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v/Jernbanedirektoratet
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Fremtidens godsterminaler
- Nullutslippsterminaler

- Bygg forsynes med solceller og fjernvarme

- Faser ut fossilt drivstoff

- Ladestasjoner for elektrisk løfteutstyr

- Kontaktledning frem til laste- og hensettingsspor

- Enklere logistikk ved ankomst og avgang

- All skifting kan gjøres med elektrisk ladbare lokomotiv

Jernbanedirektoratet





Utledet behov
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• Isolerte godsspor på Heimdal stasjon.

• Ved avvikling av godshåndtering på Brattøra og Nyhavna må 
tilsvarende funksjoner etableres på Heggstadmoen.
− Vognverksted
− Billast

− Vognlast

• Lange godstog med høy grad av samtidig ankomst.

• Effektiv og autonom veitrafikkavvikling.

Jernbanedirektoratet
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Heimdal stasjon sør

- Tre spor til plattform
- To dedikerte godsspor
- Håndterer 650 meter lange 

godstog
- Tilgang til samtlige spor på 

terminal fra spor 4 og 5
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Heimdal stasjon nord

- Dobbeltsporet jernbanebru 
over Bjørndalen veg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Traubru i plasstøpt betong
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Heimdal stasjon

Jernbanedirektoratet
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Heggstadmoen godsterminal

Jernbanedirektoratet



12

- Østre og vestre avgrensning
- Separerte driftsfunksjoner
- Ett nivå på hele arealet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
To driftskonsepter
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Begge løsninger har fire lastegater hvor reachstackere kan kjøre inn til sporI drift vil alternativ 2 være mer robust. Løsningen med kran ha et større overskudd til å ta unna topper i godshåndtering, mens alternativ 1 vil ha behov for mer skifting som igjen vil påvirke Heimdal stasjon.Her ser vi også at alternativ 1 strekker seg noe lengre sør enn alternativ 2 som gir mindre plass til gate-arealet og konflikt mot Sandmoenkrysset



Grunnforhold

• Ikke gjennomført grunnundersøkelser i 
denne fasen

• Basert på tidligere gjennomførte 
undersøkelser samt offentlig informasjon

• Område i sørlige ende av 
terminalområde
− Fyllingen fundamenteres på peler

Jernbanedirektoratet
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Øvrige funksjoner
- Vognverksted
- Sorteringsspor
- Bilvognsspor
- Vognlast 
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Gate
- Automatisert inn- og 

utkjøring
- Oppstillingsarealer



Anleggsgjennomføring
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• Store deler av ombyggingen kan gjennomføres uten å påvirke eksisterende drift i dag.

• Heimdal stasjon bør bygges ut først

• Areal i nordøst for øvrige funksjoner – Verksted, bilvogner, vognlast
− Gir mulighet for avlasting av Heggstadmoen og økt kapasitet på Brattøra under bygging

Nummerering referer til delområder, ikke rekkefølge

Jernbanedirektoratet



Miljøkonsekvenser
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• Vurdering av konfliktpotensial for miljø er 
sammenstilt i tabell. 

• For landskapsbilde, naturmangfold, 
naturressurser og kulturarv er 
konfliktpotensialet vurdert til 
noe/ubetydelig. 

• For friluftsliv/ by- og bygdeliv er 
konfliktpotensialet vurdert til middels. 

• Samlet vurderes konfliktpotensialet for 
miljø til noe/ubetydelig.

Jernbanedirektoratet



Støyberegninger
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• T1442  Veileder

• Dagens situasjon  

• Heimdal st. 

• 2030

• 2050

• Teknologi

Jernbanedirektoratet



Støyberegninger – dagens situasjon
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Dagens situasjon Heggstadmoen

Jernbanedirektoratet

Dagens situasjon Heimdal



2050 perspektiv
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Alternativ 1 Alternativ 2

Jernbanedirektoratet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Støyberegninger gjennomført med dagens teknologi, brenselsmotorer på Reachstackere



Støyberegninger – 2050 uten utbygging vs med utbygging
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• Beregningene viser at det er 
persontogtrafikken som vil gi det 
største bidraget til støy fra tog i 
fremtiden.

Jernbanedirektoratet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I tillegg til støyen som kommer av forlengelse av terminalen sørover



Veg og trafikk

• Kartlegging av dagens 
situasjon og fremtidig 
situasjon
− trafikkmengder

• Tiltaket understøtter 
trafikk til og fra 
terminalen og øvrige 
funksjoner

• Fremtidige utfordringer 
i området

Jernbanedirektoratet



Vegtiltak
- Heggstadmoen
- Industriveien
- GS-vei

Jernbanedirektoratet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Etablerer barriererHeggstadmoenTerminalgataTiltak- Omlegging av HeggstadmoenPåkobling av industriveienVil håndtere vekst i trafikk som følge av terminalutvidelsen i 2030 perspektivet, men vil ha lite restkapasitet.



Veg og trafikk
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Sammensatt utfordring

• Regulerte boligområder og 
næringsarealer

• Regulerte trafikktiltak

• Område i vekst

Jernbanedirektoratet



Arealbruksendringer
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• Næring og industri
− Utvidelse av godsterminalen på 

Heggstadmoen forutsetter omregulering 
og erverv av arealer som i dag brukes til 
næringsformål. 

• Bolig- og bydelsmiljø
− Tiltaksområdet berører ingen 

boligeiendommer direkte. 

− Bolig- og bydelsmiljø vurderes først og 
fremst kunne bli negativt berørt av støy 
fra terminalen, økt godstogtrafikk og økt 
biltrafikk. 

Jernbanedirektoratet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
	



Kostnader
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Tiltak Forventet kostnad

Alt 1 2344 MNOK

Alt 2 2450 MNOK

Tall i 2019-kroner. 

3 viktigste usikkerheter
1. Lokale forhold – Grunnforhold
2. Anleggsgjennomføring
3. Prosjektering og modenhet

Jernbanedirektoratet



Spørsmål og svar

30
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