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1. Oppgaveforståelse
1.1. OPPDRAGET
Dette dokumenter er prosjektplanen for utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.
Denne beskriver hvordan Jernbaneverket har planlagt gjennomføring av oppdraget gitt 8.mai 2014.
I pressemelding 4.april 2014 fortalte Regjeringen at de velger konsept Delt sør for nytt
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Et detaljert oppdragsbrev ble mottatt 8.5. 2014.
Oppdraget er å gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å velge mellom de to aktuelle alternativ;
Søberg eller Torgård. Departementet ønsker ikke en prosess etter plan- og bygningslov i denne
fasen. Utredningen skal likelve bringe prosjektet til en modenhet slik at en plan- og
bygningslovsprosess kan starte i neste planfase.

1.2 OVERORDNEDE FØRINGER OG GRUNNLAGSDOKUMENTER
Følgende vedtak og dokumenter/planer gir føringer som skal legges til grunn for oppgaven:
1) Oppdragsbrev jfr kapittel 1.1
2) St.meld. nr 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP)
3) Jernbaneverkets handlingsprogram for 2014-2023, jan.2014
4) Delrapport Kapasitet og gods for JBV handlingsprogram. Feb.2014. Denne utnytter
resultater fra diverse kapasitetsutredninger produsert av Jernbaneverket 2008-2014.
5) Hovedrapport KVU nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Jan.2012
6) Delrapport Konseptanalyse for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Jan.2012
7) Delrapport Kravdokument for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. 16.7.10
8) Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen (KS1). 20.februar 2012.
9) Statens vegvesen håndbok konsekvensanalyser HB 140
10) Jernbaneverket håndbok for samfunnsøkonomiske analyser JD 205
11) Utkast til rapport Terminalstruktur i bred godsanalyse

1.3 TILTAKETS MÅL
KVU’en hadde en omfattende målprosess der behov, samfunnsmål, effektmål og krav ble formulert.
Samfunnsmål er behovet til samfunnet, i KVU definert influensområde Trøndelag og Trondheimsregionen som kjerneområde.
Selve årsaken til prosjektet står seg fra KVU med følgende formulering av prosjektutløsende behov:
Prosjektutløsende behov
 Godsterminal Trondheim (Brattøra) er
på kapasitetsgrensen og for lite
effektiv.

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



øke omlastingskapasitet i et nytt
logistikknutepunkt for hele Midt-Norge
å øke effektiviteten i logistikknutepunktet
og fremtidig tilkoblet infrastruktur
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Samfunnsmålet fra KVU’en beholdes – er som følger::

Samfunnsmål
 Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og
intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter.
Neste nivå er effektmål som beskriver ønsket ytelse for brukere. Er styringsmål for oppdpragsgiver.
KS1 ga tilbakemelding at mål- konsistens er bra, men at noe kan spesifiseres mer. Antall effektmål
reduseres ved at de som omhandler areal flyttes til resultatmål. Hovedgrupper for mål er kapasitet,
effektivitet og attraktivitet. Mål som omhandler miljø legges i resultatmål (nasjonale og lokale krav).
EFFEKTMÅL

Effektmål er hva brukere trenger og forventer av et tiltaket. Reformulerte mål er som følger:
Effektmål

Indikator

1. a) Kapasiteten til nytt LKP* skal være 300.000 i
2022 og 400.000 containere i 2050.

I1: Antall containere pr døgn/år ihht
resultat prognoser NTP godsmodell

b) Kapasitet i godsterminal skal dimensjoneres
etter markedets behov i peak/rush-tidsperiode som
i 2022 er ca. 2 tog/time og i 2050 3 godstog/time.
c) Det skal være nok plass til vognlast- og biltog.

I2: Antall tog i peak-tidsperiode ihht
prognose fra markedet
I3: Kapasitet tog/time alle godstog ihht
prognose

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

I1: Kr/tonn målt i godsterminal

3. LKP skal være attraktiv for transportskapende
virksomheter og gjennom dette bidra til en innovativ
og bærekraftig storbyregion i et 50-årsperspektiv.

I1: Verdiskapning (kr, sysselsetting,
andre verdiskapningsindikatorer)

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

I2: Kr/tonnkm målt i influensområdet

I2: Arealbruk, dekar
I1: Andel (av tonn) gods transportmåte
(pr bane, veg, sjø) Oslo-TrondheimNordland, målt på fylkesgrense
I2: a) Tonnkm nasjonalt og b) målt i
influensområde Trøndelag
I3: Areal (dekar) gruppert pr verdifulle
naturressurser, natur- og kulturmiljø
I4: Resultatmål spesifiserer resultat av
overført gods: Luftutslipp og ulykker.

*): LKP=Logistikknutepunkt(et), flere terminalobjekter i planområdet. Godsterminal er kun baneterminalen

RESULTATMÅL

Resultatmål beskriver prosjekteiers ambisjonsnivå og forventninger knyttet til kvalitet, kostnad og
tid. Gir konkrete krav til systemdesign av terminal, bane og veg, og initiell grunnlag for prosjektering.
Absolutte krav fra KVU fungerer som resultatmål. Resultatmålene er plassert i vedlegg.
INDIKATORER

For å kunne analysere markedsbehovet for mengde i tonn og transportmåte-fordeling skal det
utføres beregninger med Nasjonal Godstransportmodell. Beregningene gir i tillegg resultat for
transportarbeid (tonnkm) og transportkostnad (kr). Den viktigste effekten (fra KVU) er mengde
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overført fra veg til bane/sjø. En må også være oppmerksom på konkurranseflate bane –sjø der
havn og baneterminal i samme område. Analysemetode og samme bruk av indikatorer vil ligge til
grunn også i Bred nasjonal godsanalyse.
Det er et definisjonsmessig skille mellom “godsterminal” og logistikknutepunkt. Det første er den
rene godsterminalen for jernbane med tilhørende funksjoner, mens “logistikknutepunktet” defineres
som nettverket av terminalobjekter og infrastruktur mellom Brattøra (havn og bane), ny godsterminal
og Orkanger, som har satsningshavnen for containertransport.
For målested går det et skille mellom planområdet (som inkluderer dagens og nye terminaler) og et
influensområdet som er Trøndelag (der distribusjon skjer) og transportkorridorene (NTP definerte)
mellom Trøndelag, Østlandet og Nordland med infrastruktur for alle transportmåter.
Målene skal operasjonaliseres videre til detaljerte krav (tekniske, funksjonelle, andre) i en
systemsbeskrivelse (teknisk designplan) som et første skritt i tiltaksplanen. Det anbefales også å
lese kravdokumentet fra KVU. Workshop frembringer ytterligere andre krav fra interessenter.
SUKSESSKRITERER

I tillegg er følgende suksesskriterier avgjørende for resultatet:
1. Faglig kvalitet – kapasitet, jernbane- og vegteknikk, planfag, konsekvensutredning
2. Lokal og regional kunnskap om logistikk og transport
3. Aksept for metode i utredningen
4. Åpen og god dialog med omgivelser og alle interessentgrupper
5. Grunnundersøkelser
6. Rådgiverkapasitet
7. Tett samarbeid og god koordinering av alle parter, inkl leverandører av delleveranser

2. Prosjektbeskrivelse
2.1 Leveranse
Oppgaven løses ved å gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å beslutte/velge mellom de to
aktuelle alternativ i) Søberg eller ii) Torgård. Departementet ønsker ikke nå oppstarte av en offentlig
planprosess, men en raskest mulig utredning for valg av ett av alternativene. Utredningen skal
bringe prosjektet til en modenhet slik at en plan- og bygningslovsprosess kan starte deretter.
For å kunne løse ovennevte oppdrag, finner Jernbaneverket det hensiktsmessig at utredningen
utføres som en “overordnet konsekvensutredning” med anerkjent metodikk for konsekvensanalyse
av tiltaksalternativene. Metode og innhold beskrives i de følgende kapitlene.
2.2 Arbeidsmetodikk
Det skal lages tiltaksplan (spor, veg, areal) for alternativene som tilfredsstiller mål og tekniske krav.
Tiltaksplanen skal deretter gjennom en overordnet konsekvensutredning. Det utnyttes
transportetatenes håndbøker; JD205 Samfunnsøkonomi og HB140 for konsekvensanalyser.
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Medvirkning: Bred medvirkningsprosess er avgjørende i denne fasen, herunder:
 Dialog med berørte kommuner, naboer, næringsliv og andre, gjennom blant annet
 workshop og andre møter. Grunnlag for flere av delutredningene.

Grunnundersøkelser er avgjørende for å vurdere realiserbarhet og kostnad. Mye foreligger fra andre
etater, men det som mangler må utføres sommer 2014. Andre typer undersøkelser kan bli aktuelt.
2.3 Arbeidsprosess
Hovedprosesser beskrives i de neste avsnittene. Disse, med framdriftsplan kap. 2.4, gir også
rammer for ressursforbruk og konsulentbruk. Det legges opp til følgende hovedprosesser:
Hovedprosess

Aktivitet

Utfører

1. Oppstartsfase

Oppdraget, Prosjektprogram, anskaffelser, idèdugnad
med mål-og tiltaksprosess, skisseprosjekt

SD, JBV

2. Tiltaksplan

Grunnundersøkelser, spor- og arealplan,
tiltaksalternativer, kostnadsestimat

JBVkonsulent

3. Transportanalyse

Markeds-, godsstrøm-, trafikkanalyser, med
beregning transportarbeid, Miljøregnskap

JBV, SVV,
konsulent

4. Samf.økonomisk
analyse

Prissatte virkninger, Ikke prissatte virkninger, andre
virkninger, usikkerhetsanalyse

Konsulent

5. Avslutningsfase

Høringer, Sluttbehandling ledelse anbefaling.
Sluttrapport – grunnlag for stedsvalg. Saktil SD

JBV

Fase 2 og 3 må gjennomføres parallelt. Oppbygging av modell for fase 4 kan starte samtidig, men
for fullføring/konkretisering må fasen avvente noen resultater fra 2 og 3.
2.3.1 . OPPSTARTSFASE

I startfasen avholdes både interne og eksterne involveringsmøte og èn idèdugnad/workshop.
Eksterne er berørte kommuner, fylkesmannen, fylkeskommunen, næringsliv og andre berørte.
En viktig funksjon for Jernbaneverkets medarbeidere er kvalitetssikring. Den samme funksjonen har
interessenter jfr kap. 2.4. Flere møter avholdes. Oppstartsfasen innebærer også kontrahering med
konsulenter. Oppstartsfasen avsluttes når oppdragsgiver SD har godkjent prosjektprogrammet.
2.3.2. TILTAKSPLAN

Tiltaksplanen består av følgende aktiviteter (gjelder for hvert alternativ):
 Planområdet fastsatt
 Sporplan med utgangspunkt i dimensjoneringskrav fra KVU
 Grunnundersøkelser: Det foreligger mye data som innhentes. Suppleres nye undersøkelser
 Arealplan og løsninger for tilkobling til veg og havn
 Kostnadsestimat
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Influensområde:
I denne utredningen sier vi at influensområdet for transportene fremdeles er Trøndelag. Et nærmere
fokusert område vil være det som dekkes av logistikknutepunktet: Et geografisk område med
tilhørende infrastruktur i spennet fra Orkanger, Brattøra og lokalisering av ny godsterminal sør som
illustereres av følgende figur:

Planområdet:
Planområdet er der det fysisk legges opp til tiltak – i spennet mellom alternativene. Influensområdet
er de områder og infrastruktur som påvirkes av endret godsterminal – kapasitet og lokalisering. I
KVU var hele Trøndelag i influensområdet, mens planområdet strakk seg fra Stjørdal til Melhus.
Det er viktig at nye kapasitetsvurderinger foretas langs følgende strekning:
 For jernbane: langs jernbanelinjen fra Brattøra til Ler
 For veg: Fra Trondheim sentrum langs hovedveger til Skjerdingsstad i sør, og fra ny
godsterminal langs E39 til Orkanger
Planområdet har sin utstrekning at den dekker alle alternativene og strekkes da fra og med
Brattøra, via Heimdal til Søberg eller Ler i sør jfr neste skisse.

Alternativene:
Følgende alternativer skal analyseres:
Alternativ

Jernbaneobjekter:

0) Referanse / 0-alternativet

 Brattøra

1) Søberg

 Marienborg

2) Torgård

 Heimdal stasjon, behovet for spor 3
 Heggstadmoen terminalen.
 Melhus: Holdeplass, kryssingssporbehov.
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 Søberg - langt kryssingsspor

Områder for tiltaksalternativ og 0-alternativet
Andre tiltak/forhold kan være aktuelle å utrede. Finnes det muligheter eller varienter som kan danne
et kombinasjonsalternativ som utnytter arealene på annen måte? Dette vurderes innledningsvis.
For hvert alternativ skal det lages et forslag til en plan for trinnvis utbygging i takt med sannsynlig
markedsutvikling. I tillegg skal alternative driftskonsepter vurderes, eksempelvis kran- vs truck drift.
Det er også viktig å spesifisere 0-alternativet: Det må vurderes framtidig utvikling av godstrafikk og
hva som kommer av tiltak uten spesiell investering tilny godsterminal. Hva skjer på Brattøra?
Tiltaks – og Kostnadselementer
Følgende elementer for godsterminal med tilknyttede funksjoner ble vurdert i KVU (havn tatt ut):
a) Jernbaneterminal inkl. tilgang areal (utsprengning, underbygning, grunnerverv)
b) Samlasterareal (i KVU inkludert arealmessig i kombiterminal, kan nå vurderes varianter)
c) Vegtilknytning
d) Jernbanetilknytning
e) Jernbanekapasitetstiltak
f) Salg av dagens terminalareal på Brattøra. Hva gjenstår?
g) Avbøtende tiltak, hvis resultat av konsekvensutredning tilsier behov
Tiltaksplanen skal være grunnlag for et kostnadsstimat kommunedelplannivå; pluss/minus 30%. Det
skal nyttes de ferskeste erfaringstall fra alle berørte transportsektorer. Kostnadsestimatet følges opp
av en usikkerhetsanalyse.
I KVU var e) jernbanekapasitetstiltak kryssingsspor i planområdet mellom Melhus og Stjørdal. Det
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kan også være snakk andre tiltak for økt kapasitet. Oppdraget er denne gang tydelig på at
strekningskapasitet for Dovrebanen skal vurderes i takt med utvikling av terminalkapasitet.
Det må vurderes om tiltakene kan gi nytte for personttrafikken, for eksempel frigjøring av kapasitete
og ny linjer. Evt. nytte av skal verdsettes på lik linje med all annen nytte en finner i analyseområdet.
Det vil bli forholdsvis mange godsbiler til/fra ny godsterminal til hovedveg som vil belaste kryss og
veger. Grunnlaget er trafikkmengder som beregnes ut fra godstransportanalysen.
Kapasitetsvurderinger beskrives i neste avsnitt 3 Transportanalysen.
Det skal det vurderes samdrift med transporter til/fra havn (Orkanger), hvis det blir relevante
mengder. Vegkapasitet i kobling til ny godsterminale og mellom terminaler skal vurderes.
3. TRANSPORTANALYSEN

Etterspørsel etter godstransport gi grunnlag for skalering av tilbud og tiltak. Det skal vurderes
trinnvis utvikling i takt med markedsutvikling. Hvilke tiltak kan tas i flere trinn på vei til maksimal
kapasitet?
Godsstrømanalysen skal oppdateres med nasjonal godstransportmodell. Dette representerer også
et grensesnitt til den brede nasjonale godsundersøkelsen som bruker samme modell.
Følgende figur kan illustrere sammenhengen mellom Etterspørsel, tilbud og tiltak:

Tilbud: Sentralt er
transportkapasitet som
gir et tilbud. Dette kan
igjen påvirke
etterspørsel

Etterspørsel
(markeds-/
transportanalyse) gir
tonn pr transportmåte.
Omregnes til
lastbærere i form av
antall container og
lastebiler

Kapasitetsanalyse:
Antall tog, godsbiler og
skip krever en kapasitet
/plass som kan kreve
tiltak

Trafikk konsekvenser:
Antall containere ->
antall tog, godsbiler og
skip på
strekning/korridor

For å vurdere etterspørsel etter framtidig godstransport, gjennomføres prognoseberegninger med
beregningsår 2022 og 2050 med nasjonal godstransportmodell. Dette gir grunnlag for å vurdere
transportmessige behov, og trafikale konsekvenser av endret lokalisering samt vekstrate for den
samfunnsøkonomiske analysen.
Godstransportmodellen kan vurdere veksten i både 0-alternativet med ingen eller liten kapasitet.
Videre kapasitetsutvikling tar utgangspunkt i NTP til et maks. potensial utledet av en beregning av
“fri flyt”- som betyr tilstrekkelig terminal- og strekningskapasitet ift dagens terminalstruktur.
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Med utgangspunkt i dette skal følgende beregninger gjennomføres:
Altern
ativ

scenario

Tiltaksbeskrivelse

0-2013

Referanse
2013

Dagens situasjon. Kontoll av mengder ift statistikk

0-2022

0-alt. 2022

Referanse 2022 - kun NTP tiltak

0-2050

0-alt. 2050

Referanse 2050 – total etterspørsel, men kun NTP tiltak 2022. Vil innebære
begrenset kapasitet i forhold til total etterspørsel

1-2022

Søberg
2022

Ny godsterminal på Søberg. Beregningsår 2022 (kan tilsvare åpningsår)

1-2050

Søberg
2050,
fri flyt

Ny godsterminal på Søberg, med beregningsår 2050 (levetid settes 40 eller
60 år). Vekst til interpoleres lineært 2022-2050. Tiltak og Dovrebanen i
/etter NTP taktes inn og skisseres som krav til trinnvis utvikling

2-2022

Torgård
2022

Ny godsterminal på Torgård, med beregningsår 2022 (kan tilsvare
åpningsår)

2-2050

Torgård
2050,

Ny godsterminal på Torgård, beregningsår 2050 (levetid settes 40 eller 60
år). Vekst interpoleres 2022 - 2050. Gir vekst til bla. samf.øk.analyse.

fri flyt

Vedr. kapasitet på Dovrebanen, se 1-2050.

Indikatorer fra bred godsanalyse benyttes. Følgende er de viktigste illustrerende:
 Transportmåtefordeling; Andel/Tonn/Tonnkm; Nasjonalt og Utvalgte korridorer
 Intermodale transporter og distribusjon; TEU; Terminal planområdet, distrubusjon i
influensområdet
Godsmodellen trenger inngangsdata til samfunnsøkonomisk analyse i form av trafikantnytte og
transportarbeid (tonnkm) for alle transportmåter. Dette baseres på Logistikkmodellens beregning av
tid og kostnad for fremføring av gods som også gir grunnlag for valg av transportmåte. Modellen
skiller på langtransporter og distribusjonstransporter.
Forholdet til Bred nasjonal godsanalyse
Forholdet mellom “Bred godsanalyse” og utredning av nytt logistikknutepunkt ivaretas med bruk av
samme transportmodell.I tillegger prosjektleder av denne utredningen også med i arbeidsgruppe
Terminalstruktur i den brede godsanalyser. I tillegg skal samme måleindikatorer for effekter brukes.
Miljøregnskap
Godstransportmodellenes beregning av transportarbeid gir grunnlag for miljøregnskap. Tonnkm
omregnes via miljøfaktorer til utslippsmengder for relevante gasser og omregning til kr.
Miljøregnskapet rapporteres i mengde-ekvivalenter og safaktorer omregnes til kroner i
samfunnsøkonomiske analysen, fremstår dette som “dobbeltelling”. Miljøregnskapet må da
betraktes som en rapportering i forhold til den overordnede klimapolitikken.
Markedsanalyse
Det foretas en enkel innledende undersøkelse blant de viktigste næringslivsinteressenter og
brukere som kan knyttes til ny godsterminal. Data for godsmengder, spesielt distribusjonsmønster
er nyttig å få oversikt over. Det kan i tillegg være intervjuer blant aktørene.Det ble utført markedsanalyse i KVU, det må ses på om det er data herfra som kan følges opp eller tilpasses.
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KAPASITETSANALYSE

Med utgangspunkt i forholdet mellom prognoser og mål gjøres kapasitetsvurderinger på flere nivå:
A. Tiltak på banestrekninger, spesielt Dovrebanen som følge av godsvekst
B. Tiltak i et lokalt planområde på en strekning avgrenset av Brattøra, Heimdal, tiltak og Ler.
C. Tiltak i selve godsterminalen, i henhold til krav for innhold/dimensjoner
D. Vegkapasitet på strekning og i kryss (kobling hovedveg, terminal)
Følgende tabell viser den geografiske tilnærmingen som gjelder for kapasitetsanalysene:
Analyseområde

Beskrivelse

A) Tiltak bane;
Dovrebanen fra
Oslo til sted for ny
godsterminal

Dovrebanens kapasitet (og evt Rørosbanen) skal vurderes i takt med en
trinnvis utbygging av ny godsterminal i Trondheimsregionen. Grunnlagsdokumenter jfr kapittel 1.2 er vesentlige for denne delen av analysen.

B) Lokal kapasitet;
Strekning (veg og
bane infrastruktur)
mellom Brattøra og
ny godsterminal

Kapasitetsanalysen skal vurdere virkninger for alle togtyper.

C) kapasitet i selve
godsterminalen

Det vises til absolutte krav om dimensjonering av godsterminalen fra KVU.
Her beskrives krav til lastegate, ankomst, avgangsspor og depot. Endelig
avgjøre gjennomgående eller sekketerminal. Kran, truck eller
kombinasjon?

D) Vegkapasitet

Der nye godsterminaler kommer skal de tilknyttes hovedveg. Basert på
prognose for distribusjonsbiler skal det vurderes veg- og krysskapasitet.
Hente trafikktall for dagens veger og forventet utvikling for et 0-alternativ;
dvs. uten investeringer i ny godsterminal. Hva er godsterminals bidrag?

Samf.dept./fylket ønsker å øke togantallet, dvs. forlenge togpendelen som i
dag går til Lerkendal videre sørover til Melhus og Ler. I tillegg til dette
vurdere banekapasitet med redusert antall godstog på strekning mellom
Brattøra og Ny godsterminal. Godstog til/fra Nordlandsbanen bruker
strekning som idag. Nødvendig å istandsette Stavne-Leangen-banen?

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE

Selve konsekvensanalysen skjer i denne aktiviteten. Det tas utgangspunkt i Jernbaneverkets
metodehåndbok JD205, og Statens vegvesen’s håndbok (HB) 140. Det skal også tas i bruk
Hagen-utvalgets anbefalinger for samfunnsøkonomiske analyser.
I KVU ble det foretatt en grov vurdering av ikke-prissatte konsekvenser. Grunnlaget er i
konseptanalyserapport (dato 19.1.12) kapittel 7.3.2. I KVU ble det laget en evalueringsmodell som
behandlet godsstrømdata og samfunnsøkonomi. Overgang gods-nytte må metodeutvikles videre.
For hvert tiltaksalternativ skal det foretas en “overordnet konsekvensutredning” for prissatte, ikkeprissatte og andre virkninger jfr kapittel 2.2. Samferdselsdept.’s behov er å få klarlagt om det er
forhold som ekskluderer eller vesentlig forringer egnetheten til et eller flere av tiltaksalternativene.
I tillegg viser prosessen så langt med interessenter (berørte) at det for noen forhold/tema er viktig å
få klarlagt de absolutte konsekvensene. Det er mange spørsmål og krav. Dette gjelder bl.a inngrep
og støy. Dette betyr at konsekvensutredningen må være rimelig fullstendig for at evaluering av
disse tema skal være opplysende for interessentene (vesentlig for mulighet for aksept).
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Metodehåndbøkene gir føringer for analysene av følgende hovedtema:
 Prissatte virkninger (nåverdi)
 Ikke-prissatte virkninger (ytre miljø)
 Andre virkninger (samfunnsutvikling og fleksibilitet)
For faglig stikkordsmessig oversikt over utredningstema:
Hovedtema
Prissatte virkninger
(nåverdi)

Tema
Kostnad for infrastruktureier
o Investeringskostnader. Drift og vedlikeholdskostnader
Kostnad for tredjepart/omgivelse (miljø omregnet til kr-kostnad):
o Luftutslipp (CO2, NOX,), støykostnader, køulemper, ulykker
Kostnader for transportører:
o Omlastings-, transport- og distribusjonskostnader

Ikke-prissatte
virkninger (ytre miljø)

Landskaps- /bybilde: Hvordan tiltaket tilpasses terrenget. Synlighet
og visuelle barrierer
Nærmiljø/friluftsliv: befolkningens mulighet til opphold og aktivitet.
Naturmiljø: omhandler naturtyper og artsforekomster og avgrenses
til naturens egenverdi
Kulturmiljø/Kulturminner: Er kilder til kunnskap om fortidens
samfunn og levekår
Naturressurser: Dyrket mark sentralt, samt store naturressurser
grus og stein-forekomster
ROS, Naturfare: Kartlegging flom, ras, kvikkleire osv. Data for
berggrunn og løsmasser
Støy: Det lages støykart, både for dagens veg (E6), bane og tiltak

Andre virkninger
(vurdert grovt i KVU,
disse må vurderes i
utredningen)

Samfunnsutvikling
o

Byutvikling

o

Regionale virkninger

o

Næringsutvikling og sysselsetting (indirekte)

o

Forholdet til andre overordnede planer

o

Sysselsetting (andre direkte virkninger)

Fleksibilitet
o

Etappevis utbygging

o

Utvidelsesmuligheter

o

Endret teknologi

o

Driftsløsninger

Temakart med datasett vil synliggjøre verdi og inngrep i kartlagte verdifulle områder.
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Videre så forventes det at resultatene indikerer behov for avbøtende tiltak pga. krav eller hvis
tiltaket medfører urimelige konsekvenser (lovmessige overskridelser). Tiltaket må i så fall beskrives
tilstrekkelig og tas opp i kostnadsestimatet.
KS1-rapportens kapittel 4.4 lister opp følgende oppfølgingsmomenter som skal dekkes av
utredningen enten under tiltaksplan eller konsekvensutredningen:
i. Oversikt nye tekniske løsninger - for effektivisering (fordeler og ulemper beskrives)
ii. Tiltak som kan øke mål- og kravoppnåelse (identifisere og beskrive tiltak for dette)
iii. Gevinstrealisering – systematisk oppfølging og måling av effekter
iv. Fordelingsvirkninger (dekkes av metode ikke-prissatte)
v. Risikoreduserende tiltak (identifisere risiko som kan true måloppnåelse)

USIKKERHETSANALYSE

Usikkerhetsanalysen skal ta for seg usikkerheter i både kostnads og nyttevirkninger. Det kan bety at
det er hensiktsmessig med to usikkerhetssamlinger – en første med kun kostnadsestimatet og den
andre noen senere når de samfunnsøkonomiske analysene nærmer seg ferdigstillelse.
Usikkerhetsanalysen skal håndteres av en uavhengig leverandør i forhold til foregående analyser.
Kostnadsestimering er en av kjerneprosessene i Jernbaneverkets beslutningssystem da estimatene
legges til grunn for de beslutninger som skal fattes. Gode kostnadsestimater er dermed en
forutsetning for riktige beslutninger.
Jernbaneverkets håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak skal følges. Prosjektet
grenser også til offentlig veg herunder forbindelse til offentlig veg og kryssløsninger. Det betyr at
Statens vegvesens krav og erfaringstall for denne tiltakstypen skal følges. Vi regner med at
havneplanleggingen vil gå sin gang, på tiltaksnivå uavhengig av denne utredningen.

2.4 Framdriftsplan/ansvar
Framdriftsplanen var det viktigste grunnlaget for konsulentenes tilbud.Ut fra hovedprosesser
definert i kap. 2.3 lages tidsplan med hovedaktiviteter med frister i tabell:
Hovedprosess
1. Oppstartsfase

Aktivitet

Frist

Ansvar/
konsulent

1.1 Oppdraget

8.5.14

SD

1.2 Prosjektprogram

1.7.14

JBV

1.3 Anskaffelser

6.6.14

JBV

1.4 Involveringsmøte JBV

21.5.14

JBV

1.5 Workshop 1 - Involvering eksterne

27.6.14

JBV/Kons.
1

1.6 Milepæl: Kontrakt leverandør

13.6.14

JBV

1.7 Milepæl: Godkjent prosjektprogram

1.7.14

SD

Kostnad
NOK

Sum NOK bidrag i prosess 1

Side 13

Utredning av nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen. Til godkjenning 1.7.2014

2. Tiltaksplan

2.1 Sporplan – alle alternativ

2.7.14

Kons.1

2.2 Grunnundersøkelser
(ingeniørgeologi, hydrologi, geoteknikk)

2.9.14

Kons.1

2.3 Ref./0-alternativ (Brattøra, Heimdal,
x-spor/stasjoner i planområdet)

15.8.14

JBV/Kons.
1

2.4 Spor-, veg- og arealplan.
Systembeskrivelse til 2.5

2.9.14

Kons.1

2.5 Kostnadsestimat.Grunnlag lages av
Kons.1. JBV prosjektgruppe bidrar.
Vurdere 1.samling usikkerhetsanalyse

9.9.14

Kons.1/JB
V

2.6 Milepæl: Utkast rapport Tiltaksplan

16.9.14
2.10.14

Kons.1

3.1 Markedsanalyse – Ref.gr. 2

2.9.14

Kons.1

3.2 Godsstrømanalyser – alle mode

15.8.14

Kons.2

3.3 Trafikk beregninger – veg, bane

2.9.14

Kons.2

3.4 Kapasitetsanalyse – veg og bane

25.9.14

JBV/Kons1

3.5 Miljøregnskap

25.9.14

Kons.2

3.6 Milepæl: Ferdige analyser

25.9.14

Kons.1

4.1 Prissatte virkninger

25.9.14

Kons.2

utredning og

4.2 Workshop 2: Effekter/analyser

19.9.14

Kons.1

Samfunnsøkonomi

4.3 Ikke prissatte virkninger, med
vurdering av avbøtende tiltak

25.9.14

Kons.1

4.4 Andre virkninger

25.9.14

Kons.1

4.5 Usikkerhetsanalyse, deles i to: Èn
tidlig for kostnad og siste for nyttekost

26.9.14

Kons.3/

4.6 Milepæl: Ferdig samf.øk.analyser

15.10.14

Kons.1

20.11.14

Kons.1

5.2 Høring eksterne, inkl Workshop 3

nov 14

JBV

5.3 Sluttbehandling JBV og ledelse

Des.14

JBV

5.4 Milepæl: Sluttrapport til SD

31.12.14

JBV

5.5 SD behandling

Jan.15->

SD

Sum NOK bidrag i prosess 2
3. Transportanalyse

Sum NOK bidrag i prosess 3
4. Konsekvens-

Kons.2

Kons.2
samling2

Sum NOK bidrag i prosess 4
5. Avslutning

5.1 Hovedrapport ferdig

Sum NOK bidrag i prosess 5
Sum NOK totalt bidrag fra leverandør DL2
Kons.1=Konsulent 1, i tilbudsgrunnlag kalt HL1. Kons.2=Konsulent 2=DL2, Kons.3=Konsulent 3=DL3

Neste tabell viser møteplan knyttet til milepæler og ekstern involvering. Til noen av møtene
forventes det bidrag fra leverandørene (konsulent 1,2 eller 3) møter og bidrar til.
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I fase/før milepæl

Deltakere *)

Tid

Ansvar

Etter pressemelding
4.4.14

Trondheimsregionen

25.4.14

SD/JBV

Godkjenne
prosjektprogram

Involveringsmøter referansegr.,
oversendelse til SD godkjenning

Mai-1.juli 14

SD

prosjektprogram

Trondheimsregionen / samråd

20.6.14

JBV

Workshop 1 tiltaksplan

JBV Prosjektgruppe, konsulent, alle
referansegruppene

27.6.14

JBV/Kons.1

Workshop 2
transportanalyse

Konsulent, Bred godsanalyse,
ref.gruppe 1-2

Sep/okt.14

Kons.2/
Kons.1/Jbv

Status underveis

Kommunestyrer og samråd

Sep/okt.14

JBV

Status underveis

Trondheimsregionen,

19.9.2014

JBV

Workshop 3 effekter

JBV, konsulent, referansegrupper

Okt.2014

Kons.1/Jbv

Styringsmøte

Ledelse jbv, styringsgr. samråd

Nov.2014

JBV

Presentasjon rapport

Trondheimsregionen / samråd

12.12.14

JBV

Høring, presentasjon

Til kommunestyrene, fylkesting

Des.14

Overlevering SD

Ledelse, SD

31.12.14

JBV

*): Defineres under organisering i neste kapittel.

Jernbaneverket har gjennom dialogen gitt tilbud om at når utredningen er godkjent av
Jernbaneverket og styringsgruppen, kan utredningen oversendes til kommunestyrenes desembermøte. Evt. også fylkesting. Deretter kan deres uttalelse til utredningen oversendes sammen med
ferdig utredning til Samf.departementet. På denne måten blir Samf.dept. orientert om de politiske
organers holdning til saken.
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2.5 Organisering/bemanning/ressurser
ORGANISERING

Det nedsettes en styringsgruppe for utredningen, som består av prosjekteier Jernbaneverket,
Trondheim Havn (evt. også Kystverket) og Statens vegvesen som ansvarlige for infrastruktur.
Styringsgruppen settes sammen med riktig fagkompetanse og beslutningsmyndighet.
Selv om prosessen ikke er i plan- og bygningslovsprosess, er det likevel gjort avtale med
“Trondheimsregionen” å etablere en samrådsgruppe med ledere av transportetater og ordførere fra
berørte kommuner. I tillegg inviteres Sør-Trøndelag fylke v. fylkesordfører og fylkesrådmann.
Dette gir informasjonoverføring og mulighet for legitimitet. Samrådet gir råd til styringsgruppen.
Det etableres videre to typer referansegrupper basert på type interessenter:
1) Representanter for brukerne av terminalen da det forutsettes at for eksempel samlastere
bygger egen infrastruktur i tilknytning til logistikknutepunktet. Næringsforening og
transportetatenes fagfolk inkluderes i denne gruppen.
2) Representanter for lokalbefolkning, miljø- og interesseorganisasjoner.
Referansegruppene skal gi innspill og råd til prosjektleder.
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Når det gjelder lokale Nærings-, Vel- og Beboerforeninger så involveres de gjennom workshop og
for øvrig kan de forholde seg til kommunenes representanter i samråds- og referansegruppen.
Gjennom organiseringen og interessentmøtene er det bygget opp gjensidige forpliktelser å utveksle
informasjon mellom alle involverte parter. Slik kan alle bidra til at forespeilet nytte vil kunne hentes
ut. Referansegruppene er samtidig en arena for styring av forventning. Det skapes ofte
forventninger hos lokale interessenter for hvilke tiltak og ikke legges inn i planene og det kan vare
vanskelig å kutte dette etter hvert, til tross for et evt. endret behov.
Jernbaneverkets interne fagråd bidrar på møter, workshop og kvalitetssikrer dokumentasjon.
Som et hjelpemiddel for håndtere dialoge med media, intern og annen ekstern kommunikasjon er
det laget en kommunikasjonsplan. Støttepersonell er plassert i fagrådet.
RAPPORTERING / STYRING

Det avklares om Samf.dept. skal involveres gjennom møter knyttet til milepælene eller kun ved
start- og avslutning av prosjektet. Jernbaneverkets ledelse involveres i sluttproduktet før avslutning.
Jernbaneverkets prosjektleder rapporter til direktør Strategi og samfunn.
Prosjektplanen danner rammene for oppdraget til konsulent, som pr dato er kontrahert. Konsulent
skal rapportere månedlig på økonomi og 2.hver uke på faglig framdrift (avtales i kvalitetsplaner).
KVALITETSSIKRING

En viktig rolle for det interne fagrådet er å kvalitetssikre faglige leveranser. Prosjektgruppen forvalter
blant annet jernbaneteknikk og kostnadsestimat.
Når det gjelder plankompetanse og eksterne virkninger har referansegruppene spesielt god
kompetanse gjennom sin virksomhet. Alle grupper innkalles til workshop, mens gruppen med
brukere og transportetater inolveres ved milepæler (som regel like før avslutning av hovedprosess)
med faglige leveranser.

2.6 Budsjett
Det er satt av midler til utredningsprosjektet for 2014.
Konsulent leverer tilbud på rammeavtale der kvalifikasjoner, oppgaveforståelse og timepriser er
konkurransefaktorer.

3. Endringer
Ved endringer som påvirker effektmålene eller budsjett for utredningen skal oppdragsgiver varsles
uten opphold.
Utførende skal utnytte skjema for endringsmeldinger. Det skal føres endringslogg.
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VEDLEGG 1: RESULTATMÅL
Resultatmål

Indikator

1 Kapasitetsmål
1.1 Det skal være areal 200-250 dekar for godsterminal bane.
Arealet skal dekke lastegater og spor (spesifiseres 1.3 og 1.4).

I: Areal (dekar)

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

I: Areal (dekar,
kvadratmeter). For spor se
mål 1.4

1.3 Lastegaten og øvrige spor i terminalen skal være
dimensjonert for minst 600 m tog

I: Sporlengde (meter)

1.4 Det skal være en tilstrekkelig mengde vente/hensettingspor,
ankomst- og avgangsspor tilpasset effektmål 1 (marked, peak)

I: Meter spor pr type;
(lastegate, ankomst/avgang,
vente, hensetting, vognlast)

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

I: Antall tog pr tidsenhet (pr
døgn og time)

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

I: ÅDT pr tidsenhet av
godsbil, på veg og kryss
til/fra terminal

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

I1: Kr/tonn

2.2. Transportarbeid knyttet til distribusjon skal være minst mulig

I: Tonnkm

2.3. Antall trafikk-bevegelser i terminal skal være lavest mulig

I1: Antall skiftebevegelser
tog

I2: Kr/tonnkm

I2: Antall løft med truck/ kran
3 Attraktivitetsmål
3.1. Det skal være 100 dekar areal for samlastere nær eller i
godsterminalen

I: Dekar

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

I: Dekar

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

I: Frigjort areal (dekar) til
andre formål

4 Overføringsmål fra veg, miljø- og inngrepsmål
4.1. Global luftforurensing CO2 knyttet til godstransport i korridor
6 (Oslo-Trondheim) og 7 (Trondheim-Nordland) skal reduseres.

Mengde tonn ekvivalent CO2

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

Mengde tonn ekvivalent /
partikkel NOx

4.3. Antall ulykker og ulykkeskostnader i korridor 6 (OsloTrondheim) skal reduseres i takt med overført biltrafikk til bane

I: Antall alvorlig skadde og
drepte, kroner

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

I: På verdiskala; areal
(dekar)
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4.5. Inngrep i verdifulle kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap
skal begrenses mest mulig

I: På verdiskala; areal
(dekar)

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

I: På verdiskala; areal
(dekar)

4.7. Inngrep i verdifullt nærmiljø, friluftslivsområder begrenses

I: På verdiskala; areal
(dekar)
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