
Logistikknuten i Trøndelag

Trondheimsregionen 26. april
Gaute Dahl, STFK



Hva er problemet ?

• Lite rasjonell godsterminal 

i Trondheim sentrum som 

ikke tåler vekst

• Voksende godstransport 

på vei



Hvem eier problemet?

• Næringsliv i Trøndelag – kostbar transport

• Kommunene – trafikkbelastning, ansvar for 

næringsutvikling (inkl. havn)

• Fylkeskommunene – lite bærekraftig 

regional utvikling (næringsliv og transport)

• Jernbaneverket - togløsninger taper 

relevans og verdi

• Regjeringen - eier og driver infrastruktur 

som ikke gir mer miljøvennlig og 

trafikksikker godstransport på båt og tog

Mao: Alle og ingen.



Hva har problemeierne gjort? 

• Næringslivet – har levd med problemet og etterlyst 

rask beslutning og framdrift.

• Kommunene – har (med enkelte unntak) prioritert 

bomiljø foran næringsutvikling

• Fylkeskommunene – har ønsket seg geografisk 

samlokalisering av havn og jernbaneterminal

• Jernbaneverket – har utredet spørsmålet gjennom 

KVU og anbefalt delt løsning i sør.



Regjeringen 

har ikke oppfattet problemet 

som akutt og bestilt utredning:

«I et lengre perspektiv kan det derfor være  aktuelt å 

etablere nye terminaler. Det er gjennomført KVU/ KS1 for 

nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Regjeringen 

har ikke tatt stilling til hvilket konsept som skal legges til 

grunn for den videre planleggingen,» 
(Meld. St. 26 (2012–2013) s. 185, min utheving).

«Samferdselsdepartementet mener en vurdering av hvilken betydning samlokalisering av 

havn og jernbaneterminal må ses i et større og lengre perspektiv enn det normalt er rom 

for i en KVU. Departementet mener derfor at dette spørsmålet blant annet må vurderes i 

lys av resultatene fra den igangsatte samfunnsanalysen av godstransport hvor 

potensialet for kombinerte sjø- og jernbanetransporter skal vurderes.»
(Meld. St. 26 (2012–2013) s. 307).



konklusjoner fra KS1

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf#search=KS1

«støtter KVUens anbefaling om en delt løsning sør.»

«Hovedgevinsten ligger i transporten mellom Oslo og 

Trondheimsregionen.»

I forhold til selve lokaliseringen er nivået på beslutningsinformasjonen som 

foreligger foreløpig for grovt. For de aktuelle lokaliseringsalternativene må 

prosjektet:

• Gjennomføre en konsekvensutredning.

• Kartlegge grunnforhold da blant annet forekomster av kvikkleire kan 

vanskeliggjøre realiseringen av enkelte alternativer.

• Detaljere behov for tilstøtende infrastruktur.

• Konkretisere mulighetene for trinnvis utbygging.

• Skissere en robust finansieringsordning.

• Sikre politisk forankring i kommune for lokalisering.

• Skape generell forankring for valgt lokalisering.

http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/KS-rapporter/ks1_nytt_logistikknutepunkt_Trondheimsregionen.pdf


Hva gjør vi nå?

• STFK vil ikke vente på 

nasjonal utredning (sommeren 2015)

• Iverksetter en regional 

prosess som involverer alle 

viktige interessenter i hele 

Trøndelag, og som kan 

forankre en beslutning.



STFK søker midler fra MD

Tenkes brukt i tett samarbeid med IKAP og som kan bety: 

• Egne, regionale tilleggsutredninger
– Hvordan kan en delt løsning driftes som funksjonelt logistikknutepunkt? 

– Kan vi i så fall allerede nå etablere et «logistikkcluster» som organiserer 

og koordinere transportressursene (f. eks. elektriske lastebiler mellom 

terminal og havn, og samordning av godsdistribusjon i Midtbyen)?

– Vil elektrifisering av Meråkerbanen endre godsvolum og –strømmer? 

• Regional planprosess og -vedtak i fylkene

• At en kommune får, og tar på seg ansvaret 

for å huse ny jernbaneterminal. Ny KVU er ikke påkrevd. 



Åpne logistikknuten 

• med en prosess som er åpen for 

– flere mulige utfall (konsept- og lokaliseringsvalg)

– flere mulige innretninger (ikke nødvendigvis regional plan)

– flere mulige utredningstemaer (prosessen veileder hva 

som skal utredes eller dokumenteres grundigere)

– flere standpunkt (at konsensus verken kan være mål eller 

middel for den regionalpolitiske prosessen)

MÅL: Oppnå tilfredsstillende regional enighet om hvor ny 

jernbaneterminal kan bygges så raskt som mulig.


