
Miljøpartiet De Grønne  mener en ny godsterminal for Trøndelag må 
plasseres der det meste av godset har adresse; nemlig i Trondheim. 
Vi vil ikke være med på at Trondheim skal legge belastningene ved en 
godsterminal til en eller flere av   nabokommunene. 
Ved å legge ny godsterminal i fjell vil vi dessuten unngå å rasere 
dyrketmark og verdifulle naturområder.

GODSTERMINAL I TRONDHEIM    



HELL-MURUVIK
Fylkesordførerne  i de to trøndelagsfylkene og direktøren for 
Trondheim Havn har gått inn for å bygge et nytt gigantisk 
havneanlegg på Hellstranda, Dette anser de som så viktig at de om 
nødvendig vil tvinge det igjennom mot lokal motstand. Befolkningen 
i området ønsker  ingen slik utbygging, og argumentene mot er 
sterke. 

Kystområdene her er viktige for friluftsliv såvel som for  biologisk 
mangfold.  

Hverken vei eller jernbane har kapasitet til den økte trafikken dette 
vil medføre mellom Stjørdal og Trondheim, en trafikk som vil øke 
klimautslipp og annen miljøbelastning i betydelig grad.  Miljøpartiet 
De Grønne støtter arbeidet for oppgradering av Meråker-banen og 
finner det naturlig at en viss terminalvirksomhet knyttet til jernbanen 
foregår i Stjørdal, men ser ikke at Øst-forbindelsen kan ha behov for 
et anlegg av den størrelsen som er foreslått.

MIDTSAND
Også dette  alternativet vil ha betydelige negative konsekvenser 
for natur og miljø. Den tidligere militærleiren på Midtsand er nylig 
oppgradert for flere titalls millioner kroner og er blitt et attraktivt 
tilbud til beboerne i området. Det ville være meningsløst å benytte 
dette området til en godsterminal

SøbERG
Alternativet på Søberg i Melhus Kommune ligger i likhet med 
Hell-alternativet flere mil fra Trondheimsområdet der mesteparten 
av godset hører hjemme. En godsterminal her vil ha behov for en 
omfattende trailertrafikk, og vil antakelig ikke bidra til omlegging fra 
vei til bane. Det vil kreve at store områder dyrka mark og natur blir 
rasert.    



DERFOR GODSTERMINAL 
I TRONDHEIM!

Den eneste naturlige plassering for en godsterminal er og blir i 
Trondheim Kommune. Også næringslivet mener det er her omlasting 
bør skje. Innenfor Trondheims kommunegrenser er det tre aktuelle 
alternativer.

bRATTøRA 
er Nullalternativet. Det vil si at en fortsetter å bruke de trange 
områdene på Brattøra og Nyhavna, og ikke investerer i nye moderne 
anlegg.  MDG mener vi ikke lenger kan utsette avgjørelsen om å 
flytte hovedparten av godshåndteringa ut herfra. 
Vi ser positivt på fornyelse av Nyhavna med både boliger og 
næringsliv,  men mener også  det  er naturlig å beholde viktige 
havnefunksjoner i sentrum av havnebyen Trondheim. 

TORGåRD
Forrige gang plassering av ny godsterminal  ble diskutert i Trondheim 
gikk MDG inn for å legge terminalen til Torgård. Dette er fortsatt et 
brukbart alternativ, nær samlastere og nær sluttbrukerne av varene 
som transporteres.  Men også dette alternativet vil legge beslag på 
verdifull dyrkamark, det er dessuten i mellomtida dukket opp et nytt, 
interessant alternativ:

TERMINAL I FjELL
Miljøpartiet De Grønne mener omlasting mellom jernbane og bil bør 
skje i fjellhaller mellom Klett og Marienborg. Et nytt havneanlegg i 
Fagervika  kan gi ekstrafunksjoner til et godsanlegg i fjellet bakenfor.     

Ved å bygge tunnel og haller  mellom Klett og  Midtbyen  
fjerner vi høydeforskjellen over Heimdal, og reduserer  dermed 
energiforbruket ved godstransport med jernbane betydelig.  Et slikt 
anlegg  vil ikke medføre omfattende ødeleggelser av dyrkamark 
eller friområder. Bortsett fra tunnelinnslagene og et beskjedent 
havneanlegg i Fagervika vil terminalen ikke være synlig utenfra. 
Tunnelen  vil lette bygging av en høyhastighets jernbaneforbindelse  
sørover  og  anlegget  ligger nær de aktuelle kundene i Trondheim.  



MILjøpARTIET DE GRøNNE STILLER I 2011 TIL VALG 
MED FøLGENDE  LISTER I TRøNDELAG:

SøRTRøNDELAG FyLKE 
http://www.mdg.no/sortrondelag/

NORDTRøNDELAG FyLKE
http://www.mdg.no/nordtrondelag/

HITRA KOMMUNE

LEVANGER KOMMUNE

MALVIK KOMMUNE

STjøRDAL KOMMUNE 
www.stjordal2015.no

TRONDHEIM KOMMUNE
www.mdg-trondheim.no

“Den eneste naturlige plassering 
for en godsterminal er og blir i 
Trondheim Kommune”


