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1

Innledning
En konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt (LKP) i Trondheimsregionen har blitt
gjennomført av Jernbaneverket og konsept Delt sør ble anbefalt løsning.
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.
Jernbaneverket har valgt at beslutningsgrunnlag skal innarbeides gjennom en Tiltaksplan og
overordnet konsekvensutredning. Multiconsult har blitt engasjert til å bistå i dette
utredningsarbeidet, og dette notatet tar for seg en kapasitetsvurdering av vegnettet for de to
alternative plasseringene av jernbaneterminal.
Videre går oppdraget 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 uavhengig av alternativ: E6, E39 og Fv706 («Osloveien»). Det er viktig å redegjøre om
kapasitetene er tilstrekkelige også for det fremtidige trafikkbildet. Kapasitetene 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.
Denne veksten skal vise til grunnlag som baseres på: valg av tilknytningsløsning, dagens
trafikksituasjon, trafikk- og godsprognoser samt trafikkgenerering fra det nye LKP.
Denne rapporten er ment til å gi et vurderingsgrunnlag for LKP-alternativene, Torgård og Søberg,
med hensyn til tilknytning- og kapasitetsvurderinger.
Dette notatet baserer seg på grunnlagsdata mottatt fra Statens Vegvesen og Cowi/Sitma. Statens
Vegvesen har kjørt Regional Transportmodell, og sendt over resultater i form av Shape-filer for
prognoseårene 2018 og 2050. Cowi har, i 2014, på oppdrag fra Jernbaneverket gjort en vurdering
og analyse av godsstrømmer ved nytt LKP i Trondheimsregionen. Fra Cowi/Sitma mottok vi rapport
og selected link-plott for de ulike terminalplasseringene for referanse, 2022 og 2050,beregnet med
den nasjonale godsmodellen.
Notatet inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens
vegvesen.
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Lokalisering
Figur 2-1 viser deler av Trondheimsregionen, med E6 i sør-nord retning og E39 i vest-øst retning.
Plassering av nytt LKP med jernbaneterminal står mellom Torgård og Søberg og havneterminalen
for container og ro-ro gods er hovedsakelig tenkt flyttet fra Brattøra til Orkanger.

Brattøra

Schenker

Orkanger

Torgård

Søberg

Figur 2-1:Alternative lokaliseringer for nytt LKP (røde punkter) og havneterminaler (blå punkter)

2.1

Jernbaneterminal
De to aktuelle lokaliseringene av ny jernbaneterminal i Trondheimsregionen er Torgård og Søberg,
jf. figur 2-1. Torgård ligger rett sør for Heimdal og Tiller på østre side av E6, ca. 12 km sør for
Trondheim sentrum. Søberg ligger lengre sør enn Torgård, ca. 23 km fra Trondheim sentrum.
Det ligger også en lastebilterminal, Schenker, på Heggestadmoen. Heggestadmoen ligger rett nord
for Torgård, på andre siden av E6.

2.2

Havneterminal
I dag fungerer Brattøra som havneterminal for hele Trondheimsregionen. Allerede i dag er
containeromlastning flyttet fra Brattøra til Orkanger havn. Selv om containeromlastningen er flyttet
gjenstår det fortsatt mye gods i Trondheim.
I godsmodellen er det ikke lagt inn noen forutsetning om at Trondheim havn skal stenges. I
modellberegningene ligger både Orkanger og Brattøra inne som mulige havner, dermed velges det
det som gir lavest transportkjedekostnader. En ny havneterminal på Orkanger for container- og roro-gods vil kunne føre til at noe gods sannsynligvis gå over til andre transportmidler (bil og bane) og
eventuelt til andre havner nord for Trondheim. Det er viktig å presisere at Trondheim fortsatt vil
være en havneby med kystgods fra Norlines og Hurtigruta og en stor grad av industrigods.
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Trafikkprognoser
Trafikkprognoser for Trondheimsregionen i 2018 og 2050 er levert av Statens vegvesen. Regional
transportmodell (RTM) er benyttet, som tar høyde for befolkningsvekst, planlagt utbygging av bolig
og næring mm.

Figur 3-1: Trafikkprognoser for Trondheimsregionen
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Figur 3-1 viser trafikktall på hovedvegnettet i Trondheimsregionen, dagens (2013) og prognoser for
2018 og 2050. Trafikk på E6 gjennom Tiller er beregnet og nesten doble seg fram til 2050, noe som
virker i overkant høyt. Dette vil også skape store trafikale problemer på E6. Konkret hva i RTM dette
skyldes er vanskelig å si, men at trafikkmengden skal fordobles til 2050 er lite sannsynlig.
En omlegging av E39, slik at den passerer Orkanger sentrum er ikke tatt høyde for i RTM-modellen,
og gir derfor lavere ÅDT-tall gjennom Orkanger sentrum enn hva som kan forventes.
Tall på godsstrømmer til og fra terminal er beregnet av COWI, ved hjelp av den nasjonale
godsmodellen (logistikkmodellen), for de to utbyggingsalternativene i 2022 og 2050. Årsdøgntrafikk
av godsbiler til og fra jernbaneterminal er hentet fra vedlegg (selected link plott) til rapporten
«Godsstrømmer og trafikk ved nytt LKP i Trondheimsregionen» (2014), og blir nærmere presentert i
de påfølgende delkapitlene.
Godsstrømmene er høyest fra E6 nord og E39 i vest.

3.1

Torgård
Figur 3-2 viser trafikkmengder for 2013, hentet ut fra NVDB. Av- og på-rampene har en ÅDT på i
overkant av 2 000 kjt/døgn, med unntak av på-rampe på E6 nordgående med ÅDT på 4 100
kjt/døgn. Etter en gjennomgang av trafikktallene ble det konkludert med at ÅDT-tallene for Østre
Rosten og Brøttemsvegen over E6 er for lave i forhold til realiteten. Et tellepunkt i Østre Rosten,
nord for Tiller-ringen, gir en registrert ÅDT ca. 14 000 i 2011. Velger å benytte dette tallet for Østre
Rosten videre i vurderingen.

Figur 3-2: Dagens(2013) trafikkmengder på vegnettet ved Torgård (kilde: NVDB)
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RTM gir lavere trafikkmengder på av- og pårampene i krysset ved Torgård enn hva NVDB gir for
dagens situasjon (2013). På grunn av dårlig samsvar mellom trafikktall hentet fra NVDB og
beregnede trafikktall fra RTM, ble det valgt å bruke trafikktallene registrert i NVDB og fremskrive
disse til prognoseårene 2022 og 2050 til fordel for trafikkmengdene RTM gir. Statens Vegvesens
offisielle prognoser for det aktuelle området ble benyttet i framskrivingen, se tabell 3-1. Det er
beregnet med en tungtrafikkandel på 13 % for hele området, basert på registreringer i NVDB.
Tabell 3-1: Trafikkprognoser brukt i framskrivning av trafikk (kilde: Statens Vegvesen)

2014-2020
2020-2030
2030-2040
2040-2050

Lette kjt
1,3 %
1,2 %
0,9 %
0,8 %

Tunge kjt
2,0 %
2,0 %
1,4 %
1,2 %

Trafikktallene som er benyttet videre i vurderingen er presentert i tabell 3-2.
Tabell 3-2: Trafikktall for 2013 og de to prognoseårene 2022 og 2050

Avrampe,
Pårampe,
Avrampe,
Østre
Brøttems- Pårampe,
E6 nordgående E6 nordgående E6 sørgående E6 sørgående
Rosten
vegen
2013
14 000
8 000
2 350
2 200
4 100
2 100
2022
15 600
8 900
2 800
2 600
4 800
2 500
2050
20 800
11 900
3 300
3 400
6 400
3 000

Generelle trafikkprognoser for Trondheimsregionen og prognoser på godstrafikk som følge av nytt
LKP er presentert på foreslått nytt lokalvegnett i tilknytning til terminalplasseringen på Torgård. Tall
for prognoseåret 2050 (dimensjonerende for vegnettet) er vist i figur 3-3, med godsmengde i
parentes. Foreslått nytt vegsystem blir beskrevet i kapittel 4 – Kryssløsninger.
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Figur 3-3: Trafikkprognoser for 2050 på rampene til/fra E6 og inn/ut fra terminal på Torgård (samlastertrafikk er ikke
inkludert)

Vedlagt ligger også selected link-plott for godstrafikk til/fra Torgård (2022 og 2050). Plottet viser at
over 70 % av godstrafikken kjører ut på E6 nordover og kun rundt 10 % går videre mot Orkanger.
Godstrafikk til/fra terminalen nærmer seg 700 kjt/døgn i 2050. Dette inneholder godstrafikk til/fra
terminalen og ekstra godstrafikk som følge av samlasting og distribusjon. Samlaster/distribusjonstrafikk på Torgård knyttet til terminalen er beregnet av Sitma å være 168 kjt/døgn.
Hvordan denne trafikken fordeler seg ut på vegnettet i fremtiden avhenger av samlasterenes
plassering.
ÅDT på lokalvegnettet øst for E6 er ikke hentet fra beregninger med RTM siden det er beregnet
basert på dagens vegnett. Antar at vegene på tvers over E6 tar halvparten av trafikk beregnet på
dagens veg over E6 i tillegg til godstrafikk fra rampene. Videre antas det at lokalvegene som fører til
rundkjøringen med adkomstvegen til terminalen er anslått å få en ÅDT på i underkant av 10 000
kjt/døgn i 2050. Dette er basert på antagelsene om at 80 % av trafikk fra avrampe fra E6
nordgående i tillegg til trafikk fra lokalveg over E6 i sør (minus trafikk 20 % av trafikk fra avrampe E6
nordgående) kjører inn på lokalvegen retning terminal.
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Størst trafikkbelastning, i følge trafikkprognosene for 2050 (tabell 3-2), får Østre Rosten og
rundkjøringen Brøttemsvegen x Østre Rosten x pårampe E6 nordgående. På grunn av en
oppgradering av E6 fra 2 til 4-felts gjennom Torgård antas det at mye av denne trafikken i Østre
Rosten heller velger E6 enn Østre Rosten, noe som kan redusere belastningen her.
Bring, en del av Posten Norge AS, og PostNord Logistics AS skal i 2015 - 2016 flytte fra
Brattøra/Nyhavna til Torgård. Dette vil skape ytterligere trafikkbelastning på lokalnettet på Torgård.
Denne etableringen ligger ikke inne i RTM-modellen, noe som forsterker valget om å benytte
trafikkprognoser til fordel for RTM-beregninger.

3.2

Søberg
På Søberg er det betydelig mindre trafikk enn på Torgård. Lokalvegen, fv. 740, har en registrert ÅDT
på 630 kjt/døgn. NVDB viser en ÅDT på i underkant av 5 000 kjt/døgn for av/på-rampene i krysset
på Søberg, mens RTM gir kun i overkant av 100 kjt/døgn. Dette er antageligvis en feilregistrering, og
vi ser bort ifra tallene i NVDB. På grunn av svakt grunnlagsmateriale gjøres en antagelse på 500 kjt/
døgn ved alle av- og påramper i krysset på Søberg.
Selected link-plott viser i likhet med Torgård-alternativet at mye av gods fra terminalen kjører ut på
E6 nordgående, over 80 %, og en andel på ca. 10 % går mot Orkanger og havneterminalen.
Vest for E6 ligger den gamle militærleiren Hofstad leir, som i dag er regulert til næringsformål.
Dersom nytt LKP plasseres på Søberg kan man gå ut ifra at det blir en del næringsvekst i området.
Dette kan føre til en del økt trafikk, men på grunn av god kapasitet i utgangspunktet vil ikke dette
skape trafikale problemer.
Areal for samlasting er også plassert på vestre side av E6. Det betyr at det blir noe ekstra
godstrafikk på lokalnettet fra terminal til samlasterareal.

ÅDT 2013 (hentet fra NVDB)
Figur 3-4: Dagens(2013) trafikkmengder på vegnettet ved Søberg (kilde: NVDB)

Plassering av terminalen er tenkt på østre side av E6. Godstrafikk til/fra terminalen, ved plassering
på Søberg, vil i 2050 ligge på i overkant av 500 kjt/døgn. Trafikkmengder i krysset ved Søberg
innebærer store usikkerheter, men på grunn av svært lite trafikk i utgangspunktet er det mye ledig
kapasitet i krysset.
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Figur 3-5: Trafikkprognoser for 2050 på rampene til/fra E6 og inn/ut fra terminal på Søberg (samlaster/distribusjonstrafikk er ikke inkludert)

Godstrafikk til/fra terminalen er beregnet til å være i overkant av 650 kjt/døgn i 2050. Dette
inneholder godstrafikk til/fra terminalen og ekstra godstrafikk som følge av samlasting og
distribusjon. Samlaster-/distribusjonstrafikk på Søberg knyttet til terminalen er beregnet av Sitma å
være 155 kjt/døgn. Hvordan denne trafikken fordeler seg ut på vegnettet i fremtiden avhenger av
samlasterenes plassering, men mye vil sannsynligvis gå over E6 og til Hofstad og nordover til
Torgård.
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4

Kryssløsninger
I dette avsnittet vil de alternative plasseringene av nytt LKP presenteres. Det har blitt utarbeidet 4
alternativer for lokalvegnett på Torgård og to alternativer på Søberg, hvor eneste forskjell er
plassering av ventespor.
Det er viktig med et robust lokalvegnett som kan ta unna all trafikk som skal til/fra terminal. Flyten
bør være god, spesielt med tanke på den store tungtrafikkandelen i området. Det forutsettes at det
er riksveg frem til hovedport godsterminal.

4.1

Torgård
Tidlig i prosessen ble ulike vegsystemer vurdert, totalt 4 alternativer. Det beste alternativet for nytt
lokalvegnett og kryssløsninger på Torgård er presentert i figur 4-2.

Figur 4-1: Dagens (2013) utforming av krysset med E6 på Torgård (ortofoto: Google maps)

Dagens utforming av krysset med E6 på Torgård er vist i figur 4-1. Det består av 4 T-kryss som er
ikke er optimalt for trafikkavviklingen. Spesielt i rushtid kan det oppstå mye forsinkelse i denne
typen kryss. I motsetning til rundkjøringer er de mye mindre oversiktlige og bidrar til kødannelse i
rushtiden.
Areal/veg til samlaster kan lokaliseres nær terminalen, noe som fører til at en andel av trafikken
ikke må via lokalnett for å komme til samlaster(e). Samlastere som ikke ligger i nærhet av
godsterminalen vil føre til økt trafikk på lokalvegnettet.

416813-RIT-NOT-01

14. oktober 2014 / Revisjon 01

Side 11 av 17

multiconsult.no

Figur 4-2: Lokalvegnett på Torgård, alternativ 4

Utarbeidet nytt lokalvegnett, med rundkjøringer i alle kryss med tungtrafikk, vil gi en bedre
trafikkflyt og avvikling i systemet. Systemet består av to halve kryss og et lokalnett som binder de
sammen. Filterfelt i tungtrafikkens kjøreretning vil trafikkflyten gå bedre, selv om det
kapasitetsmessig ikke er nødvendig. Rundkjøringene har 2 kjørefelt, siden passeringer med lastebil
krever arealet i begge kjørefelt. Dette vil begrense flyten i rundkjøringen noe, da personbiler ofte vil
bli nødt til å vike for lastebiler i rundkjøringen. Lokalveinettet har 1+1 kjørefelt, med unntak av
vegen parallelt med E6 på østsiden. Denne vegen er tenkt som 2+1, slik at det blir enkel adkomst og
utkjøring fra næringsområdet ved Sandmoflata. Se kapittel 5 – Kapasitetsvurderinger for nærmere
beskrivelse.
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4.2

Søberg

Figur 4-3: Lokalvegnett på Søberg

Dagens vegkryss med E6 på Søberg består kun av ett halv kryss med av- og pårampe sørover. Figur
4-3 viser planlagt utvidet kryss, med av- og påramper nordover slik at man både kan kjøre ut på og
ta av fra E6 i begge retninger. E6 vil gå i kulvert under ny plassering på Søberg. Ventespor vil ligge
enten nord eller sør for terminalen.
Næringsutvikling på Hofstad, området vest for terninalen, forutsettes å innebære:
•

Etablering av samlasterareal vest for terminal

Etablering av areal for annen næring (noe på Hofstad næringspark og noe øst for
Dovrebanen, som må benytte vegatkomst over Dovrebanen)
Foreslått vegnett er robust nok til å kunne håndtere økt trafikk som følge av utvikling på Hofstad.
•
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Kapasitetsvurderinger
I dette kapittelet blir kapasitet på lokalvegnettet på Torgård og Søberg vurdert, samt en total
vurdering av kapasitet på hovednettet i Trondheimsregionen.
For å sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkeltrafikk og fotgjengere må det ved begge
alternativene bearbeides for å få en god og helhetlig løsning. Det må være mulig å velge mellom
alle reisemåter inn til ny godsterminal.
Samlasterenes lokalisering har betydning for avvikling i vegsystemet. Sitmas beregninger gir en
ekstra trafikk på i overkant av 150 kjt/døgn for begge alternativene i 2050. Dette er et relativt lavt
tall med tanke på de trafikkmengdene det er beregnet med å bli i 2050.

5.1

Torgård
Basert på erfaringstall kan en 2-felts veg med plankryss tåle et trafikkvolum i størrelsen 10 00015 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. Dette
vil bidra til 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 pårampe 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 på at det allerede er køer i rushtiden per dags dato,
er det behov for et vegnett som gir bedre avvikling. Dagens T-kryss, tidligere omtalt i kapittel 4,
fungerer dårlig ved høye trafikkmengder, så ett nytt lokalvegnett med rundkjøringer som gir bedre
flyt i trafikken vil forbedre avviklingen.

5.2

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.

5.3

Trondheimsregionen
Trafikkprognoser for 2018 og 2050 er presentert tidligere, i figur 3-1. 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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6

Oppsummering og konklusjon
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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Vedlegg
Plott hentet fra rapporten Godsstrømmer og trafikk ved nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen utarbeidet av Cowi/Sitma.
•

Selected link-plott for Torgård 2022

•

Selected link-plott for Torgård 2050

•

Selected link-plott for Søberg 2022

•

Selected link-plott for Søberg 2050
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