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SAMMENDRAG
Bakgrunn og målsetting

Jernbaneverket har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet jf. brev i april 2014 om å gjennomføre de
nødvendige utredninger for å kunne gi departementet et grunnlag for å velge mellom de to alternative
lokaliseringene. Departementet har bedt om at arbeidet skal ferdigstilles i 2014, og at resultatet skal gi
tilstrekkelig teknisk grunnlag for å vurdere konsekvenser, og beregne kostnader og nyttevirkninger for tiltaket.
Det er konsept D «Delt løsning» fra KVU 2013 som skal legges til grunn. Det er oppgitt konkrete
lokaliseringsalternativ:
1. Torgård, Trondheim kommune, 14 km sør for Trondheim sentrum
2. Søberg, Melhus kommune, 25 km sør for Trondheim sentrum
Multiconsult startet opp sine arbeider med konsekvensutredning for ikke-prissatte konsekvenser i august 2014.
Nødvendige befaringer i planområdet ble gjennomført i perioden juni-september 2014. Det er utarbeidet en
Tiltaksplan som har en grundig beskrivelse av tiltakene. Tiltaksplanen omtaler også fagområdene geoteknikk,
ingeniørgeologi, hydrologi og miljøgeologi, blant annet basert på arbeid i felt. Det er utarbeidet egne dokument
som beskriver risiko og sårbarhet, og tiltak som må vurderes i det videre planleggingsarbeidet.
I Jernbaneverkets prosjektstyringsdokument, PSD er det definert en rekke prosjektmål. Overordna
samfunnsmål er at prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt
logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. Det er definert effektmål og resultatmål for prosjektet.
Her kan nevnes at som effektmål 3, er det definert miljø- og inngrepsmål som omhandler forhold som angår
ikke-prissatte tema.
Metodikk
Det er gjort en vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i henhold til metodikk fra Statens vegvesen, beskrevet
i V712 (tidl. HB140). Vurderingene skal bidra inn i en samlet samfunnsøkonomisk analyse. Vurderingene er gjort
på et nivå som kan tilsvare kommunedelplannivå, altså et overordnet nivå. Temadataene er grundig belyst og
vil være velegnet til videre bruk i neste planfase. En mer detaljert vurdering som også skal baseres på konkrete
undersøkelser må gjøres i neste planfase, som en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens
bestemmelser. De aktuelle planområdene for de ulike alternativene er kartlagt ut fra foreliggende
datamateriale. Det benyttet kjent og tilgjengelig informasjon som finnes tilgjengelig digitalt og noe er mottatt
fra kommunene og fra andre interessenter som har kommet med innspill i planprosessen. Tema som er utredet
er landskaps-/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, støy, støv/
luftforurensning og andre virkninger/lokale og regionale virkninger (samfunnsutvikling). Virkninger knyttet til
havneutvidelse på Orkanger og virkninger av rømningstunneler ut fra tunnel gjennom Vassfjellet inngår ikke i
utredningene.
Situasjonsbeskrivelse

Med et nytt logistikknutepunkt for Trondheimsområdet (LKP) menes flere terminalobjekt i planområdet hvor
godsterminal utgjør baneterminalen. Logistikknutepunkt er betegnelsen på en terminal for bytte av
transportmidler, mellom veg, bane og sjø. Sjøtransport og havn er en del av et logistikknutepunkt, men er ikke
vurdert nærmere i denne utredningen.
Terminalen i Trondheimsområdet skal være en del av Dovrebanen og den skal fortrinnsvis være en terminal
med gjennomgående trafikk (ikke buttspor). Hovedspor for Dovrebanen, også for persontog, vil gå langs
yttersiden av ny terminal. Selve terminalområdet må ligge horisontalt, på flatt terreng, og ha god
vegtilknytning.
Influensområdet for prosjektet dekker infrastrukturen for bane, veg og havn mellom Brattøra i nord, sør til
Heggstadmoen, Torgård og Klett sentralt i området, videre sørover til langs E6 til Søberg/Skjerdingstad og langs
E39 til Orkanger i vest. Influensområdet for transportene er Trøndelag/Trondheimsområdet.

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
3 av 131

Figuren viser oversikt over planområdet som viser element som inngår i denne utredningen. De aktuelle

planområdeneTorgård og Søbeerg er vist med henholdsvis rød og blå sirkel.
Tiltaket/alternativene

I arbeidet med nytt logisitikknutepunkt for Trondheimsregionen er det i tillegg til 0-altenrativet (referansealternativet) vurdert to alternative geografiske plasseringer; Togård og Søberg. For disse alternativene er det
utredet 3 hovedalternativ (ett på Torgård og to på Søberg). Gjennom arbeidet er det i tillegg sett på og delvis
utredet tre underalternativer, 1A og 1B på Torgård og 2C på Søberg. Det er også jobbet med konseptutvikling
og optimalisering av terminalene. Alternativ 1A er ikke uttegnet så detaljert som alternativene 1C, 2A og 2B,
men inngår likevel i de ikke-prissatte vurderingene.
Alternativ 1A er ikke prioritert å utrede fullt ut, da dette alternativet ikke tar tilstrekkelig hensyn til
steinressursen i Vassfjellet som er en nasjonalt viktig mineralressurs, og fordi 1A på et tidlig tidspunkt så ut til å
gi dårligere kapasitet/ logistikk og jernbanetekniske løsninger på godsterminalen. Det er likevel utredet for
ikke-prissatte virkninger, for å synliggjøre konsekvenser av ulike valg. Alternativet er ikke vurdert for prissatte
virkninger og det er ikke kostnadsberegnet.
Torgård
Selve terminalområdet ligger ca. 30 meter lavere enn dagens Fv 704 Brøttemsvegen. Nytt hovedspor for
Dovrebanen går i egen trase rett forbi terminalen på vestsiden. Dagens linje mellom Heimdal og Søberg
opprettholdes for persontrafikk (sum av begge tilsvarer en dobbeltsporparsell). Som del av Torgård-alternativet
inngår det en 7,8 km lang fjelltunnel gjennom Vassfjellet. Høydeforskjellen mellom nivået på Dovrebanen på
Melhus og på Torgård er stor og krever en lang strekning for å få tilfredsstillende stigningsforhold.
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Figuren viser oversiktstegning Alternativ 1C Torgård

Søberg sør - Alternativ 2A
Selve terminalområdet ligger omtrent på høyde med dagens terreng. Av- og påkjøring til hovedsporet/
Dovrebanen vil skje ved utgangen av løsmassetunnel/skjæring ved Gravråksmoen. Dovrebanen har eget spor
som ligger utenfor terminalen på østsiden. Togene kommer inn på lasteområdet og må gjennom dette for å
komme til ankomst- og avgangsspor som ligger nord for lasteområdet. Det er 6 spor på begge disse områdene
og to spor mellom områdene. I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for
persontog på Søberg opprettholdes.

Figuren viser oversiktstegning Alternativ 2A Søberg nord

Søberg nord - Alternativ 2B
Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 300 dekar. Alternativ 2B er likt 2A når det gjelder selve
terminal/lasteområdet, mens ankomst- og avgangsspor er plassert sør for lasteområdet, mellom Skjerdingstad
og Kvål stasjon. Ankomst- og avgangssporene legges på en større fylling i landskapet og Dovrebanen rettes ut
og flyttes vestover i forhold til dagens trasé. Som i alternativ 2A er det dobbeltspor mellom ankomst- og
avgangsspor og lasteområdet som gjør at det må føres tre spor gjennom løsmassetunnel/skjæring.
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Figuren viser oversiktstegning Alternativ 2B Søberg sør Skjerdingstad
Tabellen oppsummerer vurderte alternativ på Torgård og Søberg

Alternativ Alternativ 0
Brattøra/
Element

Alternativ
1A

Heggstadmoen Torgård

Alternativ 1C Alternativ
2A
Torgård
Søberg

Bane

Som i dag, med tiltak
i NTP

Nytt spor/ tunnel
mellom Søberg og
Heimdal

Terminal

Som i dag +
opprustet terminal
på Heggstadmoen

6 lastespor

8 lastespor

6 ank./avg.-spor

6 ank./avg.-spor

Bruk av truck

Bruk av kran

Verkstedsspor

Depot

Bruk av kran

Alternativ 2B
Søberg

Som 1A

Som 1A

Verkstedsspor

Verkstedsspor

Depot

Kapasitet
TEU 2050

165 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Orkanger (konteiner
100 000 TEU) + noe i
Trondheim
(person/stykkgods)

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Veg

Som i dag, med tiltak
i NTP

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Samlaster

Som i dag

Næringsområder på
Torgård/ Heggstad

Næringsområder på
Torgård/ Heggstad

Hofstad
næringspark

Hofstad
næringspark

Havn
(kapasitet og
type gods)

Kostnadsdrivere

Tunnel Vassfjellet
Kulvert under E6
ved Sandmoen
Utskifting av
forurenset grunn
Innløsning av bygg

Ikke-prissatte virkninger

Som alternativ 1A

Løsmasse-skjæring
Lokk over E6
Innløsning av
boliger

Som alternativ 2A
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Samlastere
Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor regulerte næringsarealer på Torgård, blant annet arealer
som enkelte samlastere allerede har hånd om og tenker å etablere seg på. En del av disse arealene er disponert
av annen virksomhet enn «terminalrelatert» virksomhet per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov
for omdisponering av arealene ved en eventuell utbygging av terminal på Torgård. En slik omdisponering vil
kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring
knyttet til tiltaket.
På Søberg er areal for samlastere vist ved Hofstad næringspark. Disse arealene er for det meste disponert per i
dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov for omdisponering av arealene ved en eventuell utbygging av
terminal på Søberg. Omdisponering må skje som beskrevet for Torgård.
Landskapsbilde

Tema landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket tilpasses landskapet sett fra omgivelsene
Både planområdet på Torgård og på Søberg er påvirket av allerede store landskapsinngrep. Søbergområdet har
likevel noe mer kulturlandskap innenfor det aktuelle planområdet. Landskapet både på Torgård og på Søberg
har ut fra gitte kriterier i metoden liten eller liten til middels verdi.
Torgårdalternativet er plassert tett inntil et industriområde og legges i et eksisterende grustak. Grustaket er i
dag allerede et stygt sår i landskapet. Området er lite synlig fra omgivelsene sammenlignet med
Søbergalternativene. Her vil man heller ikke miste store områder med kulturlandskap slik som på Søberg, der
store deler av tiltaket er plassert i åpne, grønne landskapsrom. På Torgård alternativ 1A er deler av
terminalen/ventespor lagt i tunnel, noe som gjør at tiltaket beslaglegger mindre landskap enn alternativ 1C og
Søbergalternativene.
Alternativ 1A på Torgård har minst negative virkninger for landskapsbildet. Alternativ 2B på Søberg vurderes å
ha litt større negativ virkning enn alternativ 2A på Søberg.
Som avbøtende tiltak må det tilstrebes skjæringer og fyllinger som tilpasses best mulig dagens terreng og
landskap, og sideterreng må arronderes så naturlig som mulig og revegeteres. Det bør også etableres grønne
voller som skjerming av tiltaket med tanke på demping av både støv, støy og innsyn/eksponering. Det bør
vurderes å flytte tunnelpåhugg på Søberg for Torgårdalternativene lengre mot eksisterende grustak for å få
mindre oppdeling i eksisterende jordbruksareal. Virkninger av eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert i
denne planfasen. Virkninger av slike tiltak må utredes i neste planfase.
Nærmiljø og friluftsliv

Influensområdene som er vurdert har lav til middels tetthet av boliger og få tilrettelagte områder for lek og
aktivitet, noe som gir områdene begrenset verdi for nærmiljø ut i fra metoden som er benyttet.
Friluftsområdene benyttes i hovedsak av lokalbefolkning og har lav bruksintensitet sett i regional/nasjonal
sammenheng. Dette gir områdene begrenset verdi ved begge lokaliseringer.
Boligområdene ved Torgård ligger 20-40 meter over terminalområdet og blir ikke direkte fysisk berørt av
tiltaket i alternativ 1A. Tre boligeiendommer/gårdsanlegg blir direkte berørt av alternativ 1C. På grunn av
støyproblematikk blir området på Torgård likevel til dels sterkt berørt. Der er det er vurdert for begge alternativ
at ca. 10 boliger må innløses. Flere andre boliger må skjermes for å få akseptable støyforhold. Dette er en
forholdsvis stor andel av den totale mengde boliger og reduksjonen vurderes å ha negativ virkning på
nærmiljøet totalt sett. Boligområdet blir liggende mellom to tungt utbygde næringsområder, og området
vurderes å få redusert attraktivitet og reduserte bruksmuligheter.
Bebyggelsen på Rødde ligger ca. 1 km fra terminalområdet og blir ikke direkte berørt, men beboere i området
vil oppleve at støyproblematikk vil kunne gjøre området mindre attraktivt som boligområde.
Boligområdene ved Søberg langs Melhusvegen nær terminalområdet blir sterkt berørt av tiltaket. Det er
vurdert at minst ca. 25 boliger må innløses av JBV for alternativ 2A og minst ca. 20 boliger må innløses for
alternativ 2B på grunn av støyproblematikk og på grunn av terminalens arealbehov og arrondering (ca. 15
boliger blir liggende innenfor terminalområdet for begge alternativ). I tillegg må flere gårdsanlegg innløses, og
for alternativ 2A, også 3-4 næringsbygg. Dette medfører at bruksmulighetene endres, boligområdene blir
mindre attraktivt og nærmiljøet totalt sett blir sterkt berørt av en så stor reduksjon av boliger. Utforming av
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tiltaket gjort i denne planfasen viser at Melhusvegen må stenges og E6 må legges i kulvert under terminalen.
Stenging av vegen blir en barriere mellom lokalsamfunnene Søberg og Kvål. Sørgående trafikk på Melhusvegen,
må først gå nordover til Melhus sentrum for så å kjøre inn på E6 mot sør der.
Totalt sett er det vurdert at alternativ på Torgård har minst negative virkninger for nærmiljø og friluftsliv, liten
negativ virkning, mens alternativ på Søberg har middels negativ virkning. En mer detaljert vurdering av
innløsning av boliger på grunn av støyproblematikk må gjøres i neste planfase, og omfanget kan vise seg å være
mindre.
Ved videre planlegging av terminal, uavhengig av alternativ, må virkninger av støy og mulig avbøtende tiltak
vurderes nærmere og vurderes som alternativ til innløsning av boliger. På Søberg må skogbelter langs
terminalområde i øst og vest opprettholdes og forsterkes for å dempe virkningene av terminalen.
Naturmiljø

Begge Torgård-alternativene tar arealbeslag i Leinstrandkorridoren. Uten avbøtende tiltak er det en fare for at
denne viktige trekkorridoren forringes kraftig, og i verste fall går ut av bruk. Hvor stor grad terminalen vil
påvirke det vilttrekket er imidlertid usikkert. Logistikknutepunktet gir bare små direkte arealinngrep i trekkområdet, og det er fortsatt store arealer tilgjengelig. Støy og forstyrrelser kan imidlertid påvirke viltets trekkaktivitet. Begge alternativene skaper en ny varig barriere som gjør det umulig å opprettholde dagens hjortevilttrekk over Brøttemsvegen. 1C har større inngrep i Leinstrandkorridoren, samt at tunnelpåhugget er lagt
lengre sør noe som vanskeliggjør trekk her. På Søberg berøres ingen naturverdier av tunnelpåhugget.
Alternativ 1A gis middels negativ konsekvens, mens alternativ 1C gis middels til stor negativ konsekvens.
For begge Søberg-alternativene er den vesentlige konsekvensen at logistikknutepunktet legges gjennom et
viktig vilttrekk. Tiltaket gir dermed økt barriere for hjortevilt. Andre naturverdier som Gaula og den gamle
kroksjøen Hofstadkjela berøres ikke direkte, men den sistnevnte kan påvirkes negativ. Alternativ 2B går
gjennom en geologisk verneverdig forekomst (meander). Dette er imidlertid ikke bedømt særlig vesentlig siden
meanderen allerede er sterkt påvirket av utbygging. Begge Sørbergalternativene gis den samme konsekvensen
middels negativ, og 2A rangeres som det beste.
Det er noe krevende å stille Torgård- og Søberg-alternativene opp mot hverandre. Alle alternativer skaper
varige og absolutte barriere for vilt. Leinstrandkorridoren er den viktigste siden den er én av to som gir
forbindelse mellom Byneshavløya og skogsområdene i øst. Selv om Torgård-alternativene ikke gir en absolutt
barriere her, er dette likevel bedømt med en større negativ konsekvens enn Søberg-alternativene, til tross for
at logistikknytepunktet skaper en absolutt barriere her. Det er foreslått flere konkrete og gode avbøtende tiltak
på Torgård slik at viltkorridoren opprettholdes. Så fremt tiltakene gjennomføres vil Torgård-alternativene
komme bedre ut enn Søberg-alternativene.
Kulturmiljø

Både på Torgård og Søberg/Skjerdingstad er det kulturmiljø med stor tidsdybde som vil bli påvirket av en ny
terminal. En ny terminal på Torgård vil kunne berøre kulturmiljøet direkte, på grunn av terrenginngrep som
medfører at et eldre gårdsanlegg må fjernes og en hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens arealdel
berøres. En ny terminal på Søberg/Skjerdingstad vil i større grad påvirke kulturmiljøet direkte. 2-3 gårdsbruk
blir fysisk berørt av tiltaket og må trolig fjernes. På Skjerdingstad vil alternativ 2B redusere den historiske
lesbarheten og sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene ved at ankomst- og avgangssporene vil
redusere de opprinnelige landbruksarealene omkring gårdene og danne en barriere mellom gårdene og
utmarka øst for Skjerdingstad.
På grunn av støyproblematikk vil det kunne bli behov for å innløse/rive boliger både på Torgård og Søberg.
Dersom eldre gårdsanlegg med antikvarisk verdi må fjernes vil dette ha negativ virkning på kulturmiljøet.
Ut i fra sammenstilling og rangering, vil alternative 1A på Torgård gi minst negative virkninger for kulturmiljø
med liten negativ virkning, og alternativ 2B på Søberg gi størst negative virkninger, med liten til middels negativ
virkning. Det er fysiske inngrep i kulturmiljø og fjerning av antikvarisk bebyggelse som medfører negativ
virkning.
Før utbygging av terminalområdet kan starte vil det måtte gjennomføres arkeologiske forundersøkelser og
eventuelt utgravinger. Det gjelder alle alternativene både på Torgård og Søberg.
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Naturressurser

De viktigste naturressursverdiene på både Torgård og Søberg er fulldyrket jord og geologiske ressurser. Den
geologiske ressursen med størst verdi er Vassfjellet, men det er også grusforekomster på begge steder.
Alle alternativer vil påvirke grusressurser, men den negative konsekvensen av det anslås å være begrenset.
Torgårdalternativet tar også en grunnvannsressurs. Her må abonnentene sikres nytt vann. Den største
usikkerheten er knyttet til Vassfjellet og framtidig pukkutvinning her. Torgård 1A tar minst dyrket jord, men gir
begrensninger for uttak av steinressurs i Vassfjellet. En må derfor sette beslag av fulldyrket jord opp mot videre
uttak av stein-/pukk i Vassfjellet. Torgård 1C gir ikke de samme begrensninger for Vassfjellet, men tar over
dobbelt så mye fulldyret jord som 1A, med ca. 150 mot 70 dekar. Vurderingen av ulike ressurser opp mot
hverandre er vanskelig, og begge alternativene er gitt stor negativ konsekvens. Ved rangeringen er imidlertid
forholdet til dyrket jord som er en evigvarende ressurs vektlagt. Dette betyr at Torgård 1A bedømmes å være
best av Torgårdalternativene. Søberg 2A tar omtrent like mye dyrket jord som Torgård 1C. Det tar imidlertid
noe innmarksbeite og dyrkbar jord. Det gis samme konsekvens som 1C (stor negativ), men rangeres etter dette.
Søberg 2B med sitt store beslag av fulldyrket jord på 200 dekar gis stor til meget stor negativ konsekvens, og er
det dårligste alternativet for dette temaet.
Støy

Det er utført beregninger av støy for 4 alternative plasseringer av ny godsterminal for Trondheim. To alternativ
på Torgård i Trondheim kommune og to alternativer på Søberg i Melhus kommune. Det er beregnet med
driftsprognose for år 2022 og for år 2050.
Det er gjort støymessig konservative valg av utstyr for beregningene, herunder dieseldrift for trucker og noe
bruk av skiftemaskiner på diesel. Det er forutsatt støysvak håndtering av gods slik at impulslyder ikke oppstår.
Støy fra havner og terminaler bør ikke overskride grense for gul sone. For støyfølsom bebyggelse som kommer
innenfor gul støysone må skjerming/fasadeisolering vurderes, og for slik bebyggelse som kommer innenfor rød
støysone må skjerming/fasadeisolering eller innløsning av bebyggelse vurderes.
På Torgård er de fleste boliger som blir berørt av støy over anbefalte grenseverdier fra terminalen allerede
berørt av støy fra vegtrafikk og delvis fra virksomhet ved pukkverk i nærheten. Imidlertid medfører en
utbygging av terminalen at flere boliger som i dag har stille side (utenfor støysone) mot sør og vest mister sin
stille side og blir liggende i gul eller rød støysone. Det er mulig å støyskjerme de fleste boliger, men dette
medfører svært høye og arealkrevende støyvoller / støyskjermer. Noen av boligene som ligger på kanten over
terminalen bør vurderes for innløsing da beregninger viser at disse vil ligge i rød støysone. Dessuten vil
eventuelle voller som bygges på kanten over terminalen kreve areal fra boligtomtene. For Rødde vil
skjermingstiltak på kanten av terminalen mot sørvest gi god effekt. Boliger sørøst for terminalen, i
Røddebakken ligger høyt i terrenget og vil ikke få god effekt av skjermingstiltak ved terminalen. Disse må
vurderes for lokale skjermingstiltak og isolering av fasader.
På Søberg er mange boliger i dag berørt av støy fra jernbane eller vegtrafikk. Stort sett ligger disse i gul
støysone. Med etablering av godsterminal viser beregninger at boligene som blir liggende inntil terminal og
ventespor vil komme i rød støysone. Med en godsterminal på Søberg er det en del boliger i stor avstand fra
terminal / venteområde som blir berørt av gul støysone som i dag ikke ligger i noen støysone fra veg- eller
jernbanetrafikk. Det er spesielt støy på natt (støysonekart merket Ln) som gjør at boliger i stor avstand blir
beliggende i gul støysone.
Tabellen viser ca. antall boliger innenfor gul og rød sone ved de ulike alternativene.

Støynivå

Torgård 1C
Årstall / Antall boliger

Søberg 2A
Årstall / Antall boliger

Søberg 2B
Årstall / Antall boliger

2022

2050

2022

2050

2022

2050

Lden ≥ 55 dB

21

25

38

38

17

18

Lden ≥ 65 dB

0

1

1

3

0

0

Ln ≥ 45 dB

30

40

55

55

32

40

Ln ≥ 55 dB

7

9

8

12

0

0
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Det er mulig å dempe støyen fra terminalen på Søberg med en støyskjerm langs kanten av terminalen på
vestsiden, men boliger sørvest for terminal er utfordrende å skjerme da terminalen ikke kan lukkes helt pga.
inn/utkjøring. Dette medfører at de må vurderes for lokale skjermingstiltak og støyisolering av fasader.
Eventuelle refleksjoner fra fjell gir en usikkerhet i hvor stor effekt skjermingstiltak ved terminalen faktisk gir.
Valg av maskiner og driften ved terminalene bestemmer endelig hvilke støyskjermingstiltak som er nødvendig å
gjennomføre.
På Søberg forventes det at flere boliger blir berørt av støy i alternativ 2A enn i forhold til alternativ 2B.
Alternativ 1C på Torgård og alternativ2B på Søberg er i utgangspunktet omtrent likeverdige når det kommer til
negative konsekvenser for nærmiljøet med tanke på støy. På Søberg er det en usikkerhet i beregningene på
grunn av mulige refleksjoner fra fjell. Ved etablering av en terminal på Søberg går godstrafikken og dermed
støynivået på jernbane ned mellom Søberg og Brattøra, men man får en liten økning i støy fra veg på
strekningen. Ved en utbygging på Torgård forsvinner godstrafikken på dagens jernbanelinje mellom Søberg og
Heimdal som vil gi en større senkning av støynivået på strekningen enn ved en terminal på Søberg.
Ved å redusere støygenereringen ved terminalen og ventesporene vil behovet for støyvoller eller støyskjermer
bli mindre. I eksemplet for skjerming som er gjort i denne utredningen, er det gjort grove beregninger av
arealbehovet for de viste skjermingstiltakene. Det er lagt til grunn en gjennomsnittshøyde på ca. 6 meter på
skjermingstiltak, med 3 meter høy voll (med skråningsutslag 1:2) med 3 meter høy skjerm oppå. Dette gir en
brede på vollen på ca. 13 meter, og et totalt arealbehov på ca. 35 dekar på Torgård og 18 dekar på Søberg (18
dekar tilsvarer ca. 20-30 nye boligtomter).
I neste planfase må det i samarbeid med kommunene vurderes både innløsning av støyutsatte boliger og/eller
skjermingstiltak. Skjermingstiltak vil ha konsekvenser for arealbruk, landskap og estetiske kvaliteter i de berørte
områdene.
Alternativ 0 er støymessig å foretrekke i og med at ved dette alternativet forventes ingen nye boligområder å få
vesentlig ny påvirkning av støy. Torgård 1C vurderes totalt som litt mindre negativt enn Søberg 2B. Søberg 2A
er mest negativ av alle alternativene.
Ved utvikling av detaljerte planer for en ny terminal i neste planfase, må detaljerte driftsforhold og detaljerte
planer for hvilket utstyr som skal brukes beskrives. Dette må inngå som underlag for nye støyberegninger og
nøyaktige planer for støyskjermingstiltak. Det er flere grep som kan gjøres for å minske påvirkningen av
omgivelsene i forhold til de konservative valg av utstyr som er beregnet med her. Generelt gjelder at det må
velges beste tilgjengelige teknologi med krav om lave støyutslipp. Flest mulige maskiner bør være elektriske,
spesielt bør skiftemaskiner på diesel og trucker på diesel unngås. Spor og terminalens dekke må vurderes
nærmere med tanke på vibrasjonsdempning.
Valg av støysvake maskiner og prosesser vil også minimere behovet for bygging av støyvoller eller støyskjermer.
Eventuelle voller vil kreve avsettelse av areal for dette formålet enten inne på terminal eller utenfor terminal
for å kunne oppnå de høyder som forventes å bli nødvendig.
Luftforurensning

Det er ikke gjort særskilte utredninger for å vurdere støv og luftforurensning. Generelle ulemper knyttet til
luftforurensning inngår i nytte-/kostanalysen. Eventuelle konkrete utfordringer knyttet til dette temaet vil være
omtrent det samme for begge lokaliseringene og ikke være beslutningsrelevant for valg av alternativ.
Ved videre planlegging må det gjøres vurderinger av mulig problemomfang for det alternativet som velges.
Viktige vurderingskriterier er avstand til bebyggelse, topografi, mulig utforming av anleggs- og terminalområdet/adkomst, adkomstveger og fremherskende vindretning.
Lokale og regionale virkninger (samfunnsutvikling)

Lokale og regionale virkninger, også omtalt som andre virkninger eller samfunnsutvikling er vurdert. Dette er
virkninger av tiltaket som ikke fanges opp innenfor tema for prissatte og ikke-prissatte virkninger. Det er
forhold knyttet til samfunnsutvikling som arbeidsmarked, næringsutvikling, endringer av bydeler og
lokalsamfunn og betydning for arealbruk.
Under er samfunnsutvikling med lokale og regionale virkninger oppsummert. Her framkommer det at
lokalisering på Torgård har betydelig flere positive virkninger enn Søberg, for dette temaet.
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Tabellen oppsummer de lokale og regionale virkningene med +’er og –‘er.

Byutvikling

Regional utvikling

Overordnede planer

Næringsutvikling

Sysselsetting

Torgård

Søberg

+ Byutvikling på Brattøra
- Samlingssted for transportører på Sandmoen må
fjernes/endres/må erstattes
- Næringseiendommer/virksomhet på Heggstadmoen
blir direkte berørt
- Økt behov for persontransport, god
kollektivdekning
+ Økt banekapasitet mellom Søberg og Heimdal, gir
mulighet for hyppigere avganger for lokaltog
+ Redusert reisetid med regiontog med ny tunnel
+ I tråd med prinsipper vist i IKAP
- Bryter med KPA og byutviklingsstrategier om å
stoppe byspredning sør for Torgård/Brøttemsvegen
- Press på landbruksarealer
+ Nærhet til store etablerte næringsområder
+ Nærhet til ubebygde/ledige næringsområder
(fortettingsmuligheter)
+ Forutsigbarhet for allerede etablerte
samlastere/transporbedrifter
- Økt press på næringsarealer, økte tomtepriser
- Ny banestrekning «spiser av» etablert næringsareal
på Heggstadmoen
+ Flere arbeidsplasser, økt skatteinngang for
kommunen

+ Byutvikling på Brattøra
- Stor ny virksomhet i et område preget av landbruk og
spredt bolig- og næringsbebyggelse
- Store fysiske inngrep i nærmiljø på Søberg

- Økt behov for persontransport
- Negativ effekt på utvikling av Tulluan i Klæbu
- Lokalisering ikke i tråd med ABC-prinsipper (rett
virksomhet på rett sted)
- Press på landbruksarealer

- Økt press på næringsarealer, økte tomtepriser

+ Flere arbeidsplasser, økt skatteinngang for
kommunen

Sammenstilling og måloppnåelse

Alternativ Torgård 1A er vurdert å ha minst negative virkninger for ikke prissatte konsekvenser og er totalt sett
vurdert å ha middels negativ konsekvens. Det tas forbehold om usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke er like
detaljert uttegnet som de andre alternativene. Alternativ 1C på Torgård, 2A og 2B på Søberg kommer
forholdsvis likt ut med middels til stor konsekvens. Det er vurdert at 1C kommer litt bedre ut totalt sett, da det
har litt mindre negative virkninger for nærmiljø og kulturmiljø, selv om det er litt verre for naturmiljø på grunn
av barriere for et viktig vilttrekk. 2A kommer litt bedre ut enn 2B for kulturmiljø siden 2B påvirker kulturmiljø
både på Søberg og Skjerdingstad negativt, mens 2B er vurdert å være noe bedre enn 2A for nærmiljø, på grunn
av at 2A medfører fjerning av flere boliger. Dette er vektet noe tyngre enn kulturmiljø, da fjerning av
bebyggelse er vurdert fortrinnsvis i tema nærmiljø, men vil også ha konsekvenser for kulturmiljø. Alternativ 2A
rangeres foran 2B, på grunn av at beslag av dyrkamark er så stort i 2B. Virkninger av støy fra terminalområdet
er innarbeidet i konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. I henhold til metodikken har 0-alternativet ingen
konsekvenser. I dette prosjektet har alle alternativene negative virkninger for alle tema og det gjør at 0alternativet kommer best ut.
Tabellen oppsummer virkninger for alle utredningstema og rangering av hvert alternativ.

Tema

Alt.0

Alt.1A

Alt.1C

Alt.2A

Alt. 2B

Landskapsbilde

0
1

–
2

–/––
3

–/––
4

–/––
5

Nærmiljø og friluftsliv

0
1

0/–
2

–
3

––
5

–/– –
4

Naturmiljø

0
1

––
4

– –/– – –
5

––
2

––
3

Kulturmiljø

0
1

–
2

–
3

–
4

–/– –
5

Naturressurser

0
1

–––
2

–––
3

–––
4

– – –/– – – –
5

Samlet vurdering

0

––

– –/– – –

– –/– – –

– –/– – –

Rangering

1

2

3

4

5
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Måloppnåelse
Total måloppnåelse for alle mål; effektmål og resultatmål, er vist i hovedrapporten. Effektmål 3 definerer miljøog inngrepsmål som omhandler forhold som angår ikke-prissatte tema. Målene ligner vurderingene og
kriteriene som er gitt av metoden som er benyttet for vurdering av de ikke-prissatte virkningene.
Samlet vurdering viser at 0-alternativet har best måloppnåelse for ikke-prissatte virkninger. 0-alternativet
kommer best ut da det ikke gir nye inngrep i natur eller bygningsmiljø, men det begrenser byutvikling på
Brattøra og er lite framtidsrettet. Av utredningsalternativene er det Torgård som har best måloppnåelse, som
er vurdert til middels.
Anbefaling
Torgårdalternativene kan anbefales/aksepteres, mens Søbergalternativene ikke anbefales/frarådes, på grunn
av totalt sett større negative virkninger for ikke-prissatte virkninger.
Tabellen oppsummerer ikke-prissatte og andre virkninger, måloppnåelse og anbefaling.
Alt. 0

Alt.
1A

Ikke-prissatte,
samlet vurdering
og rangering

1

2

Andre virkninger

Dårlig

Rangering

Samlet vurdering
av måloppnåelse /
rangering

4

God/
Middels

Alt. 1C

3
God

Ikke-prissatte virkninger

Frarådes

1

2

Middels

Anbefales

Alt.
2B

4

5

Middels/ Dårlig

3

Torgård kommer best ut både ift ikke-prissatte virkninger og måloppnåelse.

Anbefaling

Alt.
2A

Aksepteres

5

Forklaring
/kommentar

Næringsutvikling,
tilgjengelig areal og
arealbruk i tråd med
overordna plan er alle tema
som er bedre for Torgård
enn for Søberg.
0-alternativet kommer
best ut pga minst
investeringer og pr. def.
ingen konsekvenser.

Dårlig

Anbefales
ikke

Frarådes

Torgårdalternativene kan
anbefales/aksepteres, mens
Søbergalternativene ikke
anbefales/frarådes, på
grunn av totalt sett større
negative virkninger.
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FORORD
Multiconsult har utarbeidet konsekvensutredning (KU) for ikke-prissatte virkninger for nytt logistikknutepunkt i
Trondheimregionen for gjennomsyn i Jernbaneverket. KU inngår som en av flere delrapporter som underlag for
en hovedrapport med anbefaling om lokalisering av nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen.
Oppdraget er utført på vegne av Jernbaneverket Strategi og Samfunn ved Raymons Siiri som prosjektleder.
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 i
Trondheim kommune eller Søberg i Melhus kommune.
Arbeidet med KU startet i august 2014 og ble ferdigstilt i desember 2014.
Som grunnlag for KU er det utarbeidet en tiltaksplan som omfatter; Kartlegging og feltundersøkelser for
grunnforhold, spor-, veg- og arealplaner for begge alternativene, kapasitetsanalyser for veg og bane,
RAMS/ROS analyse og usikkerhetsanalyse for kostnader.
I prosessen er det gjennomført en rekke møter med ulike interessenter som har bidratt med kunnskapsgrunnlag til utredningen og som har kommet med innspill til justeringer.
Oppdragsleder for oppdraget hos Multiconsult har vært Helge Johansen. Assisterende oppdragsleder og
disiplinleder for KU har vært Silje Wendelborg Fremo.
Følgende har bidratt med vurderinger innen de ulike fagene:
Landskapsbilde

June Størdal/Torunn Spets Storhov

Nærmiljø/friluftsliv og kulturmiljø Silje Wendelborg Fremo
Naturmiljø og naturressurser

Vegard Meland

Støy

Geir Atle Wiik

Støv/luftforurensning

Silje Wendelborg Fremo

Andre virkninger

Silje Wendelborg Fremo

Trondheim 10. desember 2014
Multiconsult AS v/Silje Wendelborg Fremo
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Figur 3-1 Foto viser godsterminal på Brattøra i dag.
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Figur 3-2 Illustrasjon av 0-alternativet med alle elementer som inngår
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Figur 3-3 Oversiktsbilder over planområde på Torgård. Bildet t.v. er sett mot sø, mot Vassfjellet. Bildet t.h. er
sett mot nordvest
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Figur 3-4 Oversiktstegning Alternativ 1C Torgård

29

Figur 3-5 Lengdeprofil hovedtunnel, 5 × vertikal overdrivelse
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Figur 3-6 Oversikt over plassering av nødutganger
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Figur 3-7 Snitt gjennom terminalområdet Torgård
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Figur 3-8 Vegplan for Røddeveien på bru over jernbanen

30

Figur 3-9 Arealplan Torgård 1C. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje
er samlaster og lilla er annen næring. I ramme nederst til venstre vises arealbehov/beslag ved tunnelpåhugg på
Søberg, som kun gjelder for Torgård-alternativet.
31
Figur 3-10 Foto av sentrale deler av terminalområdet for 2A o g2B ved planovergang over dagens Dovrebane
ved Hofstad gård
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Figur 3-11 Foto av søndre del terminalområdet for 2B mellom dagens E6 ved Øya videregående og dagens
Dovrebane (oppi lia)
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Figur 3-12 Oversiktstegning Alternativ 2A Søberg nord
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Figur 3-13 Oversiktstegning Alternativ 2B Søberg sør Skjerdingstad
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Figur 3-14 Vegplan Søberg
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Figur 3-15 Arealplan Søberg 2A. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje
er samlaster og lilla er annen næring.
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Figur 3-16 Arealplan Søberg 2A. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje
er samlaster og lilla er annen næring.
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Figur 4-1 Blå punkt viser fotostandpunkt for de ulike illustrasjoner i dette kapittelet
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Figur 5-1 Foto viser utsikt fra Storsteinen, med Fv. 704 Brøttemsvegen som går mot høyre og Røddevegen som
tar av til venstre i venstre hjørne. Den eldste gårdsbebyggelsen ligger til venstre og sentralt i bildet.
Terminalområdet ligger ca. 20-40 meter nedenfor platået, og vil ikke synes som vist med grå stiplet linje.
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Figur 5-2: Kartutsnitt viser influensområdet på Torgård som er vurdert for nærmiljø og friluftsliv. De aktuelle
områdene/områdetypene er vist med nummer. Kart fra Miljostatus.no
47
Figur 5-3 Foto viser Fv. 704 Brøttemsvegen med næringsbebyggelsen på Torgård til venstre og den eldre
gårdsbebyggelsen sentralt og bak i bildet. Noen enkeltboliger synes til venstre i bildet. Terminalområdet ligger
ca. 20-40 meter nedenfor dette platået, til venstre og vil ikke synes fra Brøttemsvegen.
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Figur 5-4 Foto viser krysset mellom Røddevegen og Åsvegen med Rødde folkehøgskole i bakgrunnen.
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Figur 5-5 Foto viser Pilgrimsleden skiltet ved Rødde, der den komme inn på Røddevegen fra sør og fortsetter
østover mot Torgård. Sørlige del av terminal på Torgård er vist med grå stiplet linje.
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Figur 5-6 Foto utsikt fra Storsteinen mot Vassfjellet pukkverk og Undurshaugen til venstre. Røddevegen vises til
høyre i bildet gjennom landbruksområdene. Bildet i venstre hjørnet viser o-kart for markaområde mellom
Torgård og Skjøla.
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Figur 5-7 Foto viser deler av næringsområdet på Heggstadmoen, i vestre enden av vegen Terminalen. Ny
jernbanetrase er antydet med grå stiplet linje. Vassfjellet i bakgrunnen.
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Figur 5-8: Kartutsnitt viser influensområdet på Søberg/Skjerdingstad som er vurdert for nærmiljø og friluftsliv.
De aktuelle områdene/områdetypene er vist med nummer. Kart fra Miljostatus.no
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Figur 5-9 Illustrasjonen er hentet fra «Sagaguiden» som beskriver en turløype vest for Gaula. Punkt 3
Rimilgården ligger rett vest for boligområdet på Søberg og nordre deler av terminalområdet i alternativ 2A.
Terminalområdet vil være lite synlig på denne avstanden.
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Figur 5-10 Foto viser deler av boligområdet ved Søberglangs Melhusvegen, sett mot sør. Alternativ 2A og deler
av 2B vil ikke synes fra Melhusvegen, da det ligger på et platå høyere opp, til venstre i bildet.(foto: google
streetview)
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Figur 5-11 Foto viser gårdsbebyggelsen ved Skjerdingstad og Øya vgs. Kval sentrum med boligområde ligger
sentralt i bildet. Sørlige del av alternativ 2B er vist med grå stiplet linje.
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Figur 5-12 Foto viser deler av boligområdet ved Søberg, Hofstad næringspark sentralt i bildet og
gårdsbebyggelsen ved Skjerdingstad. Alternativ 2A og deler av 2B er vist med grå stiplet linje.

54

Figur 5-13 Foto viser skilta stier i området ved Gravråkmoen, i lia øst for Skjerdingstad
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Figur 6-1: Utsnitt fra Naturbasen som viser leveområder og vilttrekk
Figur 6-2: Utsnitt fra hjorteviltregisteret
til i dag
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som viser påkjørt elg (blå sirkel) og rådyr (rød sirkel) på fra år 2000
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Figur 6-3: Utsnitt fra Trondheim kommunes kartløsning. Øverst viltkart og nederst naturtypekart
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Figur 6-4: Utsnitt fra kommuneplanen for Trondheim. Svart skravur er hensynsone viltkorridor/bevaring
naturmiljø, mens rød strek er markagrense
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Figur 6-5: Utsnitt fra Naturbasen som viser viltområder, vilttrekk og naturtyper

66

Figur 6-6: Utsnitt fra hjorteviltdatabase som viser påkjørt elg (blå sirkel) og rådyr (rød sirkel) siden år 2000
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Figur 6-7: Storhaugen, kvartærgeologisk minne
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Figur 7-1: Torgård sett fra Røddevegen, med Jesmogårdene framtredende i silhuetten.
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Figur 7-2: Kartutsnittet viser automatisk fredede kulturminner, SEFRAK-registrerte bygg (trekanter) og
pilgrimsleden , merket blå. (Rød trekant betyr meldepliktig ved riving/ombygging). De aktuelle
områdene/områdetypene er vist med nummer. Tiltaksområdet er vist med grå stiplet linje. Kart fra
Miljostatus.no
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Figur 7-3: Foto viser de eldste bygningene på Jesmogården fra 1700-tallet, et våningshus/sommerstue og et
stabbur.
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Figur 7-4: Kartutsnitt viser influensområdet som er vurdert. De aktuelle områdene/områdetypene er vist med
nummer. Kart fra Miljostatus.no
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Figur 7-5: Kartutsnittet viser SEFRAK-registrert bebyggelse på Skjerdingstadgårdene (Rød trekant; meldepliktig
ved riving/ ombygging) og Gravråkmoen med en rekke automatisk fredede kulturminner. Tiltaksområdet er vist
med grå stiplet linje.
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Figur 7-6: Søberg gård med Melhusvegen til høyre i bildet. Område for ny terminal, alternativ 2A ligger bak de
store trærne til venstre langs gårdsvegen, der også dagens jernbane går. (foto: google streetview)
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Figur 7-7: Karutsnitt viser SEFRAK-registrert bebyggelse på Søberggårdene (Rød trekant betyr meldepliktig ved
riving/ombygging). Gaula ligger til venstre i kartet med E6 vist mørk grå og gamle E6/nå Melhusvegen vist lys
grå. Gårdsbebyggelsene ligger på et betydelig høyere nivå enn de nevnte vegene. Område for ny terminal er
vist med grått og ligger på samme nivå som gårdsbebyggelsen. Kart fra Miljostatus.no
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Figur 7-8: Foto t.v. viser bauta over Asbjørn fra Medalhus som står ved Prestegardslåna. Utsyn mellom
bygningene mot sør (terminalkområdet er ikke synlig). Foto t.h. viser Prestegardslåna i hele sin lengde med
Melhus kirke bak. (foto: fra prestegardslana.no)
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Figur 8-2: Beslagskart for alternativ Torgård 1A
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Figur 8-3: Beslagskart for alternativ Torgård 1C. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget
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Figur 8-5: Grunnvannsressurs Søberg. Fra Asplan Viak-rapport

/28/

85
86

Figur 8-6: Beslagskart for alternativ Søberg 2A. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget
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Figur 8-7: Beslagskart for alternativ Søberg 2B. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget
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Figur 9-1: Støysonekart Lden (øverst) og Ln (nederst) for Orkanger havn inkl.evt. utvidelse vest. Lden gul sone 50 –
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med trafikkprognose for år 2025. Gul sone 55 - 65 dBA. Kilder: Statens vegvesen og Jernbaneverket.
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Figur 9-5: Støysonekart, Lden, for vegtrafikk og Jernbane ved Søberg. Beregnet 4 m over bakke. Gul sone 55 - 65
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vegvesen og Jernbaneverket.
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Figur 11-1 Illustrasjoner viser t.v. prioriterte korridorer for utvikling av plasskrevende virksomhet, og t.h. er det
vist konkrete hovedsatsningsområder
124
Figur 11-2 Figuren viser andel av omsetning mellom transportintensive bransjer i Trondheimsregionen. Fra
Markedsanalysen
125
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1 BAKGRUNN OG MÅL
1.1 Bakgrunn og hensikt
Jernbaneverket gjennomførte i 2011/12 en konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen, sist datert 13.1.2012. På bakgrunn av KVU’en, høringen av denne og gjennomført ekstern
kvalitetssikring besluttet Regjeringen 4. april 2014 at nytt logistikkknutepunkt i Trondheimsregionen skulle ligge
sør for Trondheim, og konsept D «delt løsning» skulle legges til grunn.
Konsept D «Delt løsning» omfatter to konkrete lokaliseringsalternativ:
3. Torgård, Trondheim kommune, 14 km sør for Trondheim sentrum
4. Søberg, Melhus kommune, 25 km sør for Trondheim sentrum
Jernbaneverket har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet jf. brev i april 2014 om å gjennomføre de
nødvendige utredninger for å kunne gi departementet et grunnlag for å velge mellom de to alternative
lokaliseringene. Departementet har bedt om at arbeidet skal ferdigstilles i 2014, og at resultatet skal gi
tilstrekkelig teknisk grunnlag for å vurdere konsekvenser, og beregne kostnader og nyttevirkninger for tiltaket.
Planprosessene skal gjennomføres slik at man har et tilstrekkelig teknisk grunnlag for å vurdere konsekvenser,
og beregne kostnader og nyttevirkninger for tiltaket. Departementet ønsker videre at arbeidet i denne runden
ikke skal gjennomføres som en prosess i henhold til plan- og bygningsloven, men påpeker at utredningen skal
bringe prosjektet til modenhet slik at en plan- og bygningslovprosess kan gjennomføres i neste fase.

1.2 Planarbeid
Multiconsult startet opp sine arbeider med konsekvensutredning for ikke-prissatte konsekvenser i august 2014.
Nødvendige befaringer i planområdet ble gjennomført i perioden juni-september 2014. Utredning av prissatte
konsekvenser utføres av Cowi og Sitma. Resultater herfra vil inngå i den endelige sammenstillingen av
virkninger som utgjør den totale samfunnsøkonomiske analysen.
Det er utarbeidet en Tiltaksplan som har en grundig beskrivelse av tiltakene. Tiltaksplanen omtaler også
fagområdene geoteknikk, ingeniørgeologi, hydrologi og miljøgeologi, blant annet basert på arbeid i felt. Disse
fagområdene gjentas ikke her.
Det er utført egne RAMS- og ROS-analyser inkludert seminar med bred deltakelse. Det er utarbeidet egne
dokument som beskriver risiko og sårbarhet, og tiltak som må vurderes i det videre planleggingsarbeidet.
Forhold framkommet i RAMS- og ROS-analyser gjentas ikke her.

1.3 Mål
Med Logistikknutepunkt (LKP) menes flere terminalobjekt i planområdet hvor godsterminal utgjør
/2/
baneterminalen. I Jernbaneverkets prosjektstyringsdokument, PSD er det definert en rekke prosjektmål .
Overordna samfunnsmål er at prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og
intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter.
Det er definert effektmål og resultatmål for prosjektet. Disse ligger i JBV sitt prosjektstyringsdokument og er
referert i Tiltaksplanen.
Her kan nevnes at som effektmål 3, og miljø- og inngrepsmål er følgende definert:
3.
4.4
4.5
4.6
4.7

LKP skal være attraktivt for transportskapende virksomheter og gjennom dette bidra til en innovativ og
bærekraftig storbyregion i et 50-årsperspektiv.
Inngrep i verdifulle områder for flora, fauna og biologisk mangfold skal begrenses mest mulig
Inngrep i verdifulle kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap skal begrenses mest mulig
Inngrep i dyrka jord og øvrige nasjonalt viktige naturressurser skal begrenses mest mulig
Inngrep i verdifullt nærmiljø, friluftslivsområder skal begrenses

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
20 av 131

1.4 Generelt om utredning av ikke-prissatte konsekvenser
Det er gjort en vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i henhold til metodikk fra Statens vegvesen, beskrevet
i V712 (tidl. HB140). Vurderingene skal bidra inn i en samlet samfunnsøkonomisk analyse. Vurderingene er gjort
på et nivå som kan tilsvare kommunedelplannivå, altså et overordnet nivå. Temadataene er grundig belyst og
vil være velegnet til videre bruk i neste planfase. En mer detaljert vurdering som også skal baseres på konkrete
undersøkelser må gjøres i neste planfase, som en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens
bestemmelser.
De aktuelle planområdene for de ulike alternativene er kartlagt ut fra foreliggende datamateriale. Det benyttet
kjent og tilgjengelig informasjon som finnes tilgjengelig digitalt og noe er mottatt fra kommunene og fra andre
interessenter som har kommet med innspill i planprosessen. Verdier og konsekvenser er synliggjort gjennom
kart og verbale beskrivelser. Tema som er utredet er:
Tema som er utredet er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskaps-/bybilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø
Naturressurser
Støy
Støv/luftforurensning
Andre virkninger/lokale og regionale
virkninger (samfunnsutvikling)

Figur 1-1 Konsekvensvifta (Veileder V- 712 - ikke prissatte

konsekvenser, Statens vegvesen)

1.4.1
Metodikk
Statens vegvesen har utarbeidet en egen veileder for konsekvensutredninger for vegprosjekter, men deler av
metodikken er også egnet for andre tiltak. Metodikken er tilpasset plannivået på dette prosjektet og er i stor
grad benyttet her. Det er tre begreper som står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte
konsekvenser, det er verdi, omfang og konsekvens.
•
•
•

Verdi: vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er ut i fra definerte kriterier
Omfang: vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene,
og graden av denne endringen
Konsekvens: avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre

Konsekvensen for et miljø/område fremkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfang. For å
gjøre dette anvendes ofte konsekvensvifta, Figur 1-1 Konsekvensvifta (Veileder V- 712 - ikke prissatte
konsekvenser, Statens vegvesen). Figuren er en matrise som angir konsekvensen på en ni-delt skala fra meget
stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (- -- -). Over streken vises de positive
konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser.
I utredningen er utbyggingsalternativene utredet. 0-alternativet har ut i fra metodikken ingen konsekvenser og
er ikke utredet. Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging/tiltaket måles derfor
i forhold til et ”alternativ 0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i
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tillegg forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden. 0-alternativet innebærer i korte trekk at dagens
vegnett beholdes kun med de endringer som ligger inne i nasjonal transportplan (NTP).
1.4.2

Forhold som ikke er vurdert

Havn

I Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen inngår også havn. Uavhengig av lokalisering av ny godsterminal
for bane, utvider Trondheim havn sine havnearealer på Orkanger, Grønøra øst og Grønøra vest.
Eventuelle virkninger knyttet til utvidelse av havn inngår ikke i denne utredningen, og heller ikke konsekvenser
knyttet til transport mellom havn og godsterminal for bane, da dette vil komme uansett om terminal lokaliseres
på Torgård eller Søberg.
Tunnel gjennom Vassfjellet, rømningstunneler

I alternativ med terminal på Torgård må det etableres en fjelltunnel gjennom Vassfjellet fra Søberg til Torgård,
ca. 8 km lang. Det er krav om nødutganger fra tunnelen for hver 1000 meter. Tunnelene vil fungere som
tverrslag for hovedtunnelen og flere vil kunne bli brukt til massetransport ved driving av tunnelen.
Rømningstunnelenes utløp/påhugg vil kunne gi negative virkninger for alle de ikke-prissatte temaene.
Konsekvenser av disse rømningstunnelenes utløp/påhugg er ikke vurdert i denne utredningen og må ved
eventuelt valg av Torgård utredes i neste planfase.
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2 SITUAJONSBESKRIVELSE
2.1 Generelt om godsterminal
2.1.1
Logistikknutepunkt
Med et nytt logistikknutepunkt for Trondheimsområdet (LKP) menes flere terminalobjekt i planområdet hvor
godsterminal utgjør baneterminalen. Logistikknutepunkt er betegnelsen på en terminal for bytte av
transportmidler, mellom veg, bane og sjø. Sjøtransport og havn er en del av et logistikknutepunkt, men er ikke
vurdert nærmere i denne utredningen.
Terminalen i Trondheimsområdet skal være en del av Dovrebanen og den skal fortrinnsvis være en terminal
med gjennomgående trafikk (ikke buttspor). Hovedspor for Dovrebanen, også for persontog, vil gå langs
yttersiden av ny terminal. Selve terminalområdet må ligge horisontalt, på flatt terreng, og ha god
vegtilknytning.
Terminalområdet har flere delområder for ulike funksjoner. I prinsippet kommer det gods (konteinere,
stykkgods, bulk, biler) til terminalen på tog som omlastes til bil for videre distribusjon til lager eller ut til andre
mottakere. En del gods kommer til terminalen for å bli fraktet videre med tog. Alt gods kommer til terminalen
med bil, enten fra havn eller direkte fra virksomheter. Bilatkomst til/fra hovedveg skal være god og terminalen
med alle funksjoner kan med fordel være så kompakt som mulig for å begrense transportarbeidet, for
eksempel mellom lasteområdet og samlasterområdet.
Terminallogistikk

Godstogene kommer inn til terminalen i et område med 6 ankomst-, avgangs- og hensettingsspor. Området der
godset omlastes er vist som lastegater/lasteområde og består både av spor, kran og asfaltert areal for
manøvrering av bil og truck. Selv om terminalen planlegges med kran, vil det være behov for en kombinasjon
av kran og truck for håndtering av gods på og til depot (mellomlagring). I en fullt og ferdig utbygd terminal vil
lasteområdet ha 6 lastespor.
Konteinere løftes over på lastebiler eller semitrailere for å kjøres til samlastere enn direkte ut til mottakere. For
å få en god og sikker logistikk på terminalen må det være tilstrekkelig kjøre- og manøvreringsareal for
biltransport.
Området der konteinere fylles med innhold og der innholdet evt. lastes om er omtalt som samlasterareal. Det
er speditører/samlastere som har ansvar for samlasting. Området kan ligge helt i tilknytning til lasteområdet,
eller det kan være et område som etableres et annet sted, gjerne i nærheten av terminalen.
I tillegg vil det være atkomstområde med port for bilatkomst, en del servicebygg som administrasjon og
verksted og bilparkering.

2.2 Dagens situasjon og infrastruktur
Influensområdet for prosjektet dekker infrastrukturen for bane, veg og havn mellom Brattøra i nord, sør til
Heggstadmoen, Torgård og Klett sentralt i området, videre sørover til langs E6 til Søberg/Skjerdingstad og langs
E39 til Orkanger i vest. Influensområdet for transportene er Trøndelag/Trondheimsområdet.
Antall innbyggere per 1. januar 2013 er totalt ca. 214 000 (kilde: SSB). Følgende kommuner inngår i
influensområde:
-

Trondheim kommune: 180 000 innbyggere
Melhus kommune: 15 500 innbyggere
Skaun kommune: 7000 innbyggere
Orkdal kommune: 11 500 innbyggere

Om vi tar med Malvik og Stjørdal kommuner i tillegg, med henholdsvis 13 000 og 22 000 innbyggere, blir det
totalt i regionen ca. 250 000 innbyggere. I Trondheim bor ca. 95 % i tettbygd strøk, mens det i
nabokommunene er ca. 60-70 % av innbyggerne som bor i tettbygd strøk.
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Figur 2-1 Illustrasjon viser influensområdet

2.2.1
Planområdet for terminal og tilhørende infrastruktur
Planområdet er der det fysisk legges opp til tiltak, i området rundt terminalene og nye banestrekninger direkte
knytet til terminalene. Kartet under viser elementer om inngår i denne utredningen.
2.2.2
Veg
Store deler av stamvegnettet som ligger i influensområdet er utbedret og har fått økt kapasitet de siste årene.
Hovedvegen fra sør er E6 fra Kvål til Sluppen, og videre fv 706 fra Sluppen til Brattøra. Fra E6 ved Klett og til
Orkanger (havn) er hovedvegen E39 og fv 710/fv 460.
På E6 lengst i sør, mellom Skjerdingstad/Søberg og Melhus sentrum er det 2-felts motorveg med midtdeler (5
km). Det er ingen planer om å utvide denne strekningen. Det planlegges ny 4-felts motorveg sør for
Skjerdingstad/ Søberg med nytt kryss ved Skjerdingstad. Fra Melhus sentrum til Jaktøyen er det 4-felts
motorveg med midtdeler. Fra Jaktøyen til Tonstad er det 2- og 3-felts veg uten midtdeler. Her er det imidlertid
planlagt byggestart på ny 4-felts motorveg i 2015 inkludert en oppgradering av kryss på Sandmoen med ny
atkomst til Torgård. Fra Tonstad til Sluppen er det 4-felts motorveg med midtdeler. Fra Sluppen og nordover
går tungtrafikken over på fv 706 som er en 2-felts veg uten midtdeler med fartsgrense 50-60 km/t. Fra Sluppen
til Stavne planlegges vesentlig opprustning av vegen innen 2018, mens fra Stavne til Brattøra ble det åpnet ny
veg i 2010 (Nordre avlastningsveg).
E39 ble åpnet med motorvegstandard i 2005. Det er 2- og 3-felts veg uten midtdeler på hele strekningen.
Atkomst til Orkanger havn Grønøra Øst kan benytte både fv 800 kalt Byvegen og Havnevegen fram til havna
eller fv 710 fra Bårdshaug til Gjølme og fv 460 ut til havna. Til planlagt havn på Grønøra Vest vil atkomst være fv
710 fra Bårdshaug til Gjølme og fv 460 ut til havna.
2.2.3
Havn
Dagens havnearealer i Trondheim utgjøres av Pir I, Pir II, Nyhavna og Ila. Dagens hovedhavn for håndtering av
konteinere er i dag på Orkanger, etter at Trondheim havn har flyttet sin konteinerhåndtering fra Brattøra til
Orkanger de siste par årene.
I tillegg håndteres noe ved Skogn (Fiborgtangen). Annet gods enn konteinere, som industrigods og stykkgods,
håndteres på ulike havneavsnitt i Trondheimsfjorden.
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Figur 2-2 Oversikt over planområdet som viser element som inngår i denne utredningen. De aktuelle planområdeneTorgård

og Søbeerg er vist med henholdsvis rød og blå sirkel.

2.3 Gjeldende planer i influensområdet
2.3.1
Torgård
I kommuneplanens arealdel 2012-2024 for Trondheim kommune er område som berøres av terminal og ny
banestrekning i hovedsak vist som landbruks-, natur- og friluftsområde, råstoffutvinning og næringsbebyggelse.
På store deler av terminalområdet er det vist sone for bevaring av naturmiljø, på grunn av verdifullt vilttrekk for
hjortevilt. Terminalområdet berører områder med eksisterende virksomhet og bebyggelse og en del ubebygd
areal, og det ligger i konflikt med markagrensa.
Det er flere reguleringsplaner som gjelder innenfor området, blant annet reguleringsplan for masseuttaket fra
1996 som stiller krav om at området skal tilbakeføres til landbruksareal etter endt drift. Det pågår
reguleringsarbeid for Brøttemsvegen med ny gang- og sykkelveg og for videreutvikling av næringsområde på
Heggstadmoen, og det er regulert og pågår prosjektering av ny 4-felts E6 mellom Jaktøyen, forbi Klett og
Sandmoen til Tiller. Det er også kjent at det planlegges igangsatt planarbeid for utvidelse av Vassfjellet
pukkverk.
2.3.2
Søberg
I kommuneplanens arealdel 2011-2020 for Melhus kommune er område som berøres av terminal og ny
banestrekning i hovedsak vist som landbruks-, natur- og friluftsområde, råstoffutvinning, næringsbebyggelse og
noe boligbebyggelse. Terminalområdet vil berøre arealer som er vist som hensynssoner for friluft, naturmiljø
og kulturlandskap og faresone for flom og kvikkleire.
Det er flere reguleringsplaner som gjelder innenfor planområdet, blant annet reguleringsplan for Gravråkmoen
fra 2010 som regulerer Hofstad næringspark og reguleringsplan for parsell av E6 fra 2003. I nordenden av
aktuelt terminalområdet er det flere reguleringsplaner som viser boligformål.
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3 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE
3.1 Beskrivelse av alternativene
I arbeidet med nytt logisitikknutepunkt for Trondheimsregionen er det i tillegg til 0-altenrativet (referansealternativet) vurdert to alternative geografiske plasseringer; Togård og Søberg. For disse alternativene er det
utredet 3 hovedalternativ (ett på Torgård og to på Søberg). Gjennom arbeidet er det i tillegg sett på og delvis
utredet tre underalternativer, 1A og 1B på Torgård og 2C på Søberg. Det er også jobbet med konseptutvikling
og optimalisering av terminalene. Alternativ 1A er ikke uttegnet så detaljert som alternativene 1C, 2A og 2B,
men inngår likevel i de ikke-prissatte vurderingene. Alternativet er ikke vurdert for prissatte og er ikke
kostnadsberegnet.
Tabell 3-1 Oppsummerer vurderte alternativ på Torgård og Søberg

Alternativ Alternativ 0
Brattøra/
Element

Alternativ
1A

Heggstadmoen Torgård

Alternativ 1C Alternativ
2A
Torgård
Søberg

Bane

Som i dag, med tiltak
i NTP

Nytt spor/ tunnel
mellom Søberg og
Heimdal

Terminal

Som i dag +
opprustet terminal
på Heggstadmoen

6-8 lastespor

6-8 lastespor

6 ank./avg.-spor

6 ank./avg.-spor

Bruk av truck

Bruk av kran

Verkstedsspor

Depot

Bruk av kran

Alternativ 2B
Søberg

Som 1C

Som 1C

Depot

Kapasitet
TEU 2050

165 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Orkanger (konteiner
100 000 TEU) + noe i
Trondheim
(person/stykkgods)

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Som alternativ 0

Veg

Som i dag, med tiltak
i NTP

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Som alternativ 0 +
nye veglenker
mellom terminal,
lokalveger,
stamvegnett

Samlaster

Som i dag

Næringsområder på
Torgård/
Heggstadmoen

Næringsområder på
Torgård/
Heggstadmoen

Hofstad
næringspark

Hofstad
næringspark

Havn
(kapasitet og
type gods)

Kostnadsdrivere

Tunnel Vassfjellet
Kulvert under E6
ved Sandmoen
Utskifting av
forurenset grunn
Innløsning av
næringsbygg
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0-alternativet/referansealternativet

Definisjon

Iht. Metodehåndbok JD205 Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen, skal det defineres og beskrives et
referansealternativ. Referansealternativet beskriver situasjonen dersom tiltaket ikke gjennomføres. For å
kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av alternativene Torgård og Søberg, sammenlignes
disse med referansealternativet. Referansealternativet skal på samme måte som utbyggingsalternativet være
levedyktig gjennom hele beregningsperioden og eventuelle begrensninger må beskrives. Alternativet til å
investere og bygge ut nye anlegg er ikke dagens anlegg, men de ytelsene dagens anlegg er bygd for å gi i form
av kapasitet, driftsstabilitet og eventuelt andre ytelser.
I SVV veileder v712 (før HB140) er 0-alternativet omtalt som følger; 0-alternativet tar utgangspunkt i dagens
situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten tiltaket i analyseperioden. Ved beskrivelse av
alternativ 0 skal det tas hensyn til øvrige planer som allerede er vedtatt gjennomført uavhengig av tiltaket.
Ut i fra metoder som skal benyttes i utredninger og vurderinger gjort i samarbeid med JBV er 0-alternativet/
referanse-alternativet et mer omfattende tiltak enn dagens situasjon som ble beskrevet innledningsvis.
Kombiterminal/omlastingsmulighet og andre jernbaneobjekter

-

Brattøra; ca. 140 000 TEU
Heggstadmoen; vognlast, 25 000 TEU (kontainer)
Skogn (mulighet som ikke er tallfestet)

Følgende andre jernbaneobjekter inngår:
-

Brattøra, Marienborg
Heimdal stasjon
Heggstadmoen bilterminal
Melhus holdeplass - kort kryssingsspor
Søberg - langt kryssingsspor

Figur 3-1 Foto viser godsterminal på Brattøra i dag.

Veg

Atkomst til terminal på Brattøra skjer via dagens stamvegnett, i tillegg kommer opprustning av stamvegnettet
vist i NTP, som innebærer blant annet 4-felts motorveg sør for Skjerdingstad/Søberg og mellom Jaktøyen
(Melhus) og Tonstad (Trondheim), nytt Sluppen kryss og bru og ny kryssløsning og plassering av nytt kryss ved
Skjerdingstad (er ikke endelig fastlagt, og derfor ikke vist i kartgrunnlag/tegninger).
Tungtransport forutsettes å benytte avlastende hovedvegnett rundt sentrum; ny Osloveg fra Sluppen til Ila,
Nordre Avlastningsveg fra Ila til Lademoen og E6 Øst med Strindheimtunnelen fra Lademoen til Gildheim og
videre sørover. Trafikk mellom terminal og samlaster skjer i dag via dagens stamvegnett, og en liten andel av
denne trafikken går under fv 706 Havnegata, mellom terminal og Pir I/II.
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Havn

I dag betjener Orkanger havn 20 000 TEU, men det er planlagt en betydelig havneutvidelse allerede fra 2018,
og det er dette som er lagt inn i 0-alternativet. Regionhavn Orkanger består av Grønøra Øst som offshore/
industrihavn og Grønøra Vest som konteinerhavn for 100 000 TEU, ro-ro og stykkgods. Trondheim havn;
Brattøra vil fortsatt betjene Hurtigruta/cruiseskip (persontrafikk og gods med Hurtigruta (ikke kontainer) og Pir
I/Nyhavna/Ila vil betjene kystgods, industrigods og (ikke kontainer). I tillegg opprettholdes Skogn og andre
industrihavner i Trondheimsfjorden.
Godsstrømmer

Det er gjort grundige beregninger av forventede godsstrømmer både i referansealternativet og i
utbyggingsalternativene og for 2022 og 2050. For 0-alternativet omfatter beregningen en framskriving av
godsstrømmene gjennom analyseperioden. For referansealternativet (hvis det ikke bygges en ny terminal) er
det lagt inn en kapasitetsbegrensning i 2050 på hvor mye jernbanegods som kan gå via dagens terminal i
framtida, for å få et mer realistisk bilde.
Investeringer

0-alternativet omfatter generelt alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og
andre offentlige etater for relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP.

Figur 3-2 Illustrasjon av 0-alternativet med alle elementer som inngår

3.2 Alternativ 1 Torgård
Nytt logistikknutepunkt på Torgård ligger 14 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde som
er under utvikling. Terminalområdet er plassert i et kupert terreng der det tidligere er tatt ut store mengder
grus. Dette området benyttes i dag til deponi av rene masser. Sørlige deler av terminalen ligger i fjell, rett sør
for Vassfjellet pukkverk. Totalt strekker alternativet seg fra Søberg i sør (med tunnel gjennom Vassfjellet), via
Torgård over Heggstadmoen til Heimdal stasjon i nord (der nytt spor møter dagens hovedspor Dovrebanen).
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Figur 3-3 Oversiktsbilder over planområde på Torgård. Bildet t.v. er sett mot sø, mot Vassfjellet. Bildet t.h. er sett mot nordvest

Det er sett på tre ulike alternativer for løsning på Torgård, henholdsvis alternativ 1A, 1B og 1C, der kun 1C er
utredet fullt ut. 1A er kun utredet til et visst nivå i forhold til temaene kapasitet, prissatte virkninger og
kostnader fordi 1A på et tidlig tidspunkt så ut til å gi dårligere kapasitet/logistikk og jernbanetekniske løsninger
på godsterminalen. Ikke-prissatte virkninger er utredet også for 1A, for å få fram ulikheter mellom
alternativene for begrunnelse for valg av alternativ. Alternativ 1A tar ikke tilstrekkelig hensyn til steinressursen
i Vassfjellet som er en nasjonalt viktig mineralressurs.
I alternativ 1C ligger terminalspor og ventesporene parallelt og det er lagt uttrekksspor under E6 og delvis inn i
fjelltunnel i sør. Utforming av alternativ 1C er et resultat av kapasitetsanalysen.
Det er gjort utredning av grunnforhold som viser at tiltaket er gjennomførbart, og vil medføre både store
skjæringer og fyllinger i terrenget, i tillegg til tunnel og kulvert.
3.2.1
Alternativ 1C. Utforming av terminalområdet
Nytt hovedspor for Dovrebanen går i egen trase rett forbi terminalen på vestsiden. Dagens linje mellom
Heimdal og Søberg opprettholdes for persontrafikk (sum av begge tilsvarer en dobbeltsporparsell).
Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 270 dekar. Selve terminalområdet ligger ca. 30 meter lavere enn
dagens Fv 704 Brøttemsvegen. Høydeforskjell mellom E6 og terminal er liten og gir gode stigningsforhold på ny
atkomstveg. Per i dag er det vist et speditørområde/depot i umiddelbar tilknytning til terminalen slik at
omlasting og ekspedering av gods kan skje her i tillegg til på egne samlasterområder utenfor terminalen.
Nytt hovedspor for Dovrebanen går i egen trase rett forbi terminalen på vestsiden. Dagens linje mellom
Heimdal og Søberg opprettholdes for persontrafikk (sum av begge tilsvarer en dobbeltsporparsell).
Alternativet gir ca 100 da med depotareal. I vestre del mellom ventespor og lastegater anlegges det kjøreveier
og depot for semitrailere og vekselflak. I vestre del mellom lastegate og kjøreveg anlegges et flatt område for
depot konteinere og kjøreareal for hentingen av disse. Her kan det være mulig med reachstackerhåndtering.
Hoved lasteprinsippet skjer med portalkran av type RMG, i et antall av 2-4 avhengig av trafikkutvikling. De har
en bredde på 50 m og har plass til 8 lastespor under seg. I en start fase trenger en kun 6 av disse men restareal
kan brukes til depot.
Biltog og vognlast må håndteres på Heggstadmoen. Det er lagt inn et verkstedspor i nordre del av terminalområdet. Inne på selve terminalområdet er det ca 20 – 25 da som vil kunne benyttes til samlaster formål.
Som del av Torgård-alternativet inngår det en 7,8 km lang fjelltunnel gjennom Vassfjellet. Høydeforskjellen
mellom nivået på Dovrebanen på Melhus og på Torgård er stor og krever en lang strekning for å få
tilfredsstillende stigningsforhold med maks 12,5 promille. I samråd med Jernbaneverket er det valgt å avvike
fra kravet og ha et fall på 13,5 promille gjennom fjelltunnelen, slik at tunnellengden kan bli noe kortere. Det er
1,5 promille over kravet, men alternativet vurderes som gjennomførbart.
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Figur 3-4 Oversiktstegning Alternativ 1C Torgård

Figur 3-5 Lengdeprofil hovedtunnel, 5 × vertikal overdrivelse

Ved en ettløpstunnel må det i henhold til Teknisk regelverk (4.2.1.5.2) være nødutganger fra tunnelen for hver
1000 m. Da det på grunn av stor bergoverdekning ikke er aktuelt med vertikale rømningssjakter, må man drive
tunneler fra dagen og inn mot hovedtunnelen. For å imøtekomme kravene i Teknisk regelverk må det ved
gjeldene tunnellinje anlegges 7 nødutganger med samlet tunnellengde 5,6 km. Tunnelene vil fungere som
tverrslag for hovedtunnelen, og vil slik virke gunstig inn på den totale drivetiden for hovedtunnelen. Eksakt
plassering av påhugg for tverrslagstunnelene er ikke vurdert i felt, med vurdering av nødvendig tunnellengde
og stigningsforhold med tanke på anleggsfasen er gjort.

Figur 3-6 Oversikt over plassering av nødutganger

I nord vil hovedsporet gå i kulvert under E6 ved Sandmoen. Fra nordre utløp av kulvert går sporet gjennom
næringsområdet på Heggstadmoen. Nytt spor er lagt vest for vegen Heggstadmoen og parallelt med dagens
hovedspor fram mot Heimdal stasjon.
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Figur 3-7 Snitt gjennom terminalområdet Torgård

Høydeforskjellen mellom terminalen og landbruksarealene nedenfor er om lag 18 m.
3.2.2
Vegatkomster for alternativ 1C
Alternativet bygger på vedtatte reguleringsplaner for ny E6 på strekningen Jaktøyen – Tonstad. Tilknytning til
E6 gjøres via nytt planskilt kryss på Sandmoen. Til/fra sør er det planskilt kryss over E6 med ny atkomstveg opp
mot rundkjøring som er plassert øst for jernbanen i et område med næringsbebyggelse. Det er planlagt bru
over sporene like sør for tunnelportalen for tunnelen under E6. Godstrafikk som kommer på E6 fra sør og skal
direkte til godsterminalen vil kunne benytte seg av filterfelt i rundkjøringene og kjøre direkte inn til
godsterminalen. Godstrafikk som kommer fra terminalen og skal sørover på E6 benytter samme atkomst ned
mot planskilt kryss over E6 og benytter rampe sørover. Øvrig trafikk sørfra svinger mot Sandmoen og får tilgang
til Fv.704 Brøttemsvegen og Fv.709 Østre Rosten via rundkjøring på Sandmoen. I nord er det planlagt nye
avkjøringsramper til/fra E6. Det er planlagt ny bru over E6 til erstatning for dagens bru. På vestsiden av E6 er
det planlagt ny atkomstveg for tilkobling til Heggstadmoen. Avsvingende trafikk fra sør som ikke skal til
terminalområdet forutsettes å kunne benytte rampe ved bensin- stasjonen.
Lokalt vegnett
Det er foreslått bruk av eksisterende vegnett for kjøring av godstrafikk mellom terminalområdet og
samlasterområdet med utkjøring fra terminal til Fv. 704 Brøttemsvegen ved bensinstasjonen, via rundkjøring i
kryss med Fv. 902 Østre Rosten og videre inn til Torgårdsvegen eller Kvenildstrøa. Kapasitetsanalyser viser av
det vil være behov for en kapasitetsøkning av Østre Rosten på denne strekningen.
Røddevegen må legges om på ei ca. 100 m lang bru over sporene like nord for tunnelportalen for tunnelen
gjennom Vassfjellet. Omleggingen går over en strekning på totalt ca. 750 m. Maks stigning på Røddevegen vil
bli ca. 10-11% vest for jernbanen. Vegen har en dag en stigning på maks. ca. 14% i dette området.

Figur 3-8 Vegplan for Røddeveien på bru over jernbanen

3.2.3
Arealplan for alternativ 1C
Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen
og en mulig planavgrensning ved videre planlegging. Arealplanen viser at areal for selve terminalfunksjonene
bane/terminal og lastegater/depot er ca. 270 dekar. Totalt areal som antas å bli berørt er ca. 910 dekar.
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Figur 3-9 Arealplan Torgård 1C. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og

lilla er annen næring. I ramme nederst til venstre vises arealbehov/beslag ved tunnelpåhugg på Søberg, som kun gjelder for
Torgård-alternativet.

3.3 Alternativ 2 Søberg
Nytt logistikknutepunkt på Søberg ligger 25 km sør for Trondheim sentrum tett opptil et næringsområde
Hofstad Næringspark som er under utvikling (tidligere militært leirområde). Terminalområdet er plassert i flatt
terreng som i dag er delvis landbruksjord i drift og delvis utmark (krattskog). Det har tidligere vært tatt ut store
mengder grus i området øst for terminalen, men denne drifta er avsluttet.

Figur 3-10 Foto av sentrale deler av terminalområdet for 2A o g2B ved planovergang over dagens Dovrebane ved Hofstad gård
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Figur 3-11 Foto av søndre del terminalområdet for 2B mellom dagens E6 ved Øya videregående og dagens Dovrebane (oppi lia)

Det er laget to sporplaner for Søberg alternativet, hhv alternativ 2A og 2B. Det som i hovedsak skiller de to
alternativene er plasseringen av ventesporene. I alternativ 2A er de plassert nord for laste- og losseområdet,
som vist i vedtatt Konseptvalgutredning/2/. I alternativ 2B er ventesporene plassert sør for løsmasseryggen, slik
at ventesporene kommer på en fylling på motsatt side av Øya videregående. I tillegg er det beskrevet et
alternativ 2C, men dette er ikke utredet på samme nivå som alternativ 2A og 2B, på grunn av trolig enda større
negative virkninger for omgivelsene.
Søberg nord - Alternativ 2A

Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 260 dekar. Selve terminalområdet ligger omtrent på høyde med
dagens terreng. Av- og påkjøring til hovedsporet/Dovrebanen vil skje ved utgangen av løsmassetunnel/skjæring
ved Gravråksmoen.
Dovrebanen har eget spor som ligger utenfor terminalen på østsiden. Togene kommer inn på lasteområdet og
må gjennom dette for å komme til ankomst- og avgangsspor som ligger nord for lasteområdet. Det er 6 spor på
begge disse områdene og to spor mellom områdene. Alle spor har tilstrekkelig lengde (minimum 660 m effektiv
lengde) til å håndtere toglengder på 600 meter.
I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes.
Det nye kryssningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved ventesporene.
Per i dag er det vist et mindre speditørområde/depot i umiddelbar tilknytning til terminalen slik at omlasting og
ekspedering av gods kan skje her i tillegg til på egne samlasterområder utenfor terminalen.

Figur 3-12 Oversiktstegning Alternativ 2A Søberg nord
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Søberg nord - Alternativ 2B

Godsterminalen vil dekke et areal på nærmere 300 dekar. Alternativ 2B er likt 2A når det gjelder selve
terminal/lasteområdet, mens ankomst- og avgangsspor er plassert sør for lasteområdet, mellom Skjerdingstad
og Kvål stasjon. Ankomst- og avgangssporene legges på en større fylling i landskapet og Dovrebanen rettes ut
og flyttes vestover i forhold til dagens trasé. Som i alternativ 2A er det dobbeltspor mellom ankomst- og
avgangsspor og lasteområdet som gjør at det må føres tre spor gjennom løsmassetunnel/skjæring.

Figur 3-13 Oversiktstegning Alternativ 2B Søberg sør Skjerdingstad

I motsetning til alternativ 2A er ventesporene plassert sør for terminalområdet, som medfører en bedre
innkjøring da hovedvekten av godstransporten vil komme fra Østlandet. Alle spor har tilstrekkelig lengde
(minimum 660 m effektiv lengde) til å håndtere toglengder på 600 meter. Dovrebanen har eget spor som ligger
utenfor terminalen på østsiden.
I dag ligger det et krysningsspor på Søberg stasjon og kryssingsmulighet for persontog på Søberg opprettholdes.
Det nye krysningssporet er lagt på østsiden av hovedsporet, ved lastegatene.
Det er gjort utredning av grunnforhold som viser at tiltaket er gjennomførbart, og vil medføre både store
skjæringer og fyllinger i terrenget, i tillegg til tunnel og kulvert.
3.3.1
Vegatkomster for alternativ 2A og 2B
Statens vegvesen har under planlegging strekningen E6 Røskaft - Skjerdingstad som ny fire-felts motorveg.
Reguleringsplaner er under utarbeidelse. Det foreligger ingen planer for utvidelse av E6 fra to til fire felt på
strekningen Skjerdingstad – Melhus. I de foreløpige planene for ny E6 er krysset vist noe lengre sør enn dagens
kryss. Dette er i hovedsak begrunnet i at det er vanskelig å få plassert påkjøringsrampe mot nord fordi dagens
jernbanetrasé ligger svært nær E6 i det området denne rampen må komme. I forbindelse med evt. nytt
logistikknutepunkt på Søberg vil jernbanetraséen forbi dette området bli flyttet mot øst slik at det blir god plass
til den nevnte påkjøringsrampen. Det vil derfor være mulig å beholde samme kryssplassering som i dag, og
denne løsningen er vist på tegningene.
På grunn av terminalens bredde vil den legge beslag på areal som omfatter dagens E6 mellom terminalområdet
og Hofstad næringspark. Det vil si at E6 må legges i 4-felts kulvert under terminalområdet over en strekning på
ca. 900 -1300 m. Terminalens utstrekning innebærer også at Melhusvegen (gamle E6) må stenges mellom
Søbergdalen og Hofstad næringspark. All trafikk sørover fra Søberg/Storsand må kjøre nordover på
Melhusvegen til Melhus sentrum og kjøre inn på E6 og sørover derfra.
For begge alternativene er det foreslått at atkomstveg til terminalområdet skal knyttes til det planlagte
planskilte krysset på E6 ved Skjerdingstad, som gir en meget god og direkte tilknytning til E6.
Atkomst til bebyggelse/grustak øst for terminalområdet løses ved at det etableres ny atkomstveg fra den
planlagte vegen til terminalområdet og videre krysse jernbanen i bru eller kulvert før den tilknyttes
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eksisterende lokalvegsystem. Det planlagte næringsområdet ved Hofstad leir vil få atkomst til E6 via ny lokalveg
på vestsiden av E6 fram til krysset på Skjerdingstad.
Atkomstveg til grustak sør for krysset på Skjerdingstad kan løses ved å etablere kulvert under jernbanen for å
knytte den nye atkomstvegen til eks. lokalveger i området.

Figur 3-14 Vegplan Søberg

3.3.2
Arealplan for alternativ 2A og 2B
Arealplanen viser på en skjematisk måte arealbehovet/-beslaget for de ulike funksjonene knyttet til terminalen.
I arbeid med utforming av terminalen har det vist seg svært utfordrende å finne tilstrekkelig egnet areal for å få
plass til alle nødvendige terminalfunksjoner og sporlengder på grunn av terrengformasjoner og høydeforskjeller
(2B) innenfor området. Arrondering av arealplanen viser at en rekke boliger i Søbergdalen og ved Skjerdingstad
blir fysisk berørt, terminalen må legges på lokk over E6 og Melhusvegen må stenges.

Figur 3-15 Arealplan Søberg 2A. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og

lilla er annen næring.

Arealplanen for alternativ 2A viser at areal for selve terminalfunksjonene bane/terminal og lastegater/depot er
ca. 260 dekar. Totalt areal som antas å bli berørt er ca. 840 dekar.
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Figur 3-16 Arealplan Søberg 2A. Brunt areal er bane/spor, lys brunt er depot for konteiner, grått er veg, oransje er samlaster og

lilla er annen næring.

Arealplanen for alternativ 2B viser at areal for selve terminalfunksjonene bane/terminal og lastegater/depot er
ca. 300 dekar. Totalt areal som antas å bli berørt er ca. 905 dekar.

3.4 Samlastere
3.4.1
Samlastere Torgård
Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor regulerte næringsarealer på Torgård, blant annet arealer
som enkelte samlastere allerede har hånd om og tenker å etablere seg på. En del av disse arealene er disponert
av annen virksomhet enn «terminalrelatert» virksomhet per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov
for omdisponering av arealene ved en eventuell utbygging av terminal på Torgård. En slik omdisponering vil
kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring
knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet
på grunn av at flere virksomheter kan ønske å lokalisere seg nær en terminal, noe som ikke er vurdert på dette
plannivået. Det er heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og deponiområder.
3.4.2
Samlastere Søbeerg
Areal for samlaster og annen næring er vist innenfor Hofstad næringspark. Disse arealene er for det meste
disponert per i dag (tomter er solgt), og det vil kunne bli behov for omdisponering av arealene ved en eventuell
utbygging av terminal på Søberg. En slik omdisponering vil kunne gjennomføres gjennom ny reguleringsplan for
terminalområdet som kan sikre areal spesielt for næring knyttet til tiltaket. Det kan i tillegg bli behov for
ytterligere areal til terminalfunksjoner og næringsvirksomhet på grunn av at flere virksomheter kan ønske å
lokalisere seg nær en terminal. Lokalisering av ytterligere arealbehov er ikke vurdert på dette plannivået. Det er
heller ikke vurdert behov for midlertidige rigg- og deponiområder.
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4 LANDSKAPSBILDE
4.1 Metode
Landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av
et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene.
Denne utredningen er basert på følgende informasjon:
-

Egen befaring 8.9.2014
Kartgrunnlag og flyfoto
Torgård i Trondheim- landskapsanalyse fra Rambøll datert 29.11.2006.

Den 8.9.2014 ble det utført befaring av begge alternativer for nytt logistikknutepunkt, Torgård og Søberg. De to
alternative plasseringene er sammenlignet med dagens 0-alternativ.
Det ble sett på både fjern- og nærvirkning av tiltakene fra utvalgte områder hvor inngrepene blir mest synlig og
eksponert. Kartet under viser fotostandpunkt for de ulike illustrasjoner som blir omtalt videre i utredningen for
landskapsbildet.

Figur 4-1 Blå punkt viser fotostandpunkt for de ulike illustrasjoner i dette kapittelet
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4.2 Alternativ 1 Torgård
4.2.1
Områdebeskrivelse og verdi
Alternativ Torgård består av to ulike alternativer, 1A og 1C.
Planområdet består av en mektig løsmasserygg som markerer seg sterkt i landskapet, både lokalt og fra lengre
avstand. Brøttemsvegen ligger på toppen av denne ryggen sammen med en del klassiske trønderske firkanttun.
Bosettingen og ferdselsvegen langs ryggen er en del av et kulturlandskap som har utviklet seg gjennom flere
tusen år og det er flere registrerte gravfelt og gravrøyser her. Nordøst for Brøttemsvegen er området delvis
belagt med industri og det er regulert videre utbygging for industri i dette området. Rett nedenfor ryggen ligger
flere grustak som er godt eksponert i landskapsrommet sett fra sørsiden. Nedenfor grustakene strekker det seg
et ravinelandskap som skaper et åpent landskapsrom med dyrkamark med spredte skogteiger ned mot Klett.
Skogteigene danner en viktig landskapskulisse som bidrar til å skjule det aktuelle utbyggingsområdet sett fra
bl.a. det flate landskapet langs E6 og Klett. Mot øst avgrenses området mot den bratte fjellskråningen til
Vassfjellet hvor det er tenkt anlagt tunnel. Tunnelpåhugg i sør er planlagt på Søberg over jordbrukslandskap
med beliggenhet på samme område som alternativ 2A Søberg.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av det aktuelle planområdet for begge alternativ til å være
liten.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området ved tunnelpåhugg Søberg til å være liten til
middels.
4.2.2

Omfang og konsekvens

Alternativ 1A

For alternativ 1A er selve terminalområdet i hovedsak lagt i området for eksisterende grustak. Tiltaket går i
tunnel i Vassfjellet med utløp på Søberg i sør som vil gå over jordbrukslandskap frem til eksisterende
jernbanelinje. Samlasterområdet er plassert på et areal som er regulert til industriområde øst for
Brøttemsvegen. Tilkobling til eksisterende jernbanelinje i nord er planlagt å gå gjennom industriområdet på
Heggstadmoen.
Området er mest synlig langs Røddevegen ved nærvirkning og er ikke spesielt synlig fra E6 eller andre områder i
nærheten på grunn av eksisterende vegetasjon og terrengformer. Områdets fjernvirkning kan ses fra bl.a. liene
ved Løvset og Øyåsen sett fra sør og vest. Fra nord vil anlegget ikke bli synlig pga terrengets helning mot sør.
Anlegget vil bli betydelig belyst hele døgnet, og det er på kveldstid/vinterstid det kan bli mest synlig og
eksponert fra omgivelsene. Utsikt utover Klett/jordbrukslandskapet kan bli endret for boliger oppe på skrenten
pga behov for voller/støyskjermingstiltak langs brinken.

Bilde 1: Terminalområdet sett fra nordvesthelningen for gården Jesmo. Illustrasjonen viser at terminalområdet
blir liggende omtrent oppå dagens grustak på ca. kote 130, som er noen meter lavere enn dagens terreng.
Tiltaket blir liggende ca. 40 m under dagens Brøttemsveg. Ved å beplante skråningen opp til Brøttemvegen vil
tiltaket trolig bli mindre synlig enn dagens grustak.
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Bilde 2: Bilde fra Røddevegen der hvor tiltaket blir forholdsvis godt synlig. Her kommer jernbanen ut fra tunnel i
kulvert under Røddevegen. Vegen tenkes lagt over terminalen (til høyre i bildet).

Bilde 3: Området sett fra Røddevegen ved Åsvegenkrysset fra sørøst. Ti høyre, ved rødt garasjebygg, er utløpet
til tunnelen foreløpig planlagt. Fra dette ståstedet vil terminalen vises minimalt pga helningen på
jordbrukslandskapet i front.

Bilde 4: Bildet viser fjernvirkning fra nordre del av Vassfjellet, ca. 625 moh. Fra dette ståstedet er terminalen
relativt synlig og dette er et forholdsvis mye brukt turterreng. Terminalområdet vil derimot ikke vær synlig fra
Vassfjelltoppen (ved masta), som er det mest brukte turmålet i området.
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Bilde 5: Fjernvirkning fra Løvsetlia. Fra dette ståstedet vil man kunne se hele togstrekningen med terminalen fra
utløpet i tunnelen (øst) til jernbanen går inn i kulvert under E6 (vest). Pga avstand på ca 3 km i luftlinje, vil ikke
virkningen av inngrepet være for ødeleggende og skjemmende for landskapsbildet. Ved belysning på
vinter/kveldstid vil inngrepet naturligvis bli noe mer eksponert. Midt i bildet og i front av illustrasjonslinja ligger
Rødde folkehøgskole.

Bilde 6: Fjernvirkning tatt fra Blekesmarka (Øyåsen) på vestsiden av Gaula. Pga stor avstand til området (ca. 5
km i luftlinje) vil ikke virkningen for landskapsbilde bli merkbart forringet. Tiltaket vil delvis bli skjult av
eksisterende vegetasjon i front. Dagens grustak skaper inngrep og sår i landskapet i dag.
Terminalområdet er plassert tett inntil et industriområde og i et grustak som i dag allerede er et stygt sår i
landskapet. Området er lite synlig fra omgivelsene og man vil ikke miste store områder med kulturlandskap. På
Torgård er ventespor delvis lagt i tunnel som gjør at tiltakets utstrekning blir kortere i dagen enn på Søberg.
Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt.
Ny terminal på Torgård alternativ 1A vurderes til å gi liten negativ konsekvens (-).
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Omfang og konsekvens

Alternativ 1C

Alternativ 1C har mange likheter med alternativ 1A. De største forskjeller på disse to alternativene er at
terminalområdet blir større i 1C da fjellhall utgår og det blir flere spor i dagen. Dette medfører at tiltaket er
trukket noe lengre ned i området slik at tiltaket også blir liggende mer på landbruksareal. Tunnelpåhugget på
Torgård er også plassert noe lengre sørvest enn alternativ 1A. Jernbanelinjen gjennom Heggstadmoen er
omtrent lik som for alternativ 1A. Det samme er tunnelpåhugget på Søberg.
For landskapsbildet vil alternativ 1C få en mer uheldig plassering av terminalområdet enn alternativ 1A pga at
tiltaket strekker seg mer inn i det åpne landskapsrommet og flere spor i dagen gjør at tiltaket blir mer synlig fra
omgivelsene.
Ny terminal på Torgård alternativ 1C vurderes til å gi liten til middels negativ konsekvens (-/- -).

4.3 Alternativ 2 Søberg
4.3.1
Områdebeskrivelse og verdi
Alternativ Søberg består av to ulike alternativer, 2A og 2B.
Gaula med kantvegetasjon danner et karakteristisk og viktig landskapselement i dalrommet der den slynger seg
midt i dalbunnen. Dalbunnen domineres av elva og jordbruksarealene. I dalsiden mot vest er det et variert
sammensatt landskap med veksling mellom skog og åpne områder. Fjellsiden mot øst er brattere og det ligger
flere grustak som danner store synlige sår i fjellsiden. Dette innbefatter det aktuelle planområdet på Søberg.
Planområdet grenser i nord til området hvor Melhus kirke og prestegård ligger. Dette området er spesielt viktig
kulturhistorisk med flere verneverdige bygninger. Det er også registrert kulturminner i området, spesielt ved
Gravråksmoen på et platå ca. 100 meter høyere opp i lia enn planområdet på Søberg.
Det store landskapsrommet langs Gauldalen kan deles inn i flere mindre landskapsrom der hvor dalen utvides
og innsnevres av fjellsidene, terrengformasjoner og vegetasjonsbelter.
Alternativ 2A (Søberg nord)

Terminalområdet avgrenses i sør av dagens Skjerdingstad-kryss på ca. kote 40 med en markant rygg opp mot
Gravråksmoen på ca. kote 150. Nord for Hofstad næringspark er det en ny mindre skogkledd grusrygg. I
fjellskråningen i øst er det drift av grustak. Grustaket danner store sår i dalsiden i dette området, som også er
godt eksponert fra motsatt dalside. Landskapet her er preget av flate partier med jordbruksareal med
løsmasserygger som skyter ut av fjellet i øst. Mot vest avgrenses området av E6, Melhusvegen og spredt
bebyggelse langs denne. De flate partiene danner en del av det store landskapsområdet som inngår som en del
av dalbunnen i Gauldalen. Løsmasseryggene er med på å dele området inn i mindre rom. Landskapsrommet
som dannes mellom de to ryggene blir avgrenset av Hofstad næringspark i vest og er i dag et område som ikke
er spesielt synlig i det store landskapsrommet. Området nord mot Storsand industriområde ligger nært elva og
blir mer eksponert til omgivelsene.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området til å være liten til middels.
Alternativ 2B (Søberg Sør)

Terminalområdet er det samme som for alternativ 2A. Ventesporene er i dette alternativet er lagt sør for
nevnte rygg nedenfor Gravråksmoen mot Kvål sentrum og Øya landbruksskole. Området mellom den bratte
fjellsiden og E6 er litt bredere her enn for alternativ 2A da fjellsiden buer noe innover mot øst i denne delen.
Fjellsiden her har også et eksisterende grustak som skjemmer dagens visuelle inntrykk av området.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området ved Skjerdingstad å være liten til middels.
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4.3.2
Omfang og konsekvens alternativ 2A
Jernbanelinjen er her tenkt å gå gjennom beskrevne løsmasserygger enten som løsmassetunnel eller med store
skjæringer. Skjæringer vil være med på å åpne landskapsrommet og gjøre tiltaket mere synlig. Ventesporene vil
ligge rett nord for den nordre grusryggen frem til industriområdet Storsand.

Bilde 7: Oversikt over ventespor i alt. 2A tatt fra grustak ved Hoklimpen. Jernbanelinjene vil her beslaglegge et
bredt belte av kulturlandskapet. Tiltaket vil være delvis synlig fra Rye boligfelt.

Bilde 8: Fjernvirkning sett fra Kregnes mot øst. Dagens grustak ses tydelig som store sår i landskapet inn mot
Vassfjellet i bakkant. Terminalen og toglinjene vil herfra kunne ses så vidt. Samlasterområdet er forholdsvis
eksponert fra dette ståstedet, men akkurat dette området er også i dag et delvis utbygd industriområde og det
vurderes til å ikke få ytterligere forringelse pga samlasterfunksjonen.
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Bilde 9: Terminalområdet sett fra Hoklimpen mot sør. Her vil terminalen beslaglegge store deler av området øst
for E6 og legge seg over Eg vest til Hofstad næringspark. Området ligger i dag i et lukket landskapsrom med
løsmasserygger mot sør og nord. En utbygging i dette området vil bli lite eksponert i landskapet hvis man
bevarer løsmasseryggene og bygger tunnel gjennom ryggen. Da vil området forbli mer lukket og mindre synlig.
Hvis man velger og fjerne løsmasseryggen helt eller delvis, vil dette området åpnes opp og bli mer eksponert og
synlig fra omgivelsene.

Bilde 10: Terminalområde sett fra Gravråksmoen. Store deler av den eksisterende løsmasseryggen blir her
fjernet i en stor skjæring for å få plass til togsporene. Dette vil gi et åpnere og større landskapsrom og tiltaket
vil bli mer synlig enn om løsmasseryggen hadde blitt bevart.
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Dette alternativet medfører forholdsvis store inngrep i jordbrukslandskapet og store skjæringer i fjellsiden som
vil bli godt synlig på avstand fra flere retninger.
Anlegget vil bli betydelig belyst hele døgnet, og det er på kveldstid/vinterstid det kan bli mest synlig og
eksponert fra omgivelsene. Dette vil gjelde både for alternativ 2A og 2B.
Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt.
Ny terminal på Søberg alternativ 2A vurderes til å gi liten til middels negativ konsekvens (-/- -).
4.3.3

Omfang og konsekvens alternativ 2B

Bilde 11: Bildet viser alt.2B sett mot nord, der hvor sporene går inn mot løsmasseryggen. De nye sporlinjene vil
her gå på tvers over eksisterende jernbanelinje og beslaglegge jordbruksareal.

Bilde 12: Her er ventesporene i alt. 2B sett fra E6 ved Øya landbruksskole mot nord. Sporlinjene blir her godt
synlig fra vegen da de blir liggende på en fylling.
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Bilde 13: Fjernvirkning tatt fra Kregnesvegen, over Gaula mot øst. Tiltaket vil bli synlig, men fra avstand vil ikke
virkningen få stor betydning for landskapsbildet.
Dette alternativet vil også bli godt synlig fra E6 og vil dele opp et sammenhengende jordbrukslandskap i to.
Alternativet medfører store inngrep og store skjæringer i fjellsiden som vil bli godt synlig på avstand.
Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt.
Ny terminal på Søberg alternativ 2B vurderes til å gi liten til middels negativ konsekvens (- / - -).

4.4 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Det må tilstrebes skjæringer og fyllinger som tilpasses best mulig dagens terreng og landskap. Sideterreng som
berøres må arronderes så naturlig som mulig til sidearealer og revegeteres. Det bør også etableres grønne
voller fortrinnsvis med vegetasjon, som skjerming av tiltaket både med tanke på demping av både støv, støy og
innsyn/eksponering. Ved fjellskjæringer kan etablering av hyller/paller bidra til å gi plass til beplantning for å
skjule sår i landskapet. Det bør vurderes å flytte tunnelpåhugg på Søberg for Torgårdalternativene mot
eksisterende grustak for å få en mindre oppdeling i jordbruksarealet. Virkninger av eventuelle støyskjermingstiltak er ikke vurdert i denne planfasen. Virkninger av slike tiltak må utredes i neste planfase.

4.5 Oppsummering landskapsbilde
Alle de fire alternativene vurderes til å gi liten eller liten til middels negativ konsekvens for landskapsbildet. Det
er likevel noen betraktninger som kan utredes nærmere for at alternativene kan rangeres i forhold til
hverandre knyttet til landskapsbildet.
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Tabell 4-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde. Alternativ 0 er det beste, og rangeres som nr. 1.

Delområde/Elementer Verdi

Alternativ 1A

Alternativ 1C

Alternativ 2A

Alternativ 2B

Torgård

Torgård

Søberg nord

Søberg sør

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Spredtbygd kulturlandskap
med inngrep (grustak)

Liten

Lite
negativt

–

Lite til
middels
negativt

–/––

Kultur- og jordbrukslandskap
ved tunnelpåhugg Søberg

L/(M)

Lite til
middels
negativt

–/––

Lite til
middels
negativt

–/––

Spredtbygd kulturlandskap
delvis med inngrep (grustak)

L/(M)

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Lite til
middels
negativt

–/––

Lite til
middels
negativt

–/––

Samlet konsekvens

–

–/––

–/––

–/––

Rangering på parsellen

2

3

4

5

Alternativ 1A er klart beste alternativ for landskapsbilde med unntak av 0-alternativet. Torgårdalternativene er
plassert tett inntil et industriområde og legges delvis der et eksisterende grustak er i dag. Grustaket er i dag
allerede et stygt sår i landskapet. Området er lite synlig fra omgivelsene sammenlignet med
Søbergalternativene. Her vil man heller ikke miste store områder med kulturlandskap slik som på Søberg der
store deler av tiltaket er plassert i åpne, grønne landskapsrom. På Torgård alternativ 1A er også ventespor
delvis lagt i tunnel, noe som gjør at tiltaket beslaglegger mindre landskap enn alternativ 1C og
Søbergalternativene.
På Søberg gir begge alternativene omtrent lik konsekvens, men vurderes til å være noe mer negativ for
alternativ 2B. Her vil det bli en del stygge skjæringer i eksisterende løsmasserygger og begge tiltakene ligger i
kulturlandskap. Området for terminalområdet, som er likt for begge alternativ, er det området som gir minst
negativ konsekvens å belaglegge, da det ligger mellom to løsmasserygger og Hofstad industriområde.
Ventespor i sør, alternativ 2B, vil gi noe større negativ konsekvens enn alternativ 2A i nord, pga at
landskapsrommet i sør er større og dette medfører en mer markant oppdeling av et åpent kulturlandskap.
Dette området blir også godt synlig og eksponert fra E6. I alternativ 2A ligger ventespor langs bebyggelse på
den ene siden og vil ikke gi så stort visuelt inngrep i landskapsbildet. Alternativ 2A tilslutter seg også til et
eksisterende industriområde, som i dag ikke har noen visuell verdi for landskapsbildet.
I de nevnte vurderinger vil alternativ 1A (Torgård) være å foretrekke i forhold til landskapsbildet. Alternativ 2B
(Søberg sør) vurderes til å gi litt større negativ konsekvens enn alternativ 2A.
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5 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
5.1 Metode
I SVV V712 (tidl.HB140) defineres nærmiljø og friluftsliv slik:
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og
fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse
definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære
uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
Generelle vurderinger ut i fra metodikken

Områder vurderes etter bruksmuligheter og -frekvens, tilrettelegging for opphold utendørs, barriere for ferdsel
og opplevelse, attraktivitet og identitetsskapende betydning.
Innenfor influensområdene vi her omtaler er det forholdsvis få beboere (i forhold til mer tettbygde strøk,
sentrumsområder og byer) og det er få tilrettelagte områder for utendørs felles aktivitet, så som lekeplasser
eller andre samlingssteder. Støy er vurdert i eget kapittel 9. Omfanget og konsekvensen av støypåvirkning er
vektlagt i dette kapittelet.

5.2 Alternativ 1 Torgård
5.2.1
Områdebeskrivelse og verdi
5 ulike områdetyper vurdert ift nærmiljø og friluftsliv, i tillegg til identitet.
-

1. Bolig- og gårdsbebyggelsen på Torgård, langs Brøttemsvegen og sørvestover mot grusuttak
2. Bolig- og gårdsbebyggelsen på Rødde
3. Pilgrimsleden
4. Friluftsområdene sørøst for Torgård, Svartåsen/Undurshaugen (høyde med turmål rett øst for
Rødde) og Storsteinen (høyde med turmål rett øst for Torgård)
5. Friluftsområde/skogsområde nord for Rødde, kalt Leerskogen, mellom dagens Dovrebane og
Torgård
6. Næringsområde på Heggstadmoen

Figur 5-1 Foto viser utsikt fra Storsteinen, med Fv. 704 Brøttemsvegen som går mot høyre og Røddevegen som tar av til
venstre i venstre hjørne. Den eldste gårdsbebyggelsen ligger til venstre og sentralt i bildet. Terminalområdet ligger ca. 20-40
meter nedenfor platået, og vil ikke synes som vist med grå stiplet linje.

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

6

1

6

5
1
4

5
3
2
4

Figur 5-2: Kartutsnitt viser influensområdet på Torgård som er vurdert for nærmiljø og friluftsliv. De aktuelle
områdene/områdetypene er vist med nummer. Kart fra Miljostatus.no
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Identitet

For beboere på Torgård og Rødde, og elever ved Rødde Folkehøgskole er det vurdert at det er tre elementer
som er knyttet til identitet innenfor influensområdet. Kulturmiljøet på Torgårdsletta med en rekke historiske
funn og eldre gårdsbebyggelse og Pilgrimsleden vurderes å være identitetsskapende element. Det samme gjør
Rødde folkehøgskole, i krysset mellom Røddevegen og Åsvegen. Det er vurdert at det er forholdsvis få som
knytter stedsidentitet til de nevnte elementene.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes tema identitet å ha liten verdi.
1. Bolig- og gårdsbebyggelsen på Torgård, langs Brøttemsvegen og sørvestover mot grusuttak

Området har lav tetthet av boliger ca. 20, og lav bruks- og oppholdsintensitet. Det er ingen skoler/bhg eller
felles uteområder og ikke noe eksisterende veg- og stinett for gående/syklende (planlegges langs fv 704
Brøttemsvegen). Boligene i området har opparbeidede hager og private uteområder.

Figur 5-3 Foto viser Fv. 704 Brøttemsvegen med næringsbebyggelsen på Torgård til venstre og den eldre gårdsbebyggelsen

sentralt og bak i bildet. Noen enkeltboliger synes til venstre i bildet. Terminalområdet ligger ca. 20-40 meter nedenfor dette
platået, til venstre og vil ikke synes fra Brøttemsvegen.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten.
2. Bolig- og gårdsbebyggelsen på Rødde

Området har lav til middels tetthet av boliger ca. 30, og middels bruks- og oppholdsintensitet. På Rødde er det
en folkehøgskole med noe felles uteområde for elever/ansatte. Skolen ble etablert i 1920, først som
ungdomsskole/realskole så som folkehøgskole. Det er ikke noe veg- og stinett for gående/syklende.

Figur 5-4 Foto viser krysset mellom Røddevegen og Åsvegen med Rødde folkehøgskole i bakgrunnen.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels.
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3. Pilgrimsleden

Pilgrimsleden er del av en nasjonal sammenhengende turveg for gående. Over året er det få som bruker leden
som turveg i dette området. I juli/i forbindelse med Olsok, er den mer brukt. Den merka leden kommer sørfra
på eldre stier og veger langs Vassfjellet og ned til Rødde, før den følger Røddevegen opp til Torgård.

Figur 5-5 Foto viser Pilgrimsleden skiltet ved Rødde, der den komme inn på Røddevegen fra sør og fortsetter østover mot

Torgård. Sørlige del av terminal på Torgård er vist med grå stiplet linje.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av leden å være middels.
4. Friluftsområdene sørøst for Torgård, Svartåsen/Undurshaugen (høyde med turmål rett øst for Rødde)
og Storsteinen (høyde med turmål rett øst for Torgård)

Området har lav bruks- og oppholdsintensitet og det er til en viss grad tilrettelagt med stinett for turgåere. Det
er enkelte tilrettelagte steder/rasteplass/utsiktspunkt med benk/gapahuk. Det finnes O-kart for deler av
friluftsområdene opp mot Svartåsen og over til Damtjønna. Det ligger to større pukkverk i dette området.

Figur 5-6 Foto utsikt fra Storsteinen mot Vassfjellet pukkverk og Undurshaugen til venstre. Røddevegen vises til høyre i bildet

gjennom landbruksområdene. Bildet i venstre hjørnet viser o-kart for markaområde mellom Torgård og Skjøla.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten til middels.
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5. Friluftsområde nord for Rødde, Leersmarka, skogsområde mellom dagens Dovrebane og Torgård

Området har lav bruks- og oppholdsintensitet og er ikke særskilt tilrettelagt for friluftsliv. Området består delvis
av tett skog og benyttes til jakt og friluftsliv av grunneiere og elever ved Rødde Folkehøgskole.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten.
6. Næringsområde på Heggstadmoen og på Torgård

Næringsområde uten tilrettelagte uteområder for opphold/lek/aktivitet. Det er til dels tilrettelagt med gang- og
sykkelveg eller fortau i områdene. Langs Industrivegen er det gang- og sykkelveg fra Sandmoen til Heimdal
sentrum.

Figur 5-7 Foto viser deler av næringsområdet på Heggstadmoen, i vestre enden av vegen Terminalen. Ny jernbanetrase er
antydet med grå stiplet linje. Vassfjellet i bakgrunnen.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten.
5.2.2

Omfang og konsekvens

Identitet

De nevnte identitetsskapende elementene blir i liten grad direkte berørt og begge alternativene vil i mindre
grad endre elementenes identitetsskapende betydning. Arrondering av terminalområdet kan medføre at
enkelte av de eldre gårdsanleggene må fjernes, noe som endrer kulturmiljøet. Dette er vektlagt i det temaet.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være intet til lite negativt.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.
Boligområdene på Torgård og Rødde

Boligområdene ved Torgård ligger 20-40 meter over terminalområdet og blir ikke direkte fysisk berørt av
tiltaket i alternativ 1A. Tre boligeiendommer/gårdsanlegg blir direkte berørt av alternativ 1C. På grunn av
støyproblematikk blir området på Torgård likevel til dels sterkt berørt. Der er det er vurdert for begge alternativ
at ca. 10 boliger må innløses. Flere andre boliger må skjermes for å få akseptable støyforhold. Dette er en
forholdsvis stor andel av den totale mengde boliger og reduksjonen vurderes å ha negativ virkning på
nærmiljøet totalt sett. Boligområdet blir liggende mellom to tungt utbygde næringsområder, og området
vurderes å få redusert attraktivitet og reduserte bruksmuligheter.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være middels negativt.
Det gir en samlet konsekvens; liten til middels negativ.
Bebyggelsen på Rødde ligger ca. 1 km fra terminalområdet og blir ikke direkte berørt. Beboere i området vil
kunne oppleve at støyproblematikk kan gjøre området mindre attraktivt som boligområde.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være intet til lite negativt, og noe mer negativt
for 1C pga. større utbredelse av støy mot Rødde.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig til liten negativ for 1A og liten negativ for 1C.
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Pilgrimsleden

Pilgrimsleden blir direkte berørt ved at Røddevegen må legges om. Leden vil bli ivaretatt og vil derfor kun bli
berørt i anleggsfasen.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være intet.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.
Friluftsområdene

Friluftsområdene i influensområdet blir ikke direkte berørt og bruksmuligheter og barrierer vil i liten grad
endres. Enkelte vil kunne oppleve områdene som mindre attraktiv, slik at opplevelseskvalitetene vil kunne
reduseres noe, spesielt med tanke på støyproblematikk. Støy fra terminalområdet vil kunne høres avhengig av
aktivitet på terminalen og av vindforhold. Områdene er allerede i dag til dels støyutsatt fra både pukkverk og
fra vegtrafikk.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være intet til lite negativt.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.
Heggstadmoen og Torgård næringsområde

På Heggstadmoen vil flere næringsbygg måtte rives/flyttes på grunn av ny trase for jernbanen. Ny terminal vil
totalt sett øke bruksmulighetene og gjøre områdene mer attraktive. De vil kunne få økt etterspørsel, og nye
etableringer vil kunne gi et bedre samlet næringsområde med en større variasjon av virksomheter med fordeler
det kan gi for næringsutviklingene og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Slike virkninger blir vurdert i kapittel om
andre virkninger, og blir ikke vektet her, da det ikke omhandler nærmiljø og friluftsliv direkte.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være ubetydelig.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.

5.3 Alternativ 2 Søberg
5.3.1
Områdebeskrivelse og verdi
6 ulike områdetyper er vurdert i forhold til nærmiljø og friluftsliv, i tillegg til identitet. Støy er omtalt i eget
kapittel men virkningen er vektlagt i oppsummeringen for nærmiljø.
-

1. Bolig- og næringsområdene Søberg/Storsand/Rye
2. Bolig-, nærings- og gårdsbebyggelsen Skjerdingsstad/Gravråk
3. Kvål sentrum
4. Hofstad næringspark
5. Friluftsområde med turstier mot Gravråksmoen og Ratåsen
6. Gaula
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Figur 5-8: Kartutsnitt viser influensområdet på Søberg/Skjerdingstad som er vurdert for nærmiljø og friluftsliv. De aktuelle
områdene/områdetypene er vist med nummer. Kart fra Miljostatus.no
Identitet

Melhus kirke og den gamle prestegården vurderes som identitesskapende element. Kirka og prestegården
ligger 1 km nord for terminalområdet og vil ikke være direkte synlig fra prestegården. Disse elementene blir
ikke omtalt eller vurdert nærmere her da de vurderes å ligge utenfor influensområdet.
Gaula er et identitetsskapende element i dalrommet. Elva vurderes å ligge i utkanten influensområdet og
terminalområdet vil ikke være synlig fra elvebreddene.
Øya videregående skole vurderes å ha identitetsskapende betydning. Den har vært landbruksskole siden 1979.
Skolen ligger innenfor influensområdet til alternativ 2B, ikke til 2A.
Enkelte organisasjoner og foretak omtaler Melhus som «Sagabygda». Flere gårder og steder i Nedre Melhus har
historie forankret langt tilbake i tid. Dette er i seg selv identitetsskapende.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes tema identitet å ha liten verdi.
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Figur 5-9 Illustrasjonen er hentet fra «Sagaguiden» som beskriver en turløype vest for Gaula. Punkt 3 Rimilgården ligger rett
vest for boligområdet på Søberg og nordre deler av terminalområdet i alternativ 2A. Terminalområdet vil være lite synlig på
denne avstanden.

1. Bolig- og næringsområdene Søberg/Storsand/Rye

Området har middels tetthet av boliger ca. 70 boligeiendommer (Rye kommer i tillegg med ca. 50
boligeiendommer, ca. 7-900 meter nord for terminalområdet). Flere boliger har flere boenheter. Området har
middels bruks- og oppholdsintensitet med en barnehage med utelekeområde, Søberg stasjon og gang- og
sykkelveg langs Melhusvegen.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels.
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Figur 5-10 Foto viser deler av boligområdet ved Søberglangs Melhusvegen, sett mot sør. Alternativ 2A og deler av 2B vil ikke

synes fra Melhusvegen, da det ligger på et platå høyere opp, til venstre i bildet.(foto: google streetview)
2. Bolig-, nærings- og gårdsbebyggelsen Skjerdingsstad/Gravråk

Området har lav tetthet av boliger ca. 25 og lav bruks- og oppholdsintensitet. Øya videregående skole har felles
uteområder. Det er ikke særskilt tilrettelagt veg- og stinett for gående/syklende som benytter lokal- og
gårdsveger vest for E6.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten til middels.

Figur 5-11 Foto viser gårdsbebyggelsen ved Skjerdingstad og Øya vgs. Kval sentrum med boligområde ligger sentralt i bildet.
Sørlige del av alternativ 2B er vist med grå stiplet linje.

3. Kvål sentrum

Området har middels tetthet av boliger, ca. 100. Det er vurdert at området har middels bruks- og
oppholdsintensitet med bensinstasjon og noen forretninger, og gang- og sykkelveg langs E6 gjennom sentrum.
Selve Kvål sentrum ligger i utkanten av influensområdet, og vil bli skjermet fra tiltaket med en høy rygg i
landskapet som gjør at ny terminal ikke vil oppleves direkte fra sentrum.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels.
4. Hofstad næringspark

Hofstad næringspark er et område under utvikling, men uten tilrettelagte uteområder for opphold og aktivitet.

Figur 5-12 Foto viser deler av boligområdet ved Søberg, Hofstad næringspark sentralt i bildet og gårdsbebyggelsen ved
Skjerdingstad. Alternativ 2A og deler av 2B er vist med grå stiplet linje.
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Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten.
5. Friluftsområde med turstier mot Gravråksmoen og Ratåsen

Friluftsområdet mellom Skjerdingstad og Ratåsen og videre mot Vassfjellet er tilrettelagt med skilting av stier,
enkelte sitteplasser/benker og benyttes først og fremst av lokalbefolkning til turgåing. Området vurderes å ha
lav til middels bruks- og oppholdsintensitet.

Figur 5-13 Foto viser skilta stier i området ved Gravråkmoen, i lia øst for Skjerdingstad

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten til middels.
6. Gaula

Elva Gaula er en viktig lakseelv med stor betydning for laksefiske og som friluftsområde for lokalbefolkning.
Gaula ligger vest for terminalområdet, på det nærmeste ca. 200 meter unna, men betydelig lavere og med
både E6, en lokalveg Melhusvegen og boligområder mellom elva og terminalen.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels til stor.
5.3.2

Omfang og konsekvens

Omfang for identitet.

Det vurderes at kirka, prestegården og Gaula ikke blir direkte berørt av terminalområdet, og at terminalen ikke
vil påvirke disse stedenes identitetsskapende betydning. Terminalen vil ikke være direkte synlig fra elvebredden
eller fra kirka.
Når det gjelder begrepet «Sagabygda» er det forståelig at et stort nytt terminalområde kan oppleves som
fremmed, og at virksomhet som kan komme som resultat av en terminal også ytterligere kan forringe større
områder og den identitetsskapende betydningen «Sagabygda» har. Trafikken til og fra terminalen er planlagt i
tilknytning til nytt kryss ved Skjerdingstad, som også vil betjene den eksisterende Hofstad næringspark.
Næringsparken er allerede etablert med næringsbebyggelse og trafikkbelastning til og fra.
Det vurderes at begge alternativ 2A totalt sett vil kunne forringe områdets identitetsskapende betydning i liten
grad, da det ikke påvirke elementene som er vurdert å gi identitet, og får ubetydelig til lite negativt omfang.
Alternativ 2B vil totalt sett kunne forringe områdets identitetsskapende betydning i middels grad, da det
kommer nært opp til Øya videregående som er vurdert å ha identitetsskapende btydning, og får lite negativt
omfang.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes konsekvensen for identitetsskapende betydning å være liten
negativ for begge alternativ.
Omfang for boligområder

Boligområdene ved Søberg langs Melhusvegen nær terminalområdet blir sterkt berørt av tiltaket. Det er
vurdert at minst ca. 25 boliger må innløses av JBV for alternativ 2A og minst ca. 20 boliger må innløses for
alternativ 2B på grunn av støyproblematikk og på grunn av terminalens arealbehov og arrondering (ca. 15

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
56 av 131

boliger blir liggende innenfor terminalområdet for begge alternativ). I tillegg må flere gårdsanlegg innløses, og
for alternativ 2A, også 3-4 næringsbygg. Dette medfører at bruksmulighetene endres, boligområdene blir
mindre attraktivt og nærmiljøet totalt sett vil bli sterkt berørt av en så stor reduksjon av boliger. En mer
detaljert vurdering av innløsning av boliger på grunn av støyproblematikk må gjøres i neste planfase, og
omfanget kan vise seg å være mindre.
Utforming av tiltaket gjort i denne planfasen viser at Melhusvegen må stenges og E6 må legges i kulvert under
terminalen. En stenging av Melhusvegen vil medføre mindre trafikkstøy på vegen sør for Storsand på grunn av
redusert gjennomkjøring. Stenging av vegen blir en barriere mellom lokalsamfunnene Søberg og Kvål.
Sørgående trafikk på Melhusvegen, må først gå nordover til Melhus sentrum for så å kjøre inn på E6 mot sør
der. Totalt sett antas det derfor ikke at trafikkstøy vil reduseres. Det vil kunne bli andre områder som får mer
støy når trafikken flyttes.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt for boligområdene ved Søberg.
Alternativ 2A vurderes å ha noe større negativt omfang enn 2B, da flere boliger må innløses i 2A.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes konsekvensen for boligområdet på Søberg å være middels til stor
negativ for 2A og middels negativ for 2B.
På Skjerdingstad blir den spredte bebyggelsen berørt av alternativ 2B ved at tiltaket medfører innløsning av
flere boliger og vil gjøre området mindre attraktivt.
Omfanget av alternativ 2B vurderes som middels negativt for boligområdene ved Skjerdingstad og Øya.
Kvål sentrum vurderes å ikke bli berørt av tiltaket.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes konsekvensen for boligområdet ved Skjerdingstad og Øya å være
liten til middels negativ for 2B.
Omfang for friluftsliv, Gravråkmoen og Gaula

Det vurderes at bruksmuligheter og barrierer ikke endres av tiltaket for friluftsområdene ved
Gravråkmoen/Ratåsen og heller ikke for Gaula. Begge områdene er allerede i dag berørt av veger og anlegg
som inngrep i terrenget og med til dels støyende virksomhet. Ny terminal vil ikke medføre vesentlige endringer
i situasjonen for friluftsområdene, men enkelte kan oppleve redusert attraktivitet, spesielt ved atkomsten til
Gravråkmoen ved alternativ 2B.
Alternativ 2A vil kunne berøre Gaula i noe større grad enn 2B, mens 2B vil berøre friluftsområdene ved
Gravråkmoen/Ratåsen i større grad enn 2A.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være lite negativt.
Det gir en samlet konsekvens; liten negativ for begge alternativ.
Omfang for Hofstad næringspark

Ved Hofstad næringspark er det ikke lagt til rette for uteopphold ved bebyggelsen, og det anses ikke som et
nærmiljø. Tematikk rundt områdets attraktivitet og bruksmuligheter ved en utbygging av terminal vurderes i
tema andre virkninger/lokale og regionale virkninger.
For næringsområdene både på Hofstad næringspark og på Storsand vil tiltaket i stor grad øke
bruksmulighetene og gjøre områdene mer attraktive. De vil kunne få økt etterspørsel, og nye etableringer vil
kunne gi et bedre samlet næringsområde med en større variasjon av virksomheter med fordeler det kan gi for
næringsutviklingene og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Slike virkninger blir vurdert i kapittel om andre
virkninger, og blir ikke vektet her, da det ikke omhandler nærmiljø og friluftsliv direkte.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være ubetydelig.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.

5.4 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
På Søberg må skogbelter langs terminalområde i øst og vest opprettholdes og forsterkes for å dempe
virkningene av terminalen. Tiltak for å redusere ulemper som følge av støy er omtalt i eget kapittel.
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Ved videre planlegging av terminal, uavhengig av alternativ, må virkninger av støy og mulig avbøtende tiltak
vurderes nærmere og vurderes som alternativ til innløsning av boliger.

5.5 Oppsummering nærmiljø- og friluftsliv
Influensområdene som er vurdert har lav til middels tetthet av boliger og få tilrettelagte områder for lek og
aktivitet, noe som gir områdene begrenset verdi for nærmiljø ut i fra metoden som er benyttet.
Friluftsområdene benyttes i hovedsak av lokalbefolkning og har lav bruksintensitet sett i regional/nasjonal
sammenheng. Dette gir områdene begrenset verdi ved begge lokaliseringer.
Boligområdene ved Torgård ligger 20-40 meter over terminalområdet og blir ikke direkte fysisk berørt av
tiltaket i alternativ 1A. Tre boligeiendommer/gårdsanlegg blir direkte berørt av alternativ 1C. På grunn av
støyproblematikk blir området på Torgård likevel til dels sterkt berørt. Der er det er vurdert for begge alternativ
at ca. 10 boliger må innløses. Flere andre boliger må skjermes for å få akseptable støyforhold. Dette er en
forholdsvis stor andel av den totale mengde boliger og reduksjonen vurderes å ha negativ virkning på
nærmiljøet totalt sett. Boligområdet blir liggende mellom to tungt utbygde næringsområder, og området
vurderes å få redusert attraktivitet og reduserte bruksmuligheter.
Bebyggelsen på Rødde ligger ca. 1 km fra terminalområdet og blir ikke direkte berørt, men beboere i området
vil oppleve at støyproblematikk vil kunne gjøre området mindre attraktivt som boligområde.
Boligområdene ved Søberg langs Melhusvegen nær terminalområdet blir sterkt berørt av tiltaket. Det er
vurdert at minst ca. 25 boliger må innløses av JBV for alternativ 2A og minst ca. 20 boliger må innløses for
alternativ 2B på grunn av støyproblematikk og på grunn av terminalens arealbehov og arrondering (ca. 15
boliger blir liggende innenfor terminalområdet for begge alternativ). I tillegg må flere gårdsanlegg innløses, og
for alternativ 2A, også 3-4 næringsbygg. Dette medfører at bruksmulighetene endres, boligområdene blir
mindre attraktivt og nærmiljøet totalt sett blir sterkt berørt av en så stor reduksjon av boliger. Utforming av
tiltaket gjort i denne planfasen viser at Melhusvegen må stenges og E6 må legges i kulvert under terminalen.
Stenging av vegen blir en barriere mellom lokalsamfunnene Søberg og Kvål. Sørgående trafikk på Melhusvegen,
må først gå nordover til Melhus sentrum for så å kjøre inn på E6 mot sør der.
Totalt sett er det vurdert at alternativ på Torgård har minst negative virkninger for nærmiljø og friluftsliv, liten
negativ virkning, mens alternativ på Søberg har middels negativ virkning. En mer detaljert vurdering av
innløsning av boliger på grunn av støyproblematikk må gjøres i neste planfase, og omfanget kan vise seg å være
mindre.
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Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø- og friluftsliv. Alternativ 0 er det beste, og rangeres som nr. 1.
Torgård 1A
Delområde

Verdi

Torgård 1C

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
negativt

––

Bolig- og
gårdsbebyggels
en på Torgård

Liten

Middels
negativt

–/– –

Bolig- og
gårdsbebyggels
en på Rødde

Middels

Intet til lite
negativt

0/–

–

Pilgrimsleden

Middels

Intet

0

0

Friluftsområde
sørøst for
Torgård/Rødde,
Svartåsen/
Undurshaugen/
Storsteinen

Liten til
middels

Intet til lite
negativt

0

0

Friluftsområde
nord for Rødde,
Leerskogen

Liten

Intet til lite
negativt

0

0

Næringsområde
Heggstadmoen
og Torgård

Liten

Intet

0

0

Søberg 2A

Søberg 2B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Bolig Søberg

Middels

Middels til
stort
negativt

– –/– – –

Middels
negativt

––

Bolig
Skjerdingstad

Liten til
middels

Intet

0

Middels
negativt

–/– –

Friluftsområder
Gravråkmoen/
Ratåsen og

Liten til
middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Gaula

Middels
til stor

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Næringsområde
Hofstad

Liten

Intet

0

Intet

0

Identitet

Liten

Intet til lite
negativt

–

Lite negativt

–

Samlet konsekvens
Rangering

Ikke-prissatte virkninger

Intet til lite
negativt

0

0

Ubetydelig til liten negativ
(0/–)

Liten negativ (–)

Middels negativ (– –)

Liten til middels negativ
(–/– –)

2

3

5

4
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6 NATURMILJØ
6.1 Metode
/6/

Statens vegvesens veiledning V712 definerer naturmiljø slik :
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.
Arbeidet er basert på foreliggende og tilgjengelige undersøkelser. Det er ikke utført egne kartlegginger eller
registreringer innenfor dette temaet. Naturregistreringer er verdsatt etter Miljødirektoratets tredelte system:
A - meget viktig
B - viktig
C - lokalt viktig
Rødlistearter er også vesentlig for dette temaet. De relevante ulike kategoriene er gitt i tabell 6-1.
Tabell 6-1: Rødlistekategorier
Rødlistekategorier

/16/

Beskrivelse

CR

Kritisk truet (Critically En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for kritisk
endangered)
truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko for utdøing.

EN

Sterkt truet
(Endangered)

En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sterkt
truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for utdøing.

VU

Sårbar
(Vulnerable)

En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for sårbar er
oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing

NT

Nær truet
(Near threatened)

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære
ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.

DD

Datamangel (Data
deficient)

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært
stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fom. CR tom. livskraftig (LC).

Kriteriene som benyttes er: A-populasjonsreduksjon, B-utbredelsesområde, C-liten populasjon og pågående bestandsreduksjon, D-svært
liten eller arealmessig meget begrenset populasjon og E-kvantitativ analyse

6.2 Alternativ 1A Torgård
6.2.1

Områdebeskrivelse

Naturtyper
/14/

Det er ingen registrerte naturtyper i området i Naturbasen . Den nærmeste naturtypen er en naturbeitemark
«Torgården» som ligger sør for Røddevegen og utenfor influensområdet.
Rødlistearter

Det er registrerte noen rødlistete fuglearter i området
tilknyttet kulturlandskapet.

/15/

. Med unntak av hønsehauk er dette typiske arter

/15/

Tabell 6-2: Rødlistearter i området. Fra artskart
Art

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Observert år

Sted

Varsler

Lanius excubitor

NT

2012

Torgårdsletta

Stær

Sturnus vulgaris

NT

2014

Torgårdsletta

Storspove

Numenius arquata

NT

2009

Torgårdsletta

Sanglerke

Alauda arvensis

VU

2009

Torgårdsletta

Hønsehauk

Accipiter gentilis

NT

2012

Torgårdsletta og Skjøla (overflyvende ved tunnelpåhugg)
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Vilt og vilttrekk

Det er registrert en trekkveg for elg og rådyr (hele året) på tvers av Torgårdsletta som krysser planområdet østvest, og går rett gjennom grustaket og Brøttemvegen (nr. 1 på figur 6-1). Verdien er satt til C. Den utbygging
som allerede er gjennomført på Torgårdsletta og mangel på eksisterende vegetasjon har bidratt til å forskyve
dette vilttrekket nærmere Skjøla. Dette bekreftes av sporingsundersøkelser utført av Sweco i 2007.
I planbeskrivelsen for detaljregulering av næringsområde for Kvenild østre og Torgård vestre som nå er ute til
offentlig ettersyn heter det at et viktig tiltak i dette området er etablering av en solid og gjennomtenkt
vegetasjonsskjerm i sør/sørvest som sikrer trekket over Brøttemsvegen og langs og over Røddevegen fra
/30/
Skjøla/Klæbu til Leersmarka og videre over E6 mot Byneset/Bymarka .
Det er også trekkveger over Brøttemsvegen noe lenger øst (markert som tre streker på kartet). Det midterste
av dette regnes som hovedtrekket, og foruten elg og rådyr trekker også gaupe i dette området. Dette trekket er
gitt verdi viktig (B).
Rett vest for området ligger Skjøla-Heggstad, som er beskrevet som et av de viktigste områdene for elg og rådyr
i Trondheim kommune(nr. 3 på figur 6-1). Området er både leveområde og inngår i den viktige trekkorridoren
Leinstrandkorrridoren. Det er en av de to viktigste forbindelsene mellom Byneshalvøya og områdene østover
for utveksling av hjortevilt. Den har en lengde på ca. 10 km, strekker seg fra Ringvålveien over Leinstranda, E6 i
Lersbakkene til Torgård og Tillermarka, samt Melhus og Klæbu kommuner. Verdien er satt til viktig (B) i
Naturbasen. Betydningen av dette trekket understrekes av at det ifm. utvidelse av ny E6 planlegges en
viltovergang i Lersbakken.
Øst for tiltaksområde ligger et tilsvarende område, vist som nr. 4 på figur 6-1. Det er Buenget som er et større
beiteområde for elg og rådyr. Viltvekt er satt til C, lokalt viktig. Det har betydning for utveksling av elg i
regionen, noe som kan gi grunn for høyere verdi. Rett vest for tiltaksområde er det vist ett vilttrekk som en
strek (nr. 5) og ett som en korridor (nr. 6). Det førstnevnte er gitt verdi C, mens det andre har verdi B. Dette er
en de to viktigste viltkorridorene i Trondhiem (Leinstrandkorridoren). Den andre er Leirelvkorridoren
/14/

Gjennom viltkartlegging er det avgrenset et leveområde for spurvefugl på Jesmo (nr. 2 på figur 6-1) . Verdien
er satt til lokalt viktig (C). Annen informasjon foreligger ikke, men nesten hele avgrensingen er det nedlagt
massetaket rett nord for Røddevegen. Det er noe skog rundt her, så en viss tetthet av fugl finnes nok.
Dataene fra Naturbasen er gamle. Kommunen har gjennom oppdatert kartlegging definert nye viltområder og
naturtyper. Disse er vist i figur 6-3. Her ligger det tre naturtyper med lokal verdi (C) i eller i umiddelbar nærhet
til planområdet. Det er et grøntdrag langs Røddevegen, skogsområdet mellom Torgård og E6 og et myr/skogsområde nord for Brøttemsvegen. Det sistnevnte er i dag delvis bebygd. I viltkarleggingen er skogs/trekkområdet mellom Vassfjellet og over E6 vist med stor verdi (A).
Figur 6-2 er utsnitt fra hjorteviltregisteret som viser registrert påkjørte elg og rådyr på denne strekningen i
/24/
tidsrommet 2000-2014 . Dette bekrefter at det er en viss trekkaktivitet i området.
I kommuneplanen er området vist som hensynssone viltkorridor, se figur 6-4. Dette er for å bevare dette viktige
/26/
trekkområdet. Om sonen heter det :
Innenfor hensynssone viltkorridor bør det ikke tillates tiltak som forringer viltkorridorens
økologiske funksjon. Alle tiltak som berører viltkorridoren må vurderes ut fra den samlede
belastningen tiltakene vil ha på området. Det skal legges vekt på å opprettholde og helst
forsterke/reetablere skogstruktur og vegetasjonskjermer innenfor korridoren.
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Figur 6-1: Utsnitt fra Naturbasen som viser leveområder og vilttrekk

/24/

Figur 6-2: Utsnitt fra hjorteviltregisteret
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Figur 6-4: Utsnitt fra kommuneplanen for Trondheim. Svart skravur er hensynsone viltkorridor/bevaring naturmiljø, mens
rød strek er markagrense
Vernet vassdrag

Vasskillet mellom Gaula og Nidelva følger Brøttemsvegen. Vest for vegen drenerer vannet til Gaula. Gaula
inngår i Verneplan III for vassdrag. Hensikten med verneplanen er å sikre helhetlig nedbørfelt med sin dynamikk
og variasjon fra fjord til fjell. Vernet beskytter først og fremst mot vannkraftutbygging, men virkningen på
verneverdien må også vurderes i forhold til andre inngrep. Det er store naturverdier knyttet til Gaula. Den er en
viktig lakseelv, den har en bestand av den prioriterte insektarten elvesandjeger, er også en viktig økologisk
korridor og leveområder for en rekke fuglearter.
Søberg (tunnelpåhugg ved Storsandvegen)

På Søberg er det ingen viltregistreringer eller naturtyper. Det ligger en dam i kanten av jordet og skogen. Det er
ikke registrert salamander eller andre truete arter her.
På Søberg er tiltaksområdet nær elva, her er det bl.a. et leveområde for elvesandjeger på sandbankene i
/14/
elva . Flere rødlistearter er registrert i området, se tabell 6-3.
Verdi

Leinstrandkorridoren er den viktigste og best fungerende viltkorridorene i Trondheim, og gis her stor verdi.
Naturtypene ved Røddevegen og mellom E6 og Torgård inngår i dette området, det samme er tilfellet for
leveområde for spurvefugl på Torgård.
Verdien av trekkvegen over Brøttemsvegen kan diskuteres. Det virker lite sannsynlig at dette er en spesielt
viktig trekkrute her siden den går gjennom et område der det har vært massetak i 40 år, samt at det er etablert
næringsvirksomhet på østsiden av vegen. I kommuneplanen er det også vist fremtidig næringsområde her. En
må derfor anta at betydningen av denne trekkvegen er begrenset i dag, og at den vil bli ytterligere svekket i
framtida (jf. kommuneplanen). Det er imidlertid mulig å sette av grøntkorridorer i næringsområder, og dette er
allerede gjort. Verdien av trekket settes til middels. Trekkvegene lenger sørøst over Brøttemsvegen er
utvilsomt viktigere.

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
64 av 131

På Søberg, er det som beskrevet, knyttet store verdier til Gaula, og elva med kantsoner gis stor verdi. Selve
tiltaksområdet gis liten verdi for dette temaet siden det kun består av dyrket mark.
6.2.2

Omfang og konsekvens

Torgård

Tiltaket legger beslag i utkanten av Leinstrandkorridoren. En kan tenke seg at direkte inngrep, støy og
forstyrrelser fra terminalområdet kan skremme dyr slik at trekkaktivitet begrenses eller i verste fall opphører.
Leinstrandkorridoren er den klart viktigste og mest velfungerende viltkorridoren som forbinder Bymarka med
skogene sørøst i kommunen. I tillegg kan inngrep sør for Røddevegen før banen går inn i tunnel gjennom
Vassfjellet gi så store endringer her at nord-sør trekket mellom Tillermarka og Leinstrandkorridoren påvirkes,
og at dyr ikke passerer Brøttemsvegen før øst for Vassfjellet pukkverk. Dette vil videre være med på å svekke
Leinstrandkorridoren ytterligere. Om dette skjer, kan det ha betydning for det biologiske mangfoldet i Bymarka
på sikt siden bestandene der blir mer eller mindre isolerte.
Det er videre planlagt en rekke andre tiltak i dette området som utvidelse av Vassfjellet og Skjøla, etablering av
mer næring på Torgård, utvidelse av E6 og utbedring av Brøttemsvegen. Samlet sett kan alle disse tiltakene gi
endringer som påvirker både leveområder og trekkmuligheter for vilt.
Det er imidlertid fortsatt store arealer tilgjengelig for vilttrekk vest for terminalområdet. Det meste er dyrket
jord, men det er også bra med skog, spesielt på begge sider av E6. Såfremt dyr ikke skremmes av aktiviteten
bør det være mulig å opprettholde denne korridoren. Etablering av vegetasjonsskjerm er et aktuelt tiltak, se
Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser på side 69.
Tiltaket skaper en ny varig barriere, en barriere som gjør det umulig å opprettholde dagens vilttrekk over
Brøttemsvegen. Terminalområdet er bredt, samtidig som det vil være høye kraner her, og det er derfor ikke
mulig å etablere en viltkorridor gjennom området som en over- eller undergang. Denne trekkemuligheten blir
derfor presset østover.
Det er Det negative omfanget for de to registrerte viltområdene (hjorteviltbeite og leveområde fugl) er noe
begrenset siden arealet allerede er sterkt påvirket gjennom massetak og landbruk, og allerede vedtatt
arealbruk. Noe kantvegetasjon som er viktig for spurvefugl vil imidlertid gå tapt. Samtidig kan støy fra
godsterminalen medføre at fugl skremmes bort. Det negative omfanget av tiltaket er derfor begrenset også for
vilttrekket.
Tiltaksområdet er innenfor nedbørsfeltet til Gaula, men avstanden til elva er så stor at den ikke vil bli påvirket.
Siden tiltaket skaper en ny barriere, tar noe beslag i viltområder og kan forstyrre et viktig hjortevilttrekk
bedømmes konsekvensen på Torgård å være middels negativ.
Tunnelpåhugg ved Storsandvegen (på Søberg)

På Søberg krysser nytt spor fulldyrket jord uten spesielle naturverdier. Tunnelpåhugget blir i åssiden, men
heller ikke her er det registrert verdier. Det er ingen forhold som tilsier at tiltaket vil påvirke dammen som
ligger i skogsområder øst for dyrkajorda.
Det anses som lite sannsynlig at Gaula vil berøres av tiltaket. Både E6 og Melhusvegen ligger også mellom elva
og banen, samt at det er en del bebyggelse her. Det nye inngrepet vil ikke påvirke vassdraget.
Konsekvensen av tunnelpåhugg er ubetydelig til liten negativ.
Samlet konsekvens

Samlet konsekvens for alternativet er middels negativ.

6.3 Alternativ 1C Torgård
Dette alternativet har tunnelpåhugget noe lenger sørvest enn 1A. Dette betyr at mulighetene for vilttrekk
vanskeliggjøres sammenlignet med alt. 1A. Samtidig er terminalområdet langt noe lenger vest, noe som
medfører større inngrep i Leinstrandkorridoren. Samlet sett bedømmes derfor dette alternativet å være noe
dårligere enn 1A, og gis middels til stor negativ konsekvens.
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6.4 Alternativ 2A Søberg
6.4.1

Områdebeskrivelse

Naturtyper

Hofstadkjela (nr. 1 på figur 6-5) er registrert som naturtypen «Kroksjøer, flomdammer og meandrerende
elveparti». I Naturbasen er lokaliteten verdivurdert til kategori A (svært viktig) grunnet et svært høyt
artsmangfold og forekomst av flere rødlistearter.
Gravråksmoen N (Søberg) er registret som naturtypen «Erstatningsbiotop» i kategori C, lokalt viktig (nr. 2 på
figur 6-5). Naturtypen er et grustak i drift, og relativt stort areal med åpne sandskrenter i kombinasjon med
vestvendt eksposisjon og klimatisk gunstig region gjør at det er et visst potensial for krevende eller rødlistete
sandtilknyttete arter. Forekomst av sandsvalekoloni er også et kriterium for avgrensingen.
Elvebredden på Gravråk er registret som en naturtype gråor-heggeskog med verdi B (nr. 3 på figur 6-5). Dette
er en nokså ung, tydelig flompåvirket gråorskog, for det meste med gras- og urterikt feltsjikt. Det finnes også
rester av klåvedkratt, og på siltavleiringene er det oppslag av mandelpil (NT). Området er sterkt redusert fra sin
opprinnelige form grunnet oppdyrking. Det er registrert flere rødlistede billearter i området.
Viltområder
/14/

I naturbasen det vist et vilttrekk (nr. 4 på figur 6-5) for elg rett nord for Skjerdingstadkrysset med verdi B

.

I forbindelse med bygging av ny E6 ble det bygd en miljøkulvert på Hofstad som gir dyr en trygg
passeringsmulighet over E6. Det ble gjort etterundersøkelser vinteren 2012/13 mellom Skjerdingstadkrysset og
/27/
Hofstadkjela . Gjennom undersøkelsene ble det registrert forekomst av elg, hjort, rådyr, rødrev, mår og hare,
og det var vilttrekk på tvers av dalen. Av registrerte krysninger over E6 ble 67 % gjort over kulverten, mens
andre krysninger var i plan. Det registrerte trekket dreide seg nesten utelukkende om rødrev og rådyr. Disse
resultatene anses ikke å kunne representere viltets generelle trekkatferd i området. Dette skyldes at sesongen
2012-2013 har vært en dårlig sesong for registrering av vilt med lite snø og mye kulde, noe som medfører at
viltet ikke har samme behov for å trekke mellom beiteområdene. Selv om det er inngrep i dette området både i
form av E6, Dovrebanen og massetak er dette et viktig område for regionale vilttrekk, og kulverten på Hofstad
gir vilt en trygg passering av E6.
/19/

Tidligere var det også vist et vilttrekk ved Hofstadkjela . Denne er nå tatt ut av naturbasen, men basert på
disse opplysningene vil det være naturlig å markere en bredere trekkorridor som også omfatter
Hofstadtunnelen.
Figur 6-6 viser registrert påkjørte elg og rådyr på denne strekningen både på jernbanen og veger i tidsrommet
/24/
2000-2014 i hjorteviltregisteret . Disse registreringene bekrefter at det trekker hjortedyr i dette området.
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Figur 6-5: Utsnitt fra Naturbasen som viser viltområder, vilttrekk og naturtyper
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Figur 6-6: Utsnitt fra hjorteviltdatabase som viser påkjørt elg (blå sirkel) og rådyr (rød sirkel) siden år 2000
Rødlistearter

Det er flere registreringer av rødlistarter i området. De fleste er knyttet til Gaula, men det er også en rekke
arter nærmere tiltaksområdet. Det er flest fugler. Noe av disse hekker i området, mens andre er observert ifm
med næringssøk eller bare overflyvning. Av karplanter er de rødlistete artene registrert i Hofstadkjela. For det
berørte områder er arter tilknyttet kulturlandskapet som vipe, stær og storspove.
/15/

Tabell 6-3: Rødlistearter i området. Fra Artskart
Art

Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

År

Sted

Dverglo

Charadrius dubius

NT

2014

Søberg. En rekke observasjoner. Flere hekkelokaliteter

Vipe

Vanellus vanellus

NT

1981

Søberg

Fiskemåke

Larus canus

NT

1981

Søberg

Hettemåke

Chroicocephalus ridibundus

NT

1981

Søberg

Sanglerke

Alauda arvensis

VU

1983

Søberg

Storspove

Numenius arquata

NT

1981

Søberg

Strandsnipe

Actitis hypoleucos

NT

1981

Søberg

Stær

Sturnus vulgaris

NT

2008

Søberg

Tyrkerdue

Streptopelia decaocto

VU

1985

Søberg

Tårnseiler

Apus apus

NT

2014

Søberg og Skjerdingstad

Vepsevåk

Pernis apivorus

VU

1907

Søberg

Sivhøne

Gallinula chloropus

NT

2010

Hofstad

Sivhauk

Circus aeruginosus

NT

2010

Hofstad

Vaktel

Coturnix coturnix

NT

2007

Skjerdingstad

Korsandemat

Lemna trisulca

NT

1971

Hofstad sump (trolig Hofstadkjela)

Kildegras

Catabrosa aquatica

NT

1948

Hofstadkjela

Klåved

Myricaria germanica

NT

2013

Hofstad-Søberg

Skaftejordstjerne

Geastrum pectinatum

NT

2007

200 m sør for Gravråksmoen nær helleristningstein
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Gaula

Som beskrevet tidligere er det store verdier knyttet til Gaula. I tillegg til rødlistearter, er det laks og sjøørret i
vassdraget, samt at den er viktig for en rekke fuglearter.
Geologiske verneverdier

Ved Storhaugen er den en gammel meander. Formene her illustrerer godt hvordan Gaula har gravd ut
israndavsetninger. Dagens E6 krysser lokaliteten. Lokaliteten er gitt middels verdi i konsekvensutredning for ny
/19/
E6 mellom Håggåtunnelen og Skjerdingstad .

Figur 6-7: Storhaugen, kvartærgeologisk minne

6.4.2
Verdi
Hofstadkjela gis stor verdi. Det samme gjør Gaula med naturtyper tilknyttet elva. Naturtypen i Gravråksmoen
gis liten til middels verdi. Trekkveger over E6 gis og den geologiske ressursen ved Storhaugen gis middels verdi.
Det resterende av planområdet gis liten verdi.
6.4.3
Omfang og konsekvens
Hofstadkjela er naturtypen som ligger nærmest tiltaksområdet. Den er om gitt av dyrket mark, skog og
lokalveg/R6 i øst. Vegsystemet ligger en god del høyere enn naturtypen. Lukking E6 under terminalområdet
medfører en liten fylling helt utkanten av naturtypen. Dette vil bli en utvidelse av eksisterende fylling. En
detaljering, f.eks. med bruk av mur, vil trolig gjøre at en helt unngår inngrep i naturtypen.
Foruten et lite arealinngrep vil terminalen ligge nær Hofstadkjela. Det er dermed en viss fare for at aktivitet kan
skremme bort arter (fugl). Dette er kulturlandskapsarter som til en viss grad er tilpasset støy og forstyrrelse, og.
E6 ligger allerede i området. Gaula med kantsoner vil ikke påvirkes av tiltaket.
Godsterminalen legges rett gjennom vilttrekket. Som beskrevet virker både E6 og dagens jernbane som en
barriere, men det er mulig for dyr å krysse disse vegene, spesielt over Hofstadtunnelen. Men etablering av et
logistikknutepunkt vil denne barrieren bli absolutt, og dyr må finne andre trekkveger. En må derfor forvente at
etablering av logistikknutepunkt her vil stenge dette viktige vilttrekket. Dette gir stort negativt omfang. Det
finnes imidlertid andre vilttrekk over Gaula og E6, slik at vilt fortsatt vil kunne trekke over dalen.
Det er sannsynlig at støy og forstyrrelser vil fortrenge fuglearter i nærområdet grunnet støy og forstyrrelser.
Planområdet ligger nær Gaula, men det er ingenting som tilsier at elva vil påvirkes. E6 og lokalveg er eksisterende inngrep som ligger nærmere vassdraget. Aktiviteten på godsterminalen med store trailere, lasting, bruk
av kran/truck, jernbane vil gi noe diffus knyttet til slitasje av ulike komponenter i kjøretøyer, olje- og dieselsøl
og asfalt- og baneslitasje.
Samlet sett gis tiltaket middels negativ konsekvens.
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6.5 Alternativ 2B Søberg
6.5.1
Områdebeskrivelse og verdi
Se alternativ 2A.
6.5.2
Omfang og konsekvens
Alternativ 2B har inngrep litt lenger sør. Med ett unntak har disse endringer ingen betydning for tema
naturmiljø. Det geologiske elementet krysses av alt. 2B, mens 2A ikke berører dette. Dette er imidlertid ikke
bedømt særlig vesentlig siden meanderen allerede er sterkt påvirket av utbygging. Samlet sett blir konsekvens
den samme som alt. 2A, middels negativ (– –), men det rangeres som noe dårligere enn 2A.

6.6 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
I den videre detaljplanleggingen må det foretas mer grundige undersøkelser av naturmiljø og vurdering av
vilttrekk. Dette må ses i sammenheng med andre planer i området.
Torgård

For Torgårdalternativene er det kommet forslag om å flytte tunnelpåhugget på Søberg sørover. Dette har ingen
virkninger for tema naturmiljø.
For å sikre fortsatt vilttrekk er et godt avbøtende tiltak å etablere en bred vegetasjonsskjerm med skog vest for
terminalområdet. Denne bør ha en bredde opp mot 50 meter (utenfor gjerdet). Ved å etablere skog her vil
dette gi godt skjul og mulighet for opphold, noe som kan dempe virkning av støy og forstyrrelse kraftig. Dette
vil imidlertid gå på bekostning av dyrket jord.
Det er ikke mulig å ivareta vilttrekket som er vist over Brøttemsvegen. Dette trekket er som beskrevet allerede
presset sørøstover. Denne trekkmuligheten bør sikres mellom Røddevegen og Vassfjellet pukkverk (altså over
tunneltaket for jernbanen).
Ved å dra tunnelpåhugget så langt nord som mulig, vil sonen for trekk langs Røddevegen kunne fungere bedre.
Det beste er å legge tunnelåpningen nord for Røddevegen. Om dette ikke er teknisk mulig (stigningsforhold, og
fjelloverdekning) kan det her støpes en forlenging av tunnelen som sikrer vilttrekk på tunneltaket. Eventuelt i
kombinasjon av omlegging av Røddevegen.
Søberg
Overvannet fra de store asfalterte flatene må fordrøyes og kjøres gjennom et sedimenteringsbasseng før det
renner ut i vassdraget. Dette er spesielt viktig for Hofstadkjela som er resipient for grunnvann og overvann fra
store deler av det planlagte terminalområdet, og må ivaretas spesielt i forbindelse med utforming av
avskjærende grøfter og håndtering av overvann fra området.

6.7 Oppsummering naturmiljø
Begge Torgårdalternativene tar arealbeslag i Leinstrandkorridoren. Uten avbøtende tiltak er det en fare for at
denne viktige trekkorridoren forringes kraftig, og i verste fall går ut av bruk. Hvor stor grad terminalen vil
påvirke det vilttrekket er imidlertid usikkert. Logistikknutepunktet gir bare små direkte arealinngrep i trekkområdet, og det er fortsatt store arealer tilgjengelig. Støy og forstyrrelser kan imidlertid påvirke viltets trekkaktivitet. Begge alternativene skaper en ny varig barriere som gjør det umulig å opprettholde dagens hjortevilttrekk over Brøttemsvegen. 1C har større inngrep i Leinstrandkorridoren, samt at tunnelpåhugget er lagt
lengre sør noe som vanskeliggjør trekk her. På Søberg berøres ingen naturverdier av tunnelpåhugget.
Alt 1A gis middels negativ konsekvens, mens alt. 1C gis middels til stor negativ konsekvens.
For begge Søbergalternativene er den vesentlige konsekvensen at logistikknutepunktet legges gjennom et
viktig vilttrekk. Tiltaket gir dermed økt barriere for hjortevilt. Andre naturverdier som Gaula og den gamle
kroksjøen Hofstadkjela berøres ikke direkte, men den sistnevnte kan påvirkes negativ. Alt 2B går gjennom en
geologisk verneverdig forekomst (meander). Dette er imidlertid ikke bedømt særlig vesentlig siden meanderen
allerede er sterkt påvirket av utbygging.
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Begge Sørbergalternativene gis den samme konsekvensen middels negativ (– –), men 2A rangeres som det
beste.
Det er noe krevende å stille Torgård- og Søbergalternativene opp mot hverandre. Alle alternativer skaper varige
og absolutte barrierer for vilt. Leinstrandkorridoren er den viktigste siden den er én av to som gir forbindelse til
Byneshalvøya fra øst. Selv om Torgårdalternativene ikke gir en absolutt barriere her, er dette likevel bedømt
med en større negativ konsekvens enn Søbergalternativene, til tross for at logistikknutepunktet skaper en
absolutt barriere her. Om det iverksettes gode avbøtende tiltak på Torgård slik at viltkorridoren opprettholdes,
vil disse alternativene falle bedre ut enn Søbergalternativene. Det er nevnt flere konkrete avbøtende tiltak og
forutsatt gjennomføring av disse, vil rangeringen bli som i tabellen under.
Tabell 6-4: Oppsummering av konsekvenser for naturmiljø. Alternativ 0 er det beste, og rangeres som nr. 1
Torgård 1A
Delområde

Verdi

Konsekvens

Omfang

Torgård 1C
Konsekvens

Omfang

Søberg 2A

Søberg 2B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Torgård
Vilttrekk
Brøttemsvegen

Middels

Stort negativt

– –/– – –

Stort
negativt

– –/– – –

Leinstrandkorridoren

Stor

Middels
negativt

––

Middels til
stort neg.

– –/– – –

Andre arealer

Liten

Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Søberg
Gaula med
kantsoner

Stor

Hofstadkjela

Stor

Lite til
middels neg.

––

Lite til
middels neg

––

Gravråksmoen

Liten til
middels

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Vilttrekk
SkjerdingstadHofstad

Middels

Stort
negativt

– –/– – –

Stort
negativt

– –/– – –

Storhaugen
(geologisk
minne)

Middels

Intet

0

Lite negativt

–

Annet areal

Liten

Lite negativt

0/–

Lite negativt

0/–

Samlet konsekvens
Rangering
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Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Lite negativt

0/–

Lite neg. til
ubetydelig

0/–

Lite negativt

0/–

Middels negativ (– –)

Middels til stor negativ
(– –/– – –)

Middels negativ (– –)

Middels negativ (– –)

4

5

2
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7 KULTURMILJØ
7.1 Metode
Metodikken i Statens vegvesens SVV V712 legges til grunn. Der heter det om kulturminner og kulturmiljø:
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår.
Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor
fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Da man ikke kan ta
vare på alt mennesker har skapt gjennom tidene, er det nødvendig å prioritere hva som er
viktig å bevare. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte
områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (Kulturminneloven § 2).
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng
(lov om kulturminner kap. I § 2). I forvaltningen av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete
kulturminner (fra før år 1537 – reformasjonen), også kalt fornminner, og nyere tids kulturminner (etter 1537).
Kulturmiljøer kan deles inn i ulike typer miljøer. På Torgård og Søberg er det vurdert at det er forminner som er
automatisk fredede (i/under bakken) og kulturmiljøer knyttet til primærnæringene som gårdsmiljø og småbruk.
I tillegg blir området rundt Melhus kirke med Prestegårdslåna omtalt som et eget kulturmiljø.
Ved vurdering av tiltakets omfang og påvirkning blir forhold som historisk lesbarhet, sammenhengen mellom
kulturmiljøet og omgivelsene og historiske strukturer tillagt vekt.

7.2 Alternativ 1 Torgård
7.2.1
Områdebeskrivelse og verdi
3 områdetyper knyttet til kulturmiljø er beskrevet på Torgård:
-

1. Forminner, automatisk fredede kulturminner i bakken
2. Gårdsmiljø knyttet til primærnæringene og nyere tids kulturminner (bebyggelse registrert i SEFRAK)
3. Pilgrimsleden som kulturminne

Torgård ligger på en markert landskapsrygg nordøst for hele Leinstrandområdet. Den gir en karakteristisk
silhuett, samtidig som det her har vært gode forhold for landbruk langt tilbake i historien. Dette har gjort at det
har vært ferdselsårer og bosetning i området i flere tusen år. Det er registrert flere gravfelter og gravrøyser fra
jernalderen. I dag ligger det fortsatt flere store gårder langs Brøttemsvegen, fv. 704, klassiske trønderske
firkanttun på hver side av vegen. Helheten i kulturlandskapet dannes av gårdsanleggene, ferdselsårene og
dyrkamarka i mellom, der en tydelig kan se en gjensidig avhengighet mellom næringskjede og bebyggelse.
Området er vist med hensynssone i kommuneplanens arealdel, kalt 7.3 Torgårdsletta.

Figur 7-1: Torgård sett fra Røddevegen, med Jesmogårdene framtredende i silhuetten.
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Rødde

Figur 7-2: Kartutsnittet viser automatisk fredede kulturminner, SEFRAK-registrerte bygg (trekanter) og pilgrimsleden ,
merket blå. (Rød trekant betyr meldepliktig ved riving/ombygging). De aktuelle områdene/områdetypene er vist med
nummer. Tiltaksområdet er vist med grå stiplet linje. Kart fra Miljostatus.no
1. Forminner, automatisk fredede kulturminner i bakken

Som kartutsnittet over viser er det gjort en rekke funn av automatisk fredede kulturminner på Torgårdsletta.
Det er gjort en rekke utgravinger, og gjennom tiden er de fleste av funnene tatt opp eller ødelagt av ulike
virksomhet (jordbruk og grusuttak). I tilknytning til flere av gårdene er det funnet gravminner/gravfelt fra
jernalder og en rekke spor etter bosetnings- og aktivitetsområder, som viser stor tidsdybde. I lia øst for Rødde
er det funnet spor etter bergkunst. Det antas å være stort potensiale for funn av automatisk fredede
kulturminner, både langs Torgårdsletta og i lia øst for Rødde i tilknytning til tunnelpåhugg.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels.
2. Gårdsmiljø knyttet til primærnæringene, med nyere tids kulturminner (bebyggelse registrert i SEFRAK)

Gårdene ligger i opprinnelig kontekst i tradisjonelle tun og med dyrkamark omkring. Kvenildgårdene lengst
nord mot Sandmoen er til dels innebygget av nye næringsbygg og dyrkamarka er også tatt i bruk til
næringsbebyggesle. Torgården (øst for Brøttemsvegen) og Jesmogårdene ligger i forholdsvis intakte omgivelser
med dyrkamark omkring. Bygningsmiljøet er til dels enhetlig og tunformen er bevart, men det er noe
innblanding av eneboliger i omgivelsene rundt tunene. De fleste gårdsanleggene har SEFRAK-registrert og
verneverdig bebyggelse med en viss kulturhistorisk betydning som en del av tunet. På begge Jesmogårdene
finnes fortsatt bebyggelse fra 1700-tallet. På Trondheim kommunes kulturminnekart med antikvarisk
klassifisering av bebyggelse er flere av bygningene vist med høy antikvarisk (B) og antikvarisk verdi (C).
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Figur 7-3: Foto viser de eldste bygningene på Jesmogården fra 1700-tallet, et våningshus/sommerstue og et stabbur.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten til middels.
3. Pilgrimsleden som kulturminne og historisk ferdselsåre

Pilgrimsleden følger Røddevegen fra Rødde og østover og krysser Brøttemsvegen ved gården Haugen og
fortsetter langs Tilleråsen mot Tiller kirke. Leden er en av St. Olavsveiene mot Nidarosdomen og er knyttet til
historien om St. Olav. Nidarosdomen er St. Olavs gravkirke og Europas nordligste pilegrimsmål fra
middelalderen av. Pilgrimsledene er merket og tilrettelagt fra midten av 1990-tallet og er viktige kulturbærere
som det i dag er knyttet tradisjon til, og de er viktige for vandrere, særlig i forbindelse med olsokfeiringen i
månedsskifte juli/august.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av leden å være middels til stor.
7.2.2
Omfang og konsekvens
Det er vurdert at begge alternativene berører kulturmiljø forholdsvis likt og det er derfor ikke skilt mellom dem
i vurdering av omfang og konsekvens. Terminalområdet vil i liten grad berøre de nevnte kulturminnene direkte
da det ligger 20-40 meter lavere enn selve Torgårdsletta, men hensynssonen blir berørt i sør. Terminalområdet
krysser Pilgrimsleden/Røddevegen og det må etableres en ny trase for leden som blir liggende «kunstig» i
terrenget og ikke langs den historiske leden.
For alternativ 1A vurderes det at hverken historisk lesbarhet, sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene eller historiske strukturer blir endret i særlig grad.
For alternativ 1C vurderes det at omfanget er lite, men noe mer negativt, da tiltaket skjærer seg inn i terrenget
og en av de eldste gårdsanleggene må fjernes.
Dersom flere gårdsbygninger/boliger må rives på grunn av støyproblematikk og inngrep, vil dette kunne
redusere den helhetlige historiske strukturen som preger Torgårdsletta i dag, og redusere områdets verdi som
kulturmiljø.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være lite til middels negativt for begge
alternativ for fornminner og gårdsmiljø, og lite negativt for pilgrimsleden. 1A vurderes å ha noe mindre negativt
omfang enn 1C, på grunn av mindre direkte inngrep i kulturmiljøet, terreng og bebyggelse.
Det gir en samlet konsekvens; liten negativ for begge alternativ.
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7.3 Alternativ 2 Søberg/Skjerdingstad
7.3.1
Områdebeskrivelse og verdi
Bebyggelsen på Søberg ligger på flere nivå i landskapet. Det historiske kirkestedet fra middelalderen, der
dagens kirke og Prestegårdslåna også ligger, er på et nivå noe høyere enn Melhus sentrum i nord og
Skjerdingstad i sør, og ca. 10-15 meter høyere enn Gaula. I dette området, også kalt Teigen/Storsand, går
dagens jernbane og det er funnet en rekke fornminner og spor etter fornminner. De fleste er i dag fjernet på
grunn av utbygging og landbruksdrift.
Lenger sør, ved Skjerdingstad er terrenget lavere og gårdsbebyggelsen ligger spredt utover en stor slette ned
mot Gaula i vest. I øst er det flere eldre grusuttak og bratte skogkledte lier mot Vassfjellet. På et platå og ca.
100 meter over og øst for dagens jernbane ligger en eldre husmannsplass, Gravråksmoen, der det også er
registrert fornminner fra ulike tidsepoker.
4 områder/områdetyper er beskrevet på Søberg/Skjerdingstad:
-

1. Forminner, automatisk fredede kulturminner i bakken
2. Gårdsmiljø på Søberg, primærnæring, med nyere tids kulturminner (registrert i SEFRAK)
3. Gårdsmiljø på Skjerdingstad, primærnæring, og nyere tids kulturminner (registrert i SEFRAK)
4. Melhus kirke og Prestegårdslåna

4

1
2

2

1
1
3

Figur 7-4: Kartutsnitt viser influensområdet som er vurdert. De aktuelle områdene/områdetypene er vist med nummer. Kart
fra Miljostatus.no
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1. Forminner, automatisk fredede kulturminner i bakken

Rundt Teigen (mellom E6 og jernbanen) og på Storsand er det funnet en rekke spor etter bosetnings- og
aktivitetsområder (kokegroper) fra bronse- og jernalder. Også på Gravråksmoen er det registrert flere titalls
forminner som bergkunst fra bronsealder og kullframstillingsanlegg fra bronsealder og vikingetid. Ved
Skjerdingstadgårdene er det funnet spor etter et kirkested fra tidlig middelalder med kirkegård, og det er
funnet gravhauger og spor etter bosetnings- og aktivitetsområder som viser stor tidsdybde.

Figur 7-5: Kartutsnittet viser SEFRAK-registrert bebyggelse på Skjerdingstadgårdene (Rød trekant; meldepliktig ved riving/
ombygging) og Gravråkmoen med en rekke automatisk fredede kulturminner. Tiltaksområdet er vist med grå stiplet linje.

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være middels til stor.
2. Gårdsmiljø knyttet til primærnæringene, med nyere tids kulturminner (bebyggelse registrert i SEFRAK)

I området ved Søberg og Storsand er det kun de to Søberggårdene igjen av det opprinnelige gårdsmiljøet.
Gårdene ligger i delvis opprinnelig kontekst men er adkilt fra jordene omkring med veg og jernbane. Gårdene
har et enhetlig bygningsmiljø der tunformen er bevart. Begge gårdene har bebyggelse med en viss
kulturhistorisk verdi. Både våningshuset og en kornlåve er fra tidlig 1800-tall mens andre bygg er bygget noe
senere. Også på gravråksmoen er det et gammelt våningshus på husmannsplassen. Dette er ikke registrert i
SEFRAK. Tunet er imidlertid intakt og ligger flott til høyt over elvedalen.

Figur 7-6: Søberg gård med Melhusvegen til høyre i bildet. Område for ny terminal, alternativ 2A ligger bak de store trærne
til venstre langs gårdsvegen, der også dagens jernbane går. (foto: google streetview)
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Figur 7-7: Karutsnitt viser SEFRAK-registrert bebyggelse på Søberggårdene (Rød trekant betyr meldepliktig ved
riving/ombygging). Gaula ligger til venstre i kartet med E6 vist mørk grå og gamle E6/nå Melhusvegen vist lys grå.
Gårdsbebyggelsene ligger på et betydelig høyere nivå enn de nevnte vegene. Område for ny terminal er vist med grått og
ligger på samme nivå som gårdsbebyggelsen. Kart fra Miljostatus.no

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten.
På Skjerdingstad er det et stort sammenhengende kulturmiljø med flere store gamle gårdsanlegg. Gårdene
ligger i opprinnelig kontekst med jordene, elva og markaområdene omkring. De fleste gårdene har et enhetlig
bygningsmiljø der tunformen er bevart og flere bygninger har bebyggelse med kulturhistorisk verdi.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være liten til middels.
3. Melhus kirke og Prestegårdslåna

Melhus kirke er fra 1890 og det har vært kirkested her siden middelalderen. Eiendommen med Prestegårdslåna
har vært prestegård siden 1500-tallet. Bygningen er trolig bygd i flere etapper, der herrestua og prestens bolig
ble bygd i 1720-22. Låna er vedtaksfredet og driftes av en stiftelse. Det drives aktiv kulturformidling i bygningen
med åpen kafe og foredrag.

Figur 7-8: Foto t.v. viser bauta over Asbjørn fra Medalhus som står ved Prestegardslåna. Utsyn mellom bygningene mot sør
(terminalkområdet er ikke synlig). Foto t.h. viser Prestegardslåna i hele sin lengde med Melhus kirke bak. (foto: fra
prestegardslana.no)

Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes verdien av området å være stor.
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Omfang og konsekvens

Omfang og konsekvens for fornminner

Det er registrert en lang rekke fornminner i influensområdet. Potensialet for nye funn vurderes derfor som
stort. De mest berørte områdene er per i dag ikke undersøkt, og det er ikke kjent om eller hva som kan befinne
seg i grunnen. Av de kjente fornminnene er det ingen som blir direkte berørt av tiltaket. Tiltaket er svært stort
og omfattende og det vil kunne medføre at den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøer og deres
omgivelser blir redusert eller ødelagt. Det vil også være en viss fare for av fornminner kan bli ødelagt.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være lite negativt.
Det gir en samlet konsekvens; liten negativ for begge alternativ.
Omfang og konsekvens for gårdsmiljøer

Nytt terminalområde vil kunne medføre at flere gårdsanlegg må fjernes. Dette medfører at historisk lesbarhet,
sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene og historiske strukturer endres og blir til dels ødelagt. På
Skjerdingstad vil alternativ 2B redusere den historiske lesbarheten og sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene ved at ankomst- og avgangssporene vil redusere de opprinnelige landbruksarealene omkring
gårdene og danne en barriere mellom gårdene og utmarka øst for Skjerdingstad. Dersom flere
gårdsbygninger/boliger må rives på grunn av støyproblematikk, vil dette ytterligere kunne redusere den
helhetlige historiske strukturen som preger Søberg/Torgård i dag.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være stort negativt for Søbergområdet (2A) og
middels til stort for Skjerdingstadområdet (2B).
Det gir en samlet konsekvens; liten til middels negativ for alternativ 2A og liten negativ for 2B.
Omfang og konsekvens for kirka og Prestegårdslåna

Kirka og Prestegårdslåna ligger ca. 1 km fra søndre del av alternativ 2A og terminalområdet vil ikke være synlig
fra Låna, med unntak av lys som vil kunne synes kveld/natt og i den mørke årstida. Det vurderes at området
ligger helt i utkanten av influensområdet og at hverken den historiske lesbarheten eller sammenhengen vil
endres. Områdets identitet er vurdert i tema nærmiljø.
Ut i fra gitte kriterier i metoden, vurderes omfanget av tiltaket å være intet.
Det gir en samlet konsekvens; ubetydelig.
7.3.3
Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Før utbygging av terminalområdet kan starte vil det måtte gjennomføres arkeologiske forundersøkelser og
eventuelt utgravinger. Det gjelder alle alternativene både på Torgård og Søberg.
I videre planlegging og prosjektering vil konsekvenser på grunn av støyproblematikk måtte utredes nærmere.
Dersom det viser seg at flere gårder med kulturhistorisk betydning vil måtte fjernes på grunn av støy, vil
konsekvensene kunne bli større også for tema kulturmiljø da dette forringes ytterligere.
7.3.4
Oppsummering kulturmiljø
Både på Torgård og Søberg/Skjerdingstad er det kulturmiljø med stor tidsdybde som vil bli påvirket av en ny
terminal. En ny terminal på Torgård vil kunne berøre kulturmiljøet direkte, på grunn av terrenginngrep som
medfører at et eldre gårdsanlegg må fjernes og en hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanens arealdel
berøres. En ny terminal på Søberg/Skjerdingstad vil i større grad påvirke kulturmiljøet direkte. 2-3 gårdsbruk
blir fysisk berørt av tiltaket og må trolig fjernes. På Skjerdingstad vil alternativ 2B redusere den historiske
lesbarheten og sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene ved at ankomst- og avgangssporene vil
redusere de opprinnelige landbruksarealene omkring gårdene og danne en barriere mellom gårdene og
utmarka øst for Skjerdingstad.
På grunn av støyproblematikk vil det kunne bli behov for å innløse/rive boliger både på Torgård og Søberg.
Dersom eldre gårdsanlegg med antikvarisk verdi må fjernes, vil dette gi negativ virkning på kulturmiljøet.
Ut i fra sammenstilling og rangering i tabell under, vil alternative 1A på Torgård gi minst negative virkninger for
kulturmiljø med liten negativ virkning, og alternativ 2B på Søberg gir størst negative virkninger, med liten til
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middels negativ virkning. Det er fysiske inngrep i kulturmiljø og fjerning av antikvarisk bebyggelse som
medfører negativ virkning.
Tabell 7-1: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alternativ 0 er det beste, og rangeres som nr. 1.
Alternativ 1A
Delområde/Elementer Verdi

Alternativ 1C

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Alternativ 2A

Alternativ 2B

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Fornminner ved Torgård

Middels

Lite til
middels
negativt

–

Lite til
middels
negativt

–

Gårdsmiljø på Torgård

Liten til
middels

Lite til
middels
negativt

–

Lite til
middels
negativt

–

Pilgrimsleden

Middels
Lite negativt
til stor

–

Lite negativt

–

Forminner på
Søberg/Skjerdingstad

Middels
til stor

Lite negativt

–

Lite negativt

–

Gårdmiljø på Søberg

Liten

Stort
negativt

–/– –

Middels til
stort
negativt

–

Middels
negativt

–/––

Intet

0

Gårdsmiljø på Skjerdingstad
Kirka/Prestegårdslåna

Liten til
middels
Stor

Intet

0

Samlet konsekvens

–

–

–

–/––

Rangering på parsellen

2

3

4

5
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8 NATURRESSURSER
8.1 Metode
Metodikken i Statens vegvesens veileder V712 legges til grunn. Der er naturressurser definert slik:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Utredning på landbruk har grenseflater mot flere andre utredningstema. Landbrukets betydning og verdi for
friluftsliv, landskapsbilde og kulturminner og kulturmiljø belyses i de respektive tema. I denne utredningen er
naturressursene vannressurser, geologiske ressurser (løsmasser og berg) og landbruk vurdert da disse er de
relevante i områdene. Tiltaksplanen beskriver også områder med forurenset grunn både på Torgård og Søberg.
Dette er ikke nærmere beskrevet her, det forutsettes at forurenset grunn håndteres forskriftsmessig uansett
hvilket alternativ som velges.
Det er utført en analyse av arealbeslaget av de ulike alternativene. Markslag er hentet fra AR5-data mottatt av
oppdragsgiver. Noen arealer som på markslagskart var vist som fulldyrket jord har gått over til annen bruk.
Mottatte markslagskart er derfor korrigert basert på flyfoto. Samlasterarealene er ikke inkludert i
arealbeslaget. Dette siden disse allerede er avsatt til utbyggingsformål gjennom kommuneplanene.

8.2 Alternativ 1A Torgård
8.2.1

Områdebeskrivelse

Geologiske ressurser
Torgård

Området fra «Torgårdflata» og et stykke sørvestover i retning Klett er en stor breelvavsetning (nr. 1 på figur
8-1). På 1970-tallet ble det startet masseuttak i avsetningen, og dette har pågått fram til i dag. Forekomsten er
3
den største i Trondheim kommune. Den inneholder ca. 11 mill. m , men på grunn av båndlagte arealer og
3
/20/
finkorning materiale er bare 4 mill. m beregnet å kunne utnyttes . Massene består av sand, grus, stein og
blokk. Gjennom knusing og sikting kan foredles massene til de fleste veg- og betongformål. Driftsområdet har
gradvis blitt utvidet, samtidig som eldre deler av grustaket har blitt avsluttet. I dag foregår hoveddriften i
/17/
midtre del av området (på gnr./bnr. 311/1). Forekomsten er beskrevet som «meget viktig» av NGU . I følge
NGU er denne ressursen, med en maksimal utnyttelse og uttaksvolum tilsvarende dagens, estimert til å vare i
/22/
100 år . Denne vurderingen er over ti år gammel. Franzefoss er kontaktet, og de sier at det er lite drivverdig
/29/
masse som gjenstår i området . Det meste er båndlagt av bebyggelse, og grustaket vil trolig avslutte sin
virksomhet i løpet av kort tid.
Som erstatning for uttatte masser er det tilført overskuddsmasser fra anleggsprosjekter i Trondheimsområdet.
Rett sør for tiltaksområdet ligger Vassfjellet pukkverk (nr. 2 på figur 8-1), mens Skjøla pukkverk (nr. 3 på figur
8-1) ligger sørøst. Tunneltraseen er lagt under Vassfjellet pukkverk slik at det inngår i influensområdet. Skjøla
berøres ikke.
Vassfjellet driver på bergartene gabbro og grønnstein. Den mekaniske styrken til pukken er meget god. Pukk/17/
forekomsten er angitt som «nasjonalt viktig». Det produseres pukk til de aller fleste formål . Som et av få
anlegg ligger det i kort transportavstand i Trondheim. Gjenværende ressurs er i følge driftsplanen 17 mill. tonn
stein, noe som gir 25 til 30 års gjenværende driftstid. Det er startet et reguleringsarbeid for å utvide driften, en
utvidelse som er anslått å utgjøre 20 mill. tonn stein. Dette vil forlenge driftstiden med 30 til 35 år.
Det har nylig vært gjort undersøkelser i området, noe som har medført at forekomstvolumet har blitt
/23/
utvidet . Det er derfor naturlig å tenke seg en videre utvidelse, også under kote 155 moh. som er dagens
bunnivå.
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Søberg

Innenfor planområdet på Søberg er det finere masser (bresjø/innsjøavsetning), og disse har ingen
ressursmessig betydning.

1

3

2

Figur 8-1: Utsnitt fra NGUs kartdatabase
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Vannressurser
Torgård

Toppen på Torgårdsletta ligger på vannskillet mellom nordøst (mot Nidelva) og sørvest (mot Gaula). Den store
breelvavsetningen, med sand og grus i relativt stor mektighet, gir gunstige forhold for grunnvannsstrømning. I
/18/
NGUs database heter det at det er påvist en betydelig grunnvannsressurs her .
Avsetningen forsyner Leinstrand Vassverk med vann fra Jesmokilden (NGU-nummer 41233). Jesmokilden er et
oppkomme med vann i dagen på Jesmoen, mellom Røddevegen og Brøttemsvegen. Vann fra kilden føres i rør
ned til Leinstrand Vassverk, som forsyner et ukjent antall personer med vann (trolig 400-500 personer, antydet
/25/
av ulike kilder) .
Søberg

Det er ingen vannressurser av betydning innenfor planområdet på Søberg.
Landbruk
Torgård

På Torgård ligger det dyrket jord vest for massetaksområdet. Dette tilhører flere gårds- og bruksnummer
(310/1, 311/1, 312/1, 313,1 og 313/3). De fleste av jordene har atkomst fra massetaksområdet. Arealene er
forholdsvis lettdrevne, og det dyrkes korn. Ved planlagt samlasterområde er det fulldyrket jord tilhørende
Torgården (310/1) og 310/20. Dette drives som en enhet. Her viser imidlertid kommuneplanens arealdel (201224) næringsområde. Denne jorden er derfor allerede å anse som tapt.
En god del arealer på Torgård er vist som dyrkbare i Skog og landskaps kartløsning. Skogsområdene vest for
Torgård er dyrkbare. Flere områder lang E6, mange av disse er også bebygd, er også vist som dyrkbare.
Søberg

På Søberg ligger det et jorde på 109 dekar mellom jernbanen og lia i øst. Et lite jorde på 2,9 dekar ligger også i
skogkanten her, slik at samlet areal blir 112 dekar. Gårds- og bruksnummer 88/1 er oppgitt som eier av
størstedelen av jordet, mens den nordre delen tilhører 90/16. Arealet blir imidlertid drevet som en enhet.
Jorden er fulldyrket og området er flatt og lettdrevet, og benyttes til kornproduksjon. Atkomst er i dag via
plankryssing av jernbanen fra gårdstunet på Søberg.
8.2.2
Verdivurdering
Grusressursen på Torgård gis middels verdi. Vassfjellet pukkverkene har stor verdi. Vannkilden på Jesmo gis
liten til middels verdi. Årsaken til den forholdsvis lave verdien er at kilden forsyner et begrenset antall husstander, og at det er tilgang på kommunalt vann i dette området. All dyrket jord i disse områdene gis stor verdi.
Unntaket er arealer som er omdisponert til annet formål i gjeldende planer. Dette gjelder samlasterarealet på
Torgård. Dette har ikke verdi for dette temaet. Annet areal gis liten verdi for dette temaet.
8.2.3

Omfang og konsekvens

Torgård

På Torgård domineres området av en grusforekomst med grustak i drift. Selv om mye grus er tatt opp, er det
fortsatt igjen mye masse, men det er bare små mengder som er drivverdige. Sentrale deler av ressursen
beslaglegges av tiltaket. Det kan være aktuelt å ta ut eventuelle gjenværende grusmasser før eller som en del
av tiltaket.
Logistikknutepunktet vil også begrense mulighetene for framtidig massedeponering, selv om dette fortsatt vil
være mulig i søndre del av ressursen.
Jernbanetunnel legges gjennom pukkforekomsten i Vassfjellet. I dag tas det ut fjell ned til kote 155. Bunn
tunnel er lagt på kote 129. Det betyr at tunneltaket kommer på ca. kote 136. Overdekningen gir en tilstrekkelig
sikkerhet for å kunne ta ut masser i pukkverket ned til kote 155, men det kan tenkes at det må bli innført
restriksjoner på togtrafikk i de tidsrom det er sprengninger. I så måte gir dette ulemper både for driften og for
togtrafikken. Et videre uttak under kote 155 kan gjøres til side for tunnelen, men ikke rett over tunneltaket og
en viss sikkerhetsavstand til sidene. Det er sannsynlig at tunnelen vil medføre en vestgrense for uttak under
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kote 155. Dette betyr i så fall at tiltaket gir begrensninger i videre uttak i denne viktige ressursen. Det negative
omfanget bedømmes derfor å være middels til stort negativt.
Tunnelen gir store mengder overskuddsmasser. Det er her forutsatt at dette kan videreforedles og selges av
pukkverk i området slik at ressursen utnyttes.
Jensmokilden ligger like nedenfor planlagt sportrasé, mellom terminalområdet og påhugg for fjelltunnel
gjennom Vassfjellet. Både terminalområdet og planlagt sportrasé berører definerte influenssone 1, noe som
sannsynligvis ikke vil være forenlig med videre uttak av grunnvann fra Jesmokilden for drikkevannsformål.
Tiltaket vil mest sannsynlig medføre at kilden legges ned.
Tiltaket vil beslaglegge dyrket jord fra jordene som ligger opp mot grusressursen. Noe går også tapt ved tunnelpåhugget i sør. Samlet beslag av fulldyrket jord er ca. 50 dekar. En del av disse jordene har atkomst fra øst
(gjennom grustakene), og tiltaket vil avskjære disse. Det må derfor etableres ny atkomstveg fra sør. Dette vil gi
ulemper i form av lengre avstander for noen brukere.
Samlasterarealet er for en stor del lagt på fulldyrket jord, men side dette allerede er omdisponert til næring
bedømmes ikke omfanget å være negativt, og dette er ikke tatt med i arealberegningene.
Arealberegningene viser at tiltaket også beslaglegger ca. 50 dekar dyrkbar jord. Dette er arealer som ligger i
eller like ved bebygde områder og veg/bane, slik at dette i realiteten ikke er interessant som dyrkingsareal.
Arealberegningen viser også beslag av skog. Dette er hovedsakelig lauv- og blandingsskog, og mye av dette er
kantskog og skog innimellom bebyggelse. Dette har liten ressursmessig betydning, og ilegges ikke vekt i denne
utredningen.
Søberg

Nytt spor krysser jordet på Søberg. Foruten det rene arealbeslaget som er på ca. 20 dekar krysses jordet slik at
det blir mer tungdrevet. Det er en fare for at det vil falle ut av produksjon. Noe skog ved dagens spor og ved
tunnelpåhugget beslaglegges også. Dette er av mindre betydning.
Samlet konsekvens av alternativet

Samlet konsekvens bedømmes å være stor negativ. Tiltaket tar stort beslag i en grusforekomst, det vil gi
begrensinger i videre utvidelse av Vassfjellelet pukkverk, det ødelegger en drikkevannskilde og det tar beslag av
dyrket jord på Søberg og på Torgård.

8.3 Alternativ 1C Torgård
8.3.1
Områdebeskrivelse og verdi
Se alternativ 1A.
8.3.2

Omfang og konsekvens

Torgård

Dette alternativet er lagt noe lenger mot vest. Dette betyr at en i større grad unngår pukkressursen i Vassfjellet,
og at driften her kan utvides. Det gir imidlertid en noe større beslag av fulldyrket jord, og alternativet tar 125
dekar fulldyrket jord på Torgård. Vannkilden er som for 1A forutsatt innløst. Forholdet til grusressursen er også
som 1A. Beslaget av dyrkbar jord er 88 dekar. Som for alternativ 1A er det meste av dette ikke aktuelt for
dyrking, kanskje med unntak av skogsområder med Røddevegen.
Søberg

På Søberg er alternativet identisk med 1A. Dette gir et arealbeslag på 19 dekar fulldyrket jord.
Samlet konsekvens av alternativet

Som 1A tar det stort beslag i en grusforekomst, det ødelegger en drikkevannskilde og det tar beslag av dyrket
jord på Søberg og på Torgård. Siden dette ikke setter de samme begrensninger for Vassfjellet pukkverk, er det
bedømt å være noe bedre enn 1A når det gjelder Vassfjellet. På den andre siden er beslaget av fulldyrket jord
er over dobbelt så stort. Samlet sett bedømmes konsekvensen å være den samme; stor negativ.

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Figur 8-2: Beslagskart for alternativ Torgård 1A

Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
83 av 131

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Figur 8-3: Beslagskart for alternativ Torgård 1C. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget

Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
84 av 131

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
85 av 131

8.4 Alternativ 2A Søberg
8.4.1

Områdebeskrivelse

Geologiske ressurser

Kvartærgeologisk kart angir at jernbanesporet på den aktuelle strekningen for etablering av logistikknutepunkt
ligger på leiravsetning på partiet nord for Kvål og kommer på elveavsetning fra Skjerdingstad og videre
nordover.
I de bratte terrengformasjonene øst for jernbanen ligger en breelvaavsetning. Det er registrert som grus- og
sandforekomsten Søberg (nr. 1 på figur 8-4). Grusforekomsten er godt undersøkt. Den har ikke den beste
kvaliteten siden den har mye finkornig materiale, men materialet brukes likevel til både veg- og betongformål.
Breelvterrassen mangler grovt topplag, og skrålagene heller ut mot dalen. Det er to masseuttak i drift i forekomsten. Bl.a. grunnet forsyning av masser til Trondheim gjør at forekomsten er klassifisert som nasjonal viktig
3
3
av NGU. Totalt volum er 8,9 mill. m . av dette er omtrent halvparten utnyttbart (4,5 mill. m ). Det er to masse/17/
tak i ressursen i dag . Det nordre, Søberg grustak, ble regulert i 2010. Franzefoss driver i dette området, men
/29/
opplyser at de kun er igjen masse til 2-3 års drift . Når en kommer lenger ned i ressursen er det større
mengde sand, noe som Franzefoss ikke utnytter.
/17/

Dagens jernbane går gjennom ytterkanten av en annen grusressurs, Gravråkflata . Det er ei elveslette på
flere nivåer. Det er et massetak i drift vest i forekomsten. Forekomsten er klassifisert som viktig. Totalt volum
3
er anslått til 13,7 mill. m . Forekomsten er vist som nr. 2 på figur 8-4.
Det er også en pukkforekomst på Skjerdingstad (nr. 3 på figur 8-4). Berggrunnen i området domineres av en
finkornet og massiv grønnstein (gangbergart) iblandet bergarter av mer gabbroid karakter. Området ble
regulert til massetak i 2003. Her ble det etablert brudd i 2004 og det baserer seg på helårsdrift. I 2004 var
3
/17/
uttaksmengden 20 000 m . Forekomsten er karakterisert som viktig .

2
1

3
/17/

Figur 8-4: Utsnitt fra NGUs kartdatabase
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Vannressurser
/18/

Breelvavsetningen Søberg er vist med et betydelig grunnvannspotensiale . Her er det imidlertid ingen
utnyttelse i dag, og uttak av masser gjør den mindre aktuell til det formålet. På Gravråkflata kan tidligere
militær aktivitet (Hofstad leir) ha forurenset deler av forekomsten.
De mektige grusavsetningene i området er permeable, og det antas en betydelig grunnvannsbevegelse i retning
/28/
fra øst mot vest. Asplan Viak har gjort en egen undersøkelse av grunnvannsforekomster i kommunen . Her er
et mye større areal lagt inn som en viktig grunnvannsforekomst, se figur 8-5. Grunnvannsforekomsten er åpen
og trolig relativt grunn. Dette gjør den sårbar med hensyn til fare for forurensning. De er imidlertid dårlig
kartlagt, slik at det kan finnes breelvavsetninger under elveavsetningene som kan representere store
grunnvannsressurser.

/28/

Figur 8-5: Grunnvannsressurs Søberg. Fra Asplan Viak-rapport
Landbruk

Det er i dag arealer med dyrket jord på begge sider av E6 i området. Her ligger det flere gårder med lettdrevet
fulldyrket jord som er egnet til matkornproduksjon. Infrastruktur som jernbane og veger har imidlertid delt opp
en del av arealene fra før. Tabell 8-1 viser gårder som blir berørt (fra sør).
En god del arealer på Søberg er vist som dyrkbare i Skog og landskaps kartløsning. Her inngår hele det regulerte
næringsområdet på Hofstad og en del skogsområder. Noen bebygde arealer inngår også.
Tabell 8-1: Gårds- og bruksnummer med dyrket jord i planområdet
Navn

Gårds- og bruksnummer

Kommentar

Øya landbruksskole

80/1

Allsidig produksjon. Beslag på begge sider av jernbanen

Skjærdingstad

85/1

Korn- og potetproduksjon. Jord på begge sider av jernbanen

Skjerdingstad

83/1

Kornproduksjon. Jernbanen deler arealet.

Skjerdingstad

84/1

Eies av Skogselskapet, 85 daa dyrket jord, leies bort ikke selvstendig bruk i dag

Hofstad

88/8

Teig mellom jernbanen og E6

Hofstad

87/1

Dyrket jord som deles av jernbanen

Søberg

88/1 + 90/16

Dyrket jord øst for jernbanen ved Søberg stasjon
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Fiskeressurser

Som beskrevet under tema naturmiljø er Gaula en viktig lakseelv. Dette har også en ressursmessig betydning
siden laksefiske genererer inntekter. Årlig blir det fisket mellom 20 og 50 tonn, og elva har en lakseførende
strekning på 11 mil (opp til Eafossen i Holtålen). I tillegg er flere av sidevassdragene lakseførende, noe som gir
en samlet strekning på omtrent 20 mil. Fram til juli/midten av juli fiskes det nesten bare nedenfor Gaulfossen.
Senere i sesongen blir områdene lenger opp i dalen også viktige.
8.4.2
Verdi
Grusressursene gis middels verdi. Deler av disse er båndlagte, og stort innhold av finkornet materiale nede på
sletta begrenser verdien. Grunnvannsressursen gis liten til middels verdi. Det er ingen utnytting i dag, og den er
grunn. Gaula har stor verdi som lakseelv. All fulldyrket jord gis stor verdi. Annet areal gis liten verdi for dette
temaet
8.4.3
Omfang og konsekvens
Store deler av alternativet er lagt over de to grusressursene Søberg og Gravråkflata, og med det begrenses
mulighetene for å ta ut grus. Det negative omfanget begrenses imidlertid av at det allerede er inngrep i disse
områdene i form av E6 og Dovrebanen, noe som i praksis båndlegger disse delene av ressursene.
Som for Torgård er det forutsatt at overskuddsmasser fra løsmasseskjæring kan videreforedles og selges av
pukkverk i området slik at ressursen utnyttes.
Alternativet tar dyrket jord mellom jernbanen og E6, og på Søberg øst for jernbanen. Samlet beslag av fulldyrket jord er ca. 147 dekar. Driftsforholdene forverres på to jorder siden det blir liggende igjen mindre teiger
av tidligere store arealer. Ca. 17 dekar som er vist som innmarksbeite beslaglegges. Nærmere 250 dekar skog
beslaglegges også. Av skogsarealene og beite er 107 dekar vist som dyrkbart. Samlasterarealet er lagt på et
regulert området uten landbruksverdier, og inngår ikke i arealberegningene.
Planlagt terminalområde ligger langs den østre siden av dalføret, med en høy åsrygg mot øst, og vil dermed
virke avskjærende på den naturlige vanntransporten, i retning Gaula.
Konsekvensen vurderes som stor negativ.

8.5 Alternativ 2B Søberg
8.5.1
Områdebeskrivelse og verdi
Se alternativ 2A.
8.5.2
Omfang og konsekvens
Grusressursene påvirkes som alt. 2A. For landbruk gir dette alternativet ikke beslag av dyrket jord ved Søberg
stasjon. På den andre siden vil det beslaglegge dyrket jord sør for Skjerdingstadkrysset og videre sørover.
Samlet beslag er ca. 203 dekar. Arronderingsmessig er dette noe dårligere enn 2A siden det blir liggende igjen
smale teiger med dyrket jord mellom E6 og tiltaket. Noe mer innmarksbeite (30 dekar) og skog (257 dekar) går
også tapt. Av skogsarealene og beite er ca. 102 dekar vist som dyrkbart.
Med et så stort beslag av dyrket jord bedømmes konsekvensen å være stor til meget stor negativ.
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Figur 8-6: Beslagskart for alternativ Søberg 2A. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget
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Figur 8-7: Beslagskart for alternativ Søberg 2B. Areal til samlaster er ikke inkludert i arealbeslaget

Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
89 av 131

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
90 av 131

8.6 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
For Torgårdalternativene er det kommet forslag om å flytte tunnelpåhugget sørover. Dette kan begrense
beslaget av dyrket jord her, og vil dermed begrense den negativ konsekvensen noe.
Alle alternativer tar beslag i fulldyrket jord. Denne matjorden kan benyttes på annet jordbruksareal som
jordforbedrende tiltak eller brukes ved nydyrking. Dette kan ikke fullt ut erstatte tapet av dyrket jord, men må
vurderes i den videre detaljplanleggingen. På Torgård ligger det muligens til rette for dette i de gamle
massetakene.
Et mulig avbøtende tiltak for naturressurser er å ta ut grusressursene og mellomlagre disse på egnet sted før
salg. Det er imidlertid knyttet store kostnader til dette, samtidig som det krever store lagringsområder. Det vil
derfor neppe svare seg økonomisk.
Det er ikke behov for spesielle oppfølgende undersøkelser, men det må gjøres mer detaljerte arealberegninger.
Under tema naturmiljø er det foreslått å etablere en sone med vegetasjon på vestsiden av terminalen for å
kunne opprettholde vilttrekk her. En slik sone vil for en stor del legges på fulldyrket jord. I den videre
planleggingen må dette undersøkes nærmere. Om det blir aktuelt vil den negative konsekvensen for landbruk
bli større.

8.7 Oppsummering naturressurser
De ulike alternativene gir forskjellige beslag av fulldyrket jord, dette varierer fra ca. 70 til vel 200 dekar. Alle
alternativer vil også påvirke grusressurser, men den negative konsekvensen av det anslås å være begrenset.
Torgårdalternativet tar også en grunnvannsressurs. Her må abonnentene sikres nytt vann. Den største
usikkerheten er knyttet til Vassfjellet og framtidig pukkutvinning her. Torgård 1A tar minst dyrket jord, men gir
begrensninger for uttak av steinressurs i Vassfjellet. En må derfor sette beslag av fulldyrket jord opp mot videre
uttak av stein-/pukk i Vassfjellet. Torgård 1C gir ikke de samme begrensninger for Vassfjellet, men tar over
dobbelt så mye fulldyret jord som 1A, med ca. 150 mot 70 dekar. Vurderingen av ulike ressurser opp mot
hverandre er vanskelig, og begge alternativene er gitt stor negativ konsekvens. Ved rangeringen er imidlertid
forholdet til dyrket jord som er en evigvarende ressurs vektlagt. Dette betyr at Torgård 1A bedømmes å være
best av Torgårdalternativene. Søberg 2A tar omtrent like mye dyrket jord som Torgård 1C. Det tar imidlertid
noe innmarksbeite og dyrkbar jord. Det gis samme konsekvens som 1C (stor negativ), men rangeres etter dette.
Søberg 2B med sitt store beslag av fulldyrket jord gis stor til meget stor negativ konsekvens, og er det dårligste
alternativet for dette temaet.
Tabell 8-2: Arealbeslag for de ulike alternativene. Alle tall i dekar
Markslag

Torgård 1A

Fulldyrket lettbrukt jord

69

Innmarksbeite
Sum skog
Hvorav

særs høg bonitet
høg bonitet
middels bonitet

Torgård 1C

Søberg 2A

146

Søberg 2B

147

203

-

-

17

30

169

233

248

258

47

55

58

118

138

136

39

34

Bonitet er
ikke beregnet for
1A

lav bonitet

10

-

-

impediment

29

33

31

Åpen fastmark

256

347

99

91

Bebygd/samferdsel

66

227

85

63

Myr/vann

13

25

-

-

573

978

596

646

51

88

107

102

SUM
Hvorav dyrkbar mark (ikke oppdyrket per i dag)

Om en legger til grunn at alt areal som i dag er påvirket av masseuttak skal tilbakeføres til fulldyrket jord blir
arealbildet et annet. Torgård 1A beslaglegger 190 dekar av slikt areal, mens Torgård 1C beslaglegger 220 dekar.
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Realiteten av en tilbakeføring er imidlertid svært usikker. Det er stor næringsaktivitet i området, og en kan også
tenke seg en utvikling til andre formål enn landbruk, i alle fall på deler av området. Det er videre utfordringer
knyttet til å utvikle god dyrket jord i et tidligere massetak. Dette krever tilføring av masser, og riktig oppbygging
av jordprofilet.
Tabell 8-3: Oppsummering av konsekvenser for naturressurser
Torgård 1A
Delområde

Verdi

Torgård 1C
Konsekvens

Søberg 2B

Omfang

Konsekvens

Middels
negativt

–––

Middels

Lite negativt

––

Stor

Intet

0

Middels

Lite negativt

––

Dyrket jord Hofstad–
Søberg

Stor

Middels
negativt

–––

Stort
negativt

– – –/– – – –

Dyrket jord
Skjerdingstad–Kvål

Stor

Lite negativt

–

Stort
negativt

– – –/– – – –

Grunnvannsressurs
Søberg

Liten til
middels

Lite negativt

–

Lite
negativt

–

Liten

Lite negativt

–

Lite
negativt

–

Omfang

KonseOmfang
kvens

Søberg 2A

Konsekvens

Omfang

Torgård
Vassfjellet pukkverk
Grusforekomst
Torgård
Vannkilde Jesmo
Dyrket jord Jesmo
Dyrket jord Torgården,
omdisponert
Andre arealer

Stor

Midd. til
stort neg.

–––

Liten
negativt

–

Middels

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Liten til
middels

Stort
negativt

––

Stort
negativt

––

Stor

Middels
negativt

– –/
–––

Stort
negativt

–––

Ingen

Intet

0

Intet

0

Liten

Lite
negativt

–

Lite
negativt

–

Søberg
Dyrket jord Søberg
stasjon
Grusressurs
Gravråkflata,
Gaula
Grusressurs Søberg

Annet areal
Samlet konsekvens
Rangering
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Stor

Middels
– –/ – – –
negativt

Middels
negativt

– –/ – – –

––
Intet

0
––

Stor negativ (– – –)

Stor negativ (– – –)

Stor negativ (– – –)

Stor til meget stor
negativ (– – –/– – – –)

2

3

4

5
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9 STØY
9.1 Metode
Det er utført støyberegninger for nytt logistikknutepunkt for Trondheim, ved Torgård og ved Søberg.
Beregningene er begrenset til å gjelde bare aktivitet ved terminalene, herunder lossing/lasting av konteinere og
togbevegelser.
Beregningene er utført etter Nordisk beregningsmetode for industristøy og Nordisk beregningsmetode for
jernbanestøy i beregningsprogrammet CadnaA, versjon 4.4. Programmet benytter digitale kart i 3D for å
beregne lydutbredelse. Digitalt kart er mottatt fra Trondheim kommune og Melhus kommune sommer 2014.
Beregningsresultatene er sammenlignet med anbefalte støygrenser i Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen angir inndeling av støysoner. Inndelingen er vist i Tabell 11-1.
Tabell 9-1: Inndeling av støysoner i henhold til T-1442 for havner og terminaler.
Lydkilde

Støysone
Gul sone

Havner og terminaler

Uten impulslyd:
Lden = 55 dB
Med impulslyd:
Lden = 50 dB

Rød sone
Lnight = 45 dB
LAFmax = 60 dB

Uten impulslyd:
Lden = 65 dB
Med impulslyd:
Lden = 60 dB

Lnight = 55 dB
LAFmax = 80 dB

Lden betegner gjennomsnittsstøy over hele døgnet, med 10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og
kveld. Lnight/Ln betegner gjennomsnittsstøy på natt. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: kl. 07-19, kveld:
kl. 19-23 og natt: kl. 23-07. Støy fra havner og terminaler bør ikke overskride grense for gul sone gitt i Tabell
9-1.
Støygrensene varierer avhengig av hvorvidt kildene ved anlegget karakteriseres som impulslyd. Grense for
industristøy med impulslyd bør også benyttes for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker. Grensene for
impulslyd gjelder der dette oppstår minst 10 ganger i timen.
Ved en moderne terminal forventes det at gods håndteres forsiktig slik at impulslyder ikke oppstår mer enn 10
ganger i timen. Det innebærer at man må ha fokus på støysvak håndtering av konteinere, uten slipp fra store
høyder eller kollisjoner mellom lasteredskap, lastevogner eller konteinere. Det forutsettes også at det ikke
drives mekanisk vedlikehold med hammer, slegge eller lignende ved terminalene.
Med denne forutsetningen er inndeling av støysoner og vurderinger av støybelastning ved bygninger gjort med
grensen for støy uten impulskarakter.
For støyfølsom bebyggelse ved terminalene blir støygrensene gitt av Tabell 9-2, i henhold til T-1442. For
støyfølsom bebyggelse som kommer innenfor gul støysone må skjerming/fasadeisolering vurderes, og for slik
bebyggelse som kommer innenfor rød støysone må skjerming/fasadeisolering eller innløsning av bebyggelse
vurderes.
Tabell 9-2. Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydnivå.
Lydkilde
Havner og terminaler

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål.
Uten impulslyd:
Lden = 55 dB

Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07.
Lnight = 45 dB
LAFmax = 60 dB

For driften ved terminalene er det brukt prognoser for godsmengder og håndteringskapasitet for år 2022 og
2050. Antall TEUs pr år er beregnet til ca 156.000 / 213.000 (Søberg) og 161.000 / 223.000 (Torgård).
På terminalene skal lasting/lossing av tog skje med kran. Det er i prognosene beregnet et tilleggsbehov for
reachstackere/trucker for å håndtere gods som ikke kan lastes rett på bil. I beregningene er det brukt kran som
er elektrisk og reachstackere på diesel.
Av togtrafikk på terminalene er det medtatt kjøring av tog mellom terminal og ventespor (inklusive støy fra
sporvekslere), bruk av diesel skiftelokomotiv samt gjennomgangstrafikk av godstog og passasjertog på
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Dovrebanen. Det er Ikke medtatt detaljerte støykilder som nedbremsing av tog, luftutslipp, akselerasjon o.l.
Dette er kompensert ved å beregne med høyere hastighet på togene på terminal og ventespor enn det som
forventes i virkeligheten.
I Tabell 11-3 vises lydeffekt for støykilder som er brukt i beregningene.
Tabell 9-3: Lyddata for kilder benyttet i beregningene. Alle data er ekvivalente lydnivåer.
Type ustyr / Operasjon

Lydeffekt, Lw
Hz
31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

LwA

Ref

8k

Reachstacker, diesel

127

120

119

114

109

108

104

98

95

113

1

Terminalkran, elektrisk

108

106

108

110

105

102

95

93

84

107

1

Slag ved konteinerløfting, maksimalt
lydnivå

134

136

131

122

124

124

122

117

111

129

2

Diesellokomotiv, rangerende

-

132

120

116

108

104

99

95

90

113

2

Tomgang elektrisk tog (EL18)

25

98

94

91

96

100

95

89

78

102

3

Referanser:
1.
2.
3.

Kildedatabase SourcedB.
LwA fra veilederen til T-1442. Frekvensspekter fra Multiconsult sin kildedatabase.
E-post fra Jernbaneverket

Driftstider for støykildene er listet opp i Tabell 11-4 og 11-5. Driftstidene er utregnet basert på prognose for
drift utarbeidet av WSP (7.10.2014).
Tabell 9-4: Driftstid for støykilder på Torgård.
Maskin / Terminal

Driftstid (minutter)

Kommentar

Dag

Kveld

Natt

Terminalkran

500

200

500

Driftstid pr maskin. 2 maskiner. Totalt 40
timers bruk pr døgn.

Reachstacker

510

204

510

Driftstid pr maskin. 3 maskiner. Totalt 61
timers bruk pr døgn.

Rangerende diesellok,
ventespor

42

42

42

Anslått driftstid. 70 % av driftstid i 2050
relatert til færre togpar.

Rangerende diesellok,
terminal

42

42

42

Anslått driftstid. 70 % av driftstid i 2050
relatert til færre togpar.

Ellok på tomgang,
ventespor

150

60

150

6 togpar pr døgn. Antar 0,5 timer venting
pr tog (12 «ventinger»).

Terminalkran

413

275

413

Driftstid pr maskin. 3 maskiner. Totalt 55
timers bruk pr døgn.

Reachstacker

456

304

456

Driftstid pr maskin. 4 maskiner. Totalt 81
timers bruk pr døgn.

Rangerende diesellok,
ventespor

60

60

60

Anslått driftstid.

Rangerende diesellok,
terminal

60

60

60

Anslått driftstid

Ellok på tomgang,
ventespor

203

135

203

9 togpar pr døgn. Antar 0,5 timer venting
pr tog (18 «ventinger»).

Torgård 2022

Torgård 2050
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Tabell 9-5: Driftstid for støykilder på Søberg.
Maskin / Terminal

Driftstid (minutter)

Kommentar

Dag

Kveld

Natt

Terminalkran

488

195

488

Driftstid pr maskin. 2 maskiner. Totalt 39
timers bruk pr døgn.

Reachstacker

500

200

500

Driftstid pr maskin. 3 maskiner. Totalt 60
timers bruk pr døgn.

Rangerende diesellok,
ventespor

42

42

42

Anslått driftstid. 70 % av driftstid i 2050
relatert til færre togpar.

Rangerende diesellok,
terminal

42

42

42

Anslått driftstid. 70 % av driftstid i 2050
relatert til færre togpar.

Ellok på tomgang,
ventespor

150

60

150

6 togpar pr døgn. Antar 0,5 timer venting
pr tog (12 «ventinger»).

Terminalkran

398

265

398

Driftstid pr maskin. 3 maskiner. Totalt 53
timers bruk pr døgn.

Reachstacker

437

291

437

Driftstid pr maskin. 4 maskiner. Totalt 78
timers bruk pr døgn.

Rangerende diesellok,
terminal

60

60

60

Anslått driftstid.

Rangerende diesellok,
ventespor

60

60

60

Anslått driftstid.

Ellok på tomgang,
ventespor

203

135

203

9 togpar pr døgn. Antar 0,5 timer venting
pr tog (18 «ventinger»).

Søberg 2022

Søberg 2050

Støy fra tekniske installasjoner, f.eks. trafostasjoner, ventilasjon fra bygninger o.l er ikke medtatt i
beregningene. Slike vurderinger må gjøres i en senere fase. Nevnte installasjoner faller delvis inn under
regelverket i Teknisk forskrift i Plan og bygningsloven.

9.2 0-alternativet
I 0-alternativet brukes havn på Brattøra og Orkanger, og konteinerterminal for tog på Brattøra og
Heggstadmoen.
Havn på Brattøra og Orkanger, samt terminalen på Heggstadmoen vil ha drift sammen med ny
konteinerterminal på Søberg eller Torgård.
Det er ikke funnet støysonekart for havn på Brattøra, men i strategisk støykartlegging i forbindelse med
Handlingsplan mot støy i Trondheim 2013 – 2018 (Trondheim kommune, juni 2013) er det konkludert med at
ingen boligområder er omfattet av beregnet støynivå over Lden 55 dB fra havneaktiviteten.
I Figur 9-1 er støysonekart for Orkanger havn vist. Det er beregnet mindre overskridelser både vest og øst for
terminalen/havnen. Beregningene er nærmere beskrevet i SWECO sin rapport 99023001, Orkanger havn,
Støyvurdering, 13.10.2014.
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Figur 9-1: Støysonekart Lden (øverst) og Ln (nederst) for Orkanger havn inkl.evt. utvidelse vest. Lden gul sone 50 – 60 dBA. Ln
gul sone 45 – 55 dBA. Kilde. Sweco.

I Figur 9-2 er støysonekart for konteiner og bilomlastningsterminal på Heggstadmoen vist. Det er ikke beregnet
overskridelser for nabobebyggelsen. Beregningene er nærmere beskrevet i Multiconsult sin rapport 414683-02,
Heggstadmoen godsterminal, Støy og vibrasjoner, 9.9.2011.
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Figur 9-2: Støysonekart Lden (venstre) og Ln (høyre) for Heggstadmoen konteiner- og bilomlastningsterminal.

I Figur 9-3 er støysonekart for Brattøra godsterminal vist. Det er beregnet overskridelser langs Fjordgata, Dyre
Halses gate og på Lademoen. Flere av stedene er også påvirket av vegtrafikkstøy, og i de fleste tilfeller er
vegtrafikkstøyen dominerende i forhold til støy fra terminalen.
Beregningene av terminalen er utført med støykilder og driftstider som vist i Tabell 11-6.
Tabell 9-6: Støykilder og driftstider for Brattøra godsterminal.
Maskin / Terminal

Driftstid (minutter)

Kommentar

Dag

Kveld

Natt

Reachstacker

522

261

522

Driftstid pr maskin. 4 maskiner. Totalt 87
timers bruk pr døgn.

Rangerende diesellok,
terminal

120

120

120

Anslått driftstid.
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Figur 9-3: Støysonekart Lden (venstre) og Ln (høyre) for Brattøra godsterminal.

9.3 Alternativ 1A Torgård
2050
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2050.
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Omtrent 17 boliger langs Brøttemsvegen vil kunne få støy utenfor fasade som overskrider Lden 55 dB grunnet
aktivitet ved terminalen. Av disse er det omtrent 4 boliger som vil kunne få støy utenfor fasade som overskrider
Lden 65 dB.
Omtrent 25 boliger vil kunne få støy utenfor fasade som overskrider Ln 45 dB. Av disse er det omtrent 10
boliger som vil kunne få støy utenfor fasade som overskrider Ln 55 dB.
Den enkeltkilden ved terminalen som bidrar mest til overskridelsene er reachstackere (trucker). Det er
forutsatt at støy fra ventesporene inne i fjellhallen er neglisjerbar. Dette forutsetter at hallen designes akustisk
for å hindre utslipp av støy.
Alternativet er ikke vurdert ytterligere da det pga nærhet til steinressurser i pukkverket ikke vil være aktuelt å
gjennomføre.

9.4 Alternativ 1C Torgård
2022
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2022.
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2050
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2050.
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Vurderinger

I Tabell 11-7 er det oppsummert antall boliger som kommer i de forskjellige støysonene. Noen boliger som
ligger nær terminalen og som kunne kommet i rød sone, må sannsynligvis innløses pga. tiltaket (plassering,

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
105 av 131

terrengutslag etc.) og er ikke talt med i støykonsekvensene. Dette gjelder ca. 3 boliger. Alle boliger som er vist i
tabellen anbefales skjermet eller innløst da de ligger innenfor soner med høyere støyverdier enn anbefalt.
Tabell 9-7: Antall boliger i forskjellige støyintervaller for Torgård 1C.

Støynivå

Årstall / Antall boliger
2022

2050

Lden ≥ 55 dB

21

25

Lden ≥ 65 dB

0

1

Ln ≥ 45 dB

30

40

Ln ≥ 55 dB

7

9

Flere av boligene på Torgård har i dag fasader som ligger i gul støysone grunnet trafikk på Brøttemsvegen og
Røddevegen, se Figur 11-4. Ved en utbygging av terminal på Torgård blir dagens stille side for boliger sør for
Brøttemsvegen og vest for Røddevegen belastet med støy over anbefalte grenseverdier i T-1442.

Figur 9-4: Støysonekart, Lden, for vegtrafikk og jernbane ved Torgård. Beregnet 4 m over bakke. Vegtrafikk på Torgård og
jernbanetrafikk beregnet med trafikktall for henholdsvis år 2011 og 2012. Vegtrafikk ved Rødde med trafikkprognose for år
2025. Gul sone 55 - 65 dBA. Kilder: Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Ved Rødde er dagens hovedstøykilde trafikk på Røddevegen og trafikk på Åsvegen, se Figur 11-4. Statens
vegvesen har ikke tilgjengelig fullstendige beregninger i området, men beregningene som finnes antyder at
boliger nær vegene ligger i gul støysone i dag. Dvs at Lden er beregnet høyere enn 55 dB.
Det er ikke støy fra jernbane i dag over grenseverdi for gul sone, se Figur 11-4.
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Ved en utbygging av terminal på Torgård er beregnet lydnivå fra terminalen ved Rødde ca Lden 52 - 53 dB (20222050) og ca Ln 44-47 dB (2022-2050). Lden er tilfredsstillende for alle år, mens Ln vil overskride grenseverdien
etter hvert som terminalen øker kapasiteten. Det vil derfor være nødvendig å etablere støytiltak enten i form
av støyskjerm/støyvoll eller lavere støynivå på maskinene ved terminalen, for å tilfredsstille grenseverdi på
natt.
Anbefalt grenseverdi for viktige friluftsområder utenfor tettbygd strøk er Lden 40 dB. Utbredelsen av denne
sonen strekker seg mellom Svartåsen i øst og Esptunet i vest. I sør følger den omtrentlig Stokkbekken.
Svartåsen har i dag påvirkning av støy fra Vassfjellet / Skjøla pukkverk. Det vurderes derfor at en terminal på
Torgård ikke berører eksisterende støyfrie friluftsområder. Det vil være kommunen som til sist avgjør om
viktige friluftsområder ligger innenfor de områdene som blir berørt av støy fra terminal på Torgård.
Maksimalt lydnivå fra terminalen er kontrollert ved å bruke nivå fra støt med konteiner mot bakke eller mot
andre konteinere som støykilde. Utbredelsen av støy over LpA,maks 60 dB (anbefalt grenseverdi på natt) er 500 –
600 m ut fra terminalen, forutsatt fri sikt. Grenseverdi for ekvivalent støy på natt (Ln) er overskredet i lengre
avstander enn dette og det er derfor Ln som er dimensjonerende for støytiltak ved terminalen.
Ved etablering av godsterminal på Torgård forventes det at godstog på dagens jernbanestrekning mellom
Søberg og Heimdal forsvinner helt siden tog skal kjøre i tunnel fra Søberg til Torgård. Det er beregnet en
senkning på ca 8 dB i ekvivalent lydnivå på natt i forhold til om alle godstog skulle kjørt videre til Heimdal på
dagens Dovrebane. På dag er beregnet senkning ca 3 dB. Det vil fortsatt være lokaltrafikk mellom Trondheim
og Melhus langs dagens Dovrebane. Godstog som skal videre på Nordlandsbanen vil kjøre på eksisterende linje
mellom Heimdal og Trondheim.
Ved etablering av godsterminal på Torgård forventes mengden tungtrafikk på vegene på Heimdal og Tiller å
være omtrent som i dag siden det allerede er mange knutepunkter for distribusjon av varer i området, men
dette er ikke beregnet i detalj her.
Virkningen av støy er vektlagt under tema nærmiljø og friluftsliv.

9.5 Alternativ 2A Søberg
2022
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2022.
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2050
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2050.
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Vurderinger

I Tabell 11-8 er det oppsummert antall boliger som kommer i de forskjellige støysonene. Noen boliger som
ligger nær terminalen eller ventesporene og som kunne kommet i rød sone, må sannsynligvis innløses pga.
tiltaket (plassering, terrengutslag etc.) og er ikke talt med i støykonsekvensene. Dette gjelder ca 7 boliger. Alle
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boliger som er vist i tabellen anbefales skjermet eller innløst da de ligger innenfor soner med høyere
støyverdier enn anbefalt.
Tabell 9-8: Antall boliger i forskjellige støyintervaller for Søberg 2A.

Støynivå

Årstall / Antall boliger
2022

2050

Lden ≥ 55 dB

38

38

Lden ≥ 65 dB

1

3

Ln ≥ 45 dB

55

55

Ln ≥ 55 dB

8

12

Det vil være nødvendig å etablere støytiltak enten i form av støyskjerm/støyvoll eller bruke maskiner med
lavere støynivå ved terminalen, for å tilfredsstille grenseverdiene.
På grunn av begrensninger i beregningsverktøyet og beregningsmetoden er det ikke beregnet med refleksjoner
fra fjell. Det forventes imidlertid at dette kan bidra ytterligere til støynivået, uten at det kan tallfestes.
På Søberg er det i dag støy fra vegtrafikk og trafikk på Dovrebanen, se Figur 11-5. Av boliger som ligger i gul
eller rød støysone pga etablering av terminal og ventespor ligger i dag allerede flere i gul eller rød støysone på
grunn av E6 eller Dovrebanen. Støynivået vil dog øke som følge av etableringen av terminal og ventespor.

Figur 9-5: Støysonekart, Lden, for vegtrafikk og Jernbane ved Søberg. Beregnet 4 m over bakke. Gul sone 55 - 65 dBA.
Vegtrafikk med trafikkprognose for år 2025. Jernbanetrafikk med trafikktall for år 2011. Kilde: Statens vegvesen og
Jernbaneverket.

Boliger på Gravråk og Tranmelsøya ligger i dag ikke i noen støysoner, men på grunn av stor drift på terminalen
på natt vil boliger her komme i gul støysone ved etablering av terminal på Søberg.
Anbefalt grenseverdi for viktige friluftsområder utenfor tettbygd strøk er Lden 40 dB. Utbredelsen av denne
sonen strekker seg omtrent i en radius 2 km vest for terminal og ventespor og omtrent 600 – 1500 m øst for
terminal (avhengig av topografi). Deler av disse områdene forventes allerede å være påvirket av støy fra E6 og
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Dovrebanen. En terminal på Søberg vil imidlertid øke utstrekningen av områder med støy over Lden 40 dB,
spesielt mot vest. Det vil være kommunen som til sist avgjør om viktige friluftsområder llgger innenfor de
områdene som blir berørt av støy fra terminal på Søberg.
Maksimalt lydnivå fra terminalen er kontrollert ved å bruke nivå fra støt med konteiner mot bakke eller mot
andre konteinere som støykilde. Utbredelsen av støy over LpA,maks 60 dB (anbefalt grenseverdi på natt) er 500 –
600 m ut fra terminalen, forutsatt fri sikt. Grenseverdi for ekvivalent støy på natt (Ln) er overskredet i lengre
avstander enn dette og det er derfor Ln som er dimensjonerende for støytiltak ved terminalen.
Ved etablering av godsterminal på Søberg synker mengden godstog på strekningen mellom Søberg og
Trondheim. Det er beregnet en senkning på ca 5 dB i ekvivalent lydnivå på natt i forhold til om alle godstog
skulle kjørt videre til Trondheim. På dag er beregnet senkning ca 3 dB. Godstog som skal videre på
Nordlandsbanen vil kjøre på eksisterende linje mellom Søberg og Trondheim.
Ved etablering av godsterminal på Søberg øker tungtrafikken på E6 mellom Søberg og Trondheim. I 2013 var
ÅDT 10620 med 15 % tungtrafikk nord for Skjerdingsstadkrysset. Med antatt i overkant av 600 flere tunge biler
på vegen (2050) på grunn av etablering av terminal øker tungtrafikkandelen til i underkant av 20 % (det er da
ikke tatt hensyn til generell økning av personbiltrafikk). Dette fører potensielt til en økning i ekvivalent lydnivå
på ca 0,7 dB på E6, da bare hensyntatt økning av tunge kjøretøy.
Konsekvensen av støy er vektlagt under tema nærmiljø og friluftsliv.

9.6 Alternativ 2B Søberg
2022
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2022.
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2050
Støysonekart for døgnekvivalent lydnivå Lden og nattekvivalent lydnivå Ln beregnet 4 m over bakkenivå er vist
nedenfor. Beregning for år 2050.
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Vurderinger

I Tabell 11-9 er det oppsummert antall boliger som kommer i de forskjellige støysonene. Noen boliger som
ligger nær terminalen eller ventesporene og som kunne kommet i rød sone må sannsynligvis innløses pga.
tiltaket (plassering, terrengutslag etc.) og er ikke talt med i støykonsekvensene. Dette gjelder ca 14 boliger. Alle
boliger som er vist i tabellen anbefales skjermet eller innløst da de ligger innenfor soner med høyere
støyverdier enn anbefalt.
Tabell 9-9: Antall boliger i forskjellige støyintervaller for Søberg 2B.

Støynivå

Årstall / Antall boliger
2022

2050

Lden ≥ 55 dB

17

18

Lden ≥ 65 dB

0

0

Ln ≥ 45 dB

32

40

Ln ≥ 55 dB

0

0

Det vil være nødvendig å etablere støytiltak enten i form av støyskjerm/støyvoll eller bruke maskiner med
lavere støynivå ved terminalen, for å tilfredsstille grenseverdiene.
På grunn av begrensninger i beregningsverktøyet og beregningsmetoden er det ikke beregnet med refleksjoner
fra fjell. Det forventes imidlertid at dette kan bidra ytterligere til støynivået, uten at det kan tallfestes.
På Søberg er det i dag støy fra vegtrafikk og trafikk på Dovrebanen, se Figur 11-5. Av boliger som ligger i gul
eller rød støysone pga etablering av terminal og ventespor ligger i dag allerede flere i gul eller rød støysone på
grunn av E6 eller Dovrebanen. Støynivået vil dog øke som følge av etableringen av terminal og ventespor.
Boliger på Gravråk, Tranmelsøya og vest for Kvålsvegen ligger i dag ikke i noen støysoner, men på grunn av drift
på natt vil boliger her komme i gul støysone ved etablering av terminal på Søberg.
Anbefalt grenseverdi for viktige friluftsområder utenfor tettbygd strøk er Lden 40 dB. Utbredelsen av denne
sonen strekker seg omtrent i en radius 2 km vest for terminal og ventespor og omtrent 600 – 1500 m øst for
terminal (avhengig av topografi). Deler av disse områdene forventes allerede å være påvirket av støy fra E6 og
Dovrebanen. En terminal på Søberg vil imidlertid øke utstrekningen av områder med støy over Lden 40 dB,
spesielt mot vest. Det vil være kommunen som til sist avgjør om viktige friluftsområder ligger i områder som
blir berørt av støy fra terminal på Søberg.
For maksimalt støynivå gjelder samme forhold som for alternativ 2A.
For kommentar til endring i togtrafikk og vegtrafikk gjelder samme forhold som for alternativ 2A.
Konsekvensen av støy er vektlagt under tema nærmiljø og friluftsliv.

9.7 Vibrasjoner
Alle bygninger som ligger nærmere enn 50 – 100 m fra jernbanespor kan potensielt bli påvirket av vibrasjoner
over grenseverdi i NS 8176. For nye spor som skal etableres på godsterminal bør det legges til rette for bruk av
vibrasjonsisolerte ballastmatter eller lignende. Detaljerte vurderinger må gjøres ved arbeider med detaljplaner
for terminal.
Vibrasjoner fra godshåndtering kan være merkbart i mye større avstander enn fra jernbanesporene. Dette
avhenger imidlertid mye av hvordan gods håndteres. Et mykt dekke, f.eks. belegningsstein, flytende på
drenerende masser antas å kunne oppta vibrasjoner godt. Vibrasjoner fra godshåndteringen bør undersøkes
nærmere ved videre prosjektering av ny terminal ved å hente erfaringer fra eksisterende terminaler (f.eks.
Ganddal).
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9.8 Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
For alle plasseringer av en fremtidig terminal må det påregnes å gjennomføre støyreduserende tiltak.
Kildene som bidrar mest til totalt støynivå er bruk av reachstackere på diesel for godshåndtering ved
terminalen og bruk av skiftelokomotiv på diesel mellom ventespor og terminal. Det er også et bidrag fra
gjennomgangstrafikk på Dovrebanen.
Det beste tiltaket vil være å redusere støynivået fra maskinene som brukes på terminalen. Det må vurderes å
bruke elektriske trucker i størst mulig grad, selv om kanskje de største truckene ikke kan fås som elektriske, i
hvert fall ikke i dag, samt å redusere eller fjerne bruk av skiftelokomotiver på diesel helt.
Ved å redusere støygenereringen ved terminalen og ventesporene vil behovet for støyvoller eller støyskjermer
bli mindre. I eksemplet for skjerming som er gjort her, er det gjort grove beregninger av arealbehovet for de
viste skjermingstiltakene. Det er lagt til grunn en gjennomsnittshøyde på ca. 6 meter på skjermingstiltak, med 3
meter høy voll (med skråningsutslag 1:2) med 3 meter høy skjerm oppå. Dette gir en brede på volen på ca. 13
meter, og et totalt arealbehov på ca. 35 dekar på Torgård og 18 dekar på Søberg (18 dekar tilsvarer ca. 20-30
nye boligtomter).
Alternativene 1C (Torgård) og alternativene 2B (Søberg) er i utgangspunktet omtrent likeverdige når det
kommer til negative konsekvenser for nærmiljøet med hensyn til støy, når det er tatt hensyn til antall boliger
som også innløses på grunn av tiltakets utstrekning. På grunn av usikkerheten knyttet til lydrefleksjoner fra fjell
ved Søberg, og at ved en utbygging på Torgård forsvinner godstrafikken på dagens jernbanelinje mellom Søberg
og Heimdal, anbefales Torgård 1C foran Søberg 2B. Søberg 2A er mest negativ av alle alternativene.
I Figur 11-6 og i Figur 11-8 er det vist ved henholdsvis Torgård 1C og Søberg 2B ett forslag til
støyskjermingstiltak med voller eller skjermer. Beregningene er for år 2050.
Ytterligere senkning av støyen må gjøres med justering av plassering av voller/skjermer, justering av høyde,
eller ved å senke støynivået på maskinene ved terminalene.
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Figur 9-6: T.v. Forslag til skjermer/voller på Torgård 1C. T.h. Støysonekart Ln med skjerming, år 2050.
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Selv med de skjermingstiltakene som er vist i Figur 11-6 er det overskridelser av anbefalt støygrense på natt og
noen steder døgnmiddel (Lden). Overskridelsene er mellom 1 – 5 dB.

Figur 9-7: T.v. Forslag til skjermer/voller på Søberg 2B. T.h. Støysonekart Ln med skjerming, år 2050.

Selv med de skjermingstiltakene som er vist i Figur 11-8 er det overskridelser av anbefalt støygrense på natt og
noen steder døgnmiddel (Lden). Overskridelsene er mellom 1 – 6 dB.
Dersom man ved valg av maskiner greier en total reduksjon av støynivået på terminalen minst 5 dB, vil alle hus
ha tilfredsstillende støynivå på Torgård, forutsatt de høye vollene/skjermene som er vist.
På Søberg må man redusere støyutslippet fra terminalen minst 6 dB for å få tilfredsstillende støynivå for alle
boliger på natt, forutsatt den høye vollen/skjermen som er vist. Dette er marginalt mer enn på Torgård, men gir
litt større utfordringer for planlegging av maskinpark og drift.
Ingen av skjermforslagene ovenfor er optimalisert, men viser potensialet i én skjermkonfigurasjon. På begge
steder kan man justere skjermer/voller ved terminal for å få et annet resultat. Eventuelt kan man gjennomføre
lokale skjermingstiltak av uteplass og isolering av fasade. På Søberg er det vanskelig å lukke terminalen i sør
med voll eller skjerm, noe som gjør at boliger sør og sørvest for terminal mest sannsynlig må skjermes lokalt.
I alle tilfeller bør boliger som blir liggende i rød støysone, etter at støyreduserende eller støyskjermende tiltak
er gjennomført, vurderes for innløsning.
For alternativene på Søberg kan refleksjoner fra fjell føre til at faktisk støynivå etter skjermingstiltak blir høyere
enn det som kan beregnes, men begrensninger i beregningsmetode og beregningsprogram gjør at dette ikke
kan tallfestes. Dette gir en usikkerhet i forhold til mulig reduksjon av støynivå ved hjelp av støyskjerm eller voll.
Ved utvikling av detaljerte planer for en ny terminal (neste fase) må detaljerte driftsforhold og detaljerte planer
for hvilket utstyr som skal brukes utvikles. Dette må inngå som underlag for nye støyberegninger og nye forslag
til støyskjermingstiltak. Det understrekes at beregningene og vurderingene i det foreliggende arbeidet er for en
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støymessig konservativ vurdering og det er flere grep som kan gjøres for å minske påvirkningen for
omgivelsene.
For å lage en terminal som påvirker nærmiljøet i minst mulig grad mtp. støy må følgende generelle
retningslinjer følges:
-

-

Utstyr som skal brukes må velges ut i fra krav om lave støyutslipp (beste tilgjengelige teknologi)
I størst mulig grad må elektriske maskiner velges. Spesielt bør trucker på diesel unngås.
Straddlecarriers på diesel har 2 – 3 dB lavere lydnivå enn reachstackere, men det bør arbeides for en
størst mulig bruk av elektrisk drevne trucker for konteinerhåndtering, som forventes å ha enda lavere
lydnivå enn dette.
Det må planlegges jevnlig vedlikehold av skinner for å oppnå lave støyutslipp.
Sporvekslere med lave støyutslipp må velges.
Skinnebremser med lave støyutslipp må velges.
Spor bør vibrasjonsisoleres. Terminalens dekke må også planlegges med tanke på å dempe
vibrasjoner.

Videre arbeider må også inkludere støy fra tungtrafikk inn og ut fra terminalen samt mellom terminal og
samlasterområde.
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10 STØV/LUFTFORURENSNING
Det er ikke gjort særskilte utredninger for å vurdere støv og luftforurensning. Generelle ulemper knyttet til
luftforurensning inngår i nytte-/kostanalysen. Eventuelle konkrete utfordringer knyttet til dette temaet vil være
omtrent det samme for begge lokaliseringene og ikke være beslutningsrelevant for valg av alternativ. Generelt
kan det sies at det i tilknytning til begge lokaliseringene har vært drevet grusuttak i flere tiår som også
medfører både trafikk og spredning av støv. Denne driften vil opphøre ved en etablering av godsterminal.
Det er beregnet at tiltaket vil medføre ca. 400-600 tunge kjøretøyer i døgnet. Bilatkomst til begge lokalitetene
er lagt i god avstand fra etablerte boligområder (700-1000 meter). Det er sannsynlig at spredning av
nitrogenoksid (NOx ) kan være en større utfordring enn svevestøv (PM2,5/PM10).
Med hensyn til luftforurensning vil trolig støvflukt fra kjøretøyer i anleggsperioden være den største
utfordringen. Denne type luftforurensning er svært vanskelig å beregne, da utslippskildene er variable og
vanskelige å kvantifisere.
Ved videre planlegging må det gjøres vurderinger av mulig problemomfang for det alternativet som velges.
Viktige vurderingskriterier er:
•
•
•
•
•

Avstand til bebyggelse
Topografi
Mulig utforming av anleggs- og terminalområdet/adkomst
Adkomstveger
Fremherskende vindretning

Krav i forurensningsforskriftens Del 3 Lokal luftkvalitet, kapittel 7 må legges til grunn. Mulige avbøtende tiltak
må beskrives, både generelt og lokalitetsspesifikt og både for anleggsperioden og for driftsperioden.
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11 ANDRE VIRKNINGER
11.1 Lokale- og regionale virkninger (samfunnsutvikling)
I dette kapittelet beskrives og vurderes «andre virkninger» av tiltaket som ikke fanges opp innenfor tema for
prissatte og ikke-prissatte virkninger. Det er forhold knyttet til samfunnsutvikling som arbeidsmarked,
næringsutvikling, endringer av bydeler og lokalsamfunn og betydning for arealbruk.
Hensikten med utredningsarbeidet som gjøres i denne planleggingsfasen er å finne forskjeller mellom
alternativene Torgård og Søberg, og faktorer som kan være utløsende for valg av det ene eller det andre
alternativet. Ved vurdering av lokale og regionale virkninger er det ikke skilt mellom de ulike variasjonene ved
utforming av terminal, som 1A/1C og 2A/2B. Torgård vurderes som ett alternativ og Søberg som ett.
I tabell under beskrives tema som er vurdert og hva samfunnsutvikling med underkriteriene (fra KVU)
omhandler.
Byutvikling
Regional utvikling
Næringsutvikling og
sysselsetting
Overordnede planer
Sysselsettingseffekter og
andre direkte virkninger av
tiltaket

At bynære arealer som på Brattøra kan frigjøres til byutvikling (eks næring og/eller
boliger). At området blir en del av utviklingspotensialet i området. Synergi av evt. frigjorte
arealer for byutvikling på Brattøra skal hensyntas her (tomteverdi er prissatt og inngår i
nåverdien).
At plassering av et attraktivt logistikknutepunkt kan bidra til en positiv utvikling i en
vekstregion, og vil kunne bidra til effektive transporter for eksisterende og nye næringer.
Et logistikknutepunkt kan bidra til at andre næringer utvikles i randområdene og bidra til
økt sysselsetting. Kan utvikle et område til å bli et cluster for transport- og
logistikkbedrifter.
Viktig å se på om det er sammenhenger mellom andre offentlige planer for regionen for
eksempel Trondheimsregionen (IKAP), Kommuneplaner, Fremtidens byer, Miljøpakken
etc. Den nå omforente Interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen er en viktig
premiss og som vektlegges i dette kriteriet.
Effekter av utbyggingen for entreprenører, rådgivere, leverandører og andre.

Enkelte forhold som er vurdert å kunne utgjøre en forskjell mellom alternativene er beskrevet nærmere. Det
gjelder «regional utvikling», «næringsutvikling og sysselsetting» og «overordnede planer».
Andre virkninger er utredet overordna i KVU’en, der det også ble gjort en Markedsanalyse (Norconsult, 2009). I
KVU’en er Torgård rangert foran Søberg med 1 poeng. Torgård har fått bedre skår i forhold til tema IKAP
(Interkommunal arealplan) og tema arealer til næringsutvikling.
Det er utført en enkel markedsundersøkelse høsten 2014 som til dels oppdaterer den som ble gjort i KVUarbeidet i 2009. Markedsanalysen beskriver godsvolum og -transport, samlastere og operatører, og er blant
annet basert på egne rapporter som utdyper godsstrømmene og godstrafikk, og på intervjuer med brukere av
et nytt logistikknutepunkt; samlastere og godsoperatører. Samlastere som har bidratt til analysen er Bring,
DSV, DHL, PostNord og Schenker. Godsoperatører for bane som har bidratt til analysen er Autolink, CargoNet,
Cargolink og Green Cargo. For sjøtransport har SeaCargo, NCL, ECL bidratt, i tillegg til enkelte kunder som
Maersk Norge, Hanjin Norge og Hyundai Merchant Marine.
I prosjektet har det vært utnevnt en referansegruppe med bred deltakelse, blant annet fra aktører nevnt over,
og i tillegg fra Trondheim og Melhus kommuner, fra Trondheimsregionen, fra Sør-Trøndelag fylkeskommune,
fra Statens vegvesen, fra Trondheim havn og fra Næringsforeningen i Trondheim. Alle aktører har hatt mulighet
til å gi eller har gitt innspill til utredningen.
11.1.1 Byutvikling og lokal samfunnsutvikling
Tema byutvikling vil først og fremst gjelde mulig utvikling på Brattøra. Muligheten for byutvikling på Brattøra vil
ha samme virkning uansett om lokalisering skjer på Torgård eller Søberg. Det er et hovedmål i prosjektet å
flytte logistikknutepunktet for Trondheimsregionen ut av Trondheim sentrum. Begge lokaliseringsalternativene
vil objektivt sett gi positive virkninger for byutvikling på de arealene som i dag benyttes til omlasting av gods fra
jernbane og til dels havn. En flytting av godsterminal og trolig også enkelte havnefunksjoner vil frigjøre areal
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som kan utnyttes til bolig- og næringsutvikling. Per i dag er det ikke tillatt å utvikle boliger på Brattøra grunnet
støy fra godsterminal, og dette vil kunne endres ved en flytting av godshåndtering. Samtidig vil en flytting
medføre støyproblematikk andre steder, der eksisterende boligområder vil kunne bli innløst og fjernet som
følge av ny terminal. Totalt sett vil det derfor ikke være ubetinget positivt for tema byutvikling og lokal
samfunnsutvikling at arealer på Brattøra frigis til byutvikling.
Begge terminallokaliseringer vil medføre næringsutvikling med samlasterbedrifter og annen næringsvirksomhet
nært terminal som vil ha betydning for by- og stedsutvikling og lokal samfunnsutvikling på Torgård og/eller
Søberg.
Under er det beskrevet enkelte virkninger som er forskjellige for Torgård og Søberg og som har betydning for
ulike lokalsamfunn, både for næringsvirksomhet og for bomlijø.
Torgård

Terminalområdet med alle dets funksjoner strekker seg fra Røddevegen og helt ut til E6 ved Sandmoen. Her går
nye spor i en kulvert under E6 og videre over Heggstadmoen til Heimdal stasjon. Utstrekningen av tiltaket
medfører at et område på Sandmoen mellom Statens vegvesens kontrollstasjon og bensinstasjonen, og deler
av næringsområdet på Heggstadmoen blir sterkt berørt.
Området med kontrollstasjon, hvileplass for langtransport, motell og bensinstasjon må bygges om og/eller
relokaliseres. Virkningene for brukerne vil kunne bli store spesielt i en anleggsperiode, og en relokalisering vil
kunne få betydning for Sandmoen som samlingssted for transportvirksomhet og spesielt arbeidstakere innenfor
langtransport. Virkninger av dette er ikke særskilt utredet i denne planfasen og må ses nærmere på i eventuell
videre planlegging på Torgård.
På Heggstadmoen nordvest for Sandmoen og E6 vil nytt jernbanespor mellom Torgård og Heimdal stasjon
medføre at 15-20 eiendommer, med og uten næringsbebyggelse, blir direkte berørt og en del bebyggelse må
rives. I en anleggsperiode vil enkelte av de som driver virksomhet i dag trolig ikke kunne drive sin virksomhet.
Ved utbygging av nytt spor vil det bli gjort tiltak for å begrense inngrep på de enkelte eiendommene for å
minske de negative konsekvensene.
Søberg

Søberg har en typisk småhusbebyggelse og noe næringsbebyggelse som ligger i et område preget av landbruksog naturområder. By- og tettbebyggelsen har gått over i spredt bebyggelse i landbruksområder.
Terminalområdet på Søberg, spesielt alternativ 2A, som strekker seg fra Skjerdingstad til Storsand, har store
negative virkninger for bomiljøet i Søbergdalen. Boligene langs Melhusvegen blir enten direkte berørt av
tiltaket med utfyllinger fra terminalområdet mot vest, eller de blir sterkt berørt av støy fra terminalen.
På dette stadiet i planprosessen er det ikke vurdert i detalj i hvor stor grad de enkelte boligene blir berørt eller
hvilke avbøtende tiltak som eventuelt kan iverksettes for å redusere de negative virkningene for de enkelte
boligene. Det kommer klart fram av materialet som er utarbeidet at de negative virkningene er store, og at det
kan være vanskelig å finne tilstrekkelig gode avbøtende tiltak for mange av boligene. Det er derfor vurdert en
«verst tenkelig»-situasjon der all boligbebyggelse langs Melhusvegen i Søbergdalen må innløses og at
boligområdene sør for dagens jernbanekryssing ved Storsand fjernes. Arealbehovet for en terminal med full
kapasitet iht. prognoser for godshåndtering i 2050 innebærer at E6 må legges i kulvert under deler av
terminalområdet. Melhusvegen må sannsynligvis stenges eller bygges om. Både fjerning av boligområder og en
eventuell stenging av Melhusvegen vil ha stor negativ virkning på lokalsamfunnet på Søberg. I et slikt scenario
kan det også ses på mulige positive virkninger for samfunnet totalt sett, som at det blir mulig å videreutvikle
området ved Storsand som et større næringsområde og en breddeutvidelse av E6. Utvikling av Storsand
betinger ny vegforbindelse til nytt kryss ved Skjerdingstad eller annen påkobling til E6.
Negative virkninger av forhold påpekt over er til dels vektlagt i tema nærmiljø og friluftsliv og må ses nærmere
på i eventuell videre planlegging på Søberg.
11.1.2 Regional utvikling
Tema regional utvikling vil ha forholdsvis like virkninger for begge alternativene. Begge alternativene ligger
innenfor samme marked for både bolig og næring sør for Trondheim langs samme hovedtransportåre E6. Det
er kort avstand mellom Torgård og Søberg, ca. 25 kilometer. Mange av effektene av investeringer,
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aktivitetsvekst og ringvirkninger vil inntreffe relativt likt uansett lokalisering, og differansen mellom de ulike
lokaliseringene for dette temaet er vurdert å være marginale.
En vesentlig forskjell mellom alternativene er banekapasitet mellom Heimdal og Ler. I Torgård-alternativet
planlegges en ny tunnel gjennom Vassfjellet, samtidig som dagens jernbane skal opprettholdes. Godstog og
regiontog med persontrafikk vil benytte tunnelen og vil gi en innsparing på ca. 5 minutter mellom Ler og
Heimdal. Lokaltog på Trønderbanen vil benytte dagens jernbanetrase. Uten regional trafikk vil det bli kapasitet
til flere lokaltog enn i dag og antall avganger kan dermed økes og gi vekst i antallet kollektivreisende. Dette
vurderes som en positiv virkning for regionen.
11.1.3 Overordnede planer (for eksempel oppfyller eller i motsetning til)
Interkommunal arealplan, IKAP, er et samarbeid mellom 10 kommuner i Trondheimsregionen, om samordna
planlegging av nærings- og boligutvikling. Det er blant annet utarbeidet retningslinjer som kommunene
oppfordres til å følge ved utarbeidelse av egne arealplaner. Det er valgt ut 4 prioriterte korridorer for
næringsutvikling.

•
•
•
•

Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim
Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim
Stjørdal-Malvik-Trondheim
Fosen

Figur 11-1 Illustrasjoner viser t.v. prioriterte korridorer for utvikling av plasskrevende virksomhet, og t.h. er det vist konkrete
hovedsatsningsområder

I IKAP er det vist 4 hovedsatsningsområder for plasskrevende næringer. Det er Stormyra i Stjørdal, Nye Sveberg
i Malvik, Tulluan i Klæbu og Torgård i Trondheim. Det er ikke vist tilsvarende områder i Melhus kommune,
sørover langs E6 eller mot Orkanger, vestover langs E39. Melhus kommune foreslår nå ved rullering av sin
kommuneplan å omdisponere et landbruksareal langs E39 ved Øysand og utvikle et næringsområde på ca. 200
dekar. Tilsvarende foreslår Skaun kommune enkelte næringsområder langs E39 i tilknytning til allerede
etablerte sentrumsområder i Buvika og Børsa.
En større utbygging på Torgård sørvest for fv. 704 Brøttemsvegen, bryter med prinsippene for framtidig
byutvikling i dette området. I kommuneplanens arealdel for Trondheim er næringsområdene konsentrert på
Torgård og langs Østre Rosten, og på Heggstadmoen, og det er ikke planlagt videre utbygging i
landbruksområdene ned mot Leinstrand og Klett. Det er heller ikke planlagt videre næringsutvikling på Klett. Ut
i fra foreliggende planer om byutvikling/byspredning, kan det anses som en negativ virkning at en lokalisering
på Torgård vil medføre utbyggingspress på arealer som i dag ikke er ønskelig å omdisponere fra landbruk til
næring.
Søberg har i dag et større næringsområde kalt Hofstad næringspark. Her er det under utvikling en næringspark
med til sammen ca. 240 dekar næringsareal, regulert med tanke på arealkrevende virksomheter og som ikke er
spesielt arbeidsplassintensive. I tillegg er det regulert ca. 65 dekar næring på Storsand. Det meste av dette
arealet er per i dag disponert (solgt). Ved en eventuell lokalisering av terminal på Søberg vil det kunne medføre
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et stort press på landbruksareal, både nært opp til terminalen og i korridoren langs E6, mellom Klett og Søberg.
I prosessen er det nevnt at en økt næringsutvikling på Søberg kan gi negativ effekt på utvikling av Tulluan i
Klæbu, som er et prioritert utviklingsområde.
Generelt vil en stor økning i arealbehov for næringsutvikling gå på bekostning av dyrkamark for begge
lokaliseringer. Totalt sett vurderes at Torgård er mer i tråd med overordna arealplaner enn Søberg. Torgård er
et prioritert utbyggingsområde i IKAP og det er mer næringsareal med potensiale for utvikling og spesielt
fortetting av eksisterende næringsarealer nær Torgård enn nær Søberg. Torgård er også mer i tråd med ABCprinsippene om rett virksomhet på rett sted.
En lokalisering på Søberg med økt næringsvirksomhet og flere sysselsatte vil øke transportbehovet for
personreiser til og fra jobb. Ut i fra det perspektivet anses Torgård som en bedre lokalisering, pga nærhet til
potensielle arbeidstakere og bedre kollektivdekning, iht ABC-prinsipper om rett virksomhet på rett sted. En
godsterminal er en C-bedrift (mye støy, støv, lysforurensning) og bør iht prinsippene etableres langt fra der
mennesker bor.
11.1.4 Næringsutvikling
Det er utarbeidet egne delrapportene for Godsstrømmer, Markedsanalyse og for Nyttekostnadsanalyse. Disse
beskriver nærmere ulike typer næring, godsvolumer og godstransport, og distribusjonstrafikk, så disse temaene
gjentas ikke her.
Om næringslivet i regionen, godsmengder og distribusjon
Trondheimsregionen har 10 kommuner der Trondheim er motoren i regionen. Næringslivet i Trondheim står
for 79 % av omsetningen mens de øvrige står for de resterende 21 %. Av bransjer som vurderes å ha stort
transportbehov, utgjør handel størst andel av omsetningen med 38 % og bygge- og anleggsbransjen utgjør 24
%.

Figur 11-2 Figuren viser andel av omsetning mellom transportintensive bransjer i Trondheimsregionen. Fra Markedsanalysen

Torgård er et av regionens store prioriterte områder for næringsutvikling for lager og engros, og for andre
virksomheter som ikke er spesielt arbeidsplassintensive men desto mer transportintensive. Det er tilrettelagt
for en vesentlig større utnyttelse av området enn i dag. Flere store virksomheter innenfor distribusjon er
lokalisert i området Heggstadmoen, Østre Rosten, Torgård, og flere har konkrete planer om å lokalisere seg
her. Ved valg av etablering av terminal på Torgård vil det gi en positiv virkning for næringslivet, med tanke på
forutsigbarhet om egen lokalisering. Ny banestrekning mellom Torgård og Heimdal stasjon over Heggstadmoen
«spiser av « etablert næringsområde, noe som er uheldig for det totale tilgjengelige næringsarealet.
På Søberg ligger Hofstad næringspark nært opp til terminalområdet, og er forutsatt å kunne betjene terminalen
med næringsareal. Det meste er i dag disponert, det vil si solgt men ikke utbygd. Det antas at enkelte
eiendommer er kjøpt opp med tanke på at det kan komme en terminal i framtiden. Det er lagt som en
forutsetning i denne utredningen at arealer i næringsparken kan omdisponeres til de virksomheter som har
ønske om og behov for samlokalisering med terminal dersom det blir aktuelt.
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Figur 11-3 Figur t.v. viser lokalisering av type lager i regionen, og t.h. vises lokalisering av samlastere sør for Trondheim (fra
KVU, 2013)

Gjennomføring og drift av et fullt utbygd nytt logistikknutepunkt ligger ca 10-15 år fram i tid. Mange andre
faktorer enn lokalisering av en ny godsterminal for bane vil i løpet av denne tiden kunne endres og påvirke
næringsutvikling og sysselsetting, og ny terminal vil være ett av flere kriterier for valg av lokalisering for de
enkelte bedrifter. Et eksempel er Bring og PostNor som har besluttet å flytte sin virksomhet fra Trondheim
sentrum til Torgård, på grunn av beslutningen om å lokalisere ny terminal for gods på bane sør for Trondheim,
at det er for lite plass på Brattøra og at det er tilgjengelige tomter. Torgård velges fordi det er vekstmuligheter
og ligger ved ett av alternativene. De kan imidlertid ikke svare på om de vil relokalisere til Søberg, dersom ny
terminal vil ligge der, på grunn av at det er flere forhold som spiller inn, og avstanden til Søberg er forholdsvis
liten.
I dialog med representanter fra næringslivet; samlastere og godsoperatører har følgende forhold blitt nevnt
som relevant ved valg av lokalisering for virksomheten:
•
•
•
•

tilgjengelig areal for utbygging av ulike virksomheter
nærhet til hovedtransportårer, veg, bane/terminal
nærhet til kunder
bedriftsøkonomisk lønnsomhet

Andre relevante virksomheter som kan ønske seg nær terminal vil være ulike lager (frys, kjøl, tørrvarer),
grossister/importører innen ulike bransjer, aktører innen transport, næringsmiddel-produsenter, aktører som
har store lager og som sender sine produkter direkte til kunder (a la Komplett.no o.l).
11.1.5 Sysselsetting
Torgård og Søberg ligger begge innenfor samme region med tanke på arbeidsmarked og effekter for rådgivere,
entreprenører, leverandører og andre typer virksomheter. Sysselsetting vil påvirke ulike kommuner/
kommuneøkonomier ved lokalisering og eventuell økt næringsutvikling omkring terminalen. Dette er ikke
beregnet eller utredet nærmere i utredningen, da det vil være stor usikkerhet nyttet til slike beregninger så
langt fram i tid.
Det forventes forholdsvis få ansatte på terminalen. Ved en fullt utbygget terminal vil det kunne være ca. 40-50
ansatte, iht tall fra operatørene (ca. 1 ansatt per 4500-5000 TEU). I dag er det ca. 30 sysselsatte knyttet til
terminalen på Brattøra, og til sammenligning er det ca. 15 på Gandal.
Det er flere ansatte knyttet til samlastere og 3. parter (annen næringsvirksomhet), men ingen (få) tilknyttede
bedrifter anses som arbeidsplassintensive. Antall sysselsatte hos samlastere er uavhengig av alternativene. I
dag har samlasterne PostNor ca. 100 ansatte og Posten&Bring ca. 550 knyttet til sin virksomhet i Trondheim.
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11.1.6 Oppsummering lokale og regionale virkninger (samfunnsutvikling)
Under er samfunnsutvikling med lokale og regionale virkninger oppsummert. Her framkommer det at
lokalisering på Torgård har betydelig flere positive virkninger enn Søberg, for dette temaet.
Torgård

Byutvikling

Regional utvikling

Overordnede planer

Næringsutvikling

Sysselsetting

Ikke-prissatte virkninger

+ Byutvikling på Brattøra
- Samlingssted for transportører på
Sandmoen må fjernes/endres/må erstattes
- Næringseiendommer/virksomhet på
Heggstadmoen blir direkte berørt
- Økt behov for persontransport, god
kollektivdekning
+ Økt banekapasitet mellom Søberg og
Heimdal, gir mulighet for hyppigere
avganger for lokaltog
+ Redusert reisetid med regiontog med ny
tunnel
+ I tråd med prinsipper vist i IKAP
- Bryter med KPA og byutviklingsstrategier
om å stoppe byspredning sør for
Torgård/Brøttemsvegen
- Press på landbruksarealer
+ Nærhet til store etablerte
næringsområder
+ Nærhet til ubebygde/ledige
næringsområder (fortettingsmuligheter)
+ Forutsigbarhet for allerede etablerte
samlastere/transporbedrifter
- Økt press på næringsarealer, økte
tomtepriser
+ Flere arbeidsplasser, økt skatteinngang
for kommunen

Søberg
+ Byutvikling på Brattøra
- Stor ny virksomhet i et område preget av
landbruk og spredt bolig- og
næringsbebyggelse
- Store fysiske inngrep i nærmiljø på Søberg

- Økt behov for persontransport, lokalisering
ikke i tråd med ABC-prinsipper (rett
virksomhet på rett sted)

- Press på landbruksarealer

- Økt press på næringsarealer, økte
tomtepriser

+ Flere arbeidsplasser, økt skatteinngang for
kommunen
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12 SAMMENSTILLING AV IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER,
MÅLOPPNÅELSE OG ANBEFALING
12.1 Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger
Alternativ Torgård 1A er vurdert å ha minst negative virkninger for ikke prissatte konsekvenser og er totalt sett
vurdert å ha middels negativ konsekvens. Det tas forbehold om usikkerhet knyttet til at tiltaket ikke er så
detaljert uttegnet som de andre alternativene. Alternativ 1C på Torgård, 2A og 2B på Søberg kommer
forholdsvis likt ut med middels til stor konsekvens. Det er vurdert at 1C kommer litt bedre ut totalt sett, da det
har litt mindre negative virkninger for nærmiljø og kulturmiljø, selv om det er litt verre for naturmiljø på grunn
av barriere for et viktig vilttrekk. 2A kommer litt bedre ut enn 2B for kulturmiljø siden 2B påvirker kulturmiljø
både på Søberg og Skjerdingstad negativt, mens 2B er vurdert å være noe bedre enn 2A for nærmiljø, på grunn
av at 2A medfører fjerning av flere boliger. Dette er vektet noe tyngre enn kulturmiljø, da fjerning av
bebyggelse er vurdert fortrinnsvis i tema nærmiljø, men vil også ha konsekvenser for kulturmiljø. Alternativ 2A
rangeres foran 2B, på grunn av at beslag av dyrkamark er så stort i 2B. Virkninger av støy fra terminalområdet
er innarbeidet i konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. I tabellen under oppsummeres virkningene for de ikkeprissatte utredningstemaene.
I henhold til metodikken har 0-alternativet ingen konsekvenser. I dette prosjektet har alle alternativene
negative virkninger for alle tema og det gjør at 0-alternativet kommer best ut.
Tabell 12-1: Tabellen oppsummer virkninger for alle utredningstema og rangering av hvert alternativ.

Tema

Alt.0

Alt.1A

Alt.1C

Alt.2A

Alt. 2B

Landskapsbilde

0
1

–
2

–/––
3

–/––
4

–/––
5

Nærmiljø og friluftsliv

0
1

0/–
2

–
3

––
5

–/– –
4

Naturmiljø

0
1

––
4

– –/– – –
5

––
2

––
3

Kulturmiljø

0
1

–
2

–
3

–
4

–/– –
5

Naturressurser

0
1

–––
2

–––
3

–––
4

– – –/– – – –
5

Samlet vurdering

0

––

– –/– – –

– –/– – –

– –/– – –

Rangering

1

2

3

4

5

12.2 Måloppnåelse
Total måloppnåelse for alle mål; effektmål og resultatmål, er vist i hovedrapporten.
Innledningsvis er det oppsummert mål for prosjektet knyttet til miljø og inngrep. Disse oppsummeres i tabellen
nedenfor med en vurdering av måloppnåelsen. Målene ligner vurderingene og kriteriene som er gitt av
metoden som er benyttet for vurdering av de ikke-prissatte virkningene.
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Tabell 12-2: Vurdering av måloppnåelse for miljø- og inngrepsmål for alternativene.
Mål fra
Prosjektstyringsdokument
(PSD)

Vurdering av
måloppnåelse

Vurdering av
måloppnåelse

Vurdering av
måloppnåelse

Brattøra

Torgård

Søberg

0-alternativet

1A

1C

Inngrep i verdifulle områder for flora,
fauna og biologisk mangfold skal
begrenses mest mulig

God

Middels/
Dårlig

Inngrep i verdifulle kulturminner,
kulturmiljø, kulturlandskap skal
begrenses mest mulig

God

Inngrep i dyrka jord og øvrige nasjonalt
viktige naturressurser skal begrenses
mest mulig
Inngrep i verdifullt nærmiljø,
friluftslivsområder skal begrenses
LKP skal være attraktiv for
transportskapende virksomheter og
gjennom dette bidra til en innovativ og
bærekraftig storbyregion i et 50-års
perspektiv.

Samlet vurdering

2A

2B

Dårlig

Middels/
Dårlig

Middels/
Dårlig

God

God

Middels

Middels

God

Middels/
Dårlig

Dårlig

Dårlig

Dårlig

Middels

Middels

Middels

Middels/
Dårlig

Middels

Dårlig

God/Middels

God

Middels

Kommentarer

Dårlig pga. barriere for
vilttrekk
Usikkert pga stort
potensiale for funn
Pga arealbeslag på 90180 dekar
Pga støyproblematikk

Middels/ Dårlig

Dårlig

0-alternativet kommer
best ut da det ikke gir
nye inngrep i natur eller
bygningsmiljø, men det
begrenser byutvikling på
Brattøra og er lite
framtidsrettet.

12.3 Anbefaling ut i fra ikke-prissatte og andre virkninger
Samfunnsmålet er at Midt-Norge skal få et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt
logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. I utredningsarbeidet som er utført i 2014, er det vurdert
at det er marginale forskjeller når det gjelder det intermodale aspektet med havnetilknytning. Trondheim havn
forholder seg til valget som er tatt om lokalisering sør for Trondheim og utvikler derfor en ny storhavn på
Orkanger uavhengig av valg av Torgård eller Søberg. Det er selve godsterminalen for gods på jernbane som har
vært fokus i utredningsarbeidet. Gjennom prosessen har det har vist seg at arealbehovet for en ny
godsterminal for bane er større enn antatt i tidligere faser. Økt arealbehov har spesielt sammenheng med
ønske om en kapasitetssterk og effektiv godsterminal, for operatørene og samlasterne i driftsfasen og er
utledet av godsprognosene. Disse kriteriene er viktige for å vri transporten over fra veg til bane.
Ved hver lokalitet er det utredet to alternativer; 1A og 1C på Torgård og 2A og 2B på Søberg. Alternativ 1A er
ikke prioritert å utrede fullt ut, da dette alternativet ikke tar tilstrekkelig hensyn til steinressursen i Vassfjellet
som er en nasjonalt viktig mineralressurs, og fordi 1A på et tidlig tidspunkt så ut til å gi dårligere kapasitet/
logistikk og jernbanetekniske løsninger på godsterminalen. Det er likevel utredet for ikke-prissatte virkninger,
for å synliggjøre konsekvenser av ulike valg. Det er ikke utredet for kapasitet, prissatte virkninger og kostnader.
Det økte arealbehovet for å oppnå en moderne og fleksibel godsterminal for framtiden har medført at spesielt
lokaliteten på Søberg er særlig utfordrende for å få et tilstrekkelig stort og egnet areal. Det er beregnet at
tiltaket beslaglegger ca. 150-200 dekar fulldyrka jord. Sør og vest for terminalområdet er det i dag
boligområder som blir sterkt fysisk berørt av terminalens utstrekning (bebyggelse blir liggende «under»
terminal og utfyllinger), og blir indirekte berørt av støy fra terminalen. Det er vurdert at det kan bli behov for å
innløse et tosifret antall boligeiendommer. Flere eldre gårdsanlegg og hele boligområder med etablerte bomiljø
må fjernes. Lokalisering på Søberg medfører omlegging av Dovrebanen på en strekning på ca. 2 km, blant annet
gjennom en høy terrengrygg, der det må etableres en kostnadskrevende skjæring i løsmasser (grus).
Lokaliseringen medfører også at det må legges lokk over E6 for å få plass til nødvendige arealer for
internlogistikk og depot på terminalområdet, og en viktig lokalveg fra Melhus og sørover, Melhusvegen (gamle
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E6) må stenges. Når det gjelder attraktivitet har Søberg begrenset areal som per i dag er disponert til
næringsutvikling, og annet nærliggende areal er i hovedsak landbruksareal som ikke ønskes omdisponert. Det
innebærer at en godsterminal på Søberg kan gi mindre mulighet for nyetableringer for transportskapende og
andre virksomheter nær terminalen. Beregninger av distribusjonstransport viser at det blir mer transportarbeid
ved lokalisering på Søberg enn på Torgård.
Tabell 12-3: Tabell med oppsummering av ikke-prissatte og andre virkninger, måloppnåelse og anbefaling.
Alt. 0

Alt.
1A

Ikke-prissatte,
samlet vurdering
og rangering

1

2

Andre virkninger

Dårlig

Rangering

Samlet vurdering
av måloppnåelse /
rangering

4

God/
Middels

Alt. 1C

3
God

Frarådes

1

2

Middels

Anbefales

Alt.
2B

4

5

Middels/ Dårlig

3

Torgård kommer best ut både ift ikke-prissatte virkninger og måloppnåelse.

Anbefaling

Alt.
2A

Aksepteres

5

Forklaring
/kommentar

Næringsutvikling,
tilgjengelig areal og
arealbruk i tråd med
overordna plan er alle tema
som er bedre for Torgård
enn for Søberg.
0-alternativet kommer
best ut pga minst
investeringer og pr. def.
ingen konsekvenser.

Dårlig

Anbefales
ikke

Frarådes

Torgårdalternativene kan
anbefales/aksepteres, mens
Søbergalternativene ikke
anbefales/frarådes, på
grunn av totalt sett større
negative virkninger.

Kapasitetsmessig er lokalisering på Torgård bedre enn Søberg, da alternativ 1C gir høyere sporkapasitet, mer
effektiv terminallogistikk med lengre terminalspor og færre skiftebevegelser. Lokalisering på Torgård gir
«dobbeltspor» mellom Søberg (der ny linje grener av dagens bane) og Heimdal med nytt spor i tunnel gjennom
Vassfjellet. Dette øker banekapasiteten og muligheten for hyppigere avganger for tog med persontrafikk.
Lokalisering på Torgård vurderes å kunne gi større positive virkninger for transportskapende virksomheter,
annet næringsliv og sysselsetting på grunn av bedre tilgjengelighet på næringsareal og fortettingsmuligheter på
eksisterende næringsareal på store etablerte næringsområder på Torgård og Heggstadmoen. Torgård med
alternativ 1C er vurdert å være det beste alternativet for å bidra til en innovativ og bærekraftig storbyregion i
et 50-årsperspektiv. En ny terminal på Torgård vil kreve betydelige veginvesteringer både for atkomst til
terminalen, men også som vegutvidelser som følge av trafikkøkning på dagens vegnett mellom terminal og
samlastere.
Det er ingen av alternativene som skiller seg ut som en «soleklar vinner». Klare fordeler med Torgård alternativ
1C er større tilgjengelig areal som gir bedre fleksibilitet og utvidelsesmuligheter. Torgård har lokalisering
nærmest store næringsområder med etablerte operatører i dag og nærmere kunder/målpunkt for godset noe
som gir best utslag for lokale og regionale (andre) virkninger.
Torgård vurderes å ha bedre måloppnåelse enn Søberg, og dette må tas med i vurderingene ved utforming av
en endelig anbefaling. I dette tilfellet peker nærhet til allerede etablerte lager og logstikkarealer på Torgård og
påfølgende konsekvens for distribusjonstrafikk seg ut som en klar fordel for Torgård.

Ikke-prissatte virkninger

Dokumentnummer: POU-00-A-00124
Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Konsekvensutredning. Ikke-prissatte virkninger

Dato:
Revisjon:
Side:

10.12.2014
01A
131 av 131

13 REFERANSER
/1/

Oppdragsbrev utredning nytt logistikknutepunkt av Samferdselsdepartementet, mottatt hos JBV 8.
mai 2014.
/2/
Jernbaneverkets Prosjektprogram/PSD for “Utredning av lokalisering av nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen”
/3/
Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.13.1.2012.
/4/
Notat “Prosjektering Godsterminaler”. Jernbaneverket 20.06.2011
/5/
Plan- og bygningslov, inklusive forskrifter og veiledere (www.lovdata.no)
/6/
Statens vegvesen Vegdirektoratet 2006. Konsekvensanalyser. Veiledning V712
/7/
Jernbaneverkets håndbok JD205 Samfunnsøkonomiske analyser
/8/
Jernbaneverkets tekniske regelverk - serie JD 5XX (http://trv.jbv.no/wiki/Hovedside)
/9/
Jernbaneverkets veiledere (http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo
/10/
Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok
/11/
RAMS-håndbok / SHA (sikkerhet/helse/arbeid)-håndbok
/12/
Jernbaneloven med tilhørende forskrifter (www.lovdata.no)
/13/
Network statement 2014 http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/155975
/14/
Miljødirektoratet. Naturbase. http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase.
/15/
Artsdatabanken sitt artskart. http://artskart.artsdatabanken.no/.
/16/
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010.
Artsdatabanken, Norge.
/17/
Norges geologiske undersøkelser. Pukk og grusdatabasen: http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/
/18/
Norges geologiske undersøkelser. GRANADA. Den nasjonale grunnvannsdatabase.
http://geo.ngu.no/kart/granada/
/19/
Multiconsult 2011. Kommunedelplan med konsekvensutredning E6 Håggåtunnelen–Skjerdingstad
Temarapport Naturmiljø Statens vegvesen Region midt. Rapportnr. 413765/3.
/20/
Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen /Sør-Trøndelag fylkeskommune 2006. Pukk og grus i
Trondheimsregionen del 1: Status og problemstillinger.
/21/
Norges geologiske undersøkelser Mineralressurser. http://www.ngu.no/
kart/mineralressurser/?Box=-557141:6419309:1505705:7947953
/22/
Ulvik, Å. 2002. Sand, grus og pukk i Trondheim kommune. NGU-rapport 2002.043.
/23/
Franzefoss 2014. Utredning av nytt logistgikknutepunkt i Trondheimsregionen. Vassfjell pullverk.
Brev datert 4.7.2014.
/24/
Hjorteviltregisteret. Fallvilt. http://www.hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn#.
/25/
Tiltaksplanen av MC
/26/
Trondheim kommune 2013. Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Retningslinjer og bestemmelser.
Vedtatt av Bystyret 21.3.2013, revidert etter bystyrevedtak 24.4.2014.
/27/Sweco 2013. Viltovervåking ved E6 Melhus - strekningen Søberg-Skjerdingstad. Årsrapport 2013.
Oppdrag nr. 584071.
/28/Asplan Viak 2007. Grunnvannsforekomster i Melhus kommune – risiko og statusvurdering. Utarbeidet
for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 23.3.2007.
/29/Sturla Nyutstumo pers.med. Regionsleder Franzefoss Trøndelag.
/30/Trondheim kommune 2014. Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Kvenild Østre og Torgård
Vestre, del av 313/7 og 311/1, Torgårdstrøa, detaljregulering.

Ikke-prissatte virkninger

