-knutepunkt for Trondheimsregionene. NHO Logistikk og transport som organiserer de 
fleste store transportbedriftene som driver transport mellom Oslo og Trondheim. NHO Trøndelag 
organiserer mer enn 2.650 bedrifter over hele Trøndelag. Denne høringsuttalelsen står begge 
organisasjoner bak.   

Jernbanedirektoratet har sendt ut høring for «Anbefaling av lokalisering av logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen» med høringsfrist 15. februar. Jernbanedirektoratet går innfor nytt 
logistikknutepunkt ved Heggstadmoen, som har en kapasitet på 200 000 TEUs i 2030 og 300 000 
TEUs i 2050. med kostnadsramme på 2,45 milliarder. Dette slutter NHO Logistikk og Transport og 
NHO Trøndelag seg til. Vi mener Heggstadmoen er den beste løsningen, blant annet fordi den er 
raskt realiserbar og kan gjennomføres med en kostnadsramme det er sannsynlig at et flertall i 
Stortinget vil finne det riktig å prioritere. Vi mener det samme ikke vil være tilfelle med en eventuell 
lokalisering på Torgård, som tvert imot kan sette hele prosjektet i bero. Vi vil dermed også sterkt 
anbefale at lokale og regionale myndigheter slutter opp om dette slik at det kan komme inn i neste 
NTP, med mål om rask realisering.  

Prosessen rundt ny godsterminal i Trondheimregionen har foregått i flere tiår og nå er det på høy 
tid at ord og planlegging erstattes med gjerning. NHO har i lang tid arbeidet for å finne en løsning 
for logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Alternativet til å få etablert en mer effektiv og 
intermodal terminal i Trondheimsregionene er en langt sterkere vekst i biltransporten mellom Oslo 
og Trondheim. Flere av våre medlemmer både innen transport og vareeierne har over lang tid valgt 
å flytte sine terminaler fra sentrum av Trondheim og lokalisert seg sør for byen, i Heimdal-området. 
Dagens todelte løsning er unødvendig kostbar for bransjen og miljø- & samfunnsmessig langt fra 
optimal. En samlet løsning på Heggstadmoen vil tilfredsstiller brukernes faktiske behov for et 
effektivt modalt knutepunkt. En samlet transport og logistikkbransje samt vareeierne i NHO 
forventer nå at det sikres en løsning som er både kostnadsmessig gjennomførbar og som kan 
ferdigstilles innen rimelig tid.  

NHO Trøndelag vil påpeke at en slik løsning vil også bidra til å frigjøre viktige arealer på Brattøra 
og Nyhavna for utvikling til andre for byen mer hensiktsmessige formål.   

Vi mener også at den støyutfordringen som noen har pekt på, med bruk av moderne 
kraninfrastruktur og andre moderne tekniske løsninger, herunder støyskjerming vil bety liten 
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eller ingen endring i støybelastning for nærliggende områder på Heimdal, sammenlignet med 
dagens aktiviteter på Heggstadmoen som utføres på en konvensjonell måte.  
 

 

 

Vennlig hilsen 
NHO Logistikk og Transport    NHO Trøndelag 

Ole A. Hagen      Tord Lien 

Næringspolitisk direktør    Regiondirektør  

NHO Logistikk og transport    NHO Trøndelag  
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