
Nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen 

Utredning (etter KVU) 

Trondheimsregionen 

Værnes 20.06.2014 

1 



Innhold 

1. Oppdraget 

2. Prosjektplan 
a) Organisering 

b) Tiltaksplan 

c) Overordnet konsekvensutredning 

d) Transportanalyse 

e) Framdrift og møter 

3. Videre prosess 

 

 

2 



Jernbaneverket organisering 

3 



Prosjektutløsende  
behov 

Jernbane godsterminal i 
Trondheim er på 
kapasitetsgrensen og for lite 
effektiv. 

  

Basert på forventet 
konsumvekst og økt 
transportbehov, er det innen 
2020 nødvendig å: 

  

• etablere økt omlastings-
kapasitet i et nytt 
logistikknutepunkt for 
Midt-Norge og 

 

• øke effektiviteten i nytt 
knutepunkt og fremtidig 
tilkoblet infrastruktur  
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KONSEPTUTVIKLING 

i KVU 
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Oppdragsbrev 08.05.2014 

• Regjeringen har besluttet Konsept D "Delt 
løsning" for nytt logistikknutepunkt som 
omfatter to alternativer; Søberg og Torgård. 

•  Regjeringen vil ta endelig stilling til 
lokaliseringsalternativene før ordinær 
planlegging kan starte etter plan- og 
bygningsloven 

• Frist 2014 for utredning med et godt 
saksframlegg med anbefaling 

• overordnet konsekvensutredning av 
vesentlige forhold knyttet til jordvern, støy, 
naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer 
mv.  

• omfanget avgrenses til det nivå som SD har 
behov for å fastslå om det er forhold som 
ekskluderer eller vesentlig forringer 
egnetheten 

• Fullstendig konsekvensutredning jf plan- og 
bygningsloven i neste fase 
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Forts. oppdraget 

• Utredningen gjøres i nært samarbeid med havnemyndighetene 
(Kystverket og Trondheim Havn IKS) og Statens vegvesen 
 

• god dialog med logistikknæringen generelt og samlasterne spesielt, 
deres investeringsplaner (Schenker, PostNord, DHL mfl)  
 

• Det er viktig at prosessen knyttet til etablering av en ny 
godsterminal leder til en samlet god løsning for logistikknæringen. 
 

• Gjennomføre oppdaterte kostnads- og nytteberegninger.  
• Vurdere egnethet for trinnvis utbygging m. kostnadsanslag  
• Kostnader for ev veg- eller jernbane utover selve terminalen må 

synliggjøres 
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Forts. oppdraget 
• Må synliggjøre økt terminalkapasitet med planer for økt 

strekningskapasitet Oslo-Trondheim. 
 

• overordnet vurdering av effekter for godsvolumer av 
fornyelsestiltak for å gjøre Dovrebanen robust mot klimaforhold 
 

• Koordinere  med den brede godsanalysen og andre utredninger 
 

• Anslått maks.kapasitet for de to alternativene bør komme fram. 
 

• Formålet med å koordinere utredningen med godsanalysen er å 
få et best mulig grunnlag til å vurdere fremtidig kapasitetsbehov 
 

• Overordnet prosjektplan oversendes dep. innen 1. juli 2014. 
Beskrive samarbeidsform hvordan koordinere med andre 
relevante utredninger 

8 



Hvordan utføre oppdraget? 

• Oppgaven er å gi Samferdselsdepartementet 
et faglig grunnlag for å velge mellom de to 
aktuelle alternativ Søberg eller Torgård.  

– ikke prosess ihht plan- og bygningsloven 

– raskest mulig utredning 

– bringe prosjektet til en modenhet slik at en plan- 
og bygningslovsprosess kan starte i neste  fase  

• “Tiltaksplan, transportanalyse og 
overordnet konsekvensutredning” 
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ORGANISERING 
Organisering av prosjektet 
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Organisering 
Jernbaneverket 

Prosjekteier 

Jernbaneverket 

Prosjektleder 

Jernbaneverket  

prosjektgruppe 

Jernbaneteknikk 

Konsulent 1 

Tiltaksanalyse, KU  

Konsulent 2  

Godsstrømmer 

Konsulent 3 

Usikkerhetsanalyse 

Informasjon / 
administrasjon 

Prosjektstøtte 

Offentlig myndighet, 
næringsliv, brukere 

Ref.gruppe 1/2 

Direkte berørte, 
interesseorg. 

Ref.gruppe 3 

JBV, SVV, TH, Melhus, 
Orkdal, Skaun, 

Trondheim, Fylket, FM 

Samrådsgruppe 

JBV, SVV, TH 

Styringsgruppe 
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Styringsgruppe 

Styringsgruppe, funksjon: 

• Prosjekteiere infrastruktur 
og framtidig driftsansvar 
(veg, bane, sjø) 

• Kompetanse til strategiske 
beslutninger for prosjektet 

• ha nødvendige fullmakter 

• Møter følger samrådsgruppe 

 

Bemanning: 

• Jernbaneverket: Anne 
Skolmli og Anita Skauge 

• Statens vegvesen: Kjetil 
Strand  

• Trondheim havn: Wollert 
Krohn Hansen 
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Samrådsgruppe 

MANDAT - forslag 

• Gi berørte kommuner og 
forvaltningsetater innsyn, 
påvirkningsmulighet og 
medvirkning 

• Søke lokal og regional 
legitimitet og forankring 

• Avtale dialogpunkter og 
ressursbruk mellom aktørene 

• 3 møter i prosjektperioden 

• I tillegg kan prosjektet møte i 
kommunenes styringsorganer  

BEMANNES AV 
• Jernbaneverket: Anne Skolmli 
• Statens vegvesen: Eva Solvi 
• Kystverket: Harald Tronstad 
• Trondheim Havn: Wollert Krohn-Hansen 
• Trondheim kommune: Geir Waage 
• Melhus kommune: Jorid O. Jaktøyen og 

Sigmund Graabak 
• Skaun: Jon P. Husby 
• Orkdal: Gunnar Lysholm 
• Sør-Trøndelag fylke: H. Hegle 

(Fylkesrådmann, fylkesordfører) 
• Fylkesmannen: Svein Fjørtoft Hole 
• Forslag fra kommuner 6.6.14: at deres 

repr. fra interessentgruppe 2 går inn i 
samråd, for å redusere kommunens 
ressursbruk (hvis èn fra plan uansett må 
støtte ordfører i samråd).  
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2 referansegrupper  
repr. med ulike behov  

Gruppe 1) Næringsliv og offentlig forvaltning.  
– Representanter for brukere: Samlastere, togoperatører, 

lastebilselskap og næringsforening. Fagmøter, workshop og 
høringer 

– Berørte kommuner , Statens vegvesen og fylkeskommune. 
Involveres i fagmøter, workshop og høringer.  

– Kommune avgjør selv om de stiller i både samråd og 
referansegruppe eller begge. Etter møte med samråd 6.6 og 
brukere 17.6 bestemt at opprinnelige gruppeinndeling 1) og 
2) slås sammen 

Gruppe 3) Andre interessenter.  
Representanter for grunneiere,  lokalbefolkning, interesseorg. 
(eks. miljøorganisasjoner). Involveres i 2 Workshop og høringer 
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PROSJEKTPLAN – V. 28.MAI 2014 

Hvordan gjennomføre oppdraget? 

Høring av prosjektplanen – frist for merknader 17.6.2014 
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SAMFUNNSMÅL 

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



Prosjektmål - Hierarki 

Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, 
kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt 

logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter 

1. Kapasitet til LKP skal være 300.000 i 2022 og 
400.000 containere i 2050. Det skal være plass til 

andre togslag. 

I: Antall containere pr tid etterspurt tidsperiode, 
antall tog, antall godsbiler  

Samlet areal 
300-350 da:  

- 200-250 da 
kombiterminal 

- 20-50 da 
andre togslag. 

- 100 da for  
samlastere og 

speditører 

Det skal være 
nok kapasitet 
på tilknyttet 

veg- 
infrastruktur 
knyttet til ny 
og omfordelt 
distribusjons-

trafikk 

Når kapasitet 
og 

godstrafikk 
Dovrebanen 

øker skal ikke 
LKP være 

begrensende 
for veksten. 

Legg inn som 
krav 

2. Ny godsterminal skal være 
50 % mer effektiv i drift enn 
dagens terminalsystemer. 

I: Kr (tid?) pr tog eller 
container 

- Lastegater 
skal håndtere 
minst 600 m 

lange tog    

-A/A-spor skal 
være 600-

1200 m lange 

 Antall 
trafikk-

bevegelser i 
terminalen 
skal være 

minst mulig 

3. Sum av 
distribusjons- 

og 
omlastings-
kostnad skal 

reduseres 
med 30 %. 

I: Kr pr tonn 
og tonnkm 

LKP skal være 
attraktiv for 

samlastere, 3-
PL aktører og 

annen 
transport-
skapende 

virksomhet 

4. Overført trafikk fra veg til 
bane og sjø skal redusere 

luftforurensing og ulykker.  
I: Andel på bane i korridor 6 

skal øke med…. 

- Terminalen 
skal ha 0-
luftutslipp 

-  Tonn CO2 
reduseres 

med… 

- NOx 
partikler skal 

reduseres 
med…  

Antall ulykker 
og ulykkes-
kostnader 
redusert 

med… 

I: Antall 
skadde, 

drepte og kr.   

5. Inngrep/ 
negative 

konsekvenser i  
verdifull natur- og 

kulturmiljø skal 
begrenses. 

I: Dekar 
 

- flora, fauna og 
biologisk 
mangfold 

- kulturminner, 
kulturmiljø  

- kulturlandskap 
og dyrket jord 

- nærmiljø- og 
friluftslivs-
områder 
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HVA ER ET  
LOGISTIKKNUTEPUNKT? 

• Videreutvikling og integrering av de ulike 
transportformene og løsninger for gods 

• har kombiterminal, terminaler og anlegg for 
samlastere, andre store transportbedrifter samt 
containerhavn der veg-, bane- og sjøinfrastruktur 
knyttes sammen 

• alle elementer ikke nødvendigvis samme sted 
• Strategisk riktig lokaliserte logistikknutepunkt er: 

– nær store produksjons- og/eller forbruksområder  
– ved start- og målpunkter for flere transportmidler 
– der store godstransportstrømmer møtes 
– lett å bytte transportmiddel og spre godstrømmer 
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Tiltaksalternativer 
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• Tiltaksalternativer:   

– 0) Referanse / 0-
alternativet  

– 1) Søberg  

– 2) Torgård 

– trinnvis utbygging 

• Hvert alternativ 

– kostnadsanalyse 

– Transport-, logistikk og 
kapasitetsanalyse 

– Samfunnsøkonomi 

 



Planområdet 
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Jernbaneobjekter: 
• Heimdal stasjon 
• Heggstadmoen 

bilterminal.  
• Melhus – holdeplass, 

kort kryssingsspor. 
• Søberg - langt 

kryssingsspor 

Planområdet med mulige fysiske tiltak på:   
• Jernbane: Fra Brattøra til Ler 
• For veg: Fra Brattøra, på E6, Fv  Sluppen, til 

Ler.  
• Fra ny godsterminal til E39-Orkanger  
• Havn: utvidet havnekonsept Orkanger og 

hva skjer med dagens havn 



Prosess Tiltaksplan med 
konsekvensutredning 

Utredning nytt 
logistikknutepunkt 

1. Startfase 

Oppdrag,  

prosjektplan 

idèdugnad 

Mål /  

indikatorer 

2. Tiltaksplan  

(spor og areal) 

Spor- og arealplan 

Grunnundersøkelser 

0-alternativ: Brattøra,  
Heggstadmoen og 

havn 

Kostnadsestimat, 
usikkerhetsanalyse 1 

3. Transport-  

analyse 

Markedsanalyse 

 Godsstrømanalyse 

Trafikkanalyse 

Kapasitetsanalyse 

Miljøregnskap 

4. 
Konsekvensutredning 

Samf.økonomi 

Prissatte  

konsekvenser 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 

Andre virkninger (bl.a 
ROS) 

Usikkerhetsanalyse 2 

5. Sluttfase 

Høringer 

Behandling  

Styringsgr., JBV-  

ledelse og SD 

Sluttrapport 
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Samfunnsøkonomi  
tema for konsekvensutredning 

PRISSATTE - NÅVERDI 

• Kostnad for infrastruktureier 
– Investeringskostnader  

– drift og vedlikeholdskostnader  

• Kostnader for transportører: 
– Omlastingskostnader 

–  transportkostnader og 

–  distribusjonskostnader 

• Kostnad for tredjepart/omgivelse: 
– Miljøkostnader; utslipp (CO2, NOX,) støy, 

kø og ulykke 

 

IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 
• YTRE MILJØ 

– Landskapsbilde/bybilde 
– Nærmiljø og friluftsliv 
– Naturmiljø 
– Kulturmiljø 
– Naturressurser 
– Støy (også under prissatte) 

• SAMFUNNSUTVIKLING 
– Byutvikling og regionale virkninger. 
– Næringsutvikling og sysselsetting (indirekte) 
– Forholdet til overordnede planer 
– Sysselsetting andre direkte virkninger 
– Sårbarhets og risikoanalyse (ROS) 

• FLEKSIBILITET  
– Behov og mulighet for etappevis utbygging 
– utvidelsesmuligheter 
– mulighet for endret teknologi 
– driftsløsninger. 

 
 
 

USIKKERHETSANALYSE 
Kostnad og relevante nytte-konsekvenstema  
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Oppdatere markedsanalysen  
fra 2009 
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Distribusjonsområdet terminal. 
Transportstrømmer til/fra Trøndelag 



Fra godsstrøm til trafikkanalyse 
for hvert alternativ 

Transporter til/fra Trøndelag nasjonal godsmodell 

Varer/container 

Veg (tonn) 

Antall 
godsbiler ådt 

Bane (tonn) 

Antall tog strekning 

Containere 
samlaster 

Distribusjon 
veg ådt 

Containere 
pakke 

Distribusjon 
veg ådt 

Båt (tonn) 

Antall skip 

Containere sjø 

Distribusjon 
veg ådt 

Bulk (våt, tørr). 
Behandles ikke 

Båt (tonn) 

Veg (tonn) 

Veg (ådt) 
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Framdrift 

Prosess Beskrivelse Frist Ansvar 

1. Oppstart JBV organiseringer og bestiller. 
Idèdugnad/workshop 

1.7.2014 JBV 

2. Tiltaksplan Sporplan, tilknytninger, arealer 2.10.2014 Konsulent 

3. 
Transportanalyse 

Markedsanalyser, 
godsstrømmer, trafikk, 
kapasitet, miljøregnskap 

25.9.2014 Konsulent 

4. Overordnet 
konsekvens-
utredning 

Samfunnsøk. Analyse, KA-
metode, usikkerhetsanalyse 

15.10.2014 Konsulent 

5. 
Avslutningsfase 

Hovedrapport, høringer, 
behandling styringsgr./samråd, 
JBV-ledelse 

21.11.2014 
31.12.2014 

konsulent 
JBV 
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Møteplan eksterne 
Fase/milepæl Deltakere Dato Ansvar 

Etter pressemeld. Trondheimsregionen 25.4.14 

Folkemøte Melhus Melhus, beboere, naboer 6.5.14 Forening 

Prosjektplan utkast Samrådsgruppe møte 1 6.6.15 JBV 

Folkemøte Torgård Torgård, Heggstadmoen  11.6.14 Lokale 

Prosjektplan utkast Næringslivsinteressenter 17.6.15 JBV 

Orientering underveis Trondheimsregionen 20.6.14 Tr.regionen 

Workshop 1 Alle interessentgrupper 27.6.14 JBV 

Orientering underveis Melhus kommunestyre 9.9.14 Melhus kommune 

Orkdal kommunestyre 24.9.14 Orkdal 

Skaun  Før elg Skaun 

Trondheim  sept Trondheim 

« Sør-Trøndelag fylke 16.okt Fylket 

Orientering underveis Trondheimsregionen 19.9.14 Tr.regionen 

Workshop 2 Interessentgr. 1) og 2) Ca.20.9. JBV 

Orientering  Samrådsgruppe møte 2 Sept/okt? JBV 

Workshop 3 Alle interessentgrupper Okt. JBV 

Orientering resultat Samrådsgruppe møte 3 Nov. JBV 
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Videre arbeid 

• Utredning nytt logistikknutepunkt 
– Prosjektprogram viser prosess og ressursplan. Frist til 

SD for godkjenning 1.juli 
• Prosjektplan-  verktøy for dialog med omgivelsen 

– Anskaffelser – konsulent. Tilbudsfrist 6.juni 
• Undersøkelser må startes snarlig 

– Frist utredningen innen 2014 

• Finansiering: Bearbeides mot neste NTP 2018-27 
• Videre prosess mot bygging 

– Etter regjeringens valg - Planlegging PBL  2015-2018  
(reguleringsplan?)  

– Detaljplan 2018-2019 hvis i neste NTP (lages i 2015, 
vedtas i 2016)  
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