
 

 
DOVREBANEN 

NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN   

TILTAKSPLAN MED SYSTEMBESKRIVELSE 
 

 
03A Oppdatert utgave etter oppdatert hovedrapport 20.01.2015  HJ/GPØ SWF TM 

02A Oppdatert utgave etter ferdigstillelse av analyser 03.12.2014  HJ/GPØ SWF TM 

01A Oppdatert utgave 18.11.2014  HJ SWF TM 

00A Foreløpig utgave av Tiltaksplan  02.09.2014  HJ SWF  TM 

Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av 

Dovrebanen km 
Nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen 
Delrapport   

Ant. sider 

MULTICONSULT   91 
Produsent: 

Prod. dok. nr.  

Erstatning for  

Erstattet av  

Prosjekt nr.: 224386 

Prosjekt: Nytt logistikknutepunkt i   

               Trondheimsregionen 

Planfase: Utredning 

Saksrom nr: 201402610 

Dokument nr. Rev. 

POU-00-A-00106 03A 

 

Drift dokument nr. Rev. 

  



Dokumentnummer: POU-00-A-00106 Dato: 19.01.2015 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Revisjon: 03A 

Tiltaksplan med systembeskrivelse.                                          Side: 2 av 93 

 

Tiltaksplan  

SAMMENDRAG  

Tiltaksplanen med systembeskrivelse er utarbeidet på et overordnet nivå som grunnlag for kostnadsestimat 
(+/- 30 % usikkerhetsnivå) og for videre utredninger som RAMS- og ROS-analyser og konsekvensutredning. 
Systembeskrivelsen inneholder en beskrivelse av dagens situasjon, 0-alternativet og de to 
lokaliseringsalternativene 1C på Torgård og alternativ 2A og 2B på Søberg.  

Et logistikknutepunkt (LKP) er betegnelsen på en terminal for bytte av transportmidler for frakt av gods, 
mellom veg, bane og sjø. I arbeidet med å utrede et nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er det 
etter Jernbaneverkets prosjektstyringsdokument, PSD, /2/ definert samfunnsmål, effektmål og resultatmål. 
Samfunnsmålet er et overordnet mål som gjengir hvilken effekt godsterminalen skal ha på samfunnet som 
helhet og for dette prosjektet har målsetningen vært at: Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, 
kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. Effektmålene 
gir mer konkrete føringer for hvilken ytelse terminalen skal ha, som blant annet at kapasiteten til nytt 
logistikknutepunkt skal være 300 000 TEU i 2022 og 400 000 TEU i 2050. Neste nivå av målsetninger er 
resultatmålene som har vært med å gi designe kriteriene. Et eksempel er: Lastegaten og øvrige spor skal være 
dimensjonert for minst 600m lange tog. 

Terminalen i Trondheimsområdet skal være en del av Dovrebanen og den skal fortrinnsvis være en terminal 
med gjennomgående trafikk (ikke buttspor). Hovedspor for Dovrebanen, også for persontog, vil gå langs 
yttersiden av ny terminal.  Selve terminalområdet må ligge horisontalt, på flatt terreng, og ha god 
vegtilknytning. Bilatkomst til/fra hovedveg skal være god og terminalen med alle funksjoner kan med fordel 
være så kompakt som mulig for å begrense transportarbeidet, for eksempel mellom lasteområdet og 
samlasterområdet. Sjøtransport og havn er en del av et logistikknutepunkt, men er ikke vurdert nærmere i 
denne tiltaksplanen, det er kun vurdert arealer og utforming av terminal for håndtering av gods mellom bane 
og veg. 

Dagens situasjon 

I dag ligger godsterminalen for Trondheimsregionen på Brattøra i Trondheim. Det vil ikke være aktuelt å utvide 
denne terminalen da eksisterende bebyggelse og infrastruktur er etablert i området, samt at det ut i fra 
strategier for byutvikling på Brattøra lite realistisk og heller ikke ønskelig. Det er likevel teknisk mulig å utnytte 
havneareal til kontainerdepot. I tillegg til Brattøra fungerer i dag Heggstadmoen som terminal for vognlast og 
biltog. Figuren på neste side viser en oversikt over de geografiske plasseringene til terminalen. 

Det er behov for å effektivisere godstransportene både knyttet til selve godsterminalen på Brattøra og 
distribusjonstransportene. Trafikksituasjonen i Trondheim sentrum gir lav hastighet og dårlig fremkommelighet 
spesielt i rushtiden. Det er lite ønskelig på sikt å skulle håndtere gods og tungtransport til og fra en terminal i 
Trondheim sentrum.  

Jernbane 

Jernbanestrekningen som ligger i influensområdet er den nordligste delen av Dovrebanen, fra Ler til Trondheim 
sentralstasjon. Strekningen har enkeltspor og forholdsvis god kapasitet i dag. Det mangler enkelte 
kryssingsspor for å kunne øke kapasiteten vesentlig med flere togavganger. 

Veg 

Store deler av stamvegnettet som ligger i influensområdet er utbedret og har fått økt kapasitet de siste årene. 
Hovedvegen fra sør er E6 fra Kvål til Sluppen, og videre Fv 706 fra Sluppen til Brattøra. Fra E6 ved Klett og til 
Orkanger (havn) er hovedvegen E39 og Fv 710/Fv 460. 
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Figur: Oversikt dagens planområde.  

På E6 lengst i sør, mellom Skjerdingstad/Søberg og Melhus sentrum er det 2-felts motorveg med midtdeler (5 
km). Det er ingen planer om å utvide denne strekningen, men det planlegges ny 4-felts motorveg sør for 
Skjerdingstad/ Søberg med nytt kryss ved Skjerdingstad. Fra Melhus sentrum til Jaktøyen er det 4-felts 
motorveg med midtdeler. Fra Jaktøyen til Tonstad er det 2- og 3-felts veg uten midtdeler. Her er det imidlertid 
planlagt byggestart på ny 4-felts motorveg i 2015 inkludert en oppgradering av kryss på Sandmoen med ny 
atkomst til Torgård. Fra Tonstad til Sluppen er det 4-felts motorveg med midtdeler. Fra Sluppen og nordover 
går tungtrafikken over på Fv 706 som er en 2-felts veg uten midtdeler med fartsgrense 50-60 km/t. Fra Sluppen 
til Stavne planlegges vesentlig opprustning av vegen innen 2018, mens fra Stavne til Brattøra ble det åpnet ny 
veg i 2010 (Nordre avlastningsveg).  

E39 ble åpnet med motorvegstandard i 2005. Det er 2- og 3-felts veg uten midtdeler på hele strekningen. 
Atkomst til Orkanger havn Grønøra Øst kan benytte både Fv 800 kalt Byvegen og Havnevegen fram til havna 
eller Fv 710 fra Bårdshaug til Gjølme og Fv 460 ut til havna. Til planlagt havn på Grønøra Vest vil atkomst være 
Fv 710 fra Bårdshaug til Gjølme og Fv 460 ut til havna. 

Havn 

Dagens hovedhavn for håndtering av konteinere er i dag på Orkanger, etter at Trondheim havn har flyttet sin 
kontainerhåndtering fra Brattøra til Orkanger de siste par årene. I tillegg håndteres noe ved Skogn 
(Fiborgtangen). Annet gods enn konteinere, som industrigods og stykkgods, håndteres på ulike havneavsnitt i 
Trondheimsfjorden. 

Grunnforhold 

Det er gjort undersøkelser i felt for følgende fagområder; geoteknikk, ingeniørgeologi, miljøgeologi og 
hydrologi. En kort oppsummering av funnene vil bli gitt i tabellen under. 
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Tabell: Sammenstilling dagens situasjon for geoteknikk, ingeniørgeologi, miljøgeologi og hydrologi.  

Dagens situasjon 

 Geoteknikk Ingeniørgeologi Miljøgeologi Hydrologi 

To
rg

år
d

 

 

 Hav og breavsetninger. 

Flere kvikkeliresoner i 

planområdet. Men det er 

vurdert som tilstrekkelig 

stabilitet 

 Supplerende 

undersøkelser viste at det 

i terminalområdet er fast 

leire ned til 20 m og det 

ble ikke påvist kvikkleire.  

 

 Terrenget for tenkt 

trase for tunnel 

indikerer tynt morene 

dekke.  

 Fjellet består av masser 

fra den kaledonske 

fjellkjede 

 

 Planlagt trase går 

gjennom Heggstadmoen. 

Tidligere avfallsfylling, 

som betyr at det kan 

forekomme forurenset 

grunn i planområdet.   

 Torgårdflata har tidligere 

vært masseuttak fra 

breelvavsetning. Driften 

av grustaket er avsluttet.  

 
 Alternativet ligger i 

vannskillet mellom 

nordølst (Nidelva) og 

sørvest (Gaula). 

 Ingen store bekker eller 

elver i planområdet 

 

 

Sø
b

e
rg

 

 

 Leir avsetninger på 

jernbanestrekningen på 

partiet nord for Kvål til 

Skjerdingstad. Her går det 

over til elveavsetninger 

som fortsetter nordover.  

 Breelvavsetninger øst for 

sporet, her har det 

tidligere vært sand- og 

masseuttak.  

 Ved Kvål og nord til 

Skjæringstad er det en 

kvikkleiresone. 

 

 

 Ikke relevant for 

alternativet 

 

  Søberg bilpresse ligger 

rett øst for planlagt 

terminal. Grunnen har 

høyt avfallsinnhold og er 

strekt forurenset. Er 

planlagt opprydning av 

området innen utgangen 

av september 2015 

 Hofstadkjela er et vernet 

våtmarksområde som 

ligger nord for Hofstad 

leir. Dette må hensynstas 

ved overvannsplanering 

av området.  

 

 Søberg-alternativet 

ligger ved elva Gaula. 

Det finnes flere bekker i 

området. 

 Det er ikke observert 

store flomskader i 

planområdet ved 

befaring. 

 

Kapasitetsanalyser 

Vegkapasitet 

Kapasitetsmessig er begge alternativene gode alternativer, med forbehold om ett oppgradert vegnett, basert 
på det trafikkgrunnlaget mottatt fra Statens Vegvesen. Det er flere faktorer som mulig ikke er innlemmet i 
RTM-modellen som kunne gjort utslag på trafikktallene, men dette kan ikke sies sikkert. 

En terminalplassering på Søberg utløser få tiltak knyttet til eksisterende lokalvegnett på grunn av den allerede 
lave trafikkmengden. Torgård krever større inngrep på lokalvegnettet, med overgang til to halve kryss til fordel 
for ett helt, samt ett nytt lokalvegnett tilknyttet godsterminalen. Anbefalt nytt lokalvegnett er mer oversiktlig 
enn dagens på Torgård, samt at rundkjøringer, med filterfelt, vil gi en bedre trafikkavvikling enn dagens 
utforming av kryssene. 

Siden både Bring og PostNord skal etablere seg på Torgård ville det naturlig å samlokalisere med nytt LKP i 
Trondheimsregionen. I tillegg er Schenker allerede etablert på vestsiden av E6. Det vil bli mer trafikk på 
Torgård-området enn ved alternativ lokalisering på Søberg, men med tanke på transportarbeid er det gunstig 
med en plassering på Torgård siden det sannsynligvis vil være en del trafikk mellom terminalen og de nevnte 
bedriftene.  
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Banekapasitet 

 0-alternativet 

For nullalternativet er strekningen Trondheim-Ler vurdert som svært hardt belastet med en 
kapasitetsutnyttelse på over 100 % over døgnet for strekningen Marienborg – Heimdal. Den høye 
kapasitetsutnyttelsen innebærer at prognostisert trafikk for 2022 ikke kan kjøre med akseptabel 
transportkvalitet uten kapasitetsøkende tiltak på strekningen Trondheim-Ler.   

 Søberg 

Kapasitetssituasjonen blir bedre sammenlignet med nullalternativet. Døgnkapasitetsutnyttelsen er imidlertid 
mer enn 80 % på flere stasjons-strekninger som kan innebære at systemet blir sårbart. Tilgjengeligheten til 
terminalen forventes å bli noe begrenset fra sør på grunn av den høye kapasitetsutnyttelsen på strekningen 
Søberg-Ler. 

 Torgård 

Kapasitetsmessig er dette det beste alternativet ettersom det nye sporet til Torgård avlaster trafikk på den 
eksisterende banen. Forskjellen er imidlertid relativt liten sammenlignet med Søberg - alternativet. 
Tilgjengelighet av terminalen forventes å være noe begrenset fra sør i på grunn av den høye 
kapasitetsutnyttelse på strekningen Søberg-Ler. Torgård alternativet medfører også en kortere reisetid for 
ekspresstog og regionale tog på grunn av høyere hastigheter og baneforkortelsen for den nye banen via 
Torgård. Torgård skaper mulighet for tyngre tog fra Sør fordi alternativet gir mindre stigning enn eksiterende 
bane. 

Terminalkapasitet 

Ved beregning av terminalkapasiteten er følgene målkrav benyttet: terminalen dimensjoneres for 200 000 
enheter i år 2022, og 300 000 enheter i år 2050. I tillegg må terminalen dimensjoneres for peak time som i år 
2022 tilsvarer to-2 godstog pr time og i år 2050, tre-3 godstog pr time. 

Det forutsettes at kombiterminalen er i drift  50 uker pr år med 5 operasjonelle dager pr uke. Videre forutsettes 
det drift på terminalen 18 timer i døgnet. Dette for å kunne gi en luke i døgnet med tilgang til å gjennomføre 
vedlikehold av maskiner og togmateriell.  

Det er sett på løsninger for både truckdrift og portalkrandrift. Kapasitetskravene og -beregningene viser at et 
driftskonsept basert på reachstacke krever et areal ingen av de alternative lokaliseringsalternativene;  Torgård 
eller Søberg kan imøtekomme. En løsning basert på bruk av kun truck og reachstackers anbefales derfor ikke.  

Bregningene viser at 2 portalkraner vil dekke kapasitetsbehoved frem til 2022 og at for håndtering av 
behovende som oppstår frem mot 2050 må det invisteres i ytterligere 1 portalkran. 

Planbeskrivelse 

Torgård 

Nytt logistikknutepunkt på Torgård ligger 14 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde som 
er under utvikling. Terminalområdet er plassert i et kupert terreng der det tidligere er tatt ut store mengder 
grus. Dette området benyttes i dag til deponi av rene masser. Totalt strekker alternativet seg fra Søberg i sør 
(med tunnel gjennom Vassfjellet), via Torgård over Heggstadmoen til Heimdal stasjon i nord (der nytt spor 
møter dagens hovedspor Dovrebanen). 

Det er gjennom arbeidet laget tre ulike alternativer for terminalplan på Torgård. I alternativ 1A og 1B ligger 
hovedvekten av ventesporene sør for selve terminalområdet inne i fjellet under Franzefoss pukkverk. På 
bakgrunn av kapasitetsvurderingene og samtidig hensynta Franzefoss Pukkverk ble alternativ 1C utarbeidet. I 
alternativet er det valgt å legge ventesporene parallelt med terminalsporene og ha 2 stykk uttrekkspor nord for 
terminalen under E6. Dette medfører en større kulvert under E6, men at fjellhallen blir betydelig redusert.  
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Terminalen tilfredsstiller kravene til kapasitet og får en mindre utstrekning enn de andre alternativene, i tillegg 
til at linjeføringen til Heimdal stasjon er tilfredsstillende. Det er lagt inn dobbeltspor til Heimdal for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet.  

Som del av Torgård-alternativet inngår det en 7,8 km lang fjelltunnel gjennom Vassfjellet. Høydeforskjellen 
mellom nivået på Dovrebanen på Melhus og på Torgård er stor og krever en lang strekning for å få 
tilfredsstillende stigningsforhold på maks 12,5 promille. I samråd med Jernbaneverket er det valgt å avvike fra 
kravet og ha et fall på 13,5 promille gjennom fjelltunnelen, slik at tunnellengden kan bli noe kortere. Det er 1,5 
promille over kravet, men alternativet vurderes som gjennomførbart.  

Alternativet bygger på vedtatte reguleringsplaner for ny E6 på strekningen Jaktøyen – Tonstad. Tilknytning til 
E6 gjøres via nytt planskilt kryss på Sandmoen. 

Til/fra sør er det planlagt planskilt kryss over E6 med ny atkomstveg opp mot rundkjøring som er plassert øst 
for jernbanen i et område med næringsbebyggelse. Det er planlagt bru over sporene like sør for tunnelportalen 
for tunnelen under E6. Godstrafikk som kommer på E6 fra sør og skal direkte til godsterminalen vil kunne 
benytte seg av filterfelt i rundkjøringene og kjøre direkte inn til godsterminalen. Godstrafikk som kommer fra 
terminalen og skal sørover på E6 benytter samme atkomst ned mot planskilt kryss over E6 og benytter rampe 
sørover. Øvrig trafikk sørfra svinger mot Sandmoen og får tilgang til Fv.704 Brøttemsvegen og Fv. 709 Østre 
Rosten via rundkjøring på Sandmoen. 

I nord er det planlagt nye avkjøringsramper til/fra E6.  Det er planlagt ny bru over E6 til erstatning for dagens 
bru. På vestsiden av E6 er det planlagt ny atkomstveg for tilkobling til Heggstadmoen-området. 

Søberg 

Nytt logistikknutepunkt på Søberg ligger 25 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde 
Hofstad Næringspark som er under utvikling (tidligere militært leirområde). Terminalområdet er plassert i flatt 
terreng som i dag er delvis landbruksjord i drift og delvis utmark (krattskog). Det har tidligere vært tatt ut store 
mengder grus i området øst for terminalen, men denne drifta er avsluttet.  

For Søberg er det utredet to hovedalternativer, Søberg 2A (ventesporene ligger nord for terminalen) og Søberg 
2B (ventesporene ligger sør for terminalen). Det er 6 spor på begge disse områdene og to spor mellom 
områdene. Alle spor har tilstrekkelig lengde (minimum 660 m effektiv lengde) til å håndtere toglengder på 600 
meter. 

Alternativ 2B er likt 2A når det gjelder selve terminal/lasteområdet. For å oppnå tilstrekkelig kapasitet på 
terminalen vi den få en bredde på om lag 100 meter. Tilgjengelig arealer på Søberg er begrenset og dette 
medfører at deler av terminalen vil bli lagt over der E6 ligger i dag, slik at E6 vil gå i en kulvert under 
terminalen.   

Ventesporene i alternativ 2B vil ligge med et fall på 3 promille mot løsmasseskjæringen og terminalsporene har 
et fall på 5 promille i retning mot Trondheim. Dette medfører at fallet mellom ventesporene og 
terminalsporene er 13 promille. Dersom begge områdene skulle hadde ligget plant ville fallet gjennom 
løsmasseskjæringen blitt på 40 promille.  Som i alternativ 2A er det dobbeltspor mellom ankomst- og 
avgangsspor og lasteområdet som gjør at det må føres tre spor gjennom løsmassetunnel/skjæring. 

Uavhengig av plassering av ventespor er all atkomst til/fra terminalområdet på Søberg foreslått knyttet til det 
planlagte planskilte krysset på E6 ved Skjerdingstad. Atkomstveg fra krysset og inn til terminalområdet vil 
oppfylle kravene til dimensjoneringsklasse A2, og vil få en maksimal stigning på 3-4 %. Dette gir en meget 
direkte og god tilknytning til E6. 

 

 

 

 

 

 



Dokumentnummer: POU-00-A-00106 Dato: 19.01.2015 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Revisjon: 03A 

Tiltaksplan med systembeskrivelse.                                          Side: 7 av 93 

 

Tiltaksplan  

Tabell : Sammenstilling tiltakets konsekvenser for geoteknikk, ingeniørgeologi, miljøgeologi og hydrologi.  

Tiltaks konsekvenser 

 Geoteknikk Ingeniørgeologi Miljøgeologi Hydrologi 

To
rg

år
d

 

 

 Gjennomførbart med 

store og omfattende 

geotekniske tiltak. Skyldes 

store terrengtiltak 

 Fyllingshøyder, dype 

skjøringer og 

tunnel/kulvert under E6 

 Geotekniske tiltak som 

motfyllinger og 

oppstøttinger.  

 Må påregnes 

oppretting av 

bygningsskader.  

 

 Planlagt 

tunnelalternativ 

vurderes fult teknisk 

gjennomførbart. 

 Anbefales at tunnelen 

er konvensjonelt drevet 

ettløpstunnel med 

rømningsveger ut i 

dagen.   

 

 Heggstadmoen. Påvist 

forurensede masser i 4 

prøvepunkter. Kan bli 

utfordrende å håndtere 

masser med 

kombinasjonen av avfall 

og kjemisk avfall.  

 Terminalområde Torgård. 

Målinger indikerer at 

masser ikke har vært 

forurenset. Anbefales 

likevel at massene blir 

utredet i større grad ved 

en eventuell bygging.  

 
 Ingen spesifikke behov. 

Behov for generell 

overvannshåndtering 

 

 

Sø
b

e
rg

 

 

 Dominert av sand og grus. 

 To store skjæringsinngrep, 

det er behov for å 

etablere skjæringer med 

høyder på ca. 50 m og 110 

m.   

 Massene fra skjæringene 

antas å være egnet som 

for oppfylling i 

terminalområdet og for 

ventesporene.  

 For å etablere den store 

fyllingen for ventesporene 

i alt 2B er det behov for 

stabiliseringstiltak i form 

av motfylling.  

 

 Ikke relevant for 

alternativet 

 

 Hovedsakelig 

jordbruksarealer eller 

sko/kratt på aktuelt 

planområdet.  

 Antas at det vil være lite 

behov for å behandle 

forurensede masser.  

 

 Erosjonssikring. Sikring 

av inn- og utløp av rør i 

forbindelse med 

stasjonen for å hindre 

utgravning.  

 Tilstoppingskontroll. 

Inntaket bør sikres for 

nedslamming og 

tilstopping.  

 Forurensnings 

håndtering. Anbefales å 

opprette lokale 

dreneringssystemer før 

vann fra bekkeutløpene 

nær terminalen går ut i 

Gaula.  

RAMS- og ROS analyser 

Hensikten med en RAMS analyse er å identifisere og vurdere tilgjengelighet, pålitelighet, vedlikeholdbarhet og 
sikkerhet på banestrekninger og terminalområder i normal driftssituasjon etter gjennomføring av tiltakene. 
Vurderingen skal anbefale om planlagt løsning er akseptabel i henhold til de sikkerhetsmål og akseptkriterier 
som er satt for jernbanen i Norge. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging 
av uønskede hendelser for å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå.  

Gjennom RAMS- og ROS-analyse er det funnet en rekke forhold som det er vesentlig at følges opp i videre 
planarbeid. Analysene som er gjennomført er svært overordnet, og det må gjennomføres grundigere analyser 
som del av de neste planfasene.  

Forhold relatert til oppetid/vedlikeholdbarhet (RAM) som gjelder alle alternativ er at det er lagt inn 
vegkryssing/ overkjøringsmulighet over sporene for å få en bedre internlogistikk på terminalen. Dette gjør 
sporplanen noe mer robust i forhold til feilhendelser.  
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Torgård alternativ 1A har fjellhall som nå er mindre relevant i 1C, når ventespor i hovedsak ligger i friluft. I 
tillegg er det nevnt at klimaet på Søberg er annerledes enn på Torgård og derfor kan gi større utfordringer ifm. 
snø og nedbør.  

Det er ikke funnet noen forhold som peker seg ut som avgjørende for valg av alternativ. 

Det må bemerkes at det for alle alternativene er identifisert sikkerhetsrelaterte forhold som bør sees nærmere 
på for å unngå et unødig høyt risikonivå. Disse felles sikkerhetsutfordringene er relatert til sikring mot 
konflikter mellom skiftebevegelser, mellom kjøretøy og tog/skift på terminalens planoverganger og mellom 
kjøretøy og reachstackere/trucker. Tilstrekkelig avstand mellom spormiddel og signaler internt på terminalen, 
og sikring av planoverganger med bommer vil i stor grad kunne håndtere dette. 

Med de endringer som er gjort i alternativene etter analysemøtet er det vanskelig å bestemme noen klar 
rangering mht. sikkerhet. Alle alternativene har særskilte utfordringer, men det er ikke identifisert forhold som 
anses å forhindre at akseptabel risiko kan oppnås. Siden prosjektet er i en svært tidlig fase er det imidlertid ikke 
gjort noen direkte evaluering mot JBVs risikoakseptkriterier. 

ROS-analysen viser at det er noen ulikheter mellom alternativene, men ingen skiller seg ut særskilt. Det er 
vurdert at når påpekte tiltak blir fulgt opp i videre planarbeid, vil det totale risikobildet være akseptabelt for 
begge alternativ, og tiltaket kan gjennomføres. Konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak for vilttrekk ved 
både Torgård og Søberg må vurderes nærmere i videre planlegging på neste plannivå. 

Kostnadsestimat og usikkerhetsanalyse 

Usikkerhetsanalyse ble gjennomført i slutten av november 2014 av Prokonsult. Grunnkalkyle til analysen var 
utarbeidet av Multiconsult. 

Resultater fra usikkerhetsanalysen er vist i tabellen under (tall i 1000 kr). 

Tabell: Hovedresultater fra usikkerhetsanalysen 

Alternativ 1C Torgård 2A Søberg Nord 2B Søberg Sør 

  Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % 

Strekningskostnader       3 298  49 %       1 471  32 %       1 058  24 % 

Terminalkostnader       1 707  26 %       2 286  49 %       2 352  54 % 

Veganlegg          603  9 %          344  7 %          352  8 % 

Erverv          749  11 %          262  6 %          212  5 % 

Samlaster          109  2 %          110  2 %          111  3 % 

Usikkerhet          228  3 %          174  4 %          242  6 % 

Forventet kostnad P50      6 694  100 %       4 647  100 %       4 327  100 % 

 

Trinnvis utvikling 

Det sett på muligheten for en trinnvis utbygning av terminalen. I hovedsak innebærer dette å bygge ut 
terminalen med truck drift før man på et senere tidspunkt går over til kran. En av årsakene til dette er at 
brukerne av terminalen ønsker seg truckdrift. Terminalene er i utgangspunktet planlagt med kran, men det er 
blitt gjort enkel vurdering av konsekvensen ved å bygge ut terminalen med truckdrift. 

Aktuelle trinnvise utbygginger av 0-alternativet er: 

- Modernisering av Brattøra (effektiviseringstiltak) 

- Ombygging av Heggstadmoen til konteinerterminal (40-50 000 TEU) 
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Tabell: Trinnvis utvikling av Torgård 

Trinn/ beskrivelse Kostnad (Mill. NOK) Effekter / Konsekvenser 

Etablere ny kulvert under E6. Planlegging, 
koordinering flere aktører 

Krever avgjørelse i 2015.  Store anleggsmessige synergier å bygge kulvert 
samtidig som 4-felts E6 E6 fullføres i 2017-18 

Trinn 0: Utvikle Heggstadmoen terminal Bygging: 2016-2018 
Kapasitet for dagens 2 godstog ruter med 
kombinasjon av biltog og container. Opp til 
kapasitet 25.000 TEU. For lite areal til å kunne 
håndtere tog og gods effektivt, og det er ikke plass 
til heltog lengre enn 200 m dvs. alle tog må 
splittes. Flere enn 2 togruter krever nytt spor 3 på 
Heimdal stasjon. Kravet er uavhengighet for 
kryssing persontog som trenger spor 1 og 2. 
Kapasitet: 160.000 TEU 

a) Minimumstiltak underbygning 
forsterkning og spor for kombitog 

51 

b) Fullføre container terminalen 75 

c) Vurdere Heimdal spor 3 hvis det ikke er 
synergier ift spor 4 

120 

d) Kryssingsspor/stasjoner 300 

Sum kostnad (mNOK) 546 

Trinn 1: Ny godsterminal uten Vassfjellet 
tunnel (som endeterminal) 

Bygging: 2018-2022 
Trinn 1 krever ytterligere ett spor 4. Utvide eksist. 
plan for spor 3 til å omfatte spor 4 også. 

a) Spor (3 og) 4 Heimdal stasjon 140 
Terminalområdet bygges med 4-5 spor lastegate 
truck/reachstacker basert. Min. lengde A/A-spor 
kan redusere kostnad. Tilrettelegges for kapasitet 
200.000 – 250.000 TEU avhengig av tilgjengelig 
strekningskapasitet som trolig vil være flaskehals 
mht. vekst for godstog. Hvis det går (for) lang tid 
før ny tunnel kommer må kapasitet økes mellom 
Søberg og Heimdal  

b) Bygge nytt kryss og vegsystem 603 

c) Kulvert under E6 (500 m 4-spors) 834 

d) Terminalens areal og alle spor  1 141 

e) Dobbeltspor fra kulvert til Heimdal st 347 

f) Grunnerverv, samlaster og usikkerhet 834 

g) Nye kryssingsspor (300)   Ikke med i sum under 

Sum kostnad (mNOK) 3 899 Kapasitet: 200.000-250.000 TEU 

Trinn 2: Gjennomkjørings-terminal, ny 
Vassfjellet tunnel. 

Bygging: 2023-2027 
Gir optimal effektivitet for terminal-logistikken. 
Dobbeltspor parsell Søberg-Heimdal vil gi 
tilstrekkelig kapasitet for godstog.  

a) Tunnelbygging, usikkerhet, erverv 2 182 

b) Påkobling Dovrebanen v Søberg  110 

Sum kostnad (mNOK) 2 293 Kapasitet: 250.000 TEU 

Trinn 3: Etablere portalkraner  Bygging: 2028-2030 Øke kapasitet når markedsbehov tilsier det.  

a) Rest lastespor, A/A- spor, usikkerhet 560 Vurdere kombinasjon av truck og kran 

b) 2 portalkraner 82   

Sum kostnad (mNOK) 642 Kapasitet: >300.000 TEU 

Sum totalt trinn 1-2 6 834   

Siste trinn vil være å bygge tunnelen mellom Søberg og Torgård i Vassfjellet. Kostnaden for tunnelen er 
beregnet til 2,1 MRD kr. Terminalen blir en gjennomfartsterminal. Med fullført tiltak kan alle tog sørfra kjøre 
direkte til terminal Torgård i stedet for via Heimdal stasjon. I tillegg kan fjerntogene og regiontog (som ikke 
stopper på Melhus) bruke ny forbindelse og oppnå 4-6 min reduksjon i kjøretid. Det blir også doblet kapasitet 
på parsellen Heimdal-Søberg da man får et “dobbeltspor”. Dette vil gi mulighet til å øke persontrafikken.   
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FORORD 

Multiconsult legger herved fram oppdatert og endelig utgave av Tiltaksplan for nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimregionen. 

Oppdraget er utført på vegne av Jernbaneverket Strategi og Samfunn ved Raymons Siiri som prosjektleder. 

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å i løpet av 2014 gjennomføre nødvendige 
utredninger for å kunne gi departementet et grunnlag for å velge mellom de to alternativene, Torgård eller 
Søberg. 

Planprosessene skal gjennomføres slik at man har et tilstrekkelig teknisk grunnlag for å vurdere konsekvenser, 
beregne kostnader og nyttevirkninger for tiltaket. 

Arbeidet med Tiltaksplanen startet i juni 2014 og ble ferdigstilt i desember 2014. 

Tiltaksplanene omfatter; Kartlegging og feltundersøkelser for grunnforhold, spor-, veg- og arealplaner for 
begge alternativene, kapasitetsanalyser for veg og bane, RAMS/ROS analyse og usikkerhetsanalyse for 
kostnader. 

Det er også i løpet av høsten 2014 gjennomført en overordnet konsekvensutredning for de tiltakene beskrevet i 
Tiltaksplanen. 

Tiltaksplanen er utarbeidet av Multiconsult. WSP har bidratt innen fagene kapasitet på bane og terminal. 
Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Helge Johansen. Assisterende oppdragsleder har vært Silje 
Wendelborg Fremo.  

Følgende har bidratt innen de ulike fagene: 
 Sporplaner    Hogne Wold Dufseth, Gunn P. Ødegaard, Erik D. Milde 
 Vegplaner   Jan Olav Sivertsen, Linda Robertsen, Hans Gustav Johannessen 
 Arealplaner    Silje Wendelborg Fremo, Hege Tvete 
 Støyanalyser   Geir Atle Wiik 
 Geoteknikk   Arne Vik, Odd Magne Solheim 
 Ingeniørgeologi   Sverre Hagen, Henki Ødegaard 
 Hydrologi   Mulugeta Zelelew, Ann Kristin Tuseth  
 Miljøgeologi   Erling Ytterås, Elisabeth Leirvik Rabben 
 RAMS / ROS   Rune Winther / Silje Wendelborg Fremo 
 Markedsanalyse   Mona Petterson, Lennart Hammarbäck 
 Kapasitetsanalyse veg  Idar Bækken, Silje Rogn Aune, Jan Orsteen 
 Kapasitetsanalyse bane  Göran Hörnell 
 Kapasitetsanalyse terminal Dag Hersle, Lennart Hammarbäck, Pehr-Ola Pahlen   
 Prosjektstyring   Eirik Westergård Hogstad 

 

 

 

 

Trondheim 19. januar 2015 

Multiconsult AS v/Helge Johansen 
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1 BAKGRUNN, HENSIKT OG MÅL  

1.1 Bakgrunn og hensikt  

Bakgrunnen for utarbeidelsen av Tiltaksplanen er brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket /1/ i 
april/mai 2014. Departementet gir Jernbaneverket frist om å i løpet av 2014 gjennomføre nødvendige 
utredninger for å kunne gi departementet et grunnlag for å velge mellom de to alternativene, Torgård i 
Trondheim kommune eller Søberg i Melhus kommune. Begge alternativene inngikk i konsept «Delt sør» som 
ble anbefalt i Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) /3/ datert 13.1.2012. 

Planprosessene skal gjennomføres slik at man har et tilstrekkelig teknisk grunnlag for å vurdere konsekvenser, 
og beregne kostnader og nyttevirkninger for tiltaket. 

Departementet ønsker i denne runden ikke en prosess i henhold til plan- og bygningsloven. Utredningen skal 
bringe prosjektet til modenhet slik at en plan- og bygningslovprosess kan gjennomføres i neste fase.  

1.2 Mål  

Med Logistikknutepunkt (LKP) menes flere terminalobjekt i planområdet hvor godsterminal utgjør 
baneterminalen. 

I Jernbaneverkets prosjektstyringsdokument, PSD, /2/ er samfunnsmål, effektmål og resultatmål definert, og 
disse blir gjengitt i avsnitt under. 

1.2.1 Samfunnsmål 

Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt logistikknutepunkt 
for framtidens næringstransporter. 

1.2.2 Effektmål 

• Kapasiteten til nytt logistikknutepunkt skal være 300 000 TEU i 2022 og 400 000 TEU i 2050* 

• Kapasiteten i godsterminalen skal dimensjoneres etter markedets behov i peak/rush- tidsperiode 
som i 2022 er ca. 2 godstog/time og i 2050 3 godstog/time 

• Det skal være nok plass til vognlast- og biltog 

• Nytt logistikknutepunkt skal være minst 25 % mer effektivt i drift enn dagens system, og med  en 
økende effektivitet gjennom utvikling av LKP’s logistikksystemer 

• LKP skal være attraktivt for transportskapende virksomheter og gjennom dette bidra til en 
 innovativ og bærekraftig storbyregion i et 50 års perspektiv 

• Nytt LKP skal bidra til overført godstransport fra veg til bane/sjø, gjennom en bærekraftig og 
 samfunnsøkonomisk god utvikling 

1.2.3 Resultatmål 

1. Kapasitetsmål 

1.1 Det skal være areal på 200 – 250 dekar for godsterminal bane. Arealene skal dekke  
 lastegater og spor (spesifisert i pkt. 1.3 og 1.4) 

1.2 Det skal være 20 – 50 dekar fasiliteter for andre togslag (vognlast, biltog). Sporbehov 
 samordnes med øvrig terminal 

1.3 Lastegaten og øvrige spor skal være dimensjonert for minst 600m lange tog 
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1.4  Det skal være en tilstrekkelig mengde vente/hensettingsspor, ankomst- og avgangsspor 
 tilpasset effektmål 1 (marked peak) 

1.5 Terminalkapasitet (lokalt) og banekapasitet (hovedstrekning) skal utvikles i takt med 
hverandre og når behovet oppstår 

1.6 Det skal være nok vegkapasitet (i og nær tilkobling) for distribusjonstrafikken knyttet til 
 logistikknutepunktet 

2. Effektivitetsmål 

2.1 Sum av distribusjons- og omlastingskostnader skal reduseres med over 30% 

2.2 Transportarbeid knyttet til distribusjon skal være minst mulig 

2.3 Antall trafikk-bevegelser i terminal skal være lavest mulig 

3. Attraktivitetsmål 

3.1  Det skal være 100 dekar areal for samlastere nær eller i godsterminalen 

3.2 Logistikknutepunktet skal ha arealmulighet inntil 100 da til annen transportvirksomhet, f. eks 
 3-partslogistikkutøvere 

3.3 Arealer som frigjøres pga nytt logistikknutepunkt skal få en hensiktsmessig omforming 
 (Brattøra, Heggstadmoen med mer) 

 

4. Overføringsmål fra veg, miljø- og inngrepsmål 

4.1 Global luftforurensning CO2 knyttet til godstransport i korridor 6 (Oslo – Trondheim) og 
 korridor 7 (Trondheim – Nordland) skal reduseres 

4.2 Lokal luftforurensning (NOx partikler) i planområdet skal være minst mulig 

4.3 Antall ulykker og ulykkeskostnader i korridor 6 (Oslo – Trondheim) skal reduseres i takt med 
 overført biltrafikk til bane 

4.4 Inngrep i verdifulle områder for flora, fauna og biologisk mangfold skal begrenses mest mulig 

4.5 Inngrep i verdifulle kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap skal begrenses mest mulig 

4.6  Inngrep i dyrka jord og øvrige nasjonalt viktige naturressurser skal begrenses mest mulig 

4.7 Inngrep i verdifullt nærmiljø, friluftslivsområder skal begrenses 
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2 PLANLEGGINGSPROSESS  

Jernbaneverket ønsker å få utarbeidet en tiltaksplan med overordnet konsekvensutredning for nytt logistikk-
knutepunkt i Trondheimsregionen. Oppdraget er fordelt på tre leveranser: 

• Hovedleveranse, HL1:  Tiltaksplan med overordnet konsekvensutredning (Multiconsult) 

• Delleveranser, DL2:   Godsstrømanalyse med påfølgende nyttekostanalyse (Cowi) 

• Delleveranser, DL3:   Usikkerhetsanalyse (Leverandør er ikke valgt pr. 2. september) 

2.1 Organisasjonskart 

Multiconsult sin organisasjonsplan er vist i figuren under. 

 

Figur 2-1 Organisasjonskart Multiconsult 
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2.2 Planarbeid 

Multiconsult startet opp sine arbeider med Tiltaksplanen i slutten av juni 2014.  

Feltarbeider i forbindelse med grunnundersøkelser på Torgård ble gjennomført i juli og undersøkelsene på 
Søberg ble gjennomført i august.  

Befaringer i planområdet er gjennomført ved behov i perioden juni - august 2014. 

RAMS / ROS analyse er gjennomført den 5. september 2014. Kapasitetsanalyser for vegtrafikk, banestrekning 
og terminaler er gjennomført i september – oktober, og resultater er hensyntatt i de oppdaterte planene.  

Usikkerhetsanalyse kostnader er tenkt gjennomført i løpet av november 2014. 

2.3 Planbehandling 

Utkast til tiltaksplan ble ferdigstilt og oversendt til Jernbaneverket 2. september 2014.  

Tiltaksplanen danner også grunnlag for overordnet konsekvensutredning som Multiconsult har hat ansvar for.  

2.4 Grunnlagsmateriale  

I arbeidet med utredingen har Multiconsult lagt følgene planer, dokumenter og filer som grunnlag: 

 Sporplaner fra Jernbaneverket 

 Kartgrunnlag og digital terrengmodell, fra Jernbaneverket 

 Jernbaneverkets tekniske regelverk 

 Notat av Arve Hustadnes om godsterminaler /4/ 

 Diverse tegninger fra Ganddal godsterminal 

 Trafikkgrunnlag fra SSV og Cowi/Sitma 

 Kjøretider basert på ruteplanen for 2014  

 Markedsanalysen, dokument POU-00-A-00123. 
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3 SITUASJONSBESKRIVELSE  

3.1 Generelt om godsterminal 

Et nytt logistikknutepunkt for Trondheimsområdet er betegnelsen på en terminal for bytte av transportmidler, 
mellom veg, bane og sjø. Terminalen i Trondheimsområdet skal være en del av Dovrebanen og den skal 
fortrinnsvis være en terminal med gjennomgående trafikk (ikke buttspor). Hovedspor for Dovrebanen, også for 
persontog, vil gå langs yttersiden av ny terminal.  Selve terminalområdet må ligge horisontalt, på flatt terreng, 
og ha god vegtilknytning. Terminalområdet har flere delområder for ulike funksjoner. I prinsippet kommer det 
gods (konteinere, stykkgods, bulk, biler) til terminalen på tog som omlastes til bil for videre distribusjon til lager 
eller ut til andre mottakere. En del gods kommer til terminalen for å bli fraktet videre med tog. Alt gods 
kommer til terminalen med bil, enten fra havn eller direkte fra virksomheter. Bilatkomst til/fra hovedveg skal 
være god og terminalen med alle funksjoner kan med fordel være så kompakt som mulig for å begrense 
transportarbeidet, for eksempel mellom lasteområdet og samlasterområdet. Sjøtransport og havn er en del av 
et logistikknutepunkt, men er ikke vurdert nærmere i denne tiltaksplanen, det er kun vurdert arealer og 
utforming av terminal for håndtering av gods mellom bane og veg. 

Arealbehov 

Godstogene kommer inn til terminalen i et område med 6 ankomst-, avgangs- og hensettingsspor. Området for 
disse sporene inkludert sporvekslere må være minimum 80 dekar. 

Området der godset omlastes er vist som lastegater/lasteområde og består både av spor, kran og asfaltert 
areal for manøvrering av bil og truck. Selv om terminalen planlegges med kran, vil det være behov for en 
kombinasjon av kran og truck for håndtering av gods på og til depot (mellomlagring). I en fullt og ferdig utbygd 
terminal vil lasteområdet ha 6 lastespor være minimum 90 dekar. 

Området der konteinere fylles med innhold og der innholdet evt. omlastes er vist som samlasterareal. Det er 
speditører/samlastere som har ansvar for samlasting. Området kan ligge helt i tilknytning til lasteområdet, eller 
det kan være et område som etableres et annet sted, gjerne i nærheten av terminalen. Totalt samlasterareal 
skal være minimum 100 dekar. 

I tillegg er det behov for atkomstområde/port for bilatkomst, en del servicebygg som administrasjon og 
verksted og bilparkering. Areal for disse funksjonene skal være minimum 10 dekar. 

Kapasitet 

Kapasiteten til nytt logistikknutepunkt er forutsatt å skulle være 

- 300 000 TEU i 2022 

- 400 000 TEU i 2050 

Det gir en dimesjonering etter markedets behov i peak/rush- tidsperiode som i 2022 er ca. 2 godstog/time og i 
2050 ca. 3 godstog/time 

3.2 Dagens situasjon  

Dagens godsterminal for bane på Brattøra ligger på arealer som vurderes for liten i forhold til framtidens 
kapasitetsbehov. Det er vurdert at kapasitetsgrensen i selve baneterminalen kan være nådd innen 2020 uten at 
det blir gjort noen tiltak. Forholdene i dagens situasjon utløser behovet for nytt konsept for godsterminal i 
Trondheimsregionen.  

Prosjektutløsende behov er formulert slik i Konseptvalgutredningen fra 2011: Jernbanens godsterminal i 
Trondheim (Brattøra) er på kapasitetsgrensen og lite effektiv. Basert på forventet konsumvekst og dertil 
påfølgende økt transportbehov, er det innen 2020 nødvendig å:  

- etablere økt omlastingskapasitet i et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge 
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- øke effektiviteten i logistikknutepunktet og fremtidig tilkoblet infrastruktur 

Dagens godsterminal 

Det vil ikke være aktuelt å utvide dagens godsterminal på Brattøra. Eksisterende bebyggelse og infrastruktur er 
etablert i området og ut i fra strategier for byutvikling er en utvidelse på Brattøra lite realistisk og heller ikke 
ønskelig. Det er likevel teknisk mulig å utnytte havneareal til kontainerdepot. I tillegg til Brattøra fungerer i dag 
Heggstadmoen som terminal for vognlast og biltog.  

 

Type gods / Terminal Brattøra 2013 Heggstadmoen 2013 

Konteiner ca. 130.000 TEU Ingen  

Stykkgods  4-10 vogner/snitt 6 vogner  

Bil Ingen 4-14 vogner/snitt 7 vogner (1 tog hver morgen 7.30 man-fre) 

(kilde: detaljplan Heggstadmoen, datert 29.11.2013) 

Det er behov for å effektivisere godstransportene både knyttet til selve godsterminalen på Brattøra og 
distribusjonstransportene. Trafikksituasjonen i Trondheim sentrum gir lav hastighet og dårlig fremkommelighet 
spesielt i rushtiden. Det er lite ønskelig på sikt å skulle håndtere gods og tungtransport til og fra en terminal i 
Trondheim sentrum.  

I dagens situasjon er det i praksis lite (ingen) omlasting direkte mellom bane og sjø, og dermed også lite trafikk 
mellom havn og jernbaneterminal. 

3.3 Influensområdet 

Influensområdet for prosjektet dekker infrastrukturen for bane, veg og havn mellom Brattøra i nord, sør til 
Heggstadmoen, Torgård og Klett sentralt i området, videre sørover til langs E6 til Søberg/Skjerdingstad og langs 
E39 til Orkanger i vest. Influensområdet for transportene er Trøndelag/Trondheimsområdet. 

 

Figur 3-1 Illustrasjon viser influensområdet 
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Følgende kommuner inngår i influensområde: 

 Trondheim kommune: 180 000 innbyggere 

 Melhus kommune: 15 500 innbyggere 

 Skaun kommune: 7000 innbyggere 

 Orkdal kommune: 11 500 innbyggere 

Antall innbyggere per 1. januar 2013 er totalt i kommunene innenfor influensområdet ca. 214 000 (kilde: SSB). 
Om vi tar med Malvik og Stjørdal kommuner i tillegg, med henholdsvis 13 000 og 22 000 innbyggere, blir det 
totalt i regionen ca. 250 000 innbyggere. I Trondheim bor ca. 95 % i tettbygd strøk, mens det i 
nabokommunene er ca. 60-70 % av innbyggerne som bor i tettbygd strøk. 

3.4 Dagens infrastruktur 

Jernbane 

Jernbanestrekningen som ligger i influensområdet er den nordligste delen av Dovrebanen, fra Ler til Trondheim 
sentralstasjon. Strekningen har enkeltspor og forholdsvis god kapasitet i dag. Det mangler enkelte 
kryssingsspor for å kunne øke kapasiteten vesentlig med flere togavganger. 

Veg 

Store deler av stamvegnettet som ligger i influensområdet er utbedret og har fått økt kapasitet de siste årene. 
Hovedvegen fra sør er E6 fra Kvål til Sluppen, og videre Fv 706 fra Sluppen til Brattøra. Fra E6 ved Klett og til 
Orkanger (havn) er hovedvegen E39 og Fv 710/Fv 460. 

På E6 lengst i sør, mellom Skjerdingstad/Søberg og Melhus sentrum er det 2-felts motorveg med midtdeler (5 
km). Det er ingen planer om å utvide denne strekningen. Det planlegges ny 4-felts motorveg sør for 
Skjerdingstad/ Søberg med nytt kryss ved Skjerdingstad. Fra Melhus sentrum til Jaktøyen er det 4-felts 
motorveg med midtdeler. Fra Jaktøyen til Tonstad er det 2- og 3-felts veg uten midtdeler. Her er det imidlertid 
planlagt byggestart på ny 4-felts motorveg i 2015 inkludert en oppgradering av kryss på Sandmoen med ny 
atkomst til Torgård. Fra Tonstad til Sluppen er det 4-felts motorveg med midtdeler. Fra Sluppen og nordover 
går tungtrafikken over på Fv 706 som er en 2-felts veg uten midtdeler med fartsgrense 50-60 km/t. Fra Sluppen 
til Stavne planlegges vesentlig opprustning av vegen innen 2018, mens fra Stavne til Brattøra ble det åpnet ny 
veg i 2010 (Nordre avlastningsveg).  

E39 ble åpnet med motorvegstandard i 2005. Det er 2- og 3-felts veg uten midtdeler på hele strekningen. 
Atkomst til Orkanger havn Grønøra Øst kan benytte både Fv 800 kalt Byvegen og Havnevegen fram til havna 
eller fv 710 fra Bårdshaug til Gjølme og Fv 460 ut til havna. Til planlagt havn på Grønøra Vest vil atkomst være 
fv 710 fra Bårdshaug til Gjølme og Fv 460 ut til havna. 

Havn 

Dagens hovedhavn for håndtering av konteinere er i dag på Orkanger, etter at Trondheim havn har flyttet sin 
kontainerhåndtering fra Brattøra til Orkanger de siste par årene. I tillegg håndteres noe ved Skogn 
(Fiborgtangen). Annet gods enn konteinere, som industrigods og stykkgods, håndteres på ulike havneavsnitt i 
Trondheimsfjorden. 

3.5 Grunnforhold 

Geotekniske forhold i og ved terminalområdene er viktig grunnlagsinformasjon både for vurdering av 
gjennomførbarhet, estimering av utbyggingskostnader og for vurdering av eventuell risiko knyttet til rasfare for 
alternativene. En del data foreligger og vil brukes for å vurdere behov for og omfanget av nye undersøkelser. 

For de to lokaliseringsalternativene, Torgård og Søberg er det innhentet og gjennomgått tilgjengelig 
informasjon om grunnforholdene. Informasjonskilder har vært generell informasjon om løsmassene gjennom 
kvartærgeologiske kart (NGU) og informasjon om angitte kvikkleiresoner fra Skrednett. I tillegg er det innhentet 
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tilgjengelige data fra tidligere grunnundersøkelser gjennom Multiconsults eget arkiv, Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket, NGI og de respektive kommuner.  

Befaring til hvert av områdene er også utført av de ulike fagene, selv om vi gjennom tidligere oppdrag med en 
rekke undersøkelser er godt kjent i begge områdene.  

Supplerende grunnundersøkelser er gjennomført i juli og august 2014. 

3.5.1 Grunnforhold på Torgård 

Løsmasser 

Kvartærgeologisk kart (figur 5-1) angir at selve terminalområdet på Torgård ligger i overgangen mellom tykk 
havavsetning og breelvavsetning. Havavsetninger består vanligvis av leire og breelvavsetninger består 
hovedsakelig av sand- og grusmasser. I området som er merket med breelvavsetning er det i dag et masseuttak 
av sand- og grus som har pågått i lang tid. 

Videre nordover mot E6 og fram mot Heimdal viser kvartærgeologisk kart at grunnen består av tykk 
havavsetning, med enkelte partier med torv og myr.  

 

 

Forklaring 

 

 

Figur 3-2 Kvartærgeologisk kart Kilde: www.ngu.no 

Det er flere kartlagte kvikkleiresoner ved planområdet, se figur 3-3. Alle relevante kvikkleiresoner nedstrøms 
den planlagte jernbanelinja og terminalområdet er utredet av hhv. Statens vegvesen, NVE og Trondheim 
kommune de senere år. Det er beskrevet og delvis gjennomført stabiliserende tiltak i etterkant av disse 
kartleggingene. I tillegg er det gjort et stort omfang grunnundersøkelser for nærings- og industriutbyggingene i 
området på Heggstadmoen og Heimdal. 
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Figur 3-3 Kvikkleiresoner ved Torgård/Heggstadmoen. Kilde: www.skrednett.no 

Supplerende grunnundersøkelser 

Multiconsult har som del av utredningsoppdraget i juli 2014 utført 6 nye geotekniske sonderboringer 
(dreietrykk- og totalsonderinger) samt opptak av prøver ved selve terminalområdet på Torgård. Hensikten med 
de supplerende undersøkelsene har vært å fa klarhet i om kvikkleira kan ha utstrekning opp mot 
terminalområdet samt for å skaffe grunnlag for en orienterende geoteknisk vurdering av planlagt utbygging. 
Det utarbeides egen datarapport med boreresultatene (rapport 416813-1-RIG-RAP-001).  

Boredybdene er inntil 52 m. De utførte sonderingene og opptatte prøver indikerer at grunnen på selve 
terminalområdet består av middels fast leire ned til ca. 20m. Under dette nivået består grunnen av faste og 
grovere løsmasser. Leira er lite til middels sensitiv, dvs. de supplerende grunnundersøkelsene har ikke påvist 
kvikkleire.   

Ingeniørgeologi  

Kvartærgeologi 

Terrenget over tenkt trase for tunnelen består av et tynt morenedekke, se utsnitt av løsmassekart fra NGU  

Det er ikke foretatt grunnboringer over tunneltraséen, men fra observasjoner i terrenget sammenstilt med 
kvartærgeologisk kart forventes det at løsmassemektigheten jevnt over er begrenset til et par meter. Lokalt i 
søkk i terrenget kan det forventes noe større mektigheter.  
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Figur 3-4 Utsnitt NGUs løsmassekart over aktuell tunneltrasé. Tunneltraséen er indikert med rød stiplet linje 

Berggrunn 

Strukturgeologisk er bergartene tolket som en undre lagpakke (Støren-dekket) av den kaledonske fjellkjede 
innenfor Trondheimsfeltet. Feltet består av bergarter skjøvet inn fra nordvest og deformert i løpet av den 
kaledonske orogenese (fjellkjededannelse). 

Dominerende bergarter innenfor planområdet er grønnstein, diabasganger (mørk, hard og finkornet bergart 
som opptrer i steiltstående, gjennomskjærende ganger), konglomerat og gabbro. Ingeniørgeologisk kartlegging 
i felt bekrefter informasjon fra geologisk kart. 

  
Figur 3-5 Utsnitt av NGUs berggrunnskart over området. Tunneltraséen er indikert med rød stiplet linje 

Miljøgeologi  

Spor over Heggstadmoen (nordvest for E6) 

Sportraséen mellom planlagt terminalområde og Heimdal går gjennom næringsområdet Heggstadmoen. Dette 
næringsområdet er delvis etablert på de eldste delene av Heggstadmoen avfallsfylling, som ble tatt i bruk som 
kommunal avfallsfylling på 1970-tallet.  I hovedsak ble fyllingen etablert ved gjenfylling av bekkedaler og andre 

N 
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naturlige forsenkninger.  Heggstadmoen avfallsfylling er fortsatt i drift, men den aktive delen ligger lenger mot 
sørvest. 

Enkelte partier av planlagt sportrasé går gjennom tidligere avfallsfylling.  Mektigheten på fyllingen må antas å 
ha store lokale variasjoner, men antas på det dypeste å omfatte minst 10-15 meter med avfallsholdige masser, 
over originale masser av leire/silt.  Mektigheten vil logisk sett være minst ut mot randsonene av 
avfallsfyllingen, inklusive mindre "armer" som strekker seg ut fra hovedfyllingen, og størst sentralt. 

Miljøenheten i Trondheim kommune har utarbeidet "aksomhetskart for forurenset grunn i Trondheim". I kartet 
har man markert lokaliteter der man, basert på tidligere og eksisterende aktiviteter / virksomhet, enten vet 
eller mistenker at det kan forekomme forurenset grunn.  Heggstadmoen avfallsfylling er vist i 
aktsomhetskartet, jfr figur3-6.  

Det er også avmerket flere andre lokaliteter med potensielt forurenset grunn på Heggstadmoen, blant annet 
verksteder, galvanisering og annen.  Som det framgår av figur 3-6 går planlagt sportrasé gjennom 3 slike 
lokaliteter.   

Siden Heggstadmoen har vært benyttet som nærings- /industriområde i over 30 år, kan det ikke utelukkes 
påtreff av forurenset grunn også i øvrige deler av området. 

   

Figur 3-6 Planlagt sportrasé vist sammen med lokaliteter der man mistenker forurenset grunn (rosa skravur) 

Samt antatt utbredelse av Heggstadmoen avfallsfylling (grå skravur). På figuren framgår også lokaliseringer av prøveboringer utført av 
Multiconsult i august 2014. Kartgrunnlag www.trondheim.kommune.no 

Torgård (sørøst for E6) 

Området fra «Torgårdflata» og et stykke sørvestover i retning Klett er en stor breevavsetning. På 1970-tallet ble 
det startet masseuttak fra hele avsetningen, og dette har pågått helt fram til i dag.  Utviklingen fra 1970-tallet 
og fram til i dag er illustrert i  flyfoto fra 1999 Som erstatning for uttatte masser er det tilført overskuddsmasser 
fra anleggsprosjekter i Trondheimsområdet.  Søbstad AS har stått for driften i hoveddelen av området.  Andre 
entreprenørfirma har også vært inne i driften av deler av området. Driftsområdet har gradvis blitt utvidet, 
samtidig som eldre deler av grustaket har blitt avsluttet.  I dag foregår hoveddriften i midtre del av området 
(gnr/bnr 311/1).  

 

 

http://www.trondheim.kommune.no/
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Grunnvann 

Toppen på Torgårdsletta ligger på vannskillet mellom nordøst (mot Nidelva) og sørvest (mot Gaula). Den 
relativt store breelvavsetningen, med sand og grus i relativt stor mektighet, gir gunstige forhold for 
grunnvannsstrømning.   

Avsetningen forsyner Leinstrand Vassverk med vann fra Jesmokilden.  Jesmokilden er et oppkomme med vann i 
dagen på Jesmoen, mellom Røddevegen og Brøttemsvegen.  Vann fra kilden føres i rør ned til Leinstrand 
Vassverk, som forsyner et ukjent antall personer med vann (trolig 400-500 personer, antydet av ulike kilder).  

Kilden ligger like nedenfor planlagt sportrasé, mellom terminalområdet og påhugg for fjelltunnel gjennom 
Vassfjellet.  Både terminalområdet og planlagt sportrasé berører definerte influenssone 1, noe som 
sannsynligvis ikke vil være forenlig med videre uttak av grunnvann fra Jesmokilden for drikkevannsformål. 

Supplerende undersøkelser 

Sommeren 2014 utførte Multiconsult supplerende miljøgeologiske grunnundersøkelser på Heggstadmoen og 
Torgård.  Det ble utført jordprøvetaking ved skovlboring med geoteknisk borerigg. Totalt er det boret i 15 
punkter, fordelt med 7 punkter på Heggstadmoen og 8 punkter på Torgård.  Det ble boret ned til ca. 5 meter 
under terreng i de fleste punktene.  Kjemiske analyser ble utført på totalt 30 prøver, for å bestemme nivået av 
tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), oljeforbindelser og polysykliske bifenyler (PCB). 

På Heggstadmoen ble det i tre av prøvepunktene (TM2, TM4 og TM5) registrert avfallsholdige masser.  Som det 
framgår av figur 5-5 samsvarer disse registreringene godt med beliggenheten til de eldste delene av 
Heggstadmoen avfallsfylling.  I prøvepunkt TM2 ble leire påtruffet på 4 meters dyp, mens i TM4 og TM5 er det 
avfallsholdig masser til dybder større enn 5 meter. 

Samtlige prøvepunkter på Torgård var plassert i tilbakefylte masser i grustak.  Her ble det, som forventet, 
registrert inhomogene masser.  Dette omfattet både sand, jord, torv/myr og leire, både lagvis og samfengt.  
Det ble også registrert diverse urenheter (små fragmenter av bygningsavfall) over hele området. Tatt i 
betraktning at området er benyttet som massetipp i over 30 år, er dette som forventet. 

3.5.2 Hydrologi  

Torgård-alternativet ligger ved et vannskille mellom nordøst (mot Nidelva) og sørvest (mot Gaula). Det finnes 
ingen store bekker nært dette alternativet. Det ligger en bekk på sørsiden av terminalområdet. Bekken 
omfatter dreneringssystemer fra Furuåsen/Vassfjellet pukkverk, samt nedbørfeltet ved Skjøla pukkverk. Det ble 
ikke observert store flomskader i området ved befaringen. 

Nedbørsfelt  

Bekken ved Torgård ligger i Tømmerdalen i Trondheim kommune. Nedbørfeltene oppstrøms bekkeutløpet er 
opptegnet i GIS-programvare med kartgrunnlag basert på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Fra dette er 
feltarealer, feltlengde, høydefordeling og arealfordeling beregnet. Feltareal for nedbørfeltet er ca. 0,93km². 
Bekken ligger sørøst for Torgård alternativet. Oversiktskart over vassdraget med nedbørfeltgrenser er vist i 
vedlegg 4. 

3.5.3 Grunnforhold på Søberg 

Løsmasser 

Kvartærgeologisk kart (figur 5-6) angir at jernbanesporet på den aktuelle strekningen for etablering av 
logistikknutepunkt ligger på leiravsetning på partiet nord for Kvål og kommer på elveavsetning fra 
Skjerdingstad og videre nordover. I de bratte terrengformasjonene øst for sporet er det angitt 
breelvavsetninger. I nordre del av denne breelvavsetningen har det vært stort masseuttak av sand- og grus i 
lang tid.  
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Forklaring 

 

 

Figur 3-7 Kvartærgeologisk kart Søberg. www.ngu.no 

Ved Kvål er det en kvikkleiresone som strekker seg nordover i retning mot Skjærdingstad; se figur 3- 8. Statens 
Vegvesen har sammenstilt tidligere og nye grunnundersøkelser i denne sonen og utfører for tiden utredning av 
skredfare i sonen.  Dette arbeidet er ikke avsluttet.  

 

Figur 3-8 Kvikkleiresone ved Kvål. Kilde: Statens vegvesens rapport UD1000D-r001 

Multiconsult har som del av utredningsoppdraget nylig utført 5 nye geotekniske sonderboringer 
(totalsonderinger) i utbyggingsområdet. Omtrentlig lokalisering av borpunktene er vist i figur 5.5. Det 
utarbeides egen datarapport med boreresultatene (rapport 416813-1-RIG-RAP-001). Boredybdene var mellom 
32 og 45 m. De utførte sonderingene indikerer relativt faste masser dominert av sand og grus i alle 
borpunktene. Alle boringene er avsluttet i løsmasser og ingen av boringene indikerer leire.   

Grunnundersøkelsen bekrefter beskrivelsen gitt i kvartærgeologisk løsmassekart. Sonderboringen i punkt 16 
tyder ikke på at det er leire nedenfor skråningen mellom dagens jernbanelinje og dagens E6. Her er det altså er 
kvikkleire i skråningen bakenfor. Sonderingen i punkt 15 indikerer faste masser i hele boredybden på 34 m.   
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Figur 3-9 Lokalisering av fem nye geotekniske sonderinger(totalsonderinger) utført i august 2014 

3.5.4 Miljøgeologi  

Grunnlagsdata 

Geologi og grunnvann 

Størsteparten av området på Søberg ligger på en stor elveavsetning. Området er relativt flatt, men skråner 
svakt nedover mot Gaula i vest.  En stor del av området benyttes til landbruksformål. 

I de bratte åssidene mot øst ligger en stor grusavsetning, med to store kommersielle grustak øst for planlagt 
terminalområde.  Grunnet stor mektighet av permeable sand og grusmasserskr, antas en betydelig 
grunnvannsbevegelse i retning fra øst mot vest.   

Planlagt terminalområde ligger langs den østre siden av dalføret, med en høy åsrygg mot øst, og vil dermed 
virke avskjærende på den naturlige vanntransporten, i retning Gaula.   

Søberg bilpresse 

Søberg bilpresse (gnr/bnr 88/1) ligger rett øst for planlagt terminal.  På eiendommen ble det drevet 
bilopphuggeri fra 1971-1997.  Det ble i denne perioden utført brenning av olje og annet avfall, samt deponering 
av diverse avfall på tomta. I dag benyttes eiendommen til verksted og mekaniske formål.   

Miljøgeologiske grunnundersøkelser utført av Multiconsult (i 1996 og 2005) har avdekket at massene i grunnen 
har et høyt avfallsinnhold og er til dels sterkt forurenset.  Dette gjelder spesielt for et område på tomta der det 
er deponert avfall fra virksomheten, med beliggenhet som vist i figur 3-6.  

Grunneier har fått pålegg fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å gjennomføre sikring / opprydding av dette 
deponiområdet innen utgangen september 2015.  

Planlagt terminal kommer ikke i direkte i berøring med forurenset grunn ved Søberg bilpresse. 

Hofstadkjela 

Hofstadkjela er et vernet våtmarksområde som ligger like nord for Hofstad leir. Området er i dag resipient for 
grunnvann og overvann fra store deler av det planlagte terminalområdet, og må ivaretas spesielt i forbindelse 
med utforming av avskjærende grøfter og håndtering av overvann fra området.  

Beliggenheten til Hofstadkjela er vist i figur 5-9. 

Supplerende undersøkelser 

Sommeren 2014 utførte Multiconsult en miljøgeologisk grunnundersøkelse på Søberg.  Undersøkelsen 
omfattet prøvetaking ved skovlboring med geoteknisk borerigg, samt manuell prøvetaking (med spade).  

Totalt ble det boret i 7 punkter (SM12-16), og det ble tatt ut lagvise jordprøver ned til dybde 2 meter. 
Overflateprøver (med spade) ble innhentet i 7 punkter (SM17-22).  Prøveplasseringen er vist i figur 3-6. 

12 

15 16 

13 

14 
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Det ble utført kjemiske analyser på totalt 10 prøver fra begge områdene. Prøvene ble analysert for innhold av 
vanlige forurensningsforbindelser som tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), 
oljeforbindelser og polysykliske bifenyler (PCB). 

Det ble i hovedsak registrert sandige masser, med innslag av leire/silt enkelte steder.  

3.5.5 Hydrologi  

Søberg-alternativet ligger ved elva Gaula, og det finnes flere bekker ved utbyggingsstrekningen til dette 
alternativet. Bekkene omfatter små lokale nedbørfelt som begrenses av Vassfjellet. Det ble ikke observert store 
flomskader i området ved befaringen. 

Bekkene ved Søberg ligger i Gaula-vassdraget i Melhus kommune. Nedbørfeltene oppstrøms bekkeutløpene er 
opptegnet i GIS-programvare med kartgrunnlag basert på FKB Kartdata (Statens Kartverk). Fra dette er 
feltarealer, feltlengde, høydefordeling og arealfordeling beregnet. Oversiktskart over vassdraget med 
nedbørfeltgrenser for planområdet i Søberg er vist i vedlegg 4.  
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4 FUNKSJONSKRAV OG FORUTSETNINGER  

4.1 Funksjonskrav 

Effektmålene vedtatt under KVU arbeidene /2/ gir følgende funksjonskrav for det nye logistikknutepunktet: 

 Kapasiteten til nytt logistikknutepunkt skal være 300 000 TEU i 2022 og 400 000 TEU i 2050 

 Kapasiteten i godsterminalen skal dimensjoneres etter markedets behov i peak/rush-tidsperiode som i 
2022 er ca 2 godstog/time og i 2050 3 godstog/time 

 Det skal være nok plass til vognlast- og biltog 

 Nytt logistikknutepunkt skal være minst 25 % mer effektivt i drift enn dagens system, og med en 
økende effektivitet gjennom utvikling av LKP’s logistikksystemer 

 LKP skal være attraktivt for transportskapende virksomheter og gjennom dette bidra til en innovativ 
og bærekraftig storbyregion i et 50 års perspektiv 

 Nytt LKP skal bidra til overført godstransport fra veg til bane/sjø, gjennom en bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk god utvikling 

4.2 Generelle tekniske forutsetninger 

Følgende tekniske forutsetninger er gitt i /4/ Prosjektering godsterminaler: 

4.2.1 Utforming av sporplan 

 600 m lange og 1200 tonn tunge tog 

 Færrest mulig skiftebevegelser (ned mot 5) 

 Færrest mulig løft (ned mot 2) 

 Direkte utkjør fra terminalen 

 Minimere behov for kryssende togbevegelser 

 Planoverganger for adkomst til lastegater. Dette er lovlig på godsterminaler, men sperrer trafikk og 

reduserer kapasitet. Alternativet er underganger. 

 Gjennomtenkt håndtering av snø og is. Snødeponi. Fjerning av snø og is fra vogner og brønner for 

semihengere. 

 Av-isingsanlegg. Også til preventiv bruk. 

 Dimensjoneres for forsinkede tog og vinterproblematikk 

 Effektiv uttak av ”syke” vogner 

 Spor for biltog (multipurpose) og vognlast 

o 100-200 m effektiv lengde 

o område bak sporstopper for bilrampe og avkjøring 

 REP-spor med grav for vedlikehold. Eller løfteinnretninger. Hell eller i friluft. 

 Spor for hensetting av lok 

4.2.2 Lokalisering nær 

 Samlastere 

 Hovedvegsystem 
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4.2.3 Minimumsverdier 

 Lastespor krever en rettstrekning på 680 m ved sekketerminal (60+580+40), og 700 m ved 

gjennomkjøringsterminal (60+580+60). 

 Lengde på tog: 600 m betyr 

 580 m + ett lok på 23 m 

  555 m + to lok på til sammen 45 m 

 A-enden: 60 m fra lastespor frem til utkjørsignal 

 plass til lok og skiftelok 

 siktavstand 

 Fall: maksimalt 2 promille, helst helt flatt 

 Minste sporveksel: 

 1:9 R300 for spor med godsvogner 

 1:9 R190 for spor med bare lok 

 Minste kurveradius for spor: 

 Dimensjonerende radius for spor: R=300 m 

 Minste radius for spor: R=250 m, ved mindre radius kan tomme godsvogner 

 lett spore av når de blir dyttet 

 Sporavstand: 4,7 m 

 Middel: 4,0 m (større ved R<250 m) 

 Stigning på spor til terminalen: 12,5 promille (resulterende pr km). Ved korte 

tilløpsstigninger tillates 25 promille 

 Hastighet ved innkjøring til terminalen: 60 km/h 

Sporveksel 1:12 R500 

4.2.4 Antall spor 

 Like mange spor til ankomst-, avgangs- og hensetting som lastespor. 

o Ca 50-70.000 TEU pr lastespor 

o  <100.000 TEU: Truck og reachstacker 

o >150.000 TEU: Kran 

4.2.5 Arealer 

 Lasteområde: bredde 100 m for kranmodul med tre kraner (og 700 m spor) betyr 70 

da 

 Ankomst-/avgangsspor + hensetting (6 spor x 5 m) + driftsveg og skråninger = bredde 

på 50 m x 1000 m = 50 da 

 Sporvekselområde: 500 m x 70 m = 30 da 

 Andre spor (biltog, vognlast) 20 da 

 Port, administrasjon, parkering: 10 da 

 Samlastere (speditører) 100 da 

 Totalt: 300 da (+ mulighet for 100 ekstra) 

 Tillegg: 

 Depotareal. 

 Stabling av lastbærere. 

 Sammenheng mellom årsomsetning og areal? 
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4.3 Krav gitt under prosjektets resultatmål 

 Det skal være areal på 200 – 250 dekar for godsterminal bane. Arealene skal dekke lastegater og spor  

 Det skal være minst 20 – 50 dekar fasiliteter for andre togslag (vognlast, biltog). Sporbehov samordnes 

med øvrig terminal 

 Lastegaten og øvrige spor skal være dimensjonert for minst 600m lange tog 

 Det skal være en tilstrekkelig mengde vente/hensettingsspor, ankomst- og avgangsspor tilpasset 

effektmål 1 (marked peak) 

 Det skal være nok vegkapasitet (i og nær tilkobling) for distribusjonstrafikken knyttet til 

logistikknutepunktet 

 Det skal være 100 dekar areal for samlastere nær eller i godsterminalen 

 Logistikknutepunktet skal ha arealmulighet inntil 100 da til annen transportvirksomhet, f. eks 3-

partslogistikkutøvere 
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5 KAPASITETSANALYSER 

Som en del av arbeidet med tiltaksplanen er det utført kapasitetsanalyser for veger, banestrekning og 
terminalområder, oppsummering for disse vil bli gjengitt i dette kapitlet.  

5.1 Analyser for vegkapasitet  

Oppdraget går ut på å tilegne en oversikt for vegkapasiteter av eksisterende vegnett. Det mest vesentlige 
vegnettet for et nytt LKP anses som de større stamvegene, samt adkomst til disse, som knytter LKP-et sammen 
med de største havnene, Orkanger og Trondheim. Konkret gjelder dette for vegene E6, E39 og Fv706 
(«Osloveien») uavhengig av alternativ. Det er viktig å redegjøre om kapasitetene er tilstrekkelige også for det 
fremtidige trafikkbildet. Kapasiteten i vegnettet blir dermed hovedsakelig vurdert i to fremtidige tidspunkt, år 
2022 og år 2050. Som mål for denne delen av oppdraget, skal trafikkvekst for berørte stam- og adkomstveger 
innenfor planområdet vurderes. Denne veksten skal vise til grunnlag som baseres på: valg av 
tilknytningsløsning, dagens trafikksituasjon, trafikk- og godsprognoser samt trafikkgenerering fra det nye LKP.  

Viser til vedlegg 6. for komplett rapport  

Kapasitetsvurdering Torgård 

Basert på erfaringstall kan en 2-felts veg med plankryss tåle et trafikkvolum i størrelsen 10 000-15 000 kjt/døgn. 
Trafikkmengdene på lokalvegnettet nærmer seg 10 000 i 2050, derfor er det ikke behov for mer enn 2-
feltsveger. På lokalvegen parallelt med E6 på østsiden er det derimot hensiktsmessig med 1+2 på grunn av av- 
og påkjøringen til næringsområdet ved Sandmoflata, for å oppnå bedre trafikkavvikling. 

Figur 5-1 Anbefalt antall felt på lokalvegnettet ved Torgård 
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Rundkjøringene på østsiden av E6 er planlagt med filterfelt i de armene som fører inn til terminalen. 
Sirkulasjonsområdet i rundkjøringen består av to kjørefelt, og ved bruk av filterfelt unngår man at tungtrafikk 
blokkerer for tofelts trafikk inne i rundkjøringen.  

På grunn av høye trafikkmengder i Østre Rosten/Brøttemsvegen i 2050, bør det sees nærmere på i senere faser 
om det er behov for oppgradering av denne delen av vegnettet også. I tillegg bør eget filterfelt fra 
Brøttemsvegen til påkjøringsrampe til E6 vurderes.  

Beregnede trafikkmengder på Torgård i prognoseåret 2022 tilsier ikke at det er absolutt nødvendig med et 
oppgradert vegnett. På grunn av innspill om at det allerede er køer i rushtiden per dags dato, er det behov for 
et vegnett som gir bedre avvikling. Dagens T-kryss, fungerer dårlig ved høye trafikkmengder, så ett nytt 
lokalvegnett med rundkjøringer som gir bedre flyt i trafikken vil forbedre avviklingen. 

Kapasitetsvurdering Søberg 

Det er lite trafikk på lokalvegnettet på Søberg, slik at det ikke blir nødvendig med mer enn 1+1 på vegnettet 
tilknyttet terminalen.  

På grunn av samlasting på motsatt side av E6 vil det sannsynligvis bli større trafikkmengder på lokalvegnettet 
enn hva det er forespeilet tidligere i rapporten. Men siden trafikkmengdene i utgangspunktet er lave på Søberg 
vil ikke dette påvirke trafikkavviklingen i særlig grad. 

Kapasitetsvurdering av vegnettet på Søberg tar ikke hensyn til ytterligere næringsvekst i området, eksempelvis 
området til den gamle militærleiren Hofstad som er regulert til næringsformål.  

 

 
Figur 5-2 Trafikkprognoser for 2050 på rampene til/fra E6 og inn/ut fra terminal på Søberg 

Hovedvegnettet i Trondheimsregionen 

Vegnettet består i hovedsak av 4-feltsveg på E6 og 2-feltsveg på E39. Vegnettet er godt utrustet til å håndtere 
fremtidens trafikkmengder som følge av ny lokasjon av LKP. Som tidligere nevnt er trafikkprognosene for 2050 
sannsynligvis for høye, da en dobling på E6 fra i dag til 2050 er lite trolig. 
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5.1.1 Oppsummering av vegkapasitet 

En terminalplassering på Søberg utløser få tiltak knyttet til eksisterende lokalvegnett på grunn av den allerede 
lave trafikkmengden. Torgård krever større inngrep på lokalvegnettet, med overgang til to halve kryss til fordel 
for ett helt, samt ett nytt lokalvegnett tilknyttet godsterminalen. Anbefalt nytt lokalvegnett er mer oversiktlig 
enn dagens på Torgård, samt at rundkjøringer, med filterfelt, vil gi en bedre trafikkavvikling enn dagens 
utforming av kryssene. 

Siden både Bring og PostNord skal etablere seg på Torgård ville det naturlig å samlokalisere med nytt LKP i 
Trondheimsregionen. I tillegg er Schenker allerede etablert på vestsiden av E6. Det vil bli mer trafikk på 
Torgård-området enn ved alternativ lokalisering på Søberg, men med tanke på transportarbeid er det gunstig 
med en plassering på Torgård siden det sannsynligvis vil være en del trafikk mellom terminalen og de nevnte 
bedriftene. Selected link-plottene viser går nesten all gods fra ny terminal nordover på E6, noe som også er 
positivt for Torgård-alternativet.  

Det ble utarbeidet flere alternativer til lokalvegnett på Torgård, og ett alternativ utpekte seg som det beste. 
Det består av to halve kryss med ett nytt lokalnett som binder de to kryssene og godsterminalen sammen. 
Dersom det legges opp til en egen veg til samlastere anbefales det at denne bygges samtidig som anbefalt nytt 
vegsystem på Torgård for å hindre ytterligere belastning av rundkjøringen Brøttemsvegen x Østre Rosten. I 
fremtiden er det vanskelig å si hvor samlasterenes lokalisering er, noe som gjør trafikkprognosene usikre. 
Samlaster-/distribusjonstrafikken, beregnet av Sitma, er allikevel relativt lav sammenlignet med 
trafikkmengdene i vegnettet, noe som tyder på at samlasterenes lokalisering ikke har så stor betydning som 
antatt. 

Kapasitetsmessig er begge alternativene gode alternativer, med forbehold om ett oppgradert vegnett, basert 
på det trafikkgrunnlaget mottatt fra Statens Vegvesen. Det er flere faktorer som mulig ikke er innlemmet i 
RTM-modellen som kunne gjort utslag på trafikktallene, men dette kan ikke sies sikkert. 

Det må presiseres at de beregnede trafikktallene for prognoseårene 2022 og 2050 inneholder en viss 
usikkerhet.  
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5.2 Analyser for banestrekningen Trondheim - Støren 

I vedlegg 7 er kapasitetsanalyser for banestrekningen Støren-Brattøra er dagens situasjon vurdert opp mot 0-
alternativet, Torgård- og Søberg alternativet.  

Kapasitetsberegningene er utført på grunnlag av to ulike trafikkprognoser, 2022 og 2050, for hvert 
stedsalternativ. Antall passasjertog antas for å være like i begge alternativene. I tillegg antas det at 
lokaltogstrekningen på Trønderbanen utvides fra Lerkendal til Melhus.  Lengden på godstogene antas å være 
500 m. For strekningen Støren-Lillehammer er det i tillegg foretatt vurderinger av 600 og 700 m tog (se 
hovedrapport).  

5.2.1 Metode 

Analysen er utført ved hjelp av kapasitet beregningene i henhold til europeiske håndbok for 
kapasitetsberegninger UIC 406. Kapasitetsutnyttelse beregnes for hele dagen og det travleste 2 timers 
perioden for hver stasjon på strekningen mellom Trondheim og Støren. Beregningene er basert på kjøretider 
for ruteplanen for år 2014.  

For å beskrive nivået på infrastrukturens belastning anvendes begrepet kapasitetsutnyttelse. Med 
kapasitetsutnyttelse mener vi hvor stor del av jernbanestrekningens teoretiske kapasitet som er utnyttet. 
Normal beregnes kapasitetsutnyttelse for hele døgnet og/eller for den høyest belastede 2-timersperioden i 
løpet av døgnet. 

Tabell 5-1 Nivåer på kapasitetsutnyttelse med konsekvenser for trafikk mhp.utnyttelsesgrad  

Beskrivelse av nivåer for kapasitetsutnyttelse 

Utnyttelsesgrad Over døgnet Maks 2-timer 

0- 60 % Ledig kapasitet finnes i deler av døgnet Ledig kapasitet finnes, mulighet for å kjøre flere tog 

61-80 % 
Systemet er følsomt for forsinkelser og det er en 
utfordring å få gjennomført vedlikehold på 
jernbanestrekningen  

Avveining er gjort mellom antall tog og trafikkens 
kvalitetskrav der antall tog er prioritert 

81-100 % 
Ingen ledig kapasitet, høy følsomt for forsinkelser 
og store problemer med å gjennomføre 
vedlikehold på strekningen 

Ingen ledig kapasitet, høy følsomt for forsinkelser, ingen 
gjenoppretningsevne og lav gjennomsnittshastighet 

5.2.1 Generelle konklusjoner 

Strekningene Marienborg-Trondheim og Marienborg-Selsbakk allerede i dag er overbelastet i 
høytrafikkperiodene i dagens situasjon og det forventes at trafikken vil øke. Det anbefales derfor at 
dobbeltspor mellom Trondheim og Marienborg prioriteres.   

Utvidelse av lokal togtrafikk til Melhus er endringen som har størst innvirkning på kapasitetsutnyttelsen for 
samtlige alternativer. Stasjons-strekningen Søberg-Ler vil bli hardt belastet på grunn av utvidelse av lokal 
togtrafikk og den økte godstransporten. Et ventespor i Melhus ville bedre kapasitet situasjonen betydelig og 
dermed forbedre tilgjengeligheten av alternativene Terminal på Søberg og Torgård. 

For å oppnå god transportkvalitet med en høy grad av utvinningsevne er det på sikt sannsynligvis nødvendig 
med ytterligere kapasitetsforsterkende tiltak. Dette kan for eksempel være forlengelse av krysningsspor på 
stasjoner hvor man i dag kun har mulighet til å krysse med begrenset lengde på togene eller delvis dobbeltspor 
på enkelte strekninger. For å avlaste strekningen Trondheim-Marienborg er det en mulighet å benytte Stavne-
Leangenbanen for godstogene som skal til og fra Nordlandsbanen. 
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5.2.2 Konklusjoner 

0-alternativet 

For nullalternativet er strekningen Trondheim-Ler vurdert som svært hardt belastet med en 
kapasitetsutnyttelse på over 100 % over døgnet for strekningen Marienborg – Heimdal. Den høye 
kapasitetsutnyttelsen innebærer at prognostisert trafikk for 2022 ikke kan kjøre med akseptabel 
transportkvalitet uten kapasitetsøkende tiltak på strekningen Trondheim-Ler.   

Torgård 

Kapasitetsmessig er dette det beste alternativet ettersom det nye sporet til Torgård avlaster trafikk på den 
eksisterende banen som en følge av tunnelen gjennom Vassfjellet. Summen av dagens og ny tunnellinje vil gi 
dobbeltsporkapasitet, i motsetning til Søberg alternativet der det ikke bygges parallell ny bane. Forskjell med 
påsatt trafikk er relativt liten sammenlignet med Søberg, men dette skyldes i hovedsak at delkapasiteten ikke 
kan utnyttes fullt siden flaskehalsen vil ligge mellom Trondheim og Heimdal.  
 
Døgnkapasitetsutnyttelses overstiger 80 % på flere stasjonsstrekninger hvilket innebærer at systemet risikerer 
å bli vàr for forsinkelser dersom det ikke gjennomføres tiltak. De hardest belastede stasjonsstrekningene er 
Selsbakk-Heimdal og Søberg-Ler.  

Torgård alternativet medfører også en kortere reisetid for ekspresstog og regionale tog på grunn av høyere 
hastigheter og baneforkortelsen for den nye banen via Torgård(4-6 minutter raskere tog og dermed kortere 
rutetid). Torgård skaper mulighet for tyngre tog fra sør fordi alternativet gir mindre stigning enn eksiterende 
bane. 

Med Torgård- alternativet økes muligheten for å kjøre tyngre godstog sørfra ettersom alternativet gir mindre 
helning på banestrekningen. Dette bedømmes dog til å ha en marginal positiv effekt på kapasiteten, men kan 
ha en større positiv effekt på transportkostnadene. Sammenlignet med alternativ Søberg blir framtidig behov 
for kapasitetsøkende tiltak betydelig redusert på dagens strekning mellom Heimdal og Søberg ettersom en stor 
del av trafikken flyttes over til den nye strekningen mellom stasjonene. Det kan hende framtidig dobbeltspor til 
Melhus kan forskyves svært langt fram i tid eller ikke blir nødvendig. Enkeltsporet får da plass til ca. 100 
persontog pr døgn. 

 

Tabell 5-2 Kapasitetsutnyttelsen over døgnet i Torgård-alternativet 
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Søberg 

Kapasitetssituasjonen blir bedre sammenlignet med nullalternativet, og noe dårligere enn Torgård alternativet. 
Døgnkapasitetsutnyttelsen er imidlertid mer enn 80 % på flere stasjons-strekninger som kan innebære at 
systemet blir sårbart. Tilgjengeligheten til terminalen forventes å bli noe begrenset fra sør på grunn av den 
høye kapasitetsutnyttelsen på strekningen Søberg-Ler. 

 

Tabell 5-3 Kapasitetsutnyttelsen over døgnet i Søberg-alternativet 

 
 

5.2.3 Effekter 

Torgård 

En terminal på Torgård bidrar til mindre risiko for forsinkelser enn 0-alternativet og i tillegg vil en terminal på 
Torgård bidra til en viss tidsgevinst for tog som trafikkerer på strekningen Trondheim-Støren. Dette skyldes 
delvis at lavere bruk av kapasiteten bidrar til mindre tidstillegg som en følge av kapasitet og delvis at den nye 
banestrekningen via Torgård tillater en høyere hastighet for hurtiggående tog og regiontog som forutsettes å 
benytte seg av den nye banen.  

Dert er forutsatt at lokaltog forsetter å benyttes seg av eksisterende strekning via Melhus. Tidsgevinsten for 
lokaltogene som følge av bedre kapasitet på eksisterende bane er 1 min og 8 sekunder for 2022 og 1 min og 4 
sekunder for 2050.  

Tidsgevinsten for regiontog, hurtigtog og godstog blir på 1 min og 20 sek for 2022 og 1 min og 18 sek for 2050. I 
tillegg vil regiontog og hurtiggående tog få en tidsgevinst som følge av at hastighetsprofilet til den nye 
banestrekningen er større. Denne tidsgevinsten er beregnet til 3 min og 25 sek. Dette innebærer at regiontog 
og hurtigtog for en total tidsgevinst på om lag 5 in i 2022 og 4 min og 43 sek i 2050.  

Med lavere kapasitetsbruk er det også bedre forutsetninger for å kunne tilfredsstille ønskede avgangs- og 
ankomsttider for terminalen.  

For Torgård alternativet anses det at det finne muligheter for en viss ytterligere økning av togtrafikken enn det 
som er beregnet for år 2050. 

Søberg 

Som beskrevet i foregående kapittel vil en terminal på Søberg bidra til mindre risiko for forsinkelser enn 0-
alternativet. I tillegg vil en terminal på Søberg bidra til en viss tidsgevinst for tog som trafikkerer på strekningen 
Trondheim-Støren. Dette skyldes at en lavere kapasitetsutnyttelse gjør at man får et mindre tidstillegg på 
grunn av kapasitet utover ren kjøretid av et tog. Tidstillegget er teoretisk og beregnes for et gjennomsnitts tog 
(for ytterligere forklaringer se vedlegg 8).  



Dokumentnummer: POU-00-A-00106 Dato: 19.01.2015 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Revisjon: 03A 

Tiltaksplan med systembeskrivelse.                                          Side: 39 av 93 

 

Tiltaksplan  

Tidsgevinsten som en følge av minsket kapasitetstillegg på Søberg sammenlignet med 0-alternativet er på hele 
41 sekunder for år 2022 og 37 sekunder for år 2050. Årsaken til at tidsgevinsten er betydelig mindre enn for 
Torgård alternativet er at region, godstog og hurtiggående tog vil benytter seg av eksiterende bane og ikke får 
tidsgevinst som følge av baneforkortelse slik man har på Torgård. 

Med lavere kapasitetsbruk er det også bedre forutsetninger for å kunne tilfredsstille ønskede avgangs- og 
ankomsttider for terminalen.  

For Søberg alternativet anses det at det finne muligheter for en viss ytterligere økning av togtrafikken enn det 
som er beregnet for år 2050.  
 
Følgende effekter oppnås med Søberg-alternativet:  

 Søberg-alternativer gir kapsitetsmessig en noe bedre situasjon mellom Trondheim og Støren 

sammenlignet med referanse 

 Døgnkapasitetsutnyttelsen blir å overstige 80% på flere strekninger som innebærer at systemet 

risikerer betydelig forsinkelser dersom det ikke gjennomføres tiltak. De hardest belastende 

strekningene Selsbakk-Heimdal og Søberg-Ler 

 Søberg-Ler er den stasjonsstrekningen som har størst behov for tiltak om kan øke kapasiteten og bør 

dermed være høyt prioritert. Kan som for Torgård, avbøtes ved å flytte vending av lokaltog lenger 

nord eller bygge langt kryssingsspor med samtidig innkjør på Søberg og Ler og et nytt kryssingsspor. 

 For å avlaste strekningen Trondheim-Marienborg og til en viss grad strekningen Selsbakk-Marienborg 

vil tiltakene som listes opp for referansealternativet bidra til gul eller grønn kapasitetssituasjon 
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5.3 Analyser for terminalområdet  

Viser til vedlegg 8. «Kapasitetsanalyse terminal» for de analyser som er gjennomført angående løftekonsept og 
terminalkapasitet. 

Jernbaneverkets målsetting og økte godsvolumer viser at det er et behov for en ny terminal og logistikknute-
punkt for å kunne håndtere en stor økning av godsvolumet i forhold til dagens situasjon. Målet er å 
tilrettelegge for vekst de neste 50-60 år fra dagens omlag 100.000 TEU til 300.000 TEU innen 2050. Denne 
økningen gjør store krav på en fungerende infrastruktur med effektiv bruk av ressursene. I tillegg må 
terminalen dimensjoneres for peak time som i år 2022 tilsvarer to-2 godstog pr time og i år 2050, tre-3 godstog 
pr time. Samlet gir dette volumene vist i tabell 5-11. 

Tabell 5-4 Kapasitetsutnyttelsen over døgnet i 2050 på den nye banen mellom Søberg og Heimdal 

Volum I dag: 2022 lav 2022 høy 2050 lav
 

2050 høy 

Volum TEU kombi Ca 100 000 140 000 200 000 200 000 300 000 

TEU pr tog Ca 35 i snitt 46 46
3
 46

3 
46

3
 

Antall kombitog/pr 
dag 

6 7 10 10 16 

I kalkylen over antall tog har man tatt hensyn til en mulig ubalanse på inntil 20 % mellom inn- og utgående 
enheter pr tog, i tillegg til dette kommer biltog og vognlasttrafikk. Dette utgjør anslagsvis  4-14 vogntog og 4-10 
vogner. 

Operasjonelle forutsetninger for terminalen 

Terminalen forutsettes å ha koblinger(bryggkobling) ved lastsporet for innkjørring av vognsett med 
linjelokomotiv slik at man kan redusere bruk av diesel-skiftelokomotiv til et minimum. Gjennom en slik løsning 
får man en miljøvennlig og effektiv terminal. 

Det forutsettes at kombiterminalen er i drift  50 uker pr år med 5 operasjonelle dager pr uke. Videre forutsettes 
det drift på terminalen 18 timer i døgnet. Dette for å kunne gi en luke i døgnet med tilgang til å gjennomføre 
vedlikehold av maskiner og togmateriell.  

Det antas at ca 75 % av lastbærerne er 20-25 fots containere og vekselflak. De resterende 25 %, utgjør 40 fots 
containere og semitrailere. Dette gir følgende forutsetninger. 

- Gjennomsnittlig antall TEU per enhet er: 1,25 

- Antall enheter som kan løftas pr ganger: 1 

I vurderingene angåede kapasitet for portalkraner og reachstakers har utnyttelsesgraden vist seg å være 
henholdsvis 95 % og 90 % av effektiv oprativ tid.  

Kapasitetsberegning for portalkran 

Portalkraner benyttes først og fremst ved store intermodale  terminaler og er meget gode til å håndtere store 
varevolum på over 150 000 TEU/år. Portalkran er også svært egnet ved kompakte og arealeffektive 
kombiterminaler. 

Kapasiteten hos en portalkran ligger på ca 55 løft pr time. Med to kraner tar det ca 2,8 timer fra føste 
togankomst er klar og forlater terminalen. Deretter tar det i snitt ca 1,4 timer mellom påfølgende tog.  

10 tog pr døgn (år 2022) skulle dermed ta drøyt 16 timer og man ville da ha behov for 4 lastespor. Ser man mot 
2050 vil håndteringen av 16 heltog ta 23,3 timer. Dette innebærer at må ha ytterligere 1 portalkran for å kunne 
møte dette volumet. Med en tredje portalkran ville tiden for lossing og lasting kunne reduseres til 60 minutter 
og den totale håndteringstiden per tog skulle i dermed falle til 2 timer og 19 minutter. 

Kravet om å kunne ta imot 3 tog pr time i peak hour vil i dermed øke behovet for lastespor fra 4 til 6 spor.  
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Figur 5-3 Prinsippskisse for terminalutforming for løsning med portalkraner 

Arealbehov i lastesporsområdet ved bruk av portalkraner 

Avstanden mellom sporene under en portalkran kan være fra 4,7 meter og oppover. Større avstand vil lette 
forholdene når det gjelder snørydding og passasje mellom togsettene. Spennet på portalkranen anbefales å 
være 50 meter, hvilket med en spormidte på 5,6 meter gir mulighet for opp til 8 lastespor under kranen.  

Med et mindre antall lastespor enn 8, f.eks 6, gir man pass for et containerdepot under kranen. Dette vil igjen 
gjøre det mulig med lasting og lossing av praktisk talt uten involvering av annet rullende maskiner 

Kapasitetsberegning for bruk av reachstackers 

Den vanligste løsningen på terminaler i Skandinavia er med reachstackers. Grunnen til dette er at håndtering 
med reachstackers tilbyr skalerbare løsninger som tilpasses antall enheter som skal løftes for at en kan 
minimerer den faste kostnaden til disse operasjonene.  Utover nødvendig kjøreareal og depotareal stilles ingen 
andre investeringskrav. Fordelene ved å bruke reachstackers er i hovedsak fleksibiliteten som oppnås ved å 
tilpasse løftekapasitet til dagens etterspørsel. Håndteringen blir også mer redundant da flere reachstackers kan 
anvendes i stedet for et fåtall portalkraner. 

Reachstackers har ved håndtering av en miks av containere, trailere og vekselflak en kapasitet på mellom 15 og 
20 løft pr time. Med to reachstackers pr lastespor oppnås en teoretisk kapasitet på cirka 36 løft per time. Dette 
gir en lossetid pr tog på ca 2,3 timer med en tilgjengelighet på 90 %. Det tar dermed ca 3,75 timer fra første  
ankomst til det første togsettet er lastet og forlate termianlene. Tog 2 og 3 går deretter ut med en 
faseforskyvning i forhold til foregående tog på ca 40 minutter. Hvert lastespor vil dermed kunne være tømt 30 
minutter innen neste tog ankommer. Dette innebærer at 10 tog kan hådteres på ca 12,85 timer ved bruk av 4 
lastespor noe som tilsvarer kravene for  2022.  

For å kunne håndtere 16 tog pr døgn i 2050 kreves det 14 timer  med 6 tilgjengelige lastespor. Dette vil også 
oppfylle kravet om å kunne håndtere tre tog i peak-hour.Til forskjell fra ved bruk av portalkran utføres  
inspeksjon og bremseprøve på selve lastesporet, dette for å minimere behovet av bevegelses inne på 
terminalområdet. 

Arealbehov i lastesporsområdet ved bruk av reachstackers 

Sammenlignet med portalkran stiller bruk av reachstackers større krav til manøvreringsareal. Teoretisk er det 
mulig ved bruk av  reachstackers å ha en avstand mellom lastesporene på ca 20 meter. For å oppnå 
effektiviteten som er skissert ovenfor er et imidlertid behov for en avstand på ca 50 meter mellom sporene. 
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Dette for å kunne ha oppstillingsarealer mellom sporene for lastbærere. Først da for man en rasjonell 
produksjon.  

 

 

Minimalt/kritisk sporavstand (m)  / Ønsket sporavstand (m) 

Figur 5-4 Terminalutforming for løsning med truck / reachstackers 

Lastebiltrafikk 

I forbindelse med fordelingene av lastbærer (trailere 15 %, 40 fotscontainere og vekselflak 10 % og 20 fots 
containere 75 %) har det blitt angitt at vær lastebil som ankommer terminalen transporterer 1,7 TEU. Det 
forutsettes at hver lastebil kan utnyttes for tur/retur transport 80 % av tilfellene. Med en oppetid på 18 timer 
gir dette følgende antall  anløp pr dag blir i henhold til disse forutsetningene :  

Tabell 5-5 Antall kjøretøy og beregnet kapasitet 

    2022 2050 

Lastebiltrafikk, (TEU pr bil) 1,7     

Antall TEU pr dag   800 1200 

Utnyttelsesgrad  lastebiler inn og ut (%) 80 %     

Antall lastebilomløp pr dag   294 441 

Antall lastebilomløp pr time (ca)   16 24 

Det stilles store krav til fremkommelig for trafikken inn og ut av terminalen  for å kunne håndtere denne 
trafikken. Doble kjørefelt kreves på enkelte veger for å skape omkjøringsmuligheter og for at 
utrykkningskjøretøy skal kunne passere ved eventuelle uhell ellet ulykker. Kjørefeltene må ha en bredde på 4 
meter HB N100 (Veg- og gateutforming, 2013). I tillegg er det behov for et oppstillingsareal nær porten der 
biler som kommer inn til to timer før planlagt lastning/lossing kan stå. For at administrasjonen av lastebilene 
skal fungere er det behov for effektiv gate-funktion, og IT terminalsyster. 

Depotareal for kontainere 

Kontainere og vekselflak vil måtte mellomlagres lenger på terminalen før og etter hver togavgang/-ankomst. 
Dimensjonering av nødvendig plass er dimensjonert basert på en rekke tilnærminger:  

 Transportør kan være avgang- / ankomstdøgn + 24 timene, ga tillatt lagring av kontainere på opp til 

tre dager 

 Tilgjengelig lengde på depotområdet er over 600 meter  

 En «kontainerblokk» på depotområdet er seks kontainere dyp, dvs. 15 meter  
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 Avstand mellom beholder er 20 fot, både i bredden og dybden 

 Gjennomsnittlig to kontainere i høyden på hver plassering 

 

Figur 5-5 Prinsippskisse for utforming av depo område for containere 

 

Forslag til etappevis utbygging 

 Et første skritt vil installere to «gantry» kraner med et spenn på 50 meter, som er blant de 

største tilgjengelig på markedet og rommer opp til 8 lastspor under.  

 I første fase bygges 4-5 lastespor. Resten av arealet under kranene forberedes for spor legging 

(tilstrekkelig underbygning), men brukes for container stabling. 

 I og med at kranene er så brede kan de i denne første fasen (i prinsippet) gjør alle løfte og 

stable bevegelser av containerne uten hjelp av mange andre rullende maskiner 
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6 PLANBESKRIVELSE / SYSTEMBESKRIVELSE  

I følgende kapittel vil alternativene bli beskrevet, både med hensyn til spor-, veg- og arealplaner og geologiske 
og hydrologiske forhold. I arbeidet med nytt logisitikknutepunkt for Trondheimsregionen er det i tillegg til 0-
altenrativet (referanse-alternativet) vurdert to alternative geografiske plasseringer; Torgård og Søberg. For 
disse alternativene er det utredet 3 hovedalternativ (ett på Torgård og to på Søberg). Gjennom arbeidet er det i 
tillegg sett på og delvis utredet tre underalternativer, 1A og 1B på Torgård og 2C på Søberg. De sistnevnte vil 
kun bli beskrevet kort i denne tiltaksplanen. 

6.1 Generelt om grunnlag og forutsetninger 

6.1.1 Sporplan  

Sporplanene utarbeidet for de ulike alternativene har tatt utgangspunkt i planene oversendt av Jernbaneverket 
i juni og er bearbeidet og optimalisert høsten 2014. Planene er videre utviklet med bakgrunn i 
funksjonskravene beskrevet i kapittel 4, resultat fra kapasitetsanalysene (beskrevet i kapitel 5), og 
tilbakemeldinger fra berørte parter/etater i oppdraget.   

Gjennom arbeidet har det vært jevnlige møter med Jernbaneverket for å avklare ønsket løsning. Det er sett om 
det mulig med en kranløsning innen for gitt areal, etter ønsker fra brukerne, men ut fra kapasitetsanalysene og 
Jernbaneverkets originale planer er det ikke valgt å gå videre med en slik løsning.  

Planene har videre basert seg på et hastighetsprofil på 130 km/t på hovedsporet og en minste hastighet på 60 
km/t på avvik fra hovedspor som gir krav til sporveksler 1:12R=500. Inne på terminalen og venteområdet har 
man basert seg på at veksler 1:9R=300 er tilstrekkelig. Terminalen skal ha kapasitet til å håndtere tog som er 
600 meter lange, dvs at man ønsker en effektiv sporlengde på 700 m.   

6.1.2 Løftekonsept, kran eller truck/reachstacker 

Anbefalt løftekonsept på ny godsterminal for Trondheimsområdet. 

Valg av håndteringsutstyr har stor innflytelse på terminallayout og antall nødvendige spor. I beregningene er 
løftekapasiteten på terminalen vurdert gjennom måten enhetene /kontainerne håndteres i form av flytting, 
lagring og framkjøring. 

Faktorene som er mest kritiske for en fremtidig terminal er begrenset plass til terminalens operasjoner og 
løftekapasitet i forhold til godsprognosene. Det er stilt krav fra operatørene og JBV at manøvreringsareal for 
trucker mellom spor skal være minimum 50 meter. Arealbehovet for bruk av reachstackers overskrider 
tilgjengelig plass i både Søberg og Torgård. 

Lasting og lossing anbefales derfor i alle tilfeller med postalkraner. Bruk av kraner er klart best rent 
miljømessig, og løftekapasiteten er økt.  

Spørsmålet er om truck/reachstacker konsept er mulig å innføre de første årene inntil markedsbehovet tilsier 
flere lastespor. Operatørene er noe skeptisk til kran konsept i Norge i dag. Sør i Europa har det kommet andre 
system. Blant annet noe som går på at togvognene kan vris ca. 45 grader slik at trailere kan kjøres på 
togstammen.  
 
For begge alternativ anbefales et sporoppsett med minst 4 lastspor i 2022. Med kun 4 (lange) lastespor er det 
mulig å tenke seg kran/reachstacker i et første trinn.  

Det som er viktig på dette planstadiet er å avklart arealbehovet i bredde og lengde. Dernest vil det være rom til 
å utvikle løftekonsept, depot og sporarealene i trinn fram til den maksimale størrelsen. Det må derfor utredes 
muligheter for en trinnvis utvikling også for løftekonseptet i neste planfase. 
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Vognlast og biltog, lokalisering Heggstadmoen 

På grunn av begrenset areal på både Torgård og Søberg anbefales det at disse funksjonene håndteres på den 
eksisterende bilterminalen på Heggstadmoen. 

Valg av konsept 

For både Torgård og Søberg anbefales et sporoppsett med 4 lastspor i 2022 og 6 lastspor i 2050 for intermodale 
transporter. Lasting og lossing anbefales for begge alternativene gjennomført med bruk av portalkraner.   

6.1.3 Vegplan  

Det er laget overordnete planer for nødvendig kobling til veger, analysere kapasitet i kryss og på strekninger 
som for endret tungbiltrafikk som følge av ny lokalisering av godsterminal. Det er i dialog med JBV og Statens 
vegvesen innhentet opplysninger om relevante vegprosjekt som vil ha tidsmessig sammenfall av veg/-
baneutbygging og som kan lede til gevinster i planleggings- og utbyggingsfasen. 

Det ble den 29. august 2014 gjennomført et møte mellom Multiconsult og Statens vegvesen angående planene 
på Sandmoen. 

Analyser av kapasitet i kryss og på strekninger som for endret tungbiltrafikk som følge av ny lokalisering av 
godsterminal ble gjennomført og beskrevet i kapittel 5. 

6.1.4 Arealplan 

Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen. 
Følgende arealer er vist i arealplanene: 

 Bane/Spor (inkl. hovedspor, ankomst- og avgangsspor, lastespor) 

 Område for gods og konteiner (depotområde) 

 Vegareal 

 Samlaster (ca. 100 dekar utenfor selve terminalområdet) 

 Annen transportrelatert næring (ca. 100 dekar utenfor selve terminalområdet) 

 Berørt/disponibelt areal  

 

 

Figur 6-1 Eksempel på arealplan utarbeidet for alternativene 1C, 2A og 2B 

Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og lilla er annen næring. 

 

Grunnlaget for avgrensning av areal for de ulike funksjonene er sporplaner og vegplaner for de ulike 
alternativene. Som prinsipp er det lagt en buffer på 10 meter langs ytterkanten på «de ytre» arealene for å 
sikre tilstrekkelig areal til endring av fyllinger og skjæringer, justeringer og optimalisering.  
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Avgrensningen er gjort med tanke på en foreløpig vurdering av areal som Jernbaneverket må sikre seg 
rettigheter til, enten ved erverv, eller gjennom rett til midlertidig disponering i en anleggsperiode. Grense for 
arealbeslag er også lagt til grunn for beregning av beslag av landbruksareal. 

6.2 0 – alternativet  

Definisjon 

Iht. Metodehåndbok JD205 Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen, skal det defineres og beskrives et 
referansealternativ. Referansealternativet beskriver situasjonen dersom tiltaket ikke gjennomføres. For å 
kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av alternativene Torgård og Søberg, sammenlignes 
disse med referansealternativet. Referansealternativet skal på samme måte som utbyggingsalternativet være 
levedyktig gjennom hele beregningsperioden og eventuelle begrensninger må beskrives. Alternativet til å 
investere og bygge ut nye anlegg er ikke dagens anlegg, men de ytelsene dagens anlegg er bygd for å gi i form 
av kapasitet, driftsstabilitet og eventuelt andre ytelser.  

I SVV veileder v712 (tidligere HB140) er 0-alternativet omtalt som følger; 0-alternativet tar utgangspunkt i 
dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Ved beskrivelse av 
alternativ 0 skal det tas hensyn til øvrige planer som allerede er vedtatt gjennomført uavhengig av tiltaket. 

Ut i fra metoder som skal benyttes i utredninger og vurderinger gjort i samarbeid med JBV er 0-alternativet/ 
referanse-alternativet et mer omfattende tiltak enn dagens situasjon som ble beskrevet innledningsvis. 

Kombiterminal/omlastingsmulighet 

- Brattøra; 144 000 TEU 

- Heggstadmoen; vognlast, 25 000 TEU (kontainer) 

- Skogn (mulighet som ikke er tallfestet) 

Andre jernbaneobjekter 

Følgende jernbaneobjekter inngår: 

- Brattøra, Marienborg 

- Heimdal stasjon 

- Heggstadmoen bilterminal 

- Melhus holdeplass - kort kryssingsspor 

- Søberg - langt kryssingsspor 

Veg 

Atkomst til terminal på Brattøra skjer via dagens stamvegnett. Opprustning av stamvegnettet som ligger inne i 
NTP (4-felts motorveg sør for Skjerdingstad/Søberg, og mellom Jaktøyen (Melhus) og Tonstad (Trondheim), og 
nytt Sluppen kryss og bru) inngår i 0-alternativet. Kryssløsning og plassering av nytt kryss ved Skjerdingstad er 
ikke endelig fastlagt, og er derfor ikke vist i kartgrunnlaget/tegningene. Ellers er det ikke lagt inn 
kapasitetsøkende tiltak på vegnettet i Trondheim. 

Tungtransport forutsettes å benytte avlastende hovedvegnett rundt sentrum; ny Osloveg fra Sluppen til Ila, 
Nordre Avlastningsveg fra Ila til Lademoen og E6 Øst med Strindheimtunnelen fra Lademoen til Gildheim og 
videre sørover.    

Trafikk mellom terminal og samlaster skjer i dag via dagens stamvegnett, og en liten andel av denne trafikken 
går under Fv 706 Havnegata, mellom terminal og Pir I/II.  
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Figur 6-2 Illustrasjon av 0-alternativet med alle elementer som inngår 

Havn 

I dag betjener Orkanger havn 20 000 TEU, men det er planlagt en betydelig havneutvidelse allerede fra 2018, 
og det er dette som er lagt inn i 0-alternativet. 

- Regionhavn Orkanger (fra 2018) 

o Grønøra Øst: offshore/industrihavn 

o Grønøra Vest: konteiner; 100 000 TEU, ro-ro og stykkgods  

- Trondheim havn; Brattøra: hurtigruta/cruiseskip (persontrafikk og gods med Hurtigruta (ikke 

kontainer) 

- Trondheim havn: Pir I, Nyhavna, Ila: kystgods, industrigods og (ikke kontainer) 

- Skogn og andre industrihavner i Trondheimsfjorden 

Godsstrømmer 

Det er gjort grundige beregninger av forventede godsstrømmer både i referansealternativet og i 
utbyggingsalternativene og for 2022 og 2050. For 0-alternativet omfatter beregningen en framskriving av 
godsstrømmene gjennom analyseperioden. For referansealternativet (hvis det ikke bygges en ny terminal) er 
det lagt inn en kapasitetsbegrensning i 2050 på hvor mye jernbanegods som kan gå via dagens terminal i 
framtida, for å få et mer realistisk bilde. 

Investeringer 

0-alternativet omfatter generelt alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og 
andre offentlige etater for relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP.  
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6.3 Torgård 

Nytt logistikknutepunkt på Torgård ligger 14 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde som 
er under utvikling. Terminalområdet er plassert i et kupert terreng der det tidligere er tatt ut store mengder 
grus. Dette området benyttes i dag til deponi av rene masser. Sørlige deler av terminalen ligger i fjell, rett sør 
for Vassfjellet pukkverk. Totalt strekker alternativet seg fra Søberg i sør (med tunnel gjennom Vassfjellet), via 
Torgård over Heggstadmoen til Heimdal stasjon i nord (der nytt spor møter dagens hovedspor Dovrebanen). 

   

Figur 6-3 Oversiktsbilder over planområdet på Torgård 

Bildet til venstre er sett mot sør og mot Vassfjellet. Bildet til høyre er sett mot nordvest  

Det er laget tre ulike alternativer for løsning på Torgård, henholdsvis alternativ 1A, 1B og 1C. Det som skiller 
alternativ 1A og 1B er retningen til terminalen, mens alternativ 1C har en ny utforming, men har tilnærmet lik 
sporføring nord for terminalen som alt. 1A. I alternativ 1A og 1B ligger deler av ventesporene inne i Vassfjellet 
og dette danner en fjellhall. For alternativ 1C er ventesporene flyttet slik at de ligger parallelt med 
terminalsporene og det er lagt uttrekksspor under E6.  Alternativ 1C er et resultat av kapasitetsanalysen og 
optimaliseringer gjennomført i oktober 2014 og er det valgte alternativet å gå videre med. Alternativ 1A og 1B 
vil kun bli beskrevet i korthet i dette kapittelet og vil ikke bli gjennomgått i senere deler av tiltaksplanen.  

Alternativ 1A 

I alternativ 1A ligger deler av terminalen inne i en fjelltunnel rett sør for Torgård. Deler av terminalen er 
plassert nær fremtidig uttak for Franzefoss pukkverk som utnytter en regionalt viktig og prioritert pukkressurs.  
Av- og påkjøring til hovedsporet/Dovrebanen vil skje i fjellhall/tunnel og nord for kulvert under E6. 

Tunnelen blir 7800 m lang, og de siste 400 m før nordre portal utvides til en fjellhall slik at det gjøres plass til 
fire spor i tunnelen. Dovrebanen har eget spor som ligger på utsiden av terminalområdet på vestsiden. 3 
ventespor ligger sør for lasteområdet og delvis inne i fjelltunnelen (400 meter lang strekning), og 3 ventespor 
er lagt mellom Dovrebanen og lasteområdet. På lasteområdet er det 6 spor. Alle spor har tilstrekkelig lengde 
(ca. 650-700 meter) til å håndtere toglengder på 600 meter. På bakgrunn av kapasitetsvurderinger og hensyn til 
Franzefoss Pukkverk er det valgt og ikke å gå videre med alternativ 1A.  

 

Figur 6-4 Oversiktsbilder over Alternativ 2A  
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Alternativ 1B 

Etter forespørsel fra JBV og Franzefoss pukkverk er det vurdert en løsning hvor Dovrebanen flyttes 100 meter 
mot vest, bort fra pukkverket og i en rett linje med kulvert under E6 nord for dagens Sandmoenkryss. Dette er 
for å sikre langsiktig drift av pukkverket. Konsekvensene av å flytte linjen er: 

 Ved å flytte linjen vestover vil tilkoblingen ved Sandmoen krysset endres. Linja vil nå krysse E6 nord for 

dagens Sandmoenkryss og en konsekvens av dette er at distansen til tilkoblingen på Dovrebanen i 

nord blir kortere. Dette medfører en stigning på 11 promille i nord (6,27 promille i alternativ 1A).  

 Alternative kommer opp av kulvert ved Heggstadmoen godsterminal/bilterminal og tar noe areal av 

denne  

 Terminalen ligger nå på rettlinje. Dette medfører at terminalen i fremtiden blir mer fleksibel, da det 

blir enklere å justere veksler og spor inne på terminalen.  

 Sporavstanden blir konstant 8 meter mellom hovedspor og ventespor. I alternativ 1A ligger terminalen 

i en kurve som medfører at avstanden mellom sporene varierer.  

 Fjellhallen blir noe mindre ettersom avstanden mellom ventesporene er redusert fra 5,75 til 5,6 

meter.  

 Avvikende veksel ligger inne i kulverten mot Heimdal. Dette for å oppnå tilstrekkelig lengde på 

 sporene.  

 Det er i tillegg lagt inn dobbeltspor fra Torgård til Heimdal stasjon. 

Dette alternativet innebærer svært dyptliggende kulvert nordover fra terminalområdet, på et parti mer enn 30 
m under terreng. Dette innebærer svært store geotekniske utfordringer med å etablere byggegrop.  Vanlige 
oppstøttingsløsninger med spunt kan ikke benyttes og det må utvikles spesiell og svært kostbar 
løsningsmetode. Vi vil derfor frarå å gå videre med dette alternativet slik det er skissert. 

 

Figur 6-5 Oversiktsbilder over Alternativ 2B  

Alternativ 1 B er ikke anbefalt videreført.  

Alternativ 1C 

På bakgrunn av kapasitetsvurderingene og samtidig hensynta Franzefoss Pukkverk ble alternativ 1C utarbeidet. 
I alternativet er det valgt å legge ventesporene parallelt med terminalsporene og ha 2 stykk uttrekkspor nord 
for terminalen under E6. Dette medfører en større kulvert under E6, men at fjellhallen blir betydelig redusert.  

Terminalen tilfredsstiller kravene til kapasitet og får en mindre utstrekning enn de andre alternativene, i tillegg 
til at linjeføringen til Heimdal stasjon er tilfredsstillende. Det er lagt inn dobbeltspor til Heimdal for å sikre 
tilstrekkelig kapasitet.  
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Figur 6-6 Oversiktsbilder over Alternativ 2C 

6.3.1 Alternativ 1C 

Det er valgt å kun gå videre med alternativ 1C, da vi mener dette er den beste løsningen av de tre alternativene 
presentert på Torgård. I følgende avsnitt vil en mer utdypende beskrivelse av alternativet bli gitt.  

Sporplan  

Nytt hovedspor for Dovrebanen går i egen trasé rett forbi terminalen på vestsiden. Dagens linje mellom 
Heimdal og Søberg opprettholdes for persontrafikk (sum av begge tilsvarer en dobbeltsporparsell).  

Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 250 dekar. Selve terminalområdet ligger ca. 30 meter lavere enn 
dagens Fv 704 Brøttemsvegen. Høydeforskjell mellom E6 og terminal er liten og gir gode stigningsforhold på ny 
atkomstveg. Per i dag er det vist et speditørområde/depot i umiddelbar tilknytning til terminalen slik at 
omlasting og ekspedering av gods kan skje her i tillegg til på egne samlasterområder utenfor terminalen.  

Nytt hovedspor for Dovrebanen går i egen trasé rett forbi terminalen på vestsiden. Dagens linje mellom 
Heimdal og Søberg opprettholdes for persontrafikk (sum av begge tilsvarer en dobbeltsporparsell). 

 

Figur 6-7 Skjematisk sporplan for Torgård 

6 ankomst- og avgangsspor ligger vest for lastegateområdet- mellom Dovrebanen og lasteområdet. Mellom 
ankomst- og avgangssporene er det tre spor. På lasteområdet er det 6 spor. Alle spor har tilstrekkelig lengde 
(ca. 650-700 meter) til å håndtere kravet til toglengde på 600 meter. Det settes videre krav til at opptil 750 tog 
(kanskje 1000) skal kunne ankomme og kunne skifte til lastesporene. Men de må splittes grunnet begrenset 
lengde for lastegatene. Nord for terminalen vil sporene krysse under E6 i en dobbeltsporet kulvert på ca 1 km.  
I deler av kulverten legges det også 2 stk ca 700m lange uttrekksspor.  
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Per i dag er det vist et speditørområde/deponi i umiddelbar tilknytning til terminalen, slik at omlasting og 
ekspedering av gods kan foregå her. I tillegg er det og kommer egne samlasterområder utenfor terminalen. 

 

Figur 6-8 Oversiktstegning Alternativ 1C Torgård 

Areal for samlastere 

På Torgård er noen samlastere allerede i ferd med å etablere seg på næringsområder øst terminalen. Inne på 
selve terminalområdet er det ca 20 – 25 da som vil kunne benyttes til samlaster formål. 

Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor regulerte næringsarealer på Torgård, blant annet arealer 
som enkelte samlastere allerede har hånd om og tenker å etablere seg på. En del av disse arealene er disponert 
av annen virksomhet enn «terminalrelatert» virksomhet per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov 
for omdisponering av arealene ved en eventuell utbygging av terminal på Torgård. En slik omdisponering vil 
kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring 
knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet 
på grunn av at flere virksomheter kan ønske å lokalisere seg nær en terminal, noe som ikke er vurdert på dette 
plannivået. Det er heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og deponiområder. 

Spor og areal andre togslag og andre funksjoner  

For Torgård alternativet er det valgt å opprettholde biltog, vognlast og håndteringen på terminalen på 
Heggstadmoen slik som i 0-situasjonen. Det er lagt inn et verkstedspor i nordre del av terminalområdet. 

I vestre del mellom ventespor og lastegater anlegges det kjøreveier og depot for semitrailere og vekselflak. I 
vestre del mellom lastegate og kjøreveg anlegges et flatt område for depot containere og kjøreareal for 
hentingen av disse. Her kan det være mulig med reachstackerhåndtering. 

Hoved lasteprinsippet skjer med portalkran av type RMG, i et antall av 2-4 avhengig av trafikkutvikling. De har 
en bredde på 50 m og har plass til 8 lastespor under seg. I en start fase trenger en kun 6 av disse men restareal 
kan brukes til depot. 

Lastegater og depoareal 

Alternativet gir ca 100 da med depoareal.  

 

 

Figur 6-9 Normalprofil for terminalområdet på Torgård 
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Se også tegning POU-00-F-00002 

Tunnel 

Som del av Torgård-alternativet inngår det en 7,8 km lang fjelltunnel gjennom Vassfjellet. Høydeforskjellen 
mellom nivået på Dovrebanen på Melhus og på Torgård er stor og krever en lang strekning for å få 
tilfredsstillende stigningsforhold på maks 12,5 promille. I samråd med Jernbaneverket er det valgt å avvike fra 
kravet og ha et fall på 13,5 promille gjennom fjelltunnelen, slik at tunnellengden kan bli noe kortere. Det er 1,5 
promille over kravet, men alternativet vurderes som gjennomførbart.  

Linjeføring 

Tunnelen gjennom Vassfjellet er totalt 7 850 m lang og går inn i berg rett sør for Søberg industriområde, med 
søndre påhugg ved km 528,85. Nordre påhugg er plassert i skråningen rett nordvest for Vassfjellet pukkverk 
ved km 536,7. Tunnelen vil ha tre ulike sprengningsprofil: 

 6 950 m enkeltspor, 63 m² profil. Km 528,85-535,8. 

 600 m dobbeltspor, 111 m² profil. Km 535,8-536,4. 

 300 m utvidet dobbeltspor, 133 m² profil. Km 536,4-536,7. 

Tunnelen går med jevn stigning på 13,5 ‰ fra Søberg frem til km 536,58, for deretter å gå flatt frem til påhugg 
Nord. Et illustrativt lengdeprofil av tunnellinjen er vist under. 

 
Figur 6-10 Lengdeprofil hovedtunnel, 5 × vertikal overdrivelse 

 

Ved en ettløpstunnel må det i henhold til Teknisk regelverk (4.2.1.5.2) være nødutganger fra tunnelen for hver 

1000 m. Da det på grunn av stor bergoverdekning ikke er aktuelt med vertikale rømningssjakter, må man drive 

rømningstunneler fra dagen og inn mot hovedtunnelen.  

 For å imøtekomme kravene i Teknisk regelverk må det ved gjeldene tunnellinje anlegges 7 nødutganger med 

samlet tunnellengde 5,6 km. Rømningstunnelene vil fungere som tverrslag for hovedtunnelen, og vil slik virke 

gunstig inn på den totale drivetiden for hovedtunnelen. Eksakt plassering av påhugg for tverrslagstunnelene er 

ikke vurdert i felt, med vurdering av nødvendig tunnellengde og stigningsforhold med tanke på anleggsfasen er 

gjort. 
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Figur 6-11 Oversikt over plassering av nødutganger 

I nord vil hovedsporet gå i kulvert under E6 ved Sandmoen. Fra nordre utløp av kulvert går sporet gjennom 
næringsområdet på Heggstadmoen. Nytt spor er lagt vest for vegen Heggstadmoen og parallelt med dagens 
hovedspor fram mot Heimdal stasjon. 

 

Figur 6-12 Normalprofil for ventespor i tunnel på Torgård 

Se også tegning POU-00-F-00001 
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Figur 6-13 Normalprofil for kulvert under E6 Torgård 

Se også tegning POU-00-F-00010 

Figurene under viser sporplaner for terminalområdet på Torgård og kryssing av E6.  

Se også tegning POU-00-C -00005-7 og POU-00-C -00012-13. 

 

Figur 6-14 Sporplan for terminalområdet på Torgård 

 

 

Figur 6-15 Sporplan ved kryssing av E6 ved Sandmoen / Torgård 
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Figur 6-16 Sporplan ved tilkobling til Heimdal stasjon  

 

Figur 6-17 Snitt gjennom terminalområdet Torgård  

Høydeforskjellen mellom terminalen og landbruksarealene nedenfor er om lag 18 m.  
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Tabell 6-1 Oversikt sporlengder på Torgård 

 

Vegplan for alt 1C 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har under planlegging og utbygging ny E6 mellom Jaktøyen – Tonstad som ny fire-felts 
motorveg. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for hele strekningen, inkl. Sandmoen-området, som er 
aktuelt tilknytningspunkt i forbindelse med mulig logistikknutepunkt på Torgård. Planlagt byggestart for ny E6 
på denne strekningen er i løpet av 2015. 

Alternativer 

Det er gjort en vurdering av fire alternative løsninger som i ulik grad hensyntar vedtatte reguleringsplaner for 
ny E6 ved Sandmoen. I løpet av september 2014 ble det gjennomført en kapasitetsvurdering og kun ett 
alternativ ble valgt som hensiktsmessig å gå videre med, og kun dette alternativet vil bli beskrevet videre her. 
(øvrige alternativer er beskrevet i rev00A). 

Nytt hovedvegnett. 

Alternativet bygger på vedtatte reguleringsplaner for ny E6 på strekningen Jaktøyen – Tonstad. Tilknytning til 
E6 gjøres via nytt planskilt kryss på Sandmoen. 

Til/fra sør er det planlagt planskilt kryss over E6 med ny atkomstveg opp mot rundkjøring som er plassert øst 
for jernbanen i et område med næringsbebyggelse. Det er planlagt bru over sporene like sør for tunnelportalen 
for tunnelen under E6. Godstrafikk som kommer på E6 fra sør og skal direkte til godsterminalen vil kunne 
benytte seg av filterfelt i rundkjøringene og kjøre direkte inn til godsterminalen. Godstrafikk som kommer fra 
terminalen og skal sørover på E6 benytter samme atkomst ned mot planskilt kryss over E6 og benytter rampe 
sørover. Øvrig trafikk sørfra svinger mot Sandmoen og får tilgang til Fv.704 Brøttemsvegen og Fv. 709 Østre 
Rosten via rundkjøring på Sandmoen. 

I nord er det planlagt nye avkjøringsramper til/fra E6.  Det er planlagt ny bru over E6 til erstatning for dagens 
bru. På vestsiden av E6 er det planlagt ny atkomstveg for tilkobling til Heggstadmoen-området. 

Spornummer Effektiv sporlengde  Kommentar 

Ventespor 
fjellhall 

Ventespor 
terminal 

Lastespor 
terminal 

Uttrekkspor kulvert 

2 700 1335      

3  1285   705   

4  1180   715  

5   1075     

6   1025     

7   1025     

8     790    

9     790    

10     770    

11   770   

12   815   

13   815   

Sum: 700 6925 4750   
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Avsvingende trafikk fra sør som ikke skal til terminalområdet forutsettes å kunne benytte rampe ved bensin- 
stasjonen.  

Atkomstvegene i forbindelse med terminalområdet er planlagt etter dimensjoneringsklasse A2 i henhold til 
Statens vegvesens normalverk (Atkomstveger til industriområder). Minimum horisontal radius er 60 m, og 
maks stigning 6 %. Se også tegning POU-00-D-00001 

Godstrafikk til Torgårdsletta næringsområde (samlasterområde) 

Det er foreslått bruk av eksisterende vegnett for kjøring av godstrafikk mellom terminalområdet og 
samlasterområdet med utkjøring fra terminal til Fv. 704 Brøttemsvegen ved bensinstasjonen, via rundkjøring i 
kryss med Fv. 902 Østre Rosten og videre inn til Torgårdsvegen eller Kvenildstrøa. Behovet for en utbedring av 
Østre Rosten på denne strekningen vil være til stede dersom det viser seg at trafikken mellom terminalen og 
samlasterområdet vil utgjøre en kapasitetsmessig utfordring i eksisterende vegsystem. 

Røddevegen  

Røddevegen er foreslått omlagt ved å legge vegen på ei ca. 100 m lang bru over sporene like nord for 
tunnelportalen for tunnelen gjennom Vassfjellet. Røddevegen omlegges over en strekning på totalt ca. 750 m. 
Maks stigning på Røddevegen vil bli ca. 10-11% vest for jernbanen. Vegen har en dag en stigning på maks. ca. 
14% i dette området. 

Se også tegning POU-00-D-00004. 

 

 

Figur 6-18 Vegplan Torgård.  
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Figur 6-19 Vegplan Torgård. Røddeveien på bru over jernbanen 

Arealplan 1C 

Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen. 
I arbeid med utforming av terminalen har det vist seg utfordrende å finne tilstrekkelig egnet areal for å få plass 
til alle nødvendige terminalfunksjoner og sporlengder på grunn av terrengformasjoner og høydeforskjeller 
innenfor området. Arrondering av arealplanen viser at flere boliger på kanten av dagens grusuttak blir fysisk 
berørt og en rekke næringseiendommer med og uten bebyggelse må omdisponeres helt, eller kun i en 
anleggsfase. Røddevegen må legges om med bru over søndre deler av terminalen og nye kryssløsninger og 
kulvert for bane under E6 beslaglegger store arealer. 

I tabellen under er det vist arealer for konkrete terminalfunksjoner. Areal for veg og annet berørt areal er ikke 
vist i tabell men inngår i totalt areal. Annet berørt/disponibelt areal er areal som vil bli berørt i 
anleggsperioden, og som etter endt anleggsperiode vil være skjæringer/fyllinger, sideareal, eller areal som kan 
benyttes til terminalfunksjoner. Dette må vurderes nærmere i videre planlegging.  

Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor regulerte næringsarealer på Torgård, blant annet arealer 
som enkelte samlastere allerede har hånd om og tenker å etablere seg på. En del av disse arealene er disponert 
av annen virksomhet enn «terminalrelatert» virksomhet per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov 
for omdisponering av arealene ved en eventuell utbygging av terminal på Torgård. En slik omdisponering vil 
kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring 
knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet 
på grunn av at flere virksomheter kan ønske å lokalisere seg nær en terminal. Lokalisering av ytterligere 
arealbehov er ikke vurdert på dette plannivået. Det er heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og 
deponiområder. 
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I alternativ 1C er det vist følgende arealdisponering: 

Arealtype Dekar 

Lastegater/depot 103 

Bane/terminal 169 

Samlaster 66 

Annen næring 120 

Totalt innenfor grense for arealbeslag 912 

 

 

Figur 6-20 Arealplan Torgård 1C.  

Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og lilla er annen næring. I ramme nederst til 
venstre vises arealbehov/beslag ved tunnelpåhugg på Søberg, som kun gjelder for Torgård-alternativene. 

Geotekniske vurderinger 

Generelt 

I dette avsnittet oppsummeres planlagte terrenginngrep for bygging av terminal og spor samt en geoteknisk 
vurdering knyttet til stabilitet og gjennomførbarhet. Vurderingene er basert på tidligere grunnundersøkelser i 
nærområdet samt de nevnte supplerende undersøkelser for den planlagte terminal- og jernbaneutbyggingen. 
Det understrekes at vurderingene og anslagene over geotekniske tiltak er grove og basert på overslagsmessige 
beregninger samt erfaring.  I senere planfase vil det være behov for et vesentlig omfang av supplerende 
grunnundersøkelser og geotekniske beregninger/analyser for å angi en sikrere beskrivelse av nødvendige tiltak 
og tilhørende kostnader. 

Fra fjelltunnel fram til terminalområdet 

I området fra det nordre tunnelpåhugget og mot terminalområdet ligger planlagt jernbanetrase delvis på fylling 
med fyllingshøyde inntil ca. 6 m og delvis i skjæring skjæringsdybde inntil 6 m under dagens terreng. Med 
påviste grunnforhold bestående av middels fast leire, vil den planlagte jernbaneutbyggingen kunne utføres som 
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planlagt uten spesielle tiltak. Det må påregnes at bru for Røddevegen over jernbanen må fundamenteres på 
peler. Det må utføres grunnundersøkelser for brua som grunnlag for geoteknisk prosjektering i senere planfase. 

Terminalområdet 

Ut fra foreliggende planer medfører bygging av selve terminalområdet fyllingshøyder på inntil 20 m på 
sporområdet ut mot vest og løsmasseskjæringer for terminalområdet inn mot dagens grustak i øst.  

Under den planlagte fyllingen består grunnen av middels fast til fast leire ned til ca. 20 m dybde. Herunder 
består grunnen av faste og grovere løsmasser. Leira er lite til middels sensitiv, dvs. det er ikke påvist kvikkleire i 
området for terminalen.  Overslagsberegninger indikerer at oppfylling med høyde inntil ca. 10 m over dagens 
terrengnivå kan utføres uten stabiliserende tiltak. På partiet med fyllingshøyde over ca. 10 m vil det være 
behov for tiltak i form av utlegging av motfyllinger. Disse tiltakene vil medføre vesentlig oppfylling over 
områder som i dag er dyrka mark. Av den grunn tilrås at motfyllinger legges ut med slake skråningshelninger 
slik at mest mulig av arealet kan benyttes til landbruksformål også etter utbygging. Det bemerkes at det ikke er 
gjort grunnundersøkelser for mulige motfyllinger nedstrøms jernbanfyllingen, slik at endelig utforming og 
eventuelle tiltak for å sikre stabilitet av motfyllingene videre nedover mot det ravinerte landskapet i vest må 
gjøres i senere planfase. 

Videre må det påregnes vesentlige setninger under den store fyllingen. Det vil derfor være viktig å legge ut 
jernbanefyllinga inkl. motfyllinger så tidlig som mulig i byggeperioden, slik at mest mulig av setningene er 
unnagjort før sporene tas i bruk. Det utelukkes likevel ikke behov for hyppige sporjusteringer i de første driftsår 
som følge av setninger i undergrunnen. 

Skjæringer på innsiden av terminalområdet vil foregå i sand-/grusmasser og vil kunne gjennomføres som 
planlagt uten stabilitetsmessige problemer. 

På den sentrale og nordøstre delen av det planlagte terminalområdet er det vesentlige mengder oppfylte 
masser som er utlagt etter endt uttak av sand- og grusmasser. Det må påregnes at både mektighet og 
sammensetning av fyllmassene varierer mye over området. Bygging av nytt spor- og terminalområde på 
tidligere oppfylte masser frarådes i utgangspunktet av setningsmessige hensyn. Det må påregnes både totale 
setninger og differansesetninger over lang tid ved oppfylling på innhomogene fyllmasser. Spesielt utvikling av 
differansesetninger et trolig ikke akseptabelt for terminalområdet. Det tilrås derfor at det alt vesentligste av de 
oppfylte massene fjernes og erstattes med kvalitetsmasser av enten grus, sprengt eller knust stein. 

Kryssing under E6 

Fra terminalområdet og videre nordover går jernbanen i dyp skjæring og er planlagt å krysse under E6 i 
kulvert/løsmassetunnel. Det er planlagt skjæringsdybder på inntil 12 m inn mot kulverten under E6.  

Stabile skjæringer med så stor dybde innebærer at skjæringsskråningene må anlegges med slake helninger. Av 
hensyn til stabilitet, arealbehov generelt samt nærhet eksisterende bygninger, tilrås at kulverten forlenges i 
forhold til foreliggende planer. I tillegg må det påregnes å etablere permanente og kraftige 
støttekonstruksjoner (støttemurer) på partiene inn mot kulverten under E6. 

For kryssing under E6 vil det i anleggsfasen være behov for å etablere en spuntoppstøttet byggegrop. Av 
hensyn til trafikkavvikling i anleggsfasen må dette utføres i flere faser. 

Blant annet på grunn av stor dybde til berg og store konsekvenser ved store spuntdeformasjoner, vil det være 
mest aktuelt å benytte spunt med innvendig avstiving i flere nivåer. 

Heggstadmoen – Heimdal (påkobling til eksisterende bane) 

På partiet nord for E6 og videre mot Heimdal består grunnen av torvmasser med inntil 4-5 m mektighet. 
Herunder består grunnen av siltig leire med lag av sand. Som det framgår av kvikkleirekartet går jernbanelinja 
langs ytterkanten av to kvikkleiresoner. Begge sonene er utredet av Trondheim kommune, og det er beskrevet 
nødvendige stabiliserende tiltak. Det bemerkes at sonegrensene er foreslått noe justert mot vest, dvs. bort fra 
den planlagte jernbanelinjen, på deler av strekningen. Det gjenstår endelig avklaring av hvorvidt alle de 
beskrevne stabiliseringstiltakene faktisk er utført. 

Planlagt jernbaneutbygging nord for kulverten under E6 omfatter skjæringer med inntil 5-6 m dybde og et 
fyllingsparti noe lengre nord med fyllingshøyde 3-4 m. 
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 Utbyggingen vurderes gjennomførbar uten spesielle tiltak, utover at torvmasser og oppfylte masser må 
utskiftes ned til original mineralsk grunn. Omfanget av oppstøttingstiltak i form av støttemurer på strekningen 
avgjøres av i hvilken grad nabobygg skal innløses og rives eller sikres. På skjæringspartiet må det påregnes 
setningsskader på eksisterende bygg på grunn av senket grunnvannstand grunnet jernbaneutbyggingen. 

Veger 

Det foreligger pr. i dag flere alternative løsninger for etablering av vegsystemer inn mot terminalområdet.  Ut 
fra nåværende grunnlag vurderes disse å være gjennomførbare, men det må påregnes noen geotekniske 
stabiliseringstiltak, hovedsakelig utslaking av skjæringer og motfyllinger. Hvorvidt det er behov for lokale 
grunnforsterkningstiltak for å etablere kryssløsninger helt inntil E6 er foreløpig ikke avklart. 

Resultater og anbefalinger  

Den planlagte utbyggingen på Torgård vurderes gjennomførbar ut fra geotekniske hensyn. Det må imidlertid 
påregnes store og omfattende geotekniske tiltak. Dette skyldes ikke spesielt dårlige grunnforhold. Planlagt 
utbygging innebærer imidlertid så store terrengtiltak med store fyllingshøyder, dype skjæringer og dyp 
tunnel/kulvert under E6, at geotekniske tiltak i form av spesielt motfyllinger og oppstøtting blir vesentlige. På 
de største fyllingspartiene må det påregnes store setninger i undergrunnen og hyppige sporjusteringer de 
første driftsår.  

I tillegg må det påregnes oppretting av bygningsskader som følge av setninger på grunn av grunnvannsenking i 
området fra kulvert under E6 og videre nordover i området ved Heggstadmoen. 

Ingeniørgeologiske vurderinger 

Se vedlegg 2 for komplett notat. 

Tunnel 

Fra feltkartleggingen er det gitt et estimat over bergmasseklassefordelingen langs tunneltraséen, se tabell 6-1. 
Som det fremgår av tabellen forventes det for det meste gode til middels gode bergforhold, uten spesielle 
problemer for tunneldriving. Andelen bergmasse klassifisert som «svært dårlig» forventes å begrense seg til 
eventuelle kryssinger av svakhetssoner i tunnelen.  

Tabell 6-2 Estimert fordeling av bergmasseklasse langs tunneltraséen 

Bergmasseklasse Sikringsklasse Fordeling i tunnel (%) Lengde (m) 

A/B (Q = 10 – 100) I - God 

 

39,5 3 100 

C (Q = 4 – 10) II - Middels 39,5 3 100 

D (Q = 1 – 4) III - Dårlig 19,7 1 550 

E (Q = 0,1 – 1) IV - Svært dårlig 1,3 100 

Terrengoverflaten over tunnelen består i hovedsak av kupert skogkledt terreng samt enkelte myrdrag. Det er 
ikke registrert bebyggelse i området over tunneltraseen, med unntak av enkelte hytter, og det vil derfor være 
lav risiko for setningsskader på bygg forårsaket av en eventuell poretrykksreduksjon i løsmasser. Selv om 
tunneltraseen krysser under flere myrdrag og bekker er det ikke vurdert at en eventuell tunnelløsning vil virke 
negativt inn på naturmiljøet over tunnelen. Eventuelle krav til maksimale innlekkasjer vurderes ikke her, men 
eventuelle større lekkasjer vil stoppes ved sementbasert berginjeksjon fra tunnelen under driving. 

På det nærmeste ligger nordre del av tunnelen rundt 70 m unna Vassfjellet pukkverk i horisontal avstand. Den 
faktiske avstanden fra tunnelen og vestlig begrensning av gjeldende driftsplan er godt over 100 m, som vist i 
Figur 6-21. Denne avstanden er vurdert til å være tilstrekkelig stor til å unngå at tunnel og pukkverk vil influere 
negativt på hverandre, men det er viktig å vurdere konsekvensene ved en eventuell vestlig utvidelse av 
Vassfjellet pukkverk, ut over gjeldende driftsplan.  
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Figur 6-21 Omtrentlig plassering av tunnelen i forhold til Vassfjellet pukkverk  

 

Søndre påhugg 

Søndre påhugg er foreslått etablert rett sør av Søberg næringsområde, og man har ved befaring kartlagt berg 
helt nede i nivå av åkeren vist på figur 6-22. I bergblotningene i skråningen ovenfor påhuggsstedet fremstår 
berget som lite oppsprukket. Terrenget over tunnelpåhugget er bratt (50-60°). Det ble ikke observert spor etter 
nedfall av stein/blokk i terrenget umiddelbart over påhuggsstedet. Påhugget anses som enkelt å etablere med 
gode riggmuligheter på jordet sør for påhuggssted og man vil raskt oppnå god bergoverdekning. 

 

Figur 6-22 Omtrentlig plassering av søndre påhugg Ca sporlinje vist i blått 

Nordre påhugg 

Nordre påhugg er planlagt etablert i fjellsiden rett sør av Vassfjellet pukkverk, og det er kartlagt berg i dagen 
ved det foreslåtte påhuggstedet. Det registreres en del løse blokker i skråningen ovenfor påhugget, og rensk og 
andre sikringstiltak vil være påkrevet før etablering av påhugg. I nedre del av skråningen er det løsmasser som 
p.t. ikke er kartlagt grunnet vanskelig fremkommelighet for borerigg. Stedet vurderes likevel som et godt egnet 
påhuggssted, uten spesielle tiltak med tanke på løsmassestabilisering.  

Figur 6-23 viser planlagt linje vist med omtrentlig plassering av påhugget. Det er registrert berg i dagen rett 
ovenfor den rød stiplete linjen. 
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Figur 6-23 Omtrentlig plassering av søndre påhugg Ca sporlinje vist i blått 

Supplerende undersøkelser 

Dersom et tunnelkonsept blir valgt er det nødvendig med videre undersøkelser for å øke kunnskapen om 
bergmassens mekaniske egenskaper og spenningsforhold. Spesielt gjelder dette detaljplassering av 
rømningstunneler og påhugg for disse. For hovedtunnelen for øvrig er det hovedsakelig de mest markerte 
søkkene langs tunnelen, og da spesielt søkket som definerer Tømmerdalen, som vil være aktuelle å undersøke 
videre. En kombinasjon av kjerneboring og refraksjonsseismiske undersøkelser vil gi et godt innblikk eventuelle 
svakhetssoners karakter og utstrekning.  

Avhengig av hvilke beslutninger som tas vedrørende eventuelle utvidelser av Vassfjellet pukkverk, er det viktig 
at det gjøres vurderinger rundt eventuell utvidelse av Vassfjellet pukkverk og hvordan sprengningsinduserte 
vibrasjoner fra dette kan påvirke hovedtunnelen. 

Skredfare er ikke detaljvurdert for noen av påhuggene, men vil bli nødvendig dersom tunnelalternativet velges. 

Resultater og anbefalinger 

Det planlagte tunnelalternativet vurderes som fullt ut tekniske gjennomførbart fra et ingeniørgeologisk 
perspektiv. Det er identifisert gode påhuggsteder og tunnelen forventes å kunne drives uten spesielle 
utfordringer.  

Det anbefales at tunnelen etableres som en konvensjonelt drevet ettløpstunnel med rømningstunneler ut i 
dagen. 

Miljøtekniske vurderinger 

Spor over Heggstadmoen (nordvest for E6) 

I prøvene fra Heggstadmoen er det påvist forurensede masser i tilstandsklasse 3 og 4 i 4 prøvepunkter. Dette er 
de samme punktene som i følge aksomhetskartet ligger innenfor Heggstadmoen avfallsfylling.  For håndtering 
og disponering av masser fra den gamle avfallsfyllingen vil kombinasjonen av avfall og kjemisk forurensning 
være utfordrende og kostnadsdrivende. 

Store deler av sportraséen går over arealer med avfallsholdige masser.  Mektigheten vil variere, avhengig av 
forløpet til de tidligere bekkedalene som er blitt gjenfylt med avfall.  På enkelte partier antas mektigheten å 
være godt over 10 meter. 

I de øvrige prøvene er det ikke påvist forurensning.  Undersøkelsene gir likevel ikke grunnlag for å "friskmelde" 
noen del av Heggstadmoen.  For dette området i sin helhet må det tas høyde for at øvre massesjikt (0-1 meter 
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under terreng) inneholder forurensning, og at massehåndtering og –disponering vil være belagt med 
restriksjoner.   

Deler av massene, både fra tidligere avfallsfylling og for øvrig, vil i tillegg inneholde en høy andel av organisk 
materiale (myr).  Håndtering og disponering av eventuelle forurensede organiske masser vil også kunne drive 
kostnadene opp. 

Terminalområde – Torgård (sørøst for E6) 

Ved supplerende undersøkelse utført i gjenfylte grustak på Torgård er det kun påvist overskridelse av 
tilstandsklasse 1 («rene masser») i ett prøvepunkt.  De øvrige prøvene er rene. Dette samsvarer med 
undersøkelsen utført av Rambøll våren 2014, og indikerer at de tilførte massene i all hovedsak ikke har vært 
forurenset. 

Torgård-området er en svært stor massetipp, der det i trolig over 30 år har vært levert og lagt ut masser fra 
diverse gravearbeider i Trondheim.  Det har kun vært tillatt å levere rene masser hit, og utførte undersøkelser 
gir ikke grunnlag for å mistenke større og systematiske avvik fra dette.  Dokumentasjon av 
forurensningsinnhold i tilførte masser er likevel begrenset, utførte undersøkelser representerer i så måte kun 
"nålestikk", og gjennom mange års drift er det sannsynligvis ikke bare rene, mineralske masser som er tilført.  
Dette gjelder spesielt for de "eldste" massene, som ble tilført før det ble satt fokus på forurensning i 
gravemasser.  I den grad det er blitt tilført masser fra sentrale deler av byen (såkalt "byjord"), vil disse kunne 
inneholde svakt forhøyede nivåer av tungmetaller (spesielt bly) og polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH). 

Dersom de innfylte massene skal skiftes ut i stor skala, for fundamentering av terminalområdet, vil dette utløse 
behov for relativt tettmasket kartlegging av forurensingsnivå i disse massene.  Dette vil være nødvendig for en 
forsvarlig håndtering og omdisponering av massene, til en ny massetipp.  Enhetskostnaden for håndtering og 
disponering av masser fra Torgård antas likevel å være relativt lave (sammenliknet med Heggstadmoen), siden 
det her i all hovedsak forventes rene masser, eller masser med lavt forurensningsnivå.  Kostnadsdriveren her vil 
være omfanget av masseutskifting. 

Etablering av en godsterminal på Torgård vil sannsynligvis medføre at Jesmokilden må utgå som 
drikkevannsforsyning, og at abonnentene til Leinstrand Vassverk må knyttes til kommunal vannforsyning. 

6.4 Søberg 

Nytt logistikknutepunkt på Søberg ligger 25 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde 
Hofstad Næringspark som er under utvikling (tidligere militært leirområde). Terminalområdet er plassert i flatt 
terreng som i dag er delvis landbruksjord i drift og delvis utmark (krattskog). Det har tidligere vært tatt ut store 
mengder grus i området øst for terminalen, men denne drifta er avsluttet.  

Det er laget to sporplaner for Søberg alternativet, hhv alternativ 2A og 2B. Det som i hovedsak skiller de to 
alternativene er plasseringen av ventesporene. I alternativ 2A er de plassert nord for laste- og losseområdet, 
som vist i vedtatt Konseptvalgutredning/2/. I alternativ 2B er ventesporene plassert sør for løsmasseryggen, slik 
at ventesporene kommer på en fylling på motsatt side av Øya videregående. I tillegg er det beskrevet et 
alternativ 2C, men dette er ikke utredet på samme nivå som alternativ 2A og 2B, på grunn av trolig enda større 
negative virkninger for omgivelsene.  
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Figur 6-24 Foto av sentrale deler av terminalområdet for 2A o g2B ved planovergang over dagens Dovrebane ved Hofstad gård 

Søberg nord - Alternativ 2A 

Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 250 dekar. Selve terminalområdet ligger omtrent på høyde med 
dagens terreng. Av- og påkjøring til hovedsporet/Dovrebanen vil skje ved utgangen av løsmassetunnel/skjæring 
ved Gravråksmoen.  

 

 

 

Figur 6-25 Oversiktstegning Alternativ 2a Søberg nord 

Dovrebanen har eget spor som ligger utenfor terminalen på østsiden. Togene kommer inn på lasteområdet og 
må gjennom dette for å komme til ankomst- og avgangsspor som ligger nord for lasteområdet. Det er 6 spor på 
begge disse områdene og to spor mellom områdene. Alle spor har tilstrekkelig lengde (minimum 660 m effektiv 
lengde) til å håndtere toglengder på 600 meter. 

I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes. 
Det nye kryssningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved ventesporene.  
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Per i dag er det vist et mindre speditørområde/depot i umiddelbar tilknytning til terminalen slik at omlasting og 
ekspedering av gods kan skje her i tillegg til på egne samlasterområder utenfor terminalen.  

Søberg nord - Alternativ 2B 

Alternativ 2B er likt 2A når det gjelder selve terminal/lasteområdet, mens ankomst- og avgangsspor er plassert 
sør for lasteområdet, mellom Skjerdingstad og Kvål stasjon. Ankomst- og avgangssporene legges på en større 
fylling i landskapet og Dovrebanen rettes ut og flyttes vestover i forhold til dagens trasé. Som i alternativ 2a er 
det dobbeltspor mellom ankomst- og avgangsspor og lasteområdet som gjør at det må føres tre spor gjennom 
løsmassetunnel/skjæring. Det er valgt å legge ventesporene på E6-siden av hovedsporet for at godstog skal 
slippe å kjøre ut i hovedsporet for å komme til lasteområdet, noe som ville bidratt til nedsatt kapasitet for 
Dovrebanen. 

Ventesporene vil ligge med et fall på 3 promille mot løsmasseskjæringen og terminalsporene har et fall på 5 
promille i retning mot Trondheim. Dette medfører at fallet mellom ventesporene og terminalsporene er 13 
promille. Dersom begge områdene skulle hadde ligget plant ville fallet gjennom løsmasseskjæringen blitt på 40 
promille.  Som i alternativ 2A er det dobbeltspor mellom ankomst- og avgangsspor og lasteområdet som gjør at 
det må føres tre spor gjennom løsmassetunnel/skjæring. 

I motsetning til alternativ 2A er ventesporene plassert sør for terminalområdet, som medfører en bedre 
innkjøring da hovedvekten av godstransporten vil komme fra Østlandet. Alle spor har tilstrekkelig lengde 
(minimum 660 m effektiv lengde) til å håndtere toglengder på 600 meter. Dovrebanen har eget spor som ligger 
utenfor terminalen på østsiden. 

 

Figur 6-26 Foto av søndre del terminalområdet for 2B mellom dagens E6 ved Øya videregående og dagens Dovrebane (oppi lia) 

I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes. 
Det nye krysningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved lastegatene.  

 

Figur 6-27 Oversiktstegning Alternativ 2b Søberg sør Skjerdingstad 
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Søberg nord - Alternativ 2c 

Alternativ 2C er en speilvendt versjon av alternativ 2A, dvs. ankomst- og avgangssporene legges der terminal- 
og lastespor er tenkt i 2A og lastesporene flyttes mot nordsiden. Forskjellen er i tillegg at den baserer seg på 
sporplanen til 2B, da denne var betydelig bedre i forhold til RAMS. Dette medfører at ankomst- og 
avgangssporene nå kommer sør for terminalområdet. Dette er mer gunstig i forhold til det trafikkbildet vi har, 
der hovedvekten av trafikken vil være til og fra Oslo/Alnabru. 

Atkomst til/fra E6 må vurderes på nytt, for å finne beste løsning både for terminal og for omgivelser på Søberg. 
Det er betydelig flere hus som vil bli berørt og flere vil muliges bli berørt av støy.  

6.4.1 Alternativ 2A Søberg 

Sporplan 

I alternativ 2A er ventesporene plassert nord for laste- og losseområdet, som vist i vedtatt 
Konseptvalgutredning. Det er laget to gjennomgående spor mellom ventesporene og lastesporene for å 
opprettholde en effektiv drift av terminalen, slik at man også unngår unødig belegg av hovedsporet. Det er i 
tillegg valgt å justere Dovrebanen slik at man får en mer hensiktsmessig kjøremåte for passasjertogene. 
Krysningssporet på Søberg er opprettholdt, men tilpasset ny trasé for Dovrebanen. Alternativet medfører en 
omlegging av hovedsporet på om lag 3,75 km. Figurene under viser utsnitt over plan for terminalområdet og 
for ventesporområdet for alt 2A. 

 

Figur 6-28 Skjematisk sporplan Søberg, alt. 2A 

Se tegning POU-00-C-00008 og POU-00-C-00009. 

Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 250 dekar. Selve terminalområdet ligger omtrent på høyde med 
dagens terreng. Av- og påkjøring til hovedsporet/Dovrebanen vil skje ved utgangen av løsmassetunnel/skjæring 
ved Gravråksmoen.  

Dovrebanen har eget spor som ligger utenfor terminalen på østsiden. Togene kommer inn på lasteområdet og 
må gjennom dette for å komme til ankomst- og avgangsspor som ligger nord for lasteområdet. Det er 6 spor på 
begge disse områdene og to spor mellom områdene. Alle spor har tilstrekkelig lengde (minimum 660 m effektiv 
lengde) til å håndtere toglengder på 600 meter. 

I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes. 
Det nye kryssningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved ventesporene.  

Per i dag er det vist et mindre speditørområde/depot i umiddelbar tilknytning til terminalen slik at omlasting og 
ekspedering av gods kan skje her i tillegg til på egne samlasterområder utenfor terminalen.  
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Areal for samlastere 

Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor Hofstad næringspark. Disse arealene er for det meste 
disponert per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov for omdisponering av arealene ved en eventuell 
utbygging av terminal på Søberg. En slik omdisponering vil kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for 
terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for 
ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet på grunn av at flere virksomheter kan ønske å 
lokalisere seg nær en terminal. Lokalisering av ytterligere arealbehov er ikke vurdert på dette plannivået. Det er 
heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og deponiområder. 

Inne på selve terminalområdet er det ca 20 – 25 da som vil kunne benyttes til samlaster formål. Det samme 
gjelder for samtlige alternativer for Søberg.  

Spor og areal andre togslag og andre funksjoner  

 

Figur 6-29 Plan for terminalområdet på Søberg, alt. 2A 

Lastegater og depoareal 

Fra figur 6-24 se vi at det mellom spor 2 og første lastepor er lagt inn en kjøreveg og drop off point for 
kontainerne. Det er i tillegg lagt inn arealer slik at man kan utvide fra 6 til 8 lastespor dersom behovet skulle 
oppstå. På vestsiden av terminalen er hovedområdet for depot for containere og pilene markerer tenkt kjøre 
veg for trailere og semi-trailere. Alternativet gir ca 100 da med depoareal. 

Etter kapasitetsanalysene er det valgt at depot og kjøreveg for trailerene skulle ha en samlet bredde på 50 
meter for å opprettholde tilstrekkelig kapaistet i full drift. Dette medfører at terminalen får en bredde på om 
lag 105 meter og dermed vil legge seg over dagens E6. I denne planfasen har vi valgt å legge E6 i kulvert under 
terminalen. Dette vil bli beskrevet ytterligere i avsnitt 6.4.3 vegplan alternativ 2A og 2B.  

 

Figur 6-30 Plan for ventesporområdet på Søberg, alt. 2A 
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Tabell 6-3 Oversikt sporlengder på Søberg. Alternativ 2A 

Spornummer Effektiv sporlengde Kommentar 

  Lastespor Ventespor   

1 - - Gjennomgående. Persontrafikk på Dovrebanen 

2 - - Gjennomgående. El spor 

3 870 700 Gjennomgående 

4 850 680 Gjennomgående 

5 735 700 Gjennomgående 

6 740 675 Store inngrep i nord, og det er eneste utvidelses mulighet 

7 680 600 

8 680 600  

Sum: 4 555 3955  

Tabell 6-3 viser en oversikt over effektiv sporlengde. Fra tabellen ser vi at samtlige lastespor har tilstrekkelig 
lengde til å håndtere 600 meter lange tog og at 4 av 6 ventespor er lange nok (absolutt minimum lengde 660 
m) . I ventespor 7 og 8 må togene eventuelt deles opp eller så kan terminalen forlenges i nordgående retning. 
Dette vil medføre en lengre kulvert for Melhusvegen under sporene må legges om her, men det er fult mulig å 
gjennomføre. Det er et verkstedsspor plassert ved sørlig ende av ventesporene hvor det også er tenkt at en 
«verkstedhall» skal ligge. Men en slik løsning vil man enkelt ha tilgang til reparasjonsområde og som senere 
kapittel vil beskriver er det lagt opp internvei mellom terminalområdet og verkstedsområdet.  

Andre forhold 

I dag ligger det en planovergang rett sør for Søberg stasjon, Teigen PLO. Denne har vært forsøkt stengt 
tidligere, men er fortsatt i drift. I dag er det en kulvert for myketrafikanter, mens biltrafikken fortsatt krysser 
denne i dagen. Ved en terminal på Søberg må planovergangen stenge og en alternativ rute for biltrafikken må 
opprettes.  

For begge alternativene på Søberg er det valgt å legge hovedlinjen gjennom en løsmasserygg ved Skjerdingstad. 
Denne byr på ytterligere utfordringer som vil bli beskrevet i senere geotekniske vurderinger.  

6.4.2 Alternativ 2B Søberg 

Sporplan 

I alternativ 2B er ventesporene plassert sør for laste- og lossområdet, mer spesifikt sør for løsmasseryggen ved 
Gravroksmoen.  Dette medfører at det for dette alternativet (2B) vil det gå tre spor gjennom en eventuell 
løsmassetunnel. Ventesporene er her plassert vest for hovedsporet hovedsakelig for å sikrer bedre kapasitet, 
både for gods- og passasjer drift.  Det kom innspill på at ventesporene i sør skulle ligge på østsiden av 
hovedsporet på grunn av terrenginngrep og av hensyn til Øya videregående. Da må alle godstog krysse og kjøre 
hovedsporet mellom ventesporene og lastesporene, noe som vil ta mye kapasitet fra hovedsporet, og forslaget 
ble derfor forkastet. Alternativet medfører en omlegging av hovedsporet på om lag 3.0 km. 

Figurene under viser utsnitt over plan for terminalområdet og for ventesporområdet for alt 2B. 

Se tegning POU-00-C-00010 og POU-00-C-00011. 
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Figur 6-31 Skjematisk sporplan på Søberg. Alternativ 2B 

Utfordringen med alternativ 2B er den spore høydeforskjellen mellom venteområdet og terminalområdet. For 
å minimalisere fallet mellom disse områdene er det valgt å ha fall på både terminal- og venteområdet. Fallet på 
terminalområdet er 5 promille og fallet på venteområdet er 3 promille. Dette medfører at sporene mellom 
ventesporene og terminalsporene vil få et fall på 13 promille. Dette tilfredsstiller ikke kravet til nye baner eller 
kravene stilt i notat fra Arve Hustadnes /4/, men det er valgt å legge frem løsningen slik den foreligger nå til 
vurdering. Alternativt må man løfte terminalområdet, som igjen vil få konsekvenser for Dovrebanen. Det er 
valgt å ikke vurdere en slik løsning på nåværende tidspunkt.   

I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes. 
Det nye krysningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved lastegatene.  

Sporløsningen i lasteområdet er identisk med alt. 2A. 

 

 

Figur 6-32 Plan for terminalområdet på Søberg, alt. 2B 
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Lastegater og depoareal 

Termainalområdet er bygget opp på samme måte som for altnerativ 2A, se avsnitt 6.4.1.  

 

 

Figur 6-33 Plan for ventesporområdet på Søberg, alt. 2B 

Tabellene under gir en oversikt over spor og sporveksler for alternativ 2B 

Tabell 6-4 Oversikt sporlengder på Søberg. Alternativ 2B 

Spornummer Effektiv sporlengde Kommentar 

  Lastespor Ventespor   

1 - - Gjennomgående. Persontrafikk på Dovrebanen 

2 Gjennomgående 880 Gjennomgående 

3 730 870  Gjennomgående 

4 720 760   

5 730 720   

6 720 730 Store inngrep i nord, og det er eneste utvidelses mulighet 

7 760 730   

8 760   

Sum: 4420 4690  

6.4.3 Sammenstilling av alt. 2A og 2B 

Som beskrevet i tidligere avsnitt er det i hovedsak plasseringen av ventesporene som er forskjellig mellom 
alternativ 2A og 2B. I tillegg er tilkoblingen mellom vente- og lastesporene forskjellig, og ut fra et 
kapasitetsmessig og sikkerhetsmessig aspekt er det alternativ 2B som har den beste utformingen. 

Felles for begge alternativene er: 

- Begge har 6 ventespor og 6 lastespor 

- Normalprofilet er likt, både for alternativ 2A og B, og for laste- og venteområdet.  

Normalprofil er vist i figuren under.  Se også tegning POU-00-F-00005. 
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Figur 6-34 Normalprofil Søberg for begge alternativene, retning sør 

 

 

 

 

Figur 6-35 Sammenstilling av skjematisk sporplan for alternativ 2A og 2B 
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Tabell 6-5 Sammenstilling av sporlengder for alt. 2A og 2B 

Spornummer Alt. 2A Effektiv sporlengde Alt. 2B Effektiv sporlengde 

  Lastespor Ventespor Lastespor Ventespor 

2 810 795 Gjennomgående 825 

3 810 705 756 825 

4 850 745 759 744 

5 750 735 700 746 

6 700 660 720 725 

7 740 660 740 720 

Sum: 4 660 4 300 3 675 3 760 

Vegplan 2A og 2B 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har under planlegging strekningen E6 Røskaft - Skjerdingstad som ny fire-felts motorveg. 
Reguleringsplaner er under utarbeidelse. Det foreligger ingen planer for utvidelse av E6 fra to til fire felt på 
strekningen Skjerdingstad – Melhus. 

Omlegging av dagens E6 

På grunn av terminalens bredde vil den legge beslag på areal som omfatter dagens E6. Det vil si at E6 må legges 
i 4-felts kulvert under terminalområdet over en strekning på ca. 900 m. Selv om det ikke foreligger konkrete 
planer for utvidelse av dagens E6 til fire felt på denne strekningen er det grunn til å tro at det vil bli et krav at 
kulverten får fire felt. Se tegning POU-00-D-00006 og POU-00-D-00007. 

Ved ventespor i nord (alt. 2a) vil det i tillegg bli behov for å senke E6 over en strekning på ca. 400 m nord for 
kulverten. 

Atkomstveg til terminalområdet 

Uavhengig av plassering av ventespor er all atkomst til/fra terminalområdet på Søberg foreslått knyttet til det 
planlagte planskilte krysset på E6 ved Skjerdingstad. Atkomstveg fra krysset og inn til terminalområdet vil 
oppfylle kravene til dimensjoneringsklasse A2, og vil få en maksimal stigning på 3-4 %. Dette gir en meget 
direkte og god tilknytning til E6. 

I Statens vegvesen sine foreløpige planer for utbygging av 4-felts E6 fra Skjerdingstad til Røskaft er krysset vist 
noe lengre sør enn dagens kryss. Dette er i hovedsak begrunnet i at det er vanskelig å få plassert 
påkjøringsrampe mot nord fordi dagens jernbanetrasé ligger svært nær E6 i det området denne rampen må 
komme.  

I forbindelse med evt. nytt logistikknutepunkt på Søberg vil jernbanetraséen forbi dette området bli flyttet mot 
øst slik at det blir god plass til den nevnte påkjøringsrampen. Det vil derfor være mulig å beholde samme 
kryssplassering som i dag, og vi har derfor vist denne løsningen på våre tegninger. Skulle krysset likevel bli 
plassert lenger sør vil prinsippløsningen for atkomst til terminalområdet uansett bli den samme.  

Lokalvegtilknytninger 

Atkomst til boliger/grustak øst for terminalområdet kan løses ved at det etableres ny atkomstveg fra den 
planlagte vegen til terminalområdet og videre krysse jernbanen i bru eller kulvert før den tilknyttes 
eksisterende lokalvegsystem. Vegen vil få akseptable stigningsforhold (maks 7%). 

Det planlagte næringsområdet ved Hofstad leir vil få atkomst til E6 via ny lokalveg på vestsiden av E6 fram til 
krysset på Skjerdingstad. 

Atkomstveg til grustak sør for krysset på Skjerdingstad kan løses ved å etablere kulvert under jernbanen for å 
knytte den nye atkomstvegen til eks. lokalveger i området. 
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Terminalens utstrekning innebærer også at Melhusvegen (gamle E6) må stenges mellom Søbergdalen og 
Hofstad næringspark. All trafikk sørover fra Søberg/Storsand må kjøre nordover på Melhusvegen til Melhus 
sentrum og kjøre inn på E6 og sørover derfra. 

Figuren under viser forslag til vegplan. Se også tegning POU-00-D-00006 og POU-00-D-00007. 

 

 

Figur 6-36 Vegplan Søberg 

Arealplan 2A og 2B 

Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen. 
I arbeid med utforming av terminalen har det vist seg svært utfordrende å finne tilstrekkelig egnet areal for å få 
plass til alle nødvendige terminalfunksjoner og sporlengder på grunn av terrengformasjoner og høydeforskjeller 
(2B) innenfor området. Arrondering av arealplanen viser at en rekke boliger i Søbergdalen og ved Skjerdingstad 
blir fysisk berørt, terminalen må legges på lokk over E6 og Melhusvegen må stenges. 

I tabellen under er det vist arealer for konkrete terminalfunksjoner. Areal for veg og annet berørt areal er ikke 
vist i tabell men inngår i totalt areal. Annet berørt/disponibelt areal er areal som vil bli berørt i 
anleggsperioden, og som etter endt anleggsperiode vil være skjæringer/fyllinger, sideareal, eller areal som kan 
benyttes til terminalfunksjoner. Dette må vurderes nærmere i videre planlegging.  

Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor Hofstad næringspark. Disse arealene er for det meste 
disponert per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov for omdisponering av arealene ved en eventuell 
utbygging av terminal på Søberg. En slik omdisponering vil kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for 
terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for 
ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet på grunn av at flere virksomheter kan ønske å 
lokalisere seg nær en terminal. Lokalisering av ytterligere arealbehov er ikke vurdert på dette plannivået. Det er 
heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og deponiområder. 
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 I alternativ 2A er det vist følgende arealdisponering: 

Arealtype Dekar 

Lastegater/depot 103 

Bane/terminal 160 

Samlaster 118 

Annen næring 103 

Totalt innenfor grense for arealbeslag 841 

 

 

Figur 6-37 Arealplan Søberg 2A.  

Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og lilla er annen næring. 

 

Alternativ 2B 

Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen. 
Generelle beskrivelser for alternativ 2A gjelder også for 2B. 

I alternativ 2B er det vist følgende arealdisponering: 

Arealtype Dekar 

Lastegater/depot 113 

Bane/terminal 185 

Samlaster 118 

Annen næring 103 

Totalt innenfor grense for arealbeslag 905 

 



Dokumentnummer: POU-00-A-00106 Dato: 19.01.2015 

Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Revisjon: 03A 

Tiltaksplan med systembeskrivelse.                                          Side: 76 av 93 

 

Tiltaksplan  

  

Figur 6-38 Arealplan Søberg 2B.  

Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og lilla er annen næring. 

Geotekniske vurderinger 

Terminalområdet med lastegater og depot 

Terrenget i område er tilnærmet flatt og terminalen og depotområdet vil komme på fylling 4-5 m over dagens 
terreng. I nordenden av området innebærer planene i figur 5.6 at det må etableres en skjæring inn i 
terrengryggen nedenfor sandtaket på Søberg.  

Oppfyllingen for terminalområdet vil komme på relativt fast grunn dominert av sand- og grus. Oppfyllingen 
ventes ikke å innebære spesielle geotekniske utfordringer med stabilitet. Oppfylling må utføres med gode 
masser og må legges ut lagvis for å oppnå kvalitetsfylling. Noe setninger må påregnes, men disse ventes å få 
rask utvikling. 

Skjæring inn i terrengryggen nedenfor sandtaket vil få skråningsutslag helt til toppen og få høyde ca. 50 m. En 
slik skjæring må anlegges med en helning som gjør det mulig raskt å etablere vegetasjonsdekke. Foreløpig 
antas skjæringskråning 1:2 å være aktuelt. Inngrepet vil kreve omlegging av adkomstvegen opp til sandtaket.  

Vannet i det flate området av nedbørfeltet ved Søberg bør samles ved hjelp av kummer og stikkrenner . I tillegg 
vil det bli et behov for lokale dreneringssystem ved de planlagte områdene for ny terminal. Dette er ikke 
beregnet i denne rapporten. 
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Figur 6-39 Planskisse av lastegater og depot for terminalalternativene på Søberg 

Strekning gjennom terrengryggen ved Gravroksmoen 

Terminalutbyggingen innebærer etablering av ny banetrasè gjennom den høye og bratte terrengryggen ved 
Gravroksmoen; se figur 5-29. I planene fra Jernbaneverket er det skissert løsmassetunnel her.  

Sporet skal bygges opp fra et gravenivå på ca. kote +35. Dette er ca. 65 m under terreng i innerkant av trauet, 
mens toppen av terrengryggen er på ca. kote +150, som er ca. 110 m over planlagt gravenivå.  

Et alternativ vil være etablering av åpen skjæring. En slik skjæring vil bli dyp og vil få skjæringsutslaget helt til 
toppen av terrengryggen. En slik skjæring vil innebære uttak av store massevolum.   

Løsmassetunnel gjennom terrengryggen er teknisk svært krevende. Det vil derfor være et interessant alternativ 
å etablere åpen skjæring, selv om denne blir omfattende. Massene i skjæringen er trolig også egnet for bygging 
av ventesporene like sør for skjæringen hvor det kreves stort fyllingsvolum av fyllmasser.  

Etablering av skjæringen kan ikke påregnes med brattere helning enn 1:2. Dersom det er vannførende lag i 
skjæringen, vil det kreves omfattende erosjonssikring gjennom utlegging av steinmasser.  

 

Figur 6-40 Ny banetrasé gjennom terrengrygg ved Gravroksmoen 

 

 

Figur 6-41 Snitt gjennom løsmasseskjæringen 
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Område for ventespor mellom Kvål og Skjerdingstad 

Ventesporene mellom Kvål og Søberg vil komme på ca. 20 m høy fylling med bredde ca. 50 m. Fyllingen 
kommer på forholdsvis flatt terreng mellom dagens jernbanespor og dagens E6.  

Utført sonderboring tyder ikke på at det ikke er leire under sentral del av fyllingen. Fyllingen er imidlertid så 
høy at det kan bli behov for stabiliseringstiltak i form av motfylling ut mot dagens E6. 

Den omfattende oppfyllingen for ventesporene vil gi setninger. Dette kan gi behov for hyppige sporjusteringer 
den første tiden etter at anlegget tas i bruk.  

En fylling i dette området vil gi en vesentlig stabilitetsforbedring av skråningen mot øst hvor det altså er 
kvikkleire.  

 

 

Figur 6-42 Ventespor mellom Kvål og Skjærdingstad 

Resultater og anbefalinger 

Utbygging av logistikknutepunkt på Søberg er planlagt i et område med grunnforhold dominert av sand og grus 
(elveavsetninger i dalbunnen og breelvavsetninger i det bratte sideterrenget).  

Planene innebærer store skjæringsinngrep inn i sidetrerrenget på to partier. Dette gjelder lengst nord i 
terminalområdet og for etablering av ny jernbanetrasè gjennom terrengryggen ved Gravråksmoen. Det er her 
behov for å etablere skjæringer med høyder ca. 50 m og ca. 110 m inn i breelvavsatte masser.  

Massene som må tas fra disse skjæringene forventes å være egnet for oppfyllinger i terminalområdet og for 
ventesporene sør i utbyggingsområdet. For ventesporene må det etableres en omfattende oppfylling med 
høyde ca. 20 m.  

For å etablere den store fyllingen for ventesporene kan det bli behov for stabiliseringstiltak i form av motfylling 
vestover mot dagens E6.  Ut over dette forventes det ikke å bli omfattende behov for spesielle geotekniske 
stabiliseringstiltak.   

I skråningen ovenfor ventesporene, lengst sør i planområdet, er det en kvikkleiresone. Denne kvikkleiresonen 
er p.t. under utredning av Statens vegvesen. Oppfyllingen for ventesporene vil gi en forbedring av stabiliteten i 
denne sonen.  

Samlet sett er terrengtiltakene omfattende, men uten spesielle geotekniske utfordringer ut over det som følger 
av dimensjonene.   

Ingeniørgeologi  

Det er ikke utført ingeniørgeologiske vurderinger for Søberg-alternativet. 
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Miljøtekniske vurderinger 

Størsteparten av områdene som berøres av en eventuell terminaletablering på Søberg, er jordbruksareal eller i 
småskog/kratt.  I tillegg berøres noen bebygde arealer, samt det nordligste av de to kommersielle grustakene. 

Det antas ikke at det blir behov for å håndtere forurenset masse i særlig grad.  Mindre forurensningskilder som 
ikke er avdekket av denne undersøkelsen kan ikke utelukkes, men disse vil i så fall være av begrenset omfang 
og ha liten betydning for det totale kostnadsbildet. 

Terminalområdet vil virke avskjærende på en betydelig vanntransport, fra åssidene i øst og ned i retning Gaula.  
Dette kan medføre utfordringer knyttet håndtering av overvann ved terminalområdet.  Hensynet til 
våtmarksområdet Hofstadkjela må ivaretas. 

Hydrologi 

Erosjonssikring ved innløp og utløp av rør 

 Ved innløp og utløp av rør kan vannet ha stor vanndybde og hastighet. Dersom bunnen består av 

finkornede masser kan det dannes store erosjonsgroper. Dette kan føre til undergraving av rørutløp og 

skråningen under sporet. Det er derfor viktig å sikre inn- og utløpe mot erosjon, og det bør utføres 

erosjonssikring av rørutløp ved den aktuelle utbyggingsplan. 

Tilstoppingskontroll 

 Inntaket bør sikres fra nedslamming og tilstopping. Etablering av grøft for å samle opp slam og sand 

(sandfang) kan være nyttig. 

Forurensing håndtering 

 Bekkeutløpene ved Søberg ligger ved utløpspunktet av vassdraget og i nærheten av elva Gaula. Det 

forventes at grunnvannet i området ligger på grunn dybde. Derfor anbefales det å etablere et 

rensesystem for det lokale dreneringssystemet før vannet går inn i Gaula. 
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7 RAMS- OG ROS-ANALYSER  

7.1 RAMS- og ROS-metode 

Hensikten med en RAMS analyse er å identifisere og vurdere tilgjengelighet, pålitelighet, vedlikeholdbarhet og 
sikkerhet på banestrekninger og terminalområder i normal driftssituasjon etter gjennomføring av tiltakene. 
Vurderingen skal anbefale om planlagt løsning er akseptabel i henhold til de sikkerhetsmål og akseptkriterier 
som er satt for jernbanen i Norge. Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging 
av uønskede hendelser for å identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå.  

Metodikk beskrevet i JVB STY-603120 og i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging er brukt som 
grunnlag. Analysene er gjort på et overordnet nivå, tilpasset prosjektets modenhet (planfase). 

RAMS- og ROS-analyse med seminar ble gjennomført i Trondheim 5. september 2014 med Rune Winther og 
Silje Wendelborg Fremo som prosessledere. Det er laget egne rapporter som beskriver relevante forhold. 

7.2 RAMS-analyse 

Formålet med en RAMS-analyse på dette nivået i prosjektet er å få frem forskjeller mellom alternativene når 
det kommer til oppetid, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Analysen er utført i en veldig tidlig fase og på et 
overordnet nivå. Dette betyr at muligheten for å avdekke svært spesifikke problemer er begrenset. Etter 
gjennomføring av seminar er tiltaket endret på flere hold.  

7.2.1 Føringer for RAMS 

Da vi er i en svært tidlig fase i prosjektet var det viktig å sette begrensninger for analysen. I tabellen under er 
avgrensningene for analysen vist.  

Tabell 7-1 Avgrensninger for RAMS analysen 

Type avgrensning Beskrivelse av avgrensning 

Geografisk Fra og med innkjørsignaler.  

Tilkomstveier som etableres i forbindelse med terminalen. 

Umiddelbare omgivelser rundt terminal og tilkomstveier. 

Teknisk Alle installasjoner som påvirkes ved bygging av ny terminal.  

Operativt Normal driftssituasjon etter at godsterminal er bygget. 

Analysemessig Overordnet vurdering av forhold som kan ha betydning for oppetid og 
vedlikeholdbarhet. Detaljer omkring feilmodier og tiltak vil ikke bli vurdert. 
Eksterne påvirkninger er inkludert.    

I tillegg var hovedfokuset under analysen forskjellene mellom de tre alternativene. Mange forhold er fortsatt 
usikre, men det viktige var å se helhetlig på alternativene og finne problemområder som var unike for hvert 
alternativ. I avsnitt 7.4 vil forskjellene mellom alternativene bli gjennomgått.  

7.2.2 RAM 

Analysens hovedmål er å identifisere eventuelle vesentlige forskjeller mellom de foreslåtte alternativene mht. 
oppetid og vedlikeholdbarhet. Dette vil bli gjort ved å: 

1. Identifisere relevante hovedfunksjoner og delsystemer. 
2. For hvert delsystem vurdere om det er vesentlige forskjeller mellom alternativene som kan påvirke 

oppetid og vedlikeholdbarhet, eventuelt om det er forhold som vurderes å være vesentlig annerledes 
enn det som er vanlig for godsterminaler.  
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Med resultatene fra analysen får man et utgangspunkt for å anbefale alternativ, og for å styre og prioritere det 
videre RAM-arbeidet. 

Forhold relatert til oppetid/vedlikeholdbarhet som gjelder alle alternativ er at det er lagt inn vegkryssing/ 
overkjøringsmulighet over sporene for å få en bedre internlogistikk på terminalen. Dette gjør sporplanen noe 
mer robust i forhold til feilhendelser. En annen endring er at det legges opp til bruk av reachstackere/ trucker i 
tillegg til gantrykraner noe som gir noe større robusthet i tilfelle feil på kranene.  

Torgård alternativ 1A har fjellhall som nå er mindre relevant i 1C, når ventespor i hovedsak ligger i friluft. I 
tillegg er det nevnt at klimaet på Søberg er annerledes enn på Torgård og derfor kan gi større utfordringer ifm. 
snø og nedbør.  

Det er ikke funnet noen forhold som peker seg ut som avgjørende for valg av alternativ. 

7.2.3 Sikkerhet 

Analysens hovedformål er å identifisere eventuelle vesentlige forskjeller mellom de foreslåtte alternativene 
mht. sikkerhet. Dette vil bli gjort ved å: 

3. Identifisere relevante farekilder. 
4. Gjøre en grov vurdering av om farekildene representerer potensielt vesentlige sikkerhetsutfordringer 

eller om de er «typiske» for jernbanesystemer og det ikke forventes spesielle sikkerhetsmessige 
utfordringer. 

5. Sammenligne alternativene mhp. hver farekilde. 

Med resultatene fra denne analysen får man et utgangspunkt for å anbefale alternativ, og for å styre og 
prioritere den videre sikkerhetsstyringen. 

Tabell 7-2 Forutsetninger satt ved analysen 

ID Forutsetning Betydning for risiko 

F-1 All kjøring med rullende materiell inne på 
terminalen foregår med sikthastighet og 
aldri raskere enn 40 km/t.  

Begrenset hastighet betyr lengre tid til å 
oppdage problemsituasjoner, samtidig som det 
begrenser skadene dersom sammenstøt, 
avsporing eller lignende inntreffer. 

F-2 Høyeste tillatte hastighet for veigående 
kjøretøy inne på terminalen er 40 km/t.  

Begrenset hastighet betyr lengre tid til å 
oppdage problemsituasjoner, samtidig som det 
begrenser skadene dersom sammenstøt, 
avsporing eller lignende inntreffer. 

F-3 All kjøring med rullende materiell inne på 
terminalen styres av et sikringsanlegg 
utstyrt med dvergsignaler.  

Stilling av veksler og signaler er kontrollert av 
forrigling slik at sannsynligheten for 
konflikterende skiftebevegelser reduseres.  

F-4 Det vil være hovedsignaler tilkoblet F-ATC 
ved inn- og utkjøring fra terminalen.   

Hovedsignaler med F-ATC representerer et 
høyere sikkerhetsnivå enn dvergsignaler.  

F-5 All kryssing av spor med veigående 
kjøretøy foregår planfritt. Unntaket er 
kjøring i forbindelse med vedlikehold av 
jernbaneinfrastruktur.  

Lastebiler, trucker, etc. får betydelig redusert 
risiko for sammenstøt med rullende materiell.  

F-6 Det vil være blandet trafikk på hovedspor 
forbi terminal. 

Medfører mulighet for konflikt mellom 
aktiviteter på terminalen og passerende 
persontogtrafikk. 

F-7 Terminalområdene vil ikke bli trafikkert 
av persontog, f.eks. kryssing. 

Dette setter begrensninger på hvilke 
konfliktsituasjoner som kan oppstå mellom 
persontog og terminalaktiviteten. 
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Ved å identifisere farekilder som en del av de aller første aktivitetene i risikostyringen får man tidlig en oversikt 
over hvilke forhold som medfører risiko, og dermed mulighet til å vurdere om det er vesentlige forskjeller 
mellom alternativer, samt lagt grunnlaget for den videre risikostyringen. Foruten å bidra til prioritering og 
planlegging av risikostyringen, spiller farekildene også en direkte rolle i forbindelse med fareidentifiseringen 
som skal gjøres i neste planfase.  

Det må bemerkes at det for alle alternativene er identifisert sikkerhetsrelaterte forhold som bør sees nærmere 
på for å unngå et unødig høyt risikonivå. Disse felles sikkerhetsutfordringene er relatert til sikring mot 
konflikter mellom skiftebevegelser, mellom kjøretøy og tog/skift på terminalens planoverganger og mellom 
kjøretøy og reachstackere/trucker. Tilstrekkelig avstand mellom spormiddel og signaler internt på terminalen, 
og sikring av planoverganger med bommer vil i stor grad kunne håndtere dette. 

Med de endringer som er gjort i alternativene etter analysemøtet er det vanskelig å bestemme noen klar 
rangering mht. sikkerhet. Alle alternativene har særskilte utfordringer, men det er ikke identifisert forhold som 
anses å forhindre at akseptabel risiko kan oppnås. Siden prosjektet er i en svært tidlig fase er det imidlertid ikke 
gjort noen direkte evaluering mot JBVs risikoakseptkriterier. 

7.3 ROS-analyse 

Det er utarbeidet en ROS-analyse for tiltakene i henhold til DSB’s metodikk, og det er avholdt et ROS-seminar i 
september 2014. ROS-matrisen viser mulige hendelser som er beskrevet med årsak og konsekvenser. Ut i fra 
dette er det vist en vurdering av risiko. 

Det er hendelser knyttet til grunnforhold/ras, tunneldriving, trafikksikkerhet for myke trafikanter og biologisk 
mangfold (vilttrekk) som havner i rød sone. Det er pekt på avbøtende tiltak for å forebygge og begrense 
skadeomfang. For myke trafikanter må det vurderes nærmere behov for egne areal langs atkomstveger og for 
vilttrekk må det gjøres oppfølgende undersøkelser/grundigere vurderinger. Når foreslåtte tiltak følges opp 
vurderes hendelsene å være innenfor et akseptabelt risiko- og sårbarhetsnivå.  

ROS-analysen viser at det er noen ulikheter mellom alternativene, men ingen skiller seg ut særskilt. Det er 
vurdert at når påpekte tiltak blir fulgt opp i videre planarbeid, vil det totale risikobildet være akseptabelt for 
begge alternativ, og tiltaket kan gjennomføres. Konsekvenser og eventuelle avbøtende tiltak for vilttrekk ved 
både Torgård og Søberg må vurderes nærmere i videre planlegging på neste plannivå. 

Ved videre planlegging av det valgte alternativet må det gjennomføres en ny ROS-analyse på bakgrunn av mer 
detaljerte beskrivelse/tegninger av det aktuelle tiltaket. 

7.4 Oppfølging i videre planarbeid 

Gjennom RAMS- og ROS-analyse er det funnet en rekke forhold som det er vesentlig at følges opp i videre 
planarbeid. Analysene som er gjennomført er svært overordnet, og det må gjennomføres grundigere analyser 
som del av de neste planfasene.  
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8 KOSTNADSESTIMAT OG USIKKERHETSANALYSE   

Samfunnsøkonomisk analyse består av vurdering av prissatte virkninger og ikke-prissatte virkninger. For 
prissatte virkninger er det benyttet metode utviklet av JBV (håndbok JD 205), mens for ikke-prissatte virkninger 
er det benyttet Statens vegvesens metode (V-712 (tidligere HB140)), som er den mest benyttede metoden for 
slike virkninger på større infrastrukturtiltak.  

Ved vurdering av virkninger er det virkninger i driftsfasen som i hovedsak er vurdert, når terminalen står ferdig. 
Det er i liten grad vurdert konsekvenser som vil oppstå i anleggsfasen. Her vil det kunne være vesentlige 
virkninger ved begge alternativene, spesielt knyttet til masseforflytning (tunnel Torgård og masseuttak fra 
løsmasseskjæring på Søberg). Virkinger for anleggsfasen må utredes og vurderes nærmere i videre planlegging. 

8.1 Kostnadsestimat og usikkerhetsanalyse 

Multiconsult sine disiplinledere, fagansvarlige og oppdragsleder vært sentrale bidragsytere til estimatet. 
Erfaringstall for priser er hentet fra Jernbaneverket. Det er gjennomfør flere møter med deler av JBV sitt Fagråd 
for gjennomgang av systembeskrivelse og kostnadsestimater. Estimatet er blitt kvalitetssikret av Jakob 
Kristiansen (Estimering ved JBV Prosjektstyringsstab). 

8.1.1 Forutsetninger  

 Levetid: 75 år 

 Kvalitet: Middels og etter Teknisk regelverk 

 Enhetspriser er eks mva 

 Prisnivå: 2014 

 Planleggingsperiode: 2016 – 2018 

 Gjennomføringsperiode: 2018 – 2022  

 Nytt signalanlegg type Thales 

 KL anlegg: System 20B med AT 

 Hastighet: 130 km/t på hovedspor. 40 km/t på terminalen 

 Full utbygging med en gang (ikke trinnvis utbygging), mindre etapper vurderes 

 Kombinasjon av kran og reachstacker på terminalene (kran eneste mulig i framtiden)  

 Veger prosjekteres iht til Statens vegvesens håndbøker 

Det er i henhold til «Håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak» STY-600466, gjennomført Top 
– Down vurderinger for å finne nøkkeltall og mengder på et overordnet nivå. 

Løpemeterpriser er hentet fra Jernbaneverkets «Modell-byggeklosser for estimering». Prisene er justert iht til 
konsumprisindeksen i perioden 2011 – 2014 (2,1 % p.a.). Estimatet er kvalitetssikret av erfarne medarbeidere 
fra Jernbaneverkets enhet Infrastruktur for spesialprosjekter nord.  

For spesielle delstrekninger (områder med ankomstspor, terminalområder, kulvert under E6 med mer) er brukt 
skjønnsmessige faktorer for oppjustering av aktuell byggekloss løpemeterpris. 

Priser for veganlegg er hentet fra Statens vegvesens erfaringstall. Priser for kraner er hentet av konsulent WSP 
direkte fra leverandører.  

Det er forsøkt ikke å ha for høy detaljeringsgrad på det som er estimert og der detaljeringsnivået var for 
detaljert i de første utgavene av estimatene har man forsøkt å slå dette sammen til «pakker» og brukt 
erfaringstall og «byggeklosspriser».  

Prosjektets egenart gjør at det vil være vanskelig å sammenligne dette estimatet med andre prosjekter. Med 
tanke på total sporlengde, kompleksitet og gjennomføringsperiode virker estimatet å ligge på er rimelig nivå. 
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Den store løsmasseskjæringen på alt 2A og 2B er estimert uten bruk av byggekloss, der transportavstand er den 
største driveren. 

Anvendte byggeklosser i estimatet er; 

  Daglinje enkeltspor 

  C21 Tunnel enkeltspor, ett løp, middels byggeforhold 

  C1 Tunnel dobbeltspor, enkle byggeforhold 

  A3 Daglinje dobbeltspor, tett bebyggelse bystrøk småhus / vanskelige byggeforhold 

  D1 Betongkulvert dobbeltspor, utenfor bebyggelse / enkle byggeforhold 

  D2  Betongkulvert dobbeltspor, i bebyggelse / moderat til vanskelige byggeforhold 

8.2 Tiltaksbeskrivelse 

Tiltaksalternativene er i sin helhet beskrevet i kapittel 6.3 (Torgård) og 6.4 (Søberg) samt oversiktstegninger 
POU-00-B-00001, POU-00-B-00002 og POU-00-B-00005. En kort oppsummering av tiltakene fra /11/ 
(kostnadsestimat) viser driverne for tiltakenes kostnad.  

Torgård 1C: 

Torgård alternativet tilrettelegges med minst 600 m lastegater og ankomst-/avgangsspor (også kalt ventespor 
og forkortes A/A-spor). Tiltaksalternativet bygges opp med følgende strekningsdelte byggeklosser fra sør:  

 Enkeltspor i dagen fra avgrening Dovrebanen ved Søberg til påhugg (ca. 900 m). Usikkerhet hvor 

påhugg skal være, kan også legges noe lengre sør i grustaket 

 Ny tunnel gjennom Vassfjellet som grener av fra Søberg. Tegnet opp 7010 m tunnel enkeltsporet med 

god fjellkvalitet. Usikkerhet konsept for rømningsveger og lengde (hvis påhugg lenger sør)  

o På slutten av tunnel utvides tunnelløpet til dobbeltspor (for uttrekk, ankomst/avgang) ca. 790 

m, slik at tunnelen totalt er 7800 m.  

 Selve terminalområdet strekkes over 1,5 km og har plassert lastegatespor og ventespor 

(ankomst/avgang) parallelt. Til sammen med sporvifter/sløyfer med forskriftsmessig kurvatur 1:9 

summeres sporlengde i terminalen til 12.800 m spor, fordelt på: 

o 6 lastegatespor mellom 770 og 815 meter 

o 6 ventespor mellom 1025 og 1335 meter 

o I vestre del mellom ventespor og lastegater anlegges det kjøreveier og depot for semitrailere 

og vekselflak. I vestre del mellom lastegate og kjøreveg anlegges et flatt område for depot 

containere og kjøreareal for hentingen av disse. Her kan det være mulig med reachstacker. 

o Hoved lasteprinsippet skjer med portalkran av type RMG, i et antall av 2-4 avhengig av 

trafikkutvikling. De har en bredde på 50 m og har plass til 8 lastespor under seg. I en start fase 

trenger en kun 6 av disse men restareal kan brukes til depot. 

 Fra terminalen fortsetter tiltaket med 4 parallelle ankomst/avgangsspor lagt under E6 og fortsetter på 

Heggstadmoen som en overgangskulvert, i til sammen 900 meters lengde.  

 Fra overgangskulvert til Heimdal stasjon 2 spor (dobbeltspor) tilsammen 1300 meter. For trinnvis 

utbygging (og muligens uansett) kreves det 4 spor på Heimdal stasjon.  

Areal for samlastere: 

 På Torgård er noen samlastere allerde i ferd med å etablere seg på næringsområder øst for tenkt 

planområde for terminalen. Inne på selve terminalområdet er det ca 20 – 25 da som vil kunne 

benyttes til samlaster formål. 

Spor og areal andre togslag og andre funksjoner:  
 For Torgård foreslås det å opprettholde biltog, vognlast og verksted håndteringen på Heggstadmoen 
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Veg 
 Atkomst til terminalen skjer via nytt kryss på E6 rett sør for dagens Sandmoen-krysset. Trafikken i 

Sandmoen-krysset er allerede i dag så stor at det er påkrevd med kapasitetsforbedring. Det foreslås ny 

atkomstveg gjennom eksisterende område med trafikkstasjon, motell og bensinstasjon. Det kan bety 

at disse funksjonene må saneres, men dette kan ikke avklares før i neste planfase. Det er behov for 

langtidsparkering for trailere og vogntog som også kan komme terminalen distributører til nytte. 

Felles Søberg: 

Terminalen på Søberg etableres med minst 600 m lastegater, avgrenset av E6 mot vest og Vassfjellet i øst. 
Lastegaten er i begge alternativ plassert rett over Hofstad leir, mens det som skiller er at ventespor i 2A er 
plassert nord for lastegaten (nær boliger) og 2B har ventespor rett sør på jordbruksareal Skjerdingstad.  

Areal for samlaster: 
 Det er for begge alternativene begrenset plass og muligheter for samlasterarealer inne på selve 

terminalområdet ved lastsporene. Samlastere bør etableres i det nye Hofstad næringsområde 

Spor og areal andre togslag og andre funksjoner:  
 Biltog og vognlast. Det er som for Torgård alternativet forutsatt at biltog og vognlast håndteres  på 

terminalen på Heggstadmoen slik som i 0-situasjonen 
 Verksted: Det er for både alternativ 2A og 2B lagt inn et spor på ca 50m som vil har plass til inntil 2 

vogner for mindre reparasjonsarbeider. Sporet vil ha en enkelt overbygg. Det forutsettes at de større 
reparasjonene uføres på verkstedet på Marienborg. 

Veg 
 Atkomst til terminalen skjer direkte fra E6 via Skjerdingstadkrysset. Dette krysset er uansett forutsatt 

utbygget med nye ramper i retning mot nord. Atkomst til samlasterområdet (som eventuelt kan være 

Hofstad næringsområde) forutsettes å skje via Skjerdingstadkrysset over E6 som i dag. 

Søberg 2A 

 Fra sør (Kvål) 1300-1400 m enkeltspor i dagen før terminalen 

 Løsmasserygg som forseres med 130-150 m skjæring med dobbeltspor. Stipulert 2 mill kubikkmeter.  

 6 lastegatespor med lengde fra 700 til 850 meter. Til sammen estimert 6710 meter. 

 For å få nok depotareal og kjøreveg internt er det lagt på lokk over E6 i ca. 900 m lengde.  

 6 ventespor i nord med lengde fra 660 m til 795 m. Til sammen 5045 meter. 

 Lengst nord 300 m enkeltspor i dagen tilkobling Dovrebanen. I tillegg lagt inn 2000 m enkeltspor på 

utsiden av laste- og ventespor for kapasitet nok i kombinasjon med hovedspor Dovrebanen   

Søberg 2B  

 Enkeltspor daglinje 100-200 m før ventespor (ankomst/avgang) 

 6 ventespor i sør med lengde fra 720 m til 825 meter. Til sammen 5815 meter. 

 Løsmasserygg. Estimert skjæring med enkeltspor 130-150 m. Stipulert 1,7 kubikkmeter masse. 

 6 lastegatespor med lengde fra 700 til 759 meter. Til sammen 6885 meter. 

 For å få nok depotareal og kjøreveg internt er det lagt på lokk over E6 i ca. 900 m lengde.  

 Nord for terminal enkeltspor ca 1600 m og i tillegg 1200 m dobbeltspor forbi terminal og ventespor 

8.3 Kostnadsestimat 

Oppdatert estimat er pr. 18. november 2014 et grunnlag for usikkerhetsanalyse som gjennomføres 20. og 21. 
november. Estimatet vurderes som godt og grundig til å være en utredning og et godt grunnlag til en 
usikkerhetsanalyse på utredningen. Prosjektets egenart gjør at det vil være vanskelig å sammenligne dette 
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estimatet med andre prosjekter. Med tanke på total sporlengde, kompleksitet og gjennomføringsperiode ble 
estimatet anslått å ligge på et tilstrekkelig godt nivå. 

Tabell 8-1 Opprinnelig kostnadsestimat 

Bygge- og ervervskostnad delstrekninger Alt. 1C Alt. 2A Alt. 2B 

Strekningskostnader:       

     Tunnel enkeltspor 1 836 0 0 

     Tunnel dobbeltspor og 2-spors tunnel 241 0 0 

     4-sporet kulvert under E6 863 0 0 

     Dobbelt spor i dagen/løsmassekulvert 360 422 1 177 

     Enkeltspor i dagen/løsmassekulvert 114 1 395 226 

     Sum strekningskostnader: 3 414 1 818 1 403 

Terminalkostnader:       

     A/A spor område 0 579 789 

     Terminalområde  1 468 769 667 

     Depot-areal 109 779 737 

     Kraner 125 125 125 

     Adkomstkontroll 8 8 8 

     Administrasjonsbygg 16 16 16 

     Sum Terminalkostnader 1 725 2 275 2 341 

Veganlegg:       

     Veger og ramper 252 278 278 

     Rundkjøringer/kryss 59 0 0 

     Bruer og kulverter 175 54 62 

     Sum veganlegg: 486 332 340 

Erverv:       

     Bygninger 75 200 150 

     Grunn 10 5 5 

     Næringsbygg 290 0 0 

     Sum erverv: 375 205 155 

Samlaster areal (grunnarbeid) 156 156 156 

Andre tiltak (stort sett kapasitet bane)* 0 0 0 

    
 

  

SUM estimat Bygge- og ervervskostnad 6 156 4 785 4 394 

Dette er altså estimatet som gikk inn i usikkerhetsanalysen 20-21.november. Resultat fra disse dagene 
oppsummeres i neste kapittel. 

8.4 Resultater fra usikkerhetsanalysen  

Analysen er gjennomført av Prokonsult. Analysemøtene ble gjennomført i Trondheim 20. -21. november 2014. 

Det ble satt en hensiktsmessig kalkylestruktur for utredningen med inndeling: 

 Strekningskostnader 

o Alt av bane utenom selve terminalen 

o Her ligger for eksempel linjen gjennom og løsmassekulvert Søberg 

o For Torgård ligger det 4 spor kulvert under E6 ved Sandmoen 

 Terminalkostnader (lastegate, ankomst/avgangsspor, bygninger inkl. adkomst, grunn, kraner) 

o For Torgård ligger både lastegate- og A/A-spor i samme post da de ligger parallelt 
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o For Søberg ligger det inne lokket over E6 for å få plass til depotareal og kjøreveier 

 Veganlegg (kryss, nye samleveger, konstruksjoner for eksempel bruer) 

 Erverv (oppkjøp, oppgjør arealinngrep) 

o En av de postene som økte etter usikkerhetsanalyse pga. flere næringseiendommer 

 Samlaster (de fleste samlastere lokaliserer seg selv, satt av areal kostnad for 50 dekar) 

o De 2 største har allerede tatt sitt lokaliseringsvalg 

 Usikkerhet: Avsetning basert på usikkerhetsanalysen.  

Resultatet av analysen etter simulering av usikkerheter lav-sannsynlig-høy er vist i tabellen under. Se Vedlegg 
13. Usikkerhetsanalyse UA-1400797-02-A Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen , for komplette resultater. 
 
Rammene vi anbefaler for prosjektet er i tråd med metodikken som brukes for store offentlige 
investeringsprosjekter, og er gitt som to verdier:  

 En verdi for forventningsverdien (P50)  

 En for øvre ramme (P85)  

P50 er den verdien som prosjektet bør kunne gjennomføres etter. Øvre ramme P85 er det oppdragsgiver som 
bør ha mulighet til å finansiere og en verdi som ikke vil gjøre prosjektet til noe man angrer på i ettertid. 
Resultater fra analysen av kostnad og dens usikkerhet er vist i tabellen under: 

 

Tabell 8-2 Resultater fra usikkerhetsanalysen (tall i 1000 kr) 

Alternativ 1C Torgård 2A Søberg Nord 2B Søberg Sør 

  Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % 

Strekningskostnader       3 298  49 %       1 471  32 %       1 058  24 % 

Terminalkostnader       1 707  26 %       2 286  49 %       2 352  54 % 

Veganlegg          603  9 %          344  7 %          352  8 % 

Erverv          749  11 %          262  6 %          212  5 % 

Samlaster          109  2 %          110  2 %          111  3 % 

Usikkerhet          228  3 %          174  4 %          242  6 % 

Forventet kostnad P50      6 694  100 %       4 647  100 %       4 327  100 % 

Konklusjoner 
Det er særlig tre områder hvor alternativene skiller seg fra hverandre:  

 Det er betydelig høyere strekningskostnader på Torgård enn på Søberg. Dette skyldes tilkoblingene i 

hver ende av den egentlige godsterminalen. 

 Terminalkostnadene er høyere for Søberg enn for Torgård-alternativene. Dette er en følge av 

begrensende arealer som gir behov for å legge et lokk over E6 i 800-1000 m lengde.   

På grunn av nærhet til næringseiendom, vil det også bli behov for en del erverv av disse som driver kostnad. 
Torgård utmerker seg ved sentral beliggenhet i forhold til etablert næringsliv og godsaktører. Men alternativet 
beslaglegger næringsbygg og eiendom som vil koste noe å erverve. På den negative siden er det lagt inn en 
kostbar tunnel og det er identifisert noe kvikkleire nær terminalområdet.  

Søberg utmerker seg med å ha mulighet til mer kostnadseffektivitet forutsatt at det er mulig å avhende 
løsmasseryggen, og dermed spare kostnader for transport av masser. På den negative siden vil Søberg nord 
(2A) ha nærføring til deler av et boligområde, blant annet pga. støy. Tilsvarende vil Søberg sør (2B) beslaglegge 
et større område dyrket mark. Dette alternativet vil ha 10 -15 % bedre massebalanse enn Søberg nord. I tillegg 
er det vesentlig usikkerhet knyttet til depot/kjøreareal på lokk over E6 for begge Søberg-alternativene. 
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9 TRINNVIS UTBYGGING 

Det sett på muligheten for en trinnvis utbygning av terminalen. I hovedsak innebærer dette å bygge ut 
terminalen med truck drift før man på et senere tidspunkt går over til kran. En av årsakene til dette er at 
brukerne av terminalen ønsker seg truckdrift. Terminalene er i utgangspunktet planlagt med kran, men det er 
blitt gjort enkel vurdering av konsekvensen ved å bygge ut terminalen med truckdrift. Det er tatt utgangspunkt 
i tallene fra Ganddal godsterminal. 

Hovedutfordringen med truckdrift er at det er arealkrevende. På begge alternativene er det ca. vinkel 1:9 i 
forhold til hovedsporet på sporet som fører til lastesporene. Lengden av terminalen vil bli 18 meter økt for hver 
meter ekstra bredde vi får. Om vi bruker tallene fra Ganddal Godsterminal vil godsterminalen før følgende 
breddeøkning på 115 m, og tilsvarende økning i lengde for å nå ut til alle spor. Bredde formasjonsplan 
sporområde kran er omlag 50 m inkl. hovedspor, men med truck vil bredden bli om lag 165 m. Dette er mer 
enn en tredobling av arealet.  

I følgende avsnitt vil trinnvisutbygning for de tre alternativene bli beskrevet. Det er lagt størst vekt på trinnvis 
utbygning for Torgård alternativet. Årsaken til dette er at Torgård alternativet anses å få størst konsekvenser 
ved en trinnvis utbygging, og samtidig som det er det alternativet hvor det vil være mest hensiktsmessig med 
trinn.   

9.1 0-alternativet 

 Aktuelle trinnvise utbygginger av 0-alternativet er: 

- Modernisering av Brattøra (effektiviseringstiltak) 

- Ombygging av Heggstadmoen til konteinerterminal (40-50 000 TEU) 

9.2 Torgård 

For en trinnvis utbygning for Torgård er følgende trinn vurdert. 

Det er vært stilt spørsmål til om Torgård kan bygges som en endeterminal i et første trinn. En fordeling av biltog 
og vognlast til Heggstadmoen og containere til ny terminal på Torgård vil medføre økt behov for skifting over 
Heimdal stasjon. Spørsmålet er om en kan utnytte ny terminal som endeterminal mens tunnelen bygges. En 
analyse av togenes logistikk viser at dette er mulig, forutsatt følgende:  

 Behov for både et nytt spor 3 og 4 på Heimdal stasjon for å håndtere ankomst- og avgangssituasjon og 

togskifter/skiftebevegelser. 

 Behov for et forbindelsesspor fra Heimdal stasjon og opp til terminalen på Torgård.  Dette vil også 

kunne fungere som et uttrekksspor for bevegelser mellom lastespor og ankomst- og avgangsspor.   

I det første trinnet kan en håndtere containere med truck/reachstacker på Torgård med 4 lastespor i 2022. For 
å få rasjonell drift må sporene ha tilstrekkelig avstand i bredden mellom seg, minimum 50 meter. To og to spor 
bør ligge parvis for å redusere breddebehovet. Det gjenstår areal nok til 3-4 ankomst-/ avgangsspor av de totalt 
6 sporene som trengs ved fullt utbygd terminal, for maksimal kapasitet.  

Med økende godsmengder til over 200 000 TEU, vil det være vanskelig å håndtere godstrafikk med 4 lastespor 
og reachstacker, og det må bygges minst to lastespor til. Det kan være mulig å bygge ett spor 5 spor, men dette 
gir en trangere situasjon for bruk av reachstacker. En overgang til portalkraner kan derfor bli nødvendig pga. 
mangel på kapasitet og lastespor. Kranspor kan legges ut uhindret og i trinn 2 bygges 2 stk. portalkraner. 

Det antas at de eventuelle besparelser som en første utbyggingsetappe med reachstacker vil gi er marginale. 
Men poenget er å ha en driftsform som man er mer “vant med”. En eventuell besparelse må veies opp mot 
eventuelt kompliserte ombygginger til portalkran med samtidig drift på en terminal med høyere godsvolumer.  
Denne besparelsen vil først også veies mot mer komplekse konverteringer for veiportal kran-løsning i senere 
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stadium med høyere volumer og parallelle pågående terminaloperasjon. Spesielt at oppsettet kan oppnås 
ledelse med reachstackers tar hensyn andre regionale og tekniske begrensninger er ikke optimal. 

De vurderte trinnvise utviklingsmulighetene oppsummeres i tabell:  

Tabell 9-1 Trinnvis utbygning Torgård 

Trinn/ beskrivelse Kostnad (mNOK) Effekter / Konsekvenser 

Etablere ny kulvert under E6. Planlegging, 
koordinering flere aktører 

Krever avgjørelse i 2015.  Store anleggsmessige synergier å bygge kulvert 
samtidig som 4-felts E6 E6 fullføres i 2017-18 

Trinn 0: Utvikle Heggstadmoen terminal Bygging: 2016-2018 
Kapasitet for dagens 2 godstog ruter med 
kombinasjon av biltog og container. Opp til 
kapasitet 25.000 TEU. For lite areal til å kunne 
håndtere tog og gods effektivt, og det er ikke plass 
til heltog lengre enn 200 m dvs. alle tog må 
splittes. Flere enn 2 togruter krever nytt spor 3 på 
Heimdal stasjon. Kravet er uavhengighet for 
kryssing persontog som trenger spor 1 og 2. 
Kapasitet: 160.000 TEU 

a) Minimumstiltak underbygning 
forsterkning og spor for kombitog 

51 

b) Fullføre container terminalen 75 

c) Vurdere Heimdal spor 3 hvis det ikke er 
synergier ift spor 4 

120 

d) Kryssingsspor/stasjoner 300 

Sum kostnad (mNOK) 546 

Trinn 1: Ny godsterminal uten Vassfjellet 
tunnel (som endeterminal) 

Bygging: 2018-2022 
Trinn 1 krever ytterligere ett spor 4. Utvide eksist. 
plan for spor 3 til å omfatte spor 4 også. 

a) Spor (3 og) 4 Heimdal stasjon 140 
Terminalområdet bygges med 4-5 spor lastegate 
truck/reachstacker basert. Min. lengde A/A-spor 
kan redusere kostnad. Tilrettelegges for kapasitet 
200.000 – 250.000 TEU avhengig av tilgjengelig 
strekningskapasitet som trolig vil være flaskehals 
mht. vekst for godstog. Hvis det går (for) lang tid 
før ny tunnel kommer må kapasitet økes mellom 
Søberg og Heimdal  

b) Bygge nytt kryss og vegsystem 603 

c) Kulvert under E6 (500 m 4-spors) 834 

d) Terminalens areal og alle spor  1 141 

e) Dobbeltspor fra kulvert til Heimdal st 347 

f) Grunnerverv, samlaster og usikkerhet 834 

g) Nye kryssingsspor (300)   Ikke med i sum under 

Sum kostnad (mNOK) 3 899 Kapasitet: 200.000-250.000 TEU 

Trinn 2: Gjennomkjørings-terminal, ny 
Vassfjellet tunnel. 

Bygging: 2023-2027 
Gir optimal effektivitet for terminal-logistikken. 
Dobbeltspor parsell Søberg-Heimdal vil gi 
tilstrekkelig kapasitet for godstog.  

a) Tunnelbygging, usikkerhet, erverv 2 182 

b) Påkobling Dovrebanen v Søberg  110 

Sum kostnad (mNOK) 2 293 Kapasitet: 250.000 TEU 

Trinn 3: Etablere portalkraner  Bygging: 2028-2030 Øke kapasitet når markedsbehov tilsier det.  

a) Rest lastespor, A/A- spor, usikkerhet 560 Vurdere kombinasjon av truck og kran 

b) 2 portalkraner 82   

Sum kostnad (mNOK) 642 Kapasitet: >300.000 TEU 

Sum totalt trinn 1-2 6 834   

 

Siste trinn vil være å bygge tunnelen mellom Søberg og Torgård i Vassfjellet. Kostnaden for tunnelen er 
beregnet til 2,1 MRD kr. Terminalen blir en gjennomfartsterminal. Med fullført tiltak kan alle tog sørfra kjøre 
direkte til terminal Torgård i stedet for via Heimdal stasjon. I tillegg kan fjerntogene og regiontog (som ikke 
stopper på Melhus) bruke ny forbindelse og oppnå 4-6 min reduksjon i kjøretid. Det blir også doblet kapasitet 
på parsellen Heimdal-Søberg da man får et “dobbeltspor”. Dette vil gi mulighet til å øke persontrafikken.   
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Følgende figur viser markedsutvikling og kostnad for hvert steg før kapasitet utvikles: 

 

 

Figur 9-1 Markeds og kapasitetsutvikling for Torgård 

Diagrammet viser forholdet mellom kapasiteter for dagens situasjon/referanse og prognosene for hhv. 500 m 
og 750 m tog. Rød linje viser kapasitetsutviklingen som oppnås med investeringer som vises nederst i 
diagrammet (akkumulert økning i totalkostnad for tiltaket).  

Oppsummering av trinnvis utbygging på Torgård 

En løsning med sekketerminal på Torgård anbefales ikke som et selvstendig alternativ, uten intensjon om full 
utbygging til gjennomkjøringsterminal med ny tunnel. Varianten med utbygging i tre trinn har følgende 
forutsetninger og konsekvenser: 

Trinn 1: Endeterminal. Investering på 3 205 millioner kroner fordelt på årene 2018-2021.  

 Bruk av Heggstadmoen og Heimdal stasjon som terminal og ankomst-/avgangsområde i stedet for ny 

terminal har betydelige ulemper både for terminallogistikk og for omgivelsene.  

 En slik terminal vil være mindre effektiv med flere skiftebevegelser enn en ny 

gjennomkjøringsterminal. Istedenfor en reduksjon på 19 prosent i terminalkostnad anslås reduksjonen 

på 13 prosent. 

 Det må legges ut flere spor ved Heimdal stasjon som trolig vil berøre omgivelsene/eksisterende 

bebyggelse noe, og det vil bli større støybelastning rundt stasjonen.  
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Videre er nytten ved tunnelen fjernet. Det gjelder all nytte som i den opprinnelige analysen var beregnet for 
passasjerer og persontogoperatører, samt tidsgevinsten for godstog som følge av tunnelen. 

Trinn 2: Vassfjellet tunnel og etablering av gjennomkjøringsterminal.  

 Investering på 2 117 millioner kroner fordelt på årene 2023-2027. 

 Persontog (som ikke skal innom Melhus) får 4-6 min tidsgevinst. I tillegg kapasitetsgevinst som følgen 

av tidsinnkorting og bedre stigningsforhold for godstogene 

 Effektivitetsgevinst i terminalkostnader anslås til 19 prosent 

Trinn 3: Portalkraner og mer sporkapasitet etter markedsbehov  

 Overgang til flere portalkraner 50-150 mnok avhengig av antall 

 Flere laste- og ventespor kan bygges over årene 2028-2030. 

 Full realisert nytte for persontog av ny tunnel påløper fra når tunnel er bygget 

9.3 Søberg 

Aktuelle trinnvise utbygginger av alternativ 2A og 2B er: 

Trinn 1. Gjelder for alt 2A og 2B. Ikke å etablere terminalområde over E6 

Arealmessig er aktuelt terminalområde på Søberg betraktelig smalere enn Torgård på grunn av terrengformer 
og annen infrastruktur/bebyggelse. Det gir en enda større utforming dersom det skal utvikles en terminal i 
etapper, med først å bygge en terminal tilpasset reachstackerhåntering med senere overgang til kran.  
Utforming med reachstackers vil være lik som på Torgård.  

I en første fase kan det etableres en terminal med to kraner og et mindra areal til depot, noe som gjør at 
utbygging med lokk over E6 (E6 i kulvert) kan utsettes til en senere fase. 

Trinn 2. Volumer opp mot 300 000 TEU 

Når godsmengden øker vil det bli større behov for depot arealer og terminalområdet må utvides mot vest og 
legges på lokk over E6. 

Oppsummering trinnvis utbygging på Søberg 

Det anbefales ikke å starte med en utbygging uten kran, kun med reachstackers på Søberg, på grunn av mindre 
tilgang på areal enn på Torgård, som gir dårligere løsninger for terminallogistikken. Det er mulig å bygge ut med 
to kraner i en tidlig fase og avvente lokk over E6. Dette kan bygges ut når godsvolumene kommer opp mot 
300 000 TEU. 
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