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1 Innledning 
Trondheim kommune forventes å ha en befolkningsvekst på inntil 22 % (anslagsvis 3000 innbyggere pr år) 
frem til 20301. Byutvikling med økende grad av urbanisering og fortetting innebærer komprimering og 
konsentrasjon av en betydelig økt etterspørsel etter varer og tjenester innenfor mindre områder. i tillegg 
har klimaforliket (Stortingsmelding nr. 21, 2011) bidratt til at man de seinere årene har satt sterkt søkelys 
på og lagt føringer for utviklingen av transportsystemet i norske byer. Transport er den største kilden til 
klimagassutslipp i Norge (Miljødirektoratet, 2016). Urbanisering og redusert tilgang til privatbil vil gi økt 
behov for vare- og tjenestetransport som vil sette målsettinger om nullvekst i bytransporten under press.  

Vare- og tjenestelevering er sentralt for å utvikle dynamiske, attraktive og konkurransedyktige 
sentrumsområder. Imidlertid blir varelevering gjerne avglemt eller oversett i arbeidet med 
tilrettelegging og bruk av bysentrum. Gjennom arbeidet med bymiljøavtaler og kommende 
byvekstavtaler (Stortingsmelding nr. 26, 2013) er innsatsen lagt på hvordan realisere nullvekstmålet 
(St.meld. 26, 2012-13, s. 18). Nærings- og gjennomgangstransport er unntatt fra nullvekstmålet. Det 
er imidlertid viktig å se næringslivets behov i sammenheng med tiltak for å nå nullvekstmålet, 
spesielt i lys av at regjeringen har satt seg som mål at varedistribusjon innen 2030 i de største 
bysentra skal være tilnærmet nullutslipp (Stortingsmelding nr. 33, 2017). For Trondheim kommune er 
målsettingen konkretisert i kommunedelplan for energi og klima (2017-2030) hvor all varetransport 
med lette kjøretøy, all taxitransport og 75% av all transport med tunge kjøretøy skal benytte 
fornybare drivstoff innen 2030 (Trondheim kommune, 2017). 

 

1.1 Problemstilling 
I Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 er det skissert en sterk satsing i byområdene 
(Stortingsmelding nr. 33, 2017). Norge har gjennom Parisavtalen (UNFCCC, 2015) og klimameldingen 
(Stortingsmelding nr. 21, 2011) forpliktet seg til å styre mot å redusere våre utslipp med 40% innen 
2030 i forhold til 1990 nivå og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 (Stortingsmelding nr. 33, 2017).  

Bylogistikk handler om hvordan vare- og tjenesteleveranser gjennomføres i byer og bysentrum. 
Varene kommer ofte til nærliggende terminaler og lagre før de distribueres til butikker, restauranter, 
hotell og øvrige næringsaktører i byen før salg til sluttkunde. Varelevering er siste leddet av 
transportkjeden og betegnes i litteraturen som "last/local mile" (Macharis and Melo, 2011). 
Tilrettelegging og gjennomføring av varelevering på "last mile" må sees i sammenheng med 
transportarbeidet både i regionalt og nasjonalt perspektiv. "Last mile" er transportarbeidet som 
gjennomføres til sluttkunde. 

Alle bysentrum består av både private næringsdrivende, offentlige kontorer og institusjoner som 
trenger inngående varestrøm for sin virksomhet (Behrends et al., 2008). Distribusjon av varer og 
tjenester inklusive renovasjon er en viktig forutsetning for attraktive byer med levende bysentrum, 
konsentrert bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Aktørbildet for gods- og varelevering 
består av både offentlige og private aktører. Myndighetsapparatet er representert på både nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå og private aktører ved transportører, varesendere og varemottakere. I tillegg 
er gårdeiere, utbyggere og politiske myndigheter aktørgrupper i bylogistikk-landskapet (Sund et al., 
2016). 

                                                             
1 https://www.ssb.no/kommunefakta/trondheim og  
Trondheim Kommune 2014, Notat til kommuneplanmelding for byutvikling 2014-50, Byplankontoret. 
 
 

https://www.ssb.no/kommunefakta/trondheim
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Mandat for byutredning i Trondheim ble vedtatt i Styringsgruppa for NTP 20. april 2017. Der står det 
bl. a. i pkt 3.6 Næringstrafikken 
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for næringslivets 
transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med bil. 

Og i pkt 3.9 Analyser og beregninger 

Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men 
byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv. 

 

1.2 Bakgrunn for notatet 
Dette notatet tar utgangspunkt i bl.a. «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene», 
versjon 3 – 24. mai 2017. (Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet). Kapitel 5 beskriver forholdet 
mellom nullvekstmålet og næringstransporter. Det er satt opp mål for næringstransport i by, det er 
behov for mer kunnskap om omfanget av nærings- og nyttetransporten i byområdene, og hvilke 
virkemidler som bidrar til økt effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Ny versjon 4 – 21. 
september 2017 av retningslinjene er uendret mht kapittel 5. 

1.3 Medlemmer av gruppa 
Byutredningen i Trondheim ledes av Joar Nordtug i Statens vegvesen Region midt. I tillegg til en 
koordineringsgruppe ble det i desember 2016 opprettet 6 arbeidsgrupper med ulike utredningstema. 

Denne gruppa har tema veg- og næringstransport og disse personene har bidratt: 

• Jon Arne Klemetsaune  Statens vegvesen 
• Endre Rudolfsen  Miljøpakken 
• Hans-Einar Lundli  Jernbanedirektoratet 
• Oddveig Kipperberg  Sør-Trøndelag fylkeskommune (våren 2017) 
• Bjørn-Arve Raanes  Sør-Trøndelag fylkeskommune (høsten 2017) 
• Esther Balvers   Trondheimsregionen 
• Line Langørgen   Trondheim kommune 
• Zsuzsanna Olofsson  Trondheim kommune 
• Roar Melum   Lastebileierforbundet 
• Astrid Bjørgen   SINTEF 

I tillegg har Kjell Morten Haavet (Koordineringsgruppa) deltatt på mange møter. 

2 Statusbeskrivelse basert på dagens kunnskapsgrunnlag 
I motsetning til persontransport er det generelt mindre interesse for tilrettelegging av miljøvennlig 
og effektiv varetransport. Dette til tross for at tungtransport står for omlag 40% av forurensningen 
fra vegsektoren (Stortingsmelding nr. 21, 2011). Nærings- og nyttetransporter utgjør om lag 20-30 % 
av bytrafikken, og andelen forventes å øke (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Disse transportene, som 
ikke er omfattet av nullvekstmålet for persontransport med bil, konkurrerer med persontransporten 
om kapasiteten i vegnettet og bidrar til miljø-, sikkerhets- og framkommelighets utfordringer. 
Godstransport har generelt vært viet liten interesse, og det er til dels manglende kunnskap og 
eierskap innad i offentlige etater til problemstillinger som berører varedistribusjon i by (Nordtømme 
et al., 2015, Sund et al., 2015, Lindholm, 2012). 
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2.1 Godsdata – tellepunkt 
Det er viktig at det finnes et korrekt grunnlag som beskriver dagens situasjon. I Vedlegg 4 er 
registreringsdata for 2016 gjengitt. Disse registreringene gjelder biler i ulike lengdekategorier og sier 
ikke noe om godsmengden på vegnettet. Men kjøretøy med lengde over 5,5 m er stort sett 
næringstrafikk og utgjør 10 – 15 % av totaltrafikken. Tellepunktet ved Elgeseter bru viser en høy 
andel kjøretøy (7 % mot normalt ca 2 %) med lengde 12,5 m – 15,9 m. Det skyldes trolig det store 
antallet busser som passerer brua. I 2016 passerte 1800 busser brua i et hverdagsdøgn. Bussenes 
andel av den totale årsdøgntrafikken utgjør her ca 9 %. 

 

2.2 Godsstrømmer og terminalstruktur i regionen 
Fram mot 2050 er det store transportbehov som må håndteres for å opprettholde god 
framkommelighet og tilsvarende godt bymiljø (Regjeringens ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft, 2016, Stortingsmelding nr. 33, 2017). Ulike byer vil ut fra næringsstruktur, 
befolkningssammensetning og topografi ha ulike transportutfordringer, og løsningene vil derfor 
variere mellom byområdene. 

Transportarbeidet (kjøretøykm) med lastebil er omfattende. Det aller mest av denne transporten lar seg 
ikke overføre til sjø eller bane, siden nesten alle kjørte km med lastebil er på distanser mindre enn 100 km. 

Hovedtyngden av gods som er beregnet for konsummarkedet i og rundt Trondheim kommer i dag 
med bil fra Østlandet. De største vareeierne i Trondheim er lokalisert på Heggstadmoen – Torgård og 
fungerer som en varehub for Trondheim og omegn.  

 

Godsmengder i et 25 års perspektiv 
Det ble gjort registreringer av gods ut og inn av Trøndelag i forbindelse med KVU for 
”Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen”. Denne var ferdig 13. januar 2012. Selv om tallene i 
tabellen nå i 2017 er 9 år gamle, kan de benyttes som et utgangspunkt. 
 
I 2008 var det 11,6 mill tonn som gikk ut og inn av Trøndelag. 

 
Tabell 2-2 Godsstrømmer alle vareslag til og fra Trøndelag i år 2008. 1000 tonn 
Av tabellen ser vi at fordelingen på godsvolum er vei 45%, sjø 41 % og bane 15 %.  
Årsaken til den høye andelen på sjø er i hovedsak industrigods. 
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Etter KVUen kom en Utredning datert 13. januar 2015 som finnes på Jernbanedirektoratets nettside:  

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-
logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/ 

Her ligger mye informasjon om vegtransport relatert til lokalisering av nytt logistikk-knutepunkt. 

 

Distribusjon – henting og bringing 

I rapporten for «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen, 2017» utarbeidet av STFK er de største 
vareeierne intervjuet og tallene gir en indikasjon på størrelser i området sør for Trondheim. Se tabell 
under. 

(kjerneområdet: Torgård – Heggstadmoen).   

 

Tabell fra Godsprosjektet Torgård ---Heggstadmoen s. 12  Tallverdier pr år, bortsett fra antall biler og turer som er 
pr dag. 

 
I tillegg til semitrailere og vogntog som i stor grad kjører over lange distanser foregår mye av 
leveringer til byen og distriktet med mindre distribusjonsbiler. Disse gjør vanligvis flere turer 
per dag. Er det stor trafikktetthet og for lav kapasitet i veisystemene oppstår det forsinkelser. 
I kjerneområdet for rapporten «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen» er aktørene bekymret for 
veisystemenes mulighet til å ta unna næringstransporten. Blant de intervjuede har de en årlig 
kostnad på ca. 105 millioner kroner pga. kø i området, noe som tilsvarer ca. 400 timer i kø hver dag. 
Når bilene står i kø kreves det flere biler for å gjøre den samme jobben, dette fører til en «ond» sirkel 
med flere biler og mer kø, med de ulemper det medfører for bla. a. miljøet. 

 

Overføringspotensiale 

 «Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen» avdekte et overføringspotensiale fra vei til bane blant de 
intervjuede vareeiere i kjerneområde på 1,2 mill. tonn, dette tilsvarer årlig ca. 120 000 TEU eller 
60 000 vogntog, dette forutsatt at bane er konkurransedyktig på pris, regularitet og framføringstid. 
Dette overføringspotensialet kommer i tillegg til det som sendes med tog i dag og videre distribueres 
fra Brattøra og Heggstadmoen fra November 2017.  

For å kunne overføre slike godsmengder til tog må den planlagte nye godsterminalen på Torgård 
bygges og det må være kapasitet i linjenettet mellom Østlandet og Trondheim. En ferdig utbygd 
gjennomkjøringsterminal på Torgård vil kunne ta 300 000 TEU pr år. Det er i første omgang planlagt 
en sekketerminal med en kapasitet på 200 000 TEU pr r. 

Hovedtyngden av gods som kommer sjøveien til Trondheimsregionen blir betjent av Trondheim havn 
og Orkanger havn. Trondheim Havn IKS ser på mulighetene for å redusere aktivitetene på Trondheim 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvy-logistikknutepunkt-i-trondheimsregionen/tiltaksplan-og-overordnet-konsekvensutredning/
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Havn og muligheter for utvidelse på Orkanger havn, spesielt innen containertransport. Dette kan gi 
en vridning av transportmønsteret, og at mer gods blir transportert inn til Trondheim via E39.  

Ved en større overføring av gods fra vei til sjø vil trafikken langs E39 til og fra Trondheim - Orkanger 
øke i framtiden og transporten fra Trondheimhavn kunne avta noe.    

Godsprosjekt Torgård – Heggstadmoen avdekte et overføringspotensiale fra vei til sjø blant de 
vareeierne som ble intervjuet på 300 000 tonn, tilsvarende 30 000 TEU eller 15 000 vogntog pr år, 
forutsatt at sjø er konkurransedyktig på pris, regularitet og framføringstid.   

En overføring på 1,5 mill. tonn fra vei til bane og sjø tilsvarer mer enn 75 000 vogntog pr år. Denne 
reduksjonen i antall vogntog vil gi positivt utslag på E6 og riksveier mellom Østlandet og Trondheim, 
noe som vil være positivt med tanke på miljø og trafikksikkerhet nasjonalt, men vil ikke medføre en 
reduksjon i belastningen av veinettet i og rundt Trondheim eller på fylkesvegene for øvrig.  Dette 
betyr at økning i framtidig godsmengde inn til Trondheim vil kunne gi en større belastning på 
veinettet i og rundt byen.  

Om vi får et skifte med mer gods over på bane og sjø vil det fortsatt være behov for gode veilenker 
mellom de ulike terminalene og distribusjon videre til vareeiere, utsalg/sluttbruker (last mile). 

Med fortetting inn mot sentrum og målsetning om mindre mulighet for å ha egen bil vil behovet for 
næringstransport i byen øke.  

- Med den store veksten som er ventet i godsdistribusjon/næringstransport i og rundt Trondheim i 
årene fremover blir det viktig å bygge opp under en omstilling til og bruk av miljøvennlige 
kjøretøy, varelevering utenom rushtid/tidsdifferensiering, bedre utnyttelse av eksisterende 
kjøretøy og andre løsninger som samlet ikke krever ny infrastruktur som stimulerer til økt ferdsel 
med privatbil (som igjen kan true null-vekst-målet).  
Et viktig virkemiddel er langsiktige planer for helhetlig og bærekraftig arealutnyttelse (jfr. Det 
interkommunale samarbeidet i Trondheimsregionen, IKAP), som gir forutsigbar næringsutvikling 
og byutvikling (med ønsket fortetting) sett i sammenheng med effektive og miljøvennlige 
næringstransporter.   

 

 

2.3 Godstransportarbeid i Trondheim kommune   
 I lys av byutredningsarbeidet har SINTEF i perioden juni og september i 2017 gjennomført et 
prosjekt, Urban Puzzle, for å få kunnskap om næringstrafikken i regionen, med hovedvekt på 
Trondheim kommune. Med hjelp fra transportører har vi fått tilgang til data om transporter, både 
dynamiske data (posisjon og fart) samt data om transporten (godstype, kjøretøytype osv.). 
Kartleggingsarbeidet ga en database bestående av ca 7 millioner datapunkter, og omtrent 75 000 
kjøreruter. Dataene spenner over en tidsperiode som inkluderer både 2016 og 2017.   

Det er mange og forskjellige aktører som representerer brikker i bytransport. Ved å sette sammen 
brikkene kan man se hele totalbildet, i dette tilfellet næringstrafikk. Ideelt sett burde man ha samlet 
inn data fra alle sammen, men det er et tidkrevende arbeid, noen brikker dekker større deler av 
bildet enn andre. Ved å begynne med de store aktørene, kan man derfor med relativt liten innsats få 
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ut mye informasjon. Store aktører har også som regel bedre kontroll på sine bevegelser enn mindre 
på grunn av behov for flåtestyringssystem.  

Basert på datasettet som ble tilgjengelig ble følgende kart framstilt: 

 
 
Bilde viser tetthet av vareleveranser i sentrale Trondheim, 2017. Ikke overraskende er det størst 
tetthet i områder som Midtbyen, St.Olav Hospital, Gløshaugen, Solsiden, Tunga, Lade, Tiller, Torgård 
osv.  
 
Et annet eksempel på visualisering er kjøretøy per veglenke. Jo større bredde på veglenke, jo flere 
kjøretøy.  
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Her vises antall 2-akslede lastebiler per veglenke, én uke i 2016 sammenlignet med én uke i 2017. 
Dette viser for eksempel litt av effekten av virksomhetsflytting fra Brattøra til Sandmoen/Torgård. 

Kunnskapen fra prosjektet kan oppsummeres i følgende punkter: 

• Stor andel av transportarbeidet i bydistribusjon er faste ruter 
• Kompleks organisering mellom bedrift, kjøretøy og sjåfør 
• Sjåføren må takle skiftende utfordringer i daglig drift med stort innslag av ad hoc hendelser 
• Forbedringspotensial ved varelevering spesielt ved varemottak 

Videre har prosjektet bidratt med kjennskap med at de færreste aktørene har systemer for lagring av 
GPS-data, men det er flere som er i prosess med å anskaffe seg nye flåtestyringssystem som har 
denne muligheten. Det er allikevel mulig å komme langt med "enkle" data som leveringsdata og 
ruteplaner. Dette er mest på grunn av at kjøreruter som regel er fastlagt for hver enkelt bedrift. 

Prosjektet ble gjennomført som en pilot for Trondheim. Det ga et godt bilde på muligheter for å 
videreføre arbeidet med å utvide det geografiske området, involvere flere transportører og 
innlemme flere og nye datakilder. 
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Gruppa for veg- og næringstransport har vurdert hovedvegnettet i Trondheim med tanke på å sikre 
god framkommelighet for næringstransporten (vedlegg 2 og 3). Kartet nedenfor viser hvilke 
veglenker som er de viktigste for alle typer næringstransport (gul strek) og for næringstransport med 
lette biler (blå strek). Noen aktuelle nye veglenker er vist med rød strek. 

 

2.4 Godstransportberegninger i regionale transportmodeller (RTM) 
Godsmatrisen i RTM er basert på en tidligere lastebilundersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) 
supplert med registreringer i Nasjonal vegdatabank(NVDB). Næringstransport (inkludert mobile 
tjenesteytere) er underrepresentert i data fra reisevaneundersøkelser (RVU). Denne 
næringstransportandelen med lette biler er vurdert å være ca 11 % i Trondheim.  

Nullvekst-målet gjelder ikke for næringstrafikken, derfor må ca 25 % av totaltrafikken bli trukket 
fra det totale trafikkarbeidet (kjøretøykm) når virkningene av tiltakene for trafikkbegrensning 
beregnes. Tallet 25 % kommer fram ved å summere de 11 % lette biler med næringstrafikk med de 
14 % tunge biler på vegnettet i Trondheim. 

Jfr «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene», kap. 2.4 og kap. 5. 
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2.5 Gjennomgangstrafikk  
Nullvekstmålet gjelder heller ikke for gjennomgangstrafikk som passerer kommunegrensene i sør og 
øst. Nedenfor er illustrasjoner som viser andelen gjennomgangstrafikk på E6 fra sør (18 % av 
trafikken ved Klett) og fra øst (23 % av trafikken ved Være.)  

Fram til 2030 en befolkningsvekst på 16 % kunne gi tilsvarende vekst i gjennomgangstrafikken (og 
næringstrafikken) uten at nullvekstmålet brytes. 
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2.6 Relevante FOU prosjekt   

Det finnes mye kunnskap om og erfaringer med tilrettelegging for næringstransport, både på lengre 
distanser og for varedistribusjon i by. Løsninger som skal tilrettelegge for økt varetransport uten økte 
utslipp bør utformes lokalt og innføres i samråd mellom transportnæringen, myndigheter, fagetater 
og andre kompetansemiljøer. Følgende referanseprosjekt (hvor SINTEF har deltatt i) kan gi ytterligere 
kompetansepåfyll og være retningsgivende for valg av løsninger i Trondheim. 

NORSULP 2016-2019 Kompetanseprosjekt som involverer 9 norske kommuner i prosess 
med å etablere bylogistikkplaner for miljøvennlig bylogistikk 

FREVUE 2014-2017 EU prosjekt. Demonstrere bruk av elektriske kjøretøy i 
varedistribusjon i 8 Europeiske byer (inkl. Oslo). 

DYNAMO 2014 Forprosjekt. Gi informasjon om aktivitetsnivå i trafikk til transportør 
og myndighet. 

Grønn Bydistribusjon i 
Oslo 

2011-2014 Identifisere og demonstrere løsninger for miljøvennlig bydistribusjon 

GAZ 2010-2012 Miljøprising i lavutslippssone basert på faktiske utslipp fra kjøretøy 

GOFER 2008-2013 Løsninger for styring og regulering i byområder. En live demo og en 
simulatordemo der sjåfør (langtransport) får informasjon om 
hendelser undervies (mellom sjåfører) og kan planlegge/endre rute 
underveis. 

PRINT 2008-2010 Prioritering av næringstransport i byområder, gjennom bla tilgang til 
kollektivfelt og prioritering i lyskryss. 

SMARTFREIGHT 2008-2010 EU-prosjekt. Styring gjennom IKT, info mellom myndigheter og 
transportører 

Grønn Godstransport 2008-2010 Beregning av miljøkonsekvens og miljøregnskap for 
transportbedrifter. Fra konkrete transportetapper. Brukes i 
bedriftenes miljøregnskap 

 

3 Framtidsscenario 2030 - 2050 

3.1 Trender 
Urbanisering og redusert tilgang til privatbil vil generelt gi økt behov for og etterspørsel av vare- og 
tjenestetransport. Ytterligere fortetting reduserer hver enkelt sin tilgang til individuelle lagre og kjellere 
noe som vil påvirke det framtidige forbruksmønstret. Etterspørsel av service- og håndverkertjenester vil 
øke i takt med befolkningsveksten. Utvikling av lokalsentra og mobilitetssenter med mulighet for tjenester 
og handel for basisbehov vil kunne være en mulighet å løse utviklingen på. Videre vil e-handel/netthandel 
i stadig økende grad utfordre dagens etablerte handelsmønster. Butikkene vil kunne bli utstillingsvindu for 
etablerte kjeder med utstrakt tilbud om netthandel. Nye logistikkløsninger med tilbud om hjemlevering og 
til leveringspunkt f.eks "Post i butikk" vil øke og bidra til at varebiler og tyngre kjøretøy i økende grad 
benytter vegsystemet i boligområder. Bysentrum med restauranter, kulturtilbud og øvrige tjenester og 
opplevelser vil allikevel ha stort behov for varer for å opprettholde sin attraktivitet og utvikling for fortsatt 
å tiltrekke innbyggere, turister og besøkende.  
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Godsmengder i et 25 års perspektiv 

Dersom vi ser for oss en dobling av disse volumene i et 25 års perspektiv vil det innen 2033 gi 
et godsvolum basert på tallene fra 2008 som er slik: 

 
Stipulert godsvolum i år 2033. 100 tonn. (Tabell fra Godsprosjektet Torgård – Heggstadmoen, 2017, s. 16) 

 
Dette vil gi et totalt volum på 23,2 mill. tonn, som gir en utfordring på infrastruktur innen veg, 
skinner og havner. Det vil store krav til riktig og god samferdsels-infrastruktur sammen med 
målrettet satsing på å flytte gods fra veg til sjø og bane.  

De siste 20-25 år har det skjedd en dobling av godsmengdene. Statistisk sentralbyrå indikerer at 
økning brutto nasjonalprodukt (BNP) for fastlands-Norge vil ligge på 2,4% i år 2018, og ut i fra en årlig 
vekst på 2,0 – 2,5 % kan man anta en dobling i godsmengder i løpet av de neste 25 – 30 år. Men ny 
dobling kan ta litt kortere eller litt lengre tid enn 25 – 30 år.  

 

3.2 Logistikk-knutepunkt 
Godsmengdene som skal transporteres til og fra Trondheim forventes å øke i takt med økonomisk vekst 
og økende befolkningstall. For at bane og sjø skal kunne opprettholde og øke sin andel av 
godstransporten må konkurransekraften til disse to transportformene styrkes. 

Regjeringen tar sikte på å lokalisere nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen til Torgård med 
oppstart i andre del av planperioden (forslag til NTP 2018-2029). Dette tilsier at en ny kapasitetssterk og 
effektiv godsterminal på Torgård står klar til bruk tidligst i 2030. En velfungerende terminal på Torgård 
forutsetter også en effektiv distribusjon av varer til/fra terminal. Dette kan skje i kombinasjon av et 
styrket nett av tilførselsveier, andre trafikkstyrende tiltak samt bruk av ny teknologi. Godsterminalen på 
Torgård kan også være en sentral «energistasjon» (hurtiglading, hydrogen, biodrivstoff) som bidrar til at 
varedistribusjonen i Trondheimsregionen kan skje med lave utslipp. 

Containerterminalen som i 2017 bygges på Heggstadmoen er en avlastningsterminal fram til nytt 
logistikknutepunkt for Trondheimsregionen er etablert. Som nevnt tidligere, tar Regjeringen sikte på at 
denne lokaliseres til Torgård. Det bør vurderes å framskynde tidspunktet for ferdigstilling av ny 
godsterminal på Torgård til 2027 forutsatt at helheten i jernbanens godsstrategi ivaretas.  

Torgård ligger like øst for E6 der krysset på Sandmoen bygges om i 2018. Krysset har stor trafikkbelastning 
i dag, og det må sørges for en vegtilknytning til jernbaneterminalen som har tilstrekkelig kapasitet. 

Brattøra/Nyhavna vil antakelig fremdeles i 2030 i stor grad fungere som knutepunkt for omlasting mellom 
bane og bil, og mellom båt og bil. 



15 
 

Byutredning Trondheim 2017 Veg- og næringstransport 

3.3 Areal og transportplanlegging 
Dagens byutvikling handler blant annet om å legge til rette for ulike brukere og ulike aktiviteter gjennom 
bruk og deling av samme areal, "Shared space" (Department for Transport, 2011). I forlengelsen av 
bymiljøavtaler er flere norske byer i prosess om å inngå byvekstavtaler som skal hensynta sammenhengen 
mellom arealplanlegging, byutvikling og transport.  

I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 prioriteres midler til effektive areal- og 
transportløsninger, som gir mindre utslipp (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Sterkere koordinering av 
boligbygging, arealbruk og utbygging av transportsystemet ved å samordne bymiljøavtalene og 
byutviklingsavtalene til byvekstavtaler er grep for bedre samordning mellom aktørene i byområdene i 
henhold til gjeldende statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2014). Det understrekes i Nasjonal transportplan at 
kommunene og de regionale og statlige etatene må inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk 
som et viktig hensyn i areal- og transportplanleggingen (Stortingsmelding nr. 33, 2017). Virkemidler 
som kan tilrettelegge for mer effektiv bydistribusjon, ligger i stor grad hos kommunene, og 
gjennomføringen av tiltak må skje i samråd med næringslivet.  ll samferdsel starter med 
arealplanlegging. En strategisk arealplan for regionen skal danne grunnlaget for at vi når våre mål. På 
denne måten kan man styre utviklingen slik at man unngår løsninger som øker behovet for transporter. 
Fortetting er kun en del av dette. 

Lokalisering av transportintensive virksomheter til områder nær terminal. Dette øker sannsynligheten for 
at bane vil bli valgt for transport av gods inn/ut fra Trondheimsregionen.  

I Trondheim kommune sin Energi og klimaplan (2017-2030) aktualiseres helhetlig samordnet areal og 
transportutvikling som ivaretar det grønne skiftet.  Planen framhever at arealutviklingen i dag i stor grad 
styres av planlegging og myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven. Kommunene i de store byene 
spiller en sentral rolle og må være en aktiv part i arbeidet med bærekraftig byutvikling og klimavennlig 
arealbruk som krever fellesgrep og stor grad av samordning for å få til gode løsninger i lys av 
nullvekstmålet (Trondheim kommune, 2017). 

 

4 Tiltak 

Fordi nullvekst i varetransport i byene ikke er forenelig med fortettingspolitikken, vil det for byene 
være avgjørende å iverksette løsninger som heller bidrar til nullvekst i utslipp og negative 
miljøeffekter av vare- og nyttetransporten. For at norske byer skal kunne balansere målsettinger om 
fortetting og målsettinger om mer miljøvennlig bytransport, må man derfor identifisere og iverksette 
tiltak som ivaretar varetransportens behov uten at dette går på bekostning av målsettinger om 
nullutslippsmobilitet. Noen spørsmål kan være: 

• Hvilke deler av vare- og tjenestetransporten kan nås med ulike tiltak?  
• Hvordan kan og bør tiltak innføres?  
• Hvordan vil situasjonen bli dersom man fortsetter som i dag, uten tiltak?  
• Hva er den forventede effekten av enkeltstående og kombinasjoner av tiltak?  
• Hvilke tiltak kan Trondheim iverksette for å redusere utslipp og miljøeffekter av veksten i 

varetransporten?  

Nullvekst i persontransport med bil er i stor grad til nytte for næringstransport, men det vil være 
tiltak der det er målkonflikter. I NTP 2018 – 2029 avsnitt 8.3.6 står en del mål og tiltak som er 
relevant for byutredningene: 
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Mål for næringstransport i by: 
• «Det må legges til rette for mer effektive transportkjeder, bedre utnyttelse av transportkapasiteten 

og  en overgang  til  lav-  og        nullutslippsteknologi  også            for nærings- og nyttetransport.» 
• «Regjeringen har satt som mål at innen 2030  skal  varedistribusjonen  i  de  største 

bysentra være tilnærmet nullutslipp»  
• «Det er samtidig avgjørende at kommunene og de regionale og statlige etatene 

inkluderer effektiv og miljøvennlig bylogistikk som et viktig hensyn i areal- og 
transportplanleggingen. 

Ett tiltak er spesielt fremhevet i teksten: «Lokale myndigheter oppfordres til å vurdere 
miljødifferensierte bompengetakster ut fra forurensningen de ulike typene kjøretøy påfører 
lokalmiljøet i byen. Denne typen virkemidler vil kunne gi økonomiske incentiver for næringslivet 
og offentlige aktører til å bruke færre og mer miljøvennlige kjøretøy i byområdene.» Dette er 
derfor et tiltak som er greit å bruke, selv om det gir næringslivet økte kostnader i en 
overgangsperiode. 

Videre står det følgende i tilknytning til byutredningene: «Det er behov for mer kunnskap om 
omfanget av nærings- og nyttetransport i byområdene og hvilke virkemidler som bidrar til økt 
effektivitet og mer miljøvennlige løsninger. Aktuelle tiltak vil bli vurdert i arbeidet med 
byutredningene». 

 

 

Eksempler på tiltak der det ikke er konflikt mellom nullvekstmålet og effektiv godstransport: 

• Tungtransportfelt på strekninger med mye vogntog og semitrailere. Dette kan vurderes 
på strekninger fram mot intermodale terminaler og logistikk- og lagerområder nær 
bysentrum kan det vurderes å regulere arealer for miljøvennlig bydistribusjon. Se 
tiltakskatalog.no 

• Betjente varemottak i kjøpesentra kan være en god løsning for å unngå kø av 
distribusjonsbiler og uheldig parkering. 

• Håndverkere og andre mobile tjenesteytere har ofte behov for å parkere nær kunden 
fordi utstyr og verktøy som skal brukes er i bilen. Reserverte parkeringsplasser for disse i 
stedet for privatbil kan derfor bidra til effektiv tjenesteyting og redusere kostnader. 

• Fjerne gateparkeringsplasser for personbiler og gi større plass for vareleveranser 
• Legge til rette for/ støtte hjemkjøringstjeneste av varer når en handler i bysentrum og 

legge til rette for hjemleveranser ved å legge til rette for mottaksterminaler/- depoter i 
boligområder. Dette kan bidra til å redusere antall handlereiser med personbil 

• Legge til rette for nattleveranser. Dette kan være særlig fornuftig for mottakere som får 
store volumer levert med store biler. 

 

Tiltak for nullvekstmålet som kommer i konflikt med næringstrafikken: 

• Tiltak som gjør det vanskeligere å parkere bil for å laste og losse nær mottaker. Dette er 
for eksempel sykkelfelt og kollektivfelt som innebærer stans forbudt. Løsningen her er å 
integrere varelevering/-henting i planleggingen slik at en finner løsninger som fungerer i 
praksis 

• Etablere omfattende områder med gågater med korte reelle tidsluker for levering (mellom 
åpningstid for butikker og stengningstid for varelevering). En løsning kan være at 
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butikkene får krav om å ta mot varer før åpningstid (se tiltakskatalog.no) eller etableres 
andre løsninger i samarbeid med handelsstanden, sentrumsforeninger og 
transportnæringen. 

• Tiltak som reduserer vegkapasitet og tilgjengelighet for bil uten at en mot behovet for 
framkommelighet og tilgjengelighet for godstransport og mobil tjenesteyting. Dersom 
fremkommelighet og tilgjengelighet for næringstransporter reduseres, bør dette være 
eksplisitt vurdert i forhold til hensyn om å ivareta nullvekstmålet 

 

Det er laget en tiltakskatalog for miljøvennlig godstransport  
http://www.tiltak.no/category/b-endre-transportmiddelfordeling/b-6-gods-og-varetransport-i-by/ 

Aktuelle tiltak i Trondheim kan være: 

• Varelevering kveld og natt 
• Effektivisering av tunge kjøretøyer 
• Lokalisering av godsterminaler 
• Byterminal for gods-/varedistrubisjon 
• Alternative leveringssystemer i by 
• Miljørettet teknologi for håndverks- og servicetransport i by 
• Tungbilruter og tungtrafikknett 
• Tillate næringstransport i kollektivfelt på enkelte lenker og i enkelte tidsrom 

 

4.1 Utnytte tilgjengelig kapasitet  
Ved bruk av teknologi kan man styre tilgjengelighet og dermed utnytte ledig kapasitet. Eksempler er: 

• Bruk av dynamiske skilt; Styring til angitt areal ved bruk av dynamiske skilter evt gi tilgang til 
kollektivfelt i gitte tidsperioder 

• Rimeligere passering (gratis) ved bomstasjoner ved f. eks. natt/kveldslevering  
• Trafikkregulering/hastighetsregulering (40 km/t i bykjernen), unngå fartshumper, grønn bølge 

Transport av gods på bane opplever spesielt sterk konkurranse fra vei på strekningen Østlandet-
Trøndelag. På kort sikt er det viktig at avlastningsterminalen som nå bygges på Heggstadmoen, bidrar til å 
opprettholde jernbanens andel av godstransport. Det er imidlertid flaskehalser knyttet til bruk av 
Heggstadmoen terminal for samlastere som ligger på østsiden av E6. Det er behov for å vurdere tiltak som 
gir bedre framkommelighet for næringstransport på Torgård/Sandmoen/Heggstadmoen-området. 

Konkrete tiltak for å utnytte ledig kapasitet i løpet av døgnet er å gi tilgang til kollektivfelt, prioritere 
kjøretøy med høy utnyttelsesgrad, styre tilgjengelighet eller gi dedikerte slott-tider til laste/losselomme. 
Incentiv om å gi fri passering eller rabattering av bom-passering i gitte (ønsket) tidsrom kan være et 
virkemiddel for å utnytte ledig kapasitet på kveld eller tidlig morgen. 
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4.2 Organisering og samarbeid 
Det er mange aktører som er involvert i utøvelse av bylogistikk og distribusjon av varer og tjenester i 
bykjernen. Å ha kunnskap om de ulike aktørene, hvilke roller de har og ansvarsfelt er vesentlig for å 
komme fram til effektive og miljøvennlige løsninger. Offentlige myndigheter, både lokale, regionale og 
nasjonale legger til rette, styrer og regulerer bylogistikk for i bysentrum. Varemottakerne er både 
offentlige institusjoner og private næringsaktører. I tillegg transportørene som flytter varer fra 
avsender/terminal til mottaker og sluttbruker. Figuren illustrerer involverte aktører og sammenhengen 
mellom lang distanse transport og bydistribusjon/the last mile. 

 

 

Økt kunnskap om det komplekse bylogistikk-bildet og bedre samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil 
kunne gi grobunn for nye måter å utøve transportarbeidet i bykjernen på. Eksempler på tiltak som 
dermed kan være naturlig å vurdere er tilrettelegging og utvikling av knutepunkt, omlastingsterminaler 
nær byen. Dette i kombinasjon med konsolideringssenter eller byterminaler. Herfra kan distribusjon på 
småleveranser gjennomføres med bruk av sykkel, evt el-cargo-bike eller el-traller. 
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Videre kan varemottakere gå sammen om nøytrale biler for distribusjon av geografisk avgrensede 
områder, f. eks Midtbyen eller Lade. Det fordrer at konkurrenter ser gevinster med å samarbeide om 
vareleveringen. Det vil bidra til   færre biler på vegnettet, bedre lasteutnyttelse og økt effektivitet ved 
varemottakene. I dag står gjerne flere transportører i kø og venter på tilgang på varemottak/lasterampe 
mens den enkelte sjåfør løper rundt med pakkene til hver enkelt butikk. Dagens utfordring med blant 
annet matsikkerhet, sentraliserte HUB’er på Østlandet og i Europa, må utfordres for å bedre 
utnyttelsesgraden i den lokale distribusjonen. 

I Gatebruksplanen fra 2007 finnes et forslag til å etablere laste-/losse-soner i Midtbyen. 

 

Foto: Knut Opeide 
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4.3 Teknologi 
Bruk av teknologi for å styre og utnytte ledig kapasitet er omtalt i 4.1. I tillegg er tilrettelegging av 
ladeinfrastruktur og bruk av miljøvennlige kjøretøy gode muligheter for bylogistikk. 

Investeringstakten i transportnæringen er meget høy. Bilparken skiftes ut i hovedsak hvert 3. –6.  år, 
noe som tilsier at det kan bli en ganske kort prosess med omlegging til utslippsfrie biler. Dette kan 
sees i sammenheng med bruk av økonomiske incentiv slik at miljøvennlige kjøretøy oppnår fortrinn 
ved bruk av vareleveringslommer eller generell tilgjengelighet i bykjernen for varelevering. 

 

4.4 Andre 
Varelevering og bylogistikk må tidlig inn i de offentlige planprosessene. I reguleringsplaner må det legges 
til rette for brukermedvirkning. I tillegg må varelevering få egen sosi-kode slik at areal formålet entydig 
avklares. 

Ved oppstart av nye prosjekt må varelevering/renovasjon innarbeides i planprosessene ved utbygging av 
Nyhavna, Brøset, Campus NTNU, Elgeseter gate kan nevnes.  
Felles levering og depot på nye utbyggingsområder må aktualiseres evt med varelevering under bakken 

Det må defineres et overordnet mål med byutviklingen, en kontekst som gjør tiltakene forståelige for folk 
flest. Dette må inn i en kommunikasjonsstrategi som skaper entusiasme og vilje til å nå målet. Viktig at 
beslutningstakere ansvarliggjøres, da det er de som til sist bestemmer hvordan deres varer blir distribuert.  

4.5 Tiltakspakker 
Tiltakene omtalt i kapitlet kan utformes og settes sammen til tiltakspakker i lys av hvilke virkemidler man 
faktisk har, hva man ønsker å oppnå tilpasset den lokale konteksten og byens utfordringer. Eksempler kan 
være: 

• Etablere mobilitetsstasjoner som inkl sykkelparkering, varelevering, matvarebutikker mm. 
• Byterminaler i randsonen som kan nås utenom rushtid.  
• Bruk av nullutslippskjøretøy for å distribuere i sentrum. 
• Dialog mot kjøpesentre for bedre tilrettelegging av inn/utkjøring og koordinering for optimal 

bruk av lasterampe/vareleveringsmottak. 

Tiltak/tiltakspakker må vurderes i lys av utviklingsalternativene for byvekst i Trondheim. Ved å legge 
til rette for økt bruk av kollektiv, sykkel og gange vil det frigjøres kapasitet til næringstransport. Valg 
av tiltak må gjøres for å effektivisere varedistribusjon, begrense bidraget til lokale utslipp slik at bruk 
av tilgjengelig vegkapasitet optimaliseres og samtidig bidrar til en bærekraftig byutvikling. 

Nedenfor er kopi av planforslaget i Gatebruksplanen for midtbyen 2007.  Nordre avlastningsveg er ikke 
vist på dette kartet, men ble åpnet som en ny del av hovedvegnettet i mai 2010. 
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