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Kommunedelplan for ny Intercity-trasé for jernbanen på strekningen Sandefjord 
grense - Kleivertunnelen. Sluttbehandling. 
 
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. I henhold til Plan og bygningslovens § 11-15 vedtas forslag til kommunedelplan med 
konsekvensutredning for ny jernbane (InterCity) gjennom Larvik kommune, plankart og 
bestemmelser, sist revidert juni 2019, for 

a. Kongegatakorridoren på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen og stasjonsalternativ 
Kongegata høy.  

b. Verningenkorridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen. 

 
2. For Kongegatakorridoren med stasjonsalternativ Kongegata høy på strekningen Byskogen – 

Kleivertunnelen, ber kommunestyret om at rådmannen i det kommende reguleringsplanarbeidet 
bidrar til at planen:  

a. Baseres på at den byggemetoden som gir kortest mulig byggeperiode og minst negative 
ringvirkninger for lokalsamfunnet, benyttes ved gjennomføringen av tiltaket.    

b. Bygger på et valgt hovedgrep framkommet gjennom en plan- og designkonkurranse 
gjennomført i samarbeid mellom tiltakshaver, kommunen og eventuelle andre relevante 
aktører. Denne bør omfatte brokonstruksjon i Hammerdalen, stasjonsløsning og 
knutepunktutvikling av de stasjonsnære områdene.  

c. Tar stilling til hvilke verneverdige bygg i sentrum som kan flyttes og rekonstrueres enten 
på opprinnelig sted eller et annet egnet sted.  

d. Samordnes med eventuelt reguleringsarbeid for nytt rådhus, nytt læringssenter og/eller 
nytt torg i sentrum dersom disse gjennom sentrumsplanarbeidet skulle bli lokalisert i 
tilknytning til stasjon eller jernbaneanlegg. 

e. Bygger på gode analyser som gjør det mulig å sikre nødvendige tiltak for gående, 
syklende, kollektivreisende og bilister som til sammen vil gi en god helhetlig 
mobilitetsløsning. 



f. Konkretiserer tiltak for attraktive og helsefremmende byrom og grøntanlegg, og for 
teknisk infrastruktur som tåler framtidens klimaendringer. 

g. Konkretiserer avbøtende tiltak for å skjerme eksisterende bebyggelse i Bøkelia, på 
Farriseidet/Veldre/Øvre Langestrand og i sentrum mot lyd, vibrasjoner og visuell støy.  

h. Fastsetter forebyggende tiltak for å forhindre at det oppstår negative ringvirkninger for 
Farriskilden. 

i. Legger til rette for et forpliktende samarbeid mellom tiltakshaver, kommunen og 
eventuelle andre relevante aktører om å sikre at InterCity-prosjektet gjennom Larvik 
sentrum skjer på en måte som i størst mulig grad forhindrer negative effekter av lang 
båndleggingstid, byggeperiode og byreparasjon i etterkant av ferdigstilling. Tidlig 
grunnerverv er ett av flere tiltak som bør drøftes inn i et slikt forpliktende samarbeid. 

 
3. For Verningenkorridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen, ber kommunestyret om at 

rådmannen i det kommende reguleringsplanarbeidet bidrar til at planen:  
a. Konkretiserer avbøtende tiltak for å skjerme eksisterende bebyggelse på Verningen mot 

lyd, vibrasjoner og visuell støy. Miljøtunnel kan være et relevant alternativ som bør 
vurderes. 

b. Utreder trafikksikker og barnevennlig adkomst til Timbo, alternativt at Timbo erstattes 
med et nytt leke og friluftsområde av tilsvarende eller høyere kvalitet etablert med 
tilsvarende nærhet til Verningen. 

c. Utreder optimalisering av makeskifte og arrondering av landbrukseiendommer med sikte 
på å redusere omfanget av omdisponering av landbruksjord. 

d. Sikrer høy arkitektonisk kvalitet for brokonstruksjon og tilhørende anlegg ved kryssingen 
av Lågen. 

e. Tar stilling til øvrige foreslåtte avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere 
konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser.   

 
4. Kommunestyret ber om at rådmannen i pågående og fremtidig planarbeid har fokus på følgende 

tema relatert til avvikling av eksisterende Vestfoldbane eller utenforliggende hensyn ved realisering 
av nytt dobbeltspor:  

a. Framtidig utvikling av Indre havn når nytt dobbeltspor og stasjonsplassering er besluttet, 
samt rekkefølge på utviklingen av Indre havn sett i sammenheng med annen utvikling i 
Larvik by 

b. Framtidig havnesportilknytning til Larvik havn basert på utredet løsning vist i 
Temarapport IPC-36-A-25766 Havnespor Larvik, og fastsetting av denne i 
kommuneplanens arealdel i påvente av forventet avklaring av status og framdrift for 
planlegging og realisering i Nasjonal Transportplan 2022-2033. 

c. Opprydding og etterbruk av eksisterende arealer og anlegg når ny jernbanelinje tas i 
bruk. 

d. Samlet omfang og lokalisering av massedeponi, anleggsveier og andre midlertidige 
anleggstiltak. 

 

  
 

 



Saksbehandler: Virksomhetsleder Hege Eick 

  
SAMMENDRAG 
Det bygges ny dobbeltsporet jernbane for kommende generasjoner, for å redusere klimautslipp og for å 
bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Dagens jernbanetrasé mellom Drammen og Larvik ble åpnet den 
13. oktober 1881, mens strekningen Larvik – Skien ble åpnet den 23. november 1882. Hvis ny 
jernbanetrasé gjennom kommunen åpner i 2032, vil den eksisterende jernbanen ha virket og påvirket 
Larvik by og omland i 150 år.  
 
Kommunestyret la den 9. januar 2019 forslag til kommunedelplan for ny Inter City-trasé med 
konsekvensutredning for strekningen Sandefjord grense – Kleivertunnelen ut til offentlig ettersyn med 
alternative korridorer. Høringsfristen ble satt til 15. mars.  
 
Det har i høringsperioden kommet 168 merknader: 13 fra statlig og regional myndighet, 3 fra kommuner, 
47 fra forskjellige organisasjoner, 103 fra privatpersoner og 2 fra andre aktører(se rapport 
«Merknadsdokument»). Tematisk har det vært et spenn fra uttrykt bekymring rundt bl.a. 
grunnervervsprosesser, støy og rystelser, redusert handel i sentrum til påpekninger av konkrete feil og 
forslag til alternative løsninger som f.eks. Bergeløkka svart ut i egen rapport (se «Temarapport 
Bergeløkka»). 
 
Medvirkningsprosessen har vært god, og har ivaretatt barn og unges interesser på en god måte. Det har 
vært omfattende engasjement i det offentlige ordsskiftet, og både analoge og digitale verktøy har blitt 
tatt i bruk for å nå flest mulig (se «Planbeskrivelsen» s. 19 -20).  
 
Samarbeidet med Bane NOR har vært intensivt, har vært basert på faglighet og prosessene har vært 
omfattende. Rådmannen har gått gjennom det omfattende kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet av 
Bane NOR, og har vurdert at saken er tilstrekkelig utredet på kommunedelplannivå til å kunne legges 
fram for politisk behandling. Rådmannen legger til grunn at både planmaterialet og innspillene 
underbygger at foreliggende alternativer er de mest aktuelle alternativene gjennom Larvik kommune. 
 
Rådmannen har fått utarbeidet en juridisk betenkning rundt båndlegging etter plan- og bygningsloven, 
og har i den forbindelse vurdert sannsynligheten for om formålet med planen blir tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Formålet er «å fastsette og båndlegge korridor for 
framtidig jernbanetiltak» som skal følges opp med reguleringsplaner for tiltaket. Etter rådmannens 
vurdering foreligger det risiko knyttet til at planlagt framdrift ikke er i tråd med plan- og bygningslovens 
bestemmelser om tidsramme for båndleggingen, derfor henstiller rådmannen Bane NOR om å enten 
framskynde oppstart eller sikre en mer effektiv reguleringsplanprosess. 
 
Ved utlegging til offentlig ettersyn vedtok kommunestyret å be Bane NOR om en rekke justeringer og 
suppleringer av materialet som danner grunnlag for konsekvensutredningen av de alternative 
korridorene (se rapport «Oppfølging av vedtak KST-005/19 – Larvik kommune, juni 2019»). Rådmannen 
anser at vedtaket er fulgt opp på en god måte.  
 
Det foreligger innsigelser til alle alternativene som er utredet unntatt Kongegatakorridoren høy løsning. 
Innsigelsene er vist med rødt i tabellen og de alternativene som enten er anbefalt av Bane NOR eller som 
følger av rådmannens innstilling er uthevet: 



 
VARSLET 
INNSIGELSE 

STREKNINGEN SANDEFJORD GRENSE - 
BYSKOGEN 

STREKNINGEN BYSKOGEN - KLEIVERTUNNELEN 

 Verningen 
 

Stålaker vest 
   

Stålaker øst 
 

Indre Havn – 
Høy løsning  

Indre Havn – 
Lav løsning 

Kongegata - 
Høy løsning  

Kongegata - 
Lav løsning 

BANENOR fraråder av 
hensyn til 
kostnader og 
samfunnsnytte 

anbefaler ikke anbefaler anbefaler anbefaler ikke anbefaler ikke fraråder av 
hensyn til 
kostnader og 
samfunnsnytte 

DMF  hensyn til 
steinressurser 

hensyn til 
steinressurser 

    

VESTFOLD 
FYLKES-
KOMMUNE 

   hensyn til 
kulturmiljø 
Herregården 

hensyn til 
kulturmiljø 
Herregården 

  

 
Bane NOR anbefaler kommunen å vedta følgende korridorer: 

• Stålaker øst – korridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen.  
• Indre Havn på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen og stasjonsalternativ Indre havn høy  

 
Rådmannen innstiller på følgende korridoralternativer:  

• Verningenkorridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen.  
• Kongegatakorridoren på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen og stasjonsalternativ 

Kongegata høy  
 
Det er derfor ikke samsvar mellom Bane NOR’s faglige anbefaling og rådmannens innstilling i saken. 
 
Rådmannen har lagt til grunn at Larvik kommune som planmyndighet må avveie interesser og vurdere 
utviklingen i et helhetlig perspektiv etter Plan- og bygningslovens formål om å «fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og at kommunen derfor kan 
komme fram til andre konklusjoner basert på det samme kunnskapsgrunnlaget. Rådmannen 
understreker at det er viktig å vektlegge det som bidrar til å definere Larviks identitet og 
utviklingsmuligheter ut over dagens behov og kortsiktige utfordringsbilde. 
 
Innsendt materiale danner grunnlag for rådmannens helhetlige planfaglige vurdering, men rådmannen 
har også foretatt egne befaringer, utarbeidet et eget mulighetsstudie i sentrum, utarbeidet en egen 
juridisk betenkning og brukt egen tilgjengelig kompetanse og lokalkunnskap som grunnlag for 
saksbehandlingen.  
 
Bane NOR bruker hensynet til kostnader og samfunnsnytte som begrunnelse for innsigelsen til 
Verningenkorridoren. Rådmannen har ikke tilgang til Bane NORs økonomiske kalkyler, derfor er 
rådmannens mulighet til å vurdere prissatte konsekvenser begrenset.  
 
Rådmannens vurdering av alternativene Indre havn høy og Kongegata høy: 

Bane NOR opprettholder sin vurdering fra 1. gangs behandling om at Indre havn høy gir minst 
negative konsekvenser både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Rådmannen har i sin 
gjennomgang av planmaterialet kommet fram til at Kongegata framstår som styrket som 
alternativ i forhold til Indre havn høy, sammenlignet med vurderingen ved 1. gangs behandling.  
 



Utredningene viser at det som skiller de to alternativene når det gjelder de ikke-prissatte 
konsekvensene, er vurderingen av landskapsbilde og nærmiljø og frilufstliv. Det er med 
forundring rådmannen registrerer at Indre havn høy vurderes å ha positiv virkning for nærmiljø 
og friluftsliv, og liten negativ konsekvens for landskapsbilde mens Kongegata høy vurderes å ha 
større negativ virkning.  
 
Gjennomgangen av avbøtende tiltak viser at de negative virkningene for landskapsbilde kan 
reduseres, og at det er potensial for ytterligere reduksjon dersom Larvik kommune tar et ansvar 
for å sikre kvalitet i utviklingen av byrom, forbindelser og oppholdssteder, både midlertidige og 
permanente. Det samme uttrykkes for nærmiljø og friluftsliv. Gjennom mulighetsstudien som 
Larvik kommune fikk utarbeidet, ble det lansert en metode for å utvikle byen FØR tiltaket 
gjennomføres (i båndleggingsfasen), UNDER gjennomføringen av tiltaket (i byggefasen) og ETTER 
at jernbanen er realisert (i byreparasjonsfasen). Rådmannen mener dette er en metode som kan 
danne grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom Bane NOR, Larvik kommune og eventuelle 
andre relevante aktører.  
 
Kongegata er vurdert å ha en betydelig høyere kostnad enn Indre havn høy. Rådmannen forstår 
at byomforming er mer krevende og omfattet av større usikkerhet enn å bygge jernbane på 
arealer som allerede er i offentlig eie og i bruk til jernbaneformål. Imidlertid vektlegger 
rådmannen byutviklingspotensialet tyngre enn det som er gjort i utredningene. I Larvik har man 
gjennom målrettede tiltak fått flyttet ut både fergeoppstilling, havnefunksjoner og trafikk fra 
Indre havn. Nå er det kun jernbanen som gjenstår for å sikre byen full tilgjengelighet til sjøen.  
 
Når man vet hvilken betydning vannkvaliteter spiller i byutviklingen er det rådmannens klare 
vurdering at Kongegata høy-alternativet vil bidra til et «kinder-egg» for Larvik sentrum gjennom 
både å få etablert et nytt knutepunkt som vil kunne bli bindeleddet mellom nede og oppe og de 
ulike byfunksjonene som er spredt ut på Sanden, rundt Torget og langs Storgata, å åpne opp for 
full kontaktflate mellom bysentrum og sjøen og sist men ikke minst få rettet ressurser og 
engasjement inn mot å skape synergier og kraft i sentrumsutviklingen og slik bygge opp Larviks 
lokale og regionale rolle som urbant tyngdepunkt og attraktiv by.   

 
Rådmannens vurdering av alternativene Stålaker øst og Verningen: 

Bane NOR vurderer at det er en nyanseforskjell der Verningenkorridoren gir større negative 
konsekvenser enn Stålakerkorridorene. Alle korridorene framstår etter rådmannens syn som 
relativt like med hensyn på ikke prissatte konsekvenser. Fordi en større andel av traséen i 
Verningenkorridoren føres i dagen enn for Stålakerkorridorene, blir omfanget av tiltaket 
automatisk større og konsekvensen dermed også vurdert som mer omfattende.  
 
Rådmannen har gjort en nøyere gjennomgang av utredningsmaterialet for ikke-prissatte 
konsekvenser, og finner at nyansene er små, at beregningsgrunnlaget for arealbeslag er grovt og 
heftet med usikkerhet i denne målestokken og at enkelte forhold synes å ha blitt tillagt større 
vekt og fokus enn hva rådmannen ville vurdert. Rådmannen registrer at det er et potensiale for å 
iverksette avbøtende tiltak, og mener at potensialet kan være enda større enn det som 
framkommer i foreliggende materiale.  
 
Rådmannen erfarer at den faglige uenigheten rundt steinressursene ikke er fullt ut avklart. Det 
er etter rådmannens syn uheldig at de statlige fagetatene som er involvert, ikke har kommet til 
enighet verken om fastsetting av sikkerhetssone eller om tiltak for å redusere konfliktpotensialet 



i en mulig framtidig sameksistens mellom en høyhastighets jernbane og et steinbrudd som 
utvinner og foredler mineralressuser av internasjonal. Det gjør at rådmannen er bekymret for at 
den faglige konflikten kan vedvare og at det blir en usikkerhetsfaktor i neste planfase dersom 
Stålakerkorridoren skulle bli valgt.  
 
Rådmannen har også lagt til grunn en sumbetraktning knyttet til konsekvensene for lokalt 
næringsliv og sysselsetting. Stålakerkorridoren innvirker ikke bare på steinindustriens 
rammevilkår, men også Lett-tak og andre virksomheter på Hegdal. Sammen med 
Kongegataalternativet som berører næringsliv og handel i sentrum vil jernbaneprosjektet ramme 
kommunens næringsliv og sysselsetting bredt. Rådmannen er bekymret for om Larviksamfunnet 
er robust nok til å håndtere den samlede samfunnsmessige virkningen av dette, og har derfor 
innstilt på Verningenkorridoren som en mer forutsigbar løsning som i liten grad berører 
næringsliv og arbeidsplasser.  

 
Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at Larvik har et stort utviklings- og transformasjonspotensial inne i 
sentrum. Samtidig har Larvik unike og tidløse kvaliteter med det sydvendte byamfiet vendt mot fjorden 
og horisonten, flankert av Tollerodden, Kirken og Herregården på den ene siden og Sanden, 
Batteristranda og Hammerdalen på den andre. Bøkeskogen danner byens grønne silhuett. Etter 
rådmannens vurdering vil Kongegata høy være det alternativet som i størst grad vil bidra til å utløse 
Larviks utviklingspotensial og samtidig bidra til å underbygge og forsterke Larviks eksisterende identitet 
og landskapskvaliteter ved at jernbaneanlegget får en tilbaketrukket plassering. Indre havn høy - 
alternativet er i større grad avhengig av at det som bygges må ha høy kvalitet fordi det vil prege byens 
karakter med sin plassering i sjøfronten. Rådmannen mener det er mer robust å bygge opp under tidløse 
verdier enn å forsøke å skape en nybygd attraksjon, derfor er det rådmannens klare anbefaling at 
Kongegata høy alternativet bør velges. At forslaget også er det alternativet som det ikke foreligger 
innsigelse til, bidrar til å forenkle valget.  
 

Handlingsrom 
 
KST 068/17 Vedtak av planprogram 
Planprogrammet for arbeidet med kommunedelplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Stokke – 
Larvik ble vedtatt av kommunestyret i nye Larvik kommune den 13.12.2017, sak 068/17. 
 
KST 005/19 Utleggelse av forslag til kommunedelplan til offentlig ettersyn og høring  

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Stokke – Larvik, legges 
ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.  

Planforslaget inneholder bl.a. følgende dokumenter: 

· Plankarthefte, desember 2018  
· Planbestemmelser og retningslinjer, desember 2018  
· Planbeskrivelse, desember 2018 
· ROS-analyse, desember 2018 
· Illustrasjonshefte, desember 2018 
· Fagrapport samfunnsøkonomisk analyse – prissatte konsekvenser, desember 2018 
· Fagrapport andre samfunnsmessige virkninger, desember 2018 
· Sammenstilling og anbefaling, desember 2018 

https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/hist/wfdocument.ashx?journalpostid=2017111532&dokid=1488618&versjon=9&variant=P&


· Rapport by- og knutepunktutvikling Larvik kommune med vedlegg, desember 2018 
· Fagrapport landskapsbilde, desember 2018 
· Fagrapport nærmiljø og friluftsliv, desember 2018 
· Fagrapport kulturminner og kulturmiljø, desember 2018 
· Fagrapport naturmangfold, desember 2018 
· Fagrapport naturressurs, desember 2018 
· Fagrapport konsekvenser i anleggsperioden, desember 2018 
· Fagrapport støy i driftsfasen inkl. vedlegg, desember 2018 
· Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi inkl. vedlegg, mai 2018 
· Fagrapport geoteknikk inkl. vedlegg, mai 2018 
· Trafikkvurderinger Larvik med vedlegg, datert 20.11.2018 
· Temarapport havnespor Larvik, desember 2018 
· Teknisk hovedplan, november 2018 

Høringsfristen settes til 15. mars 2019. 

2. Forslaget omfatter følgende alternativer for Virik(Sandefjord grense) - Byskogen: 
Verningenkorridoren, Stålakerkorridor øst og Stålakerkorridor vest, og følgende alternativer for 
Byskogen - Kleivertunnelen: Kongegata høy, Kongegata lav, Indre havn høy og Indre havn lav. 

3. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som danner grunnlag for 
Konsekvensutredning/Samfunnsøkonomisk analyse før sluttbehandling:  

a. Hvordan avbøtende tiltak blir tillagt vekt i konsekvensanalysen bør framkomme 
tydeligere. Det bør vurderes om det bør lages en sammenstilling av ikke prissatte 
konsekvenser etter at avbøtende tiltak er vurdert, og at denne bør tillegges vekt i den 
samlede konsekvensoversikten. 

b. Kongegataalternativene innebærer at eksisterende jernbaneanlegg kan fjernes. De 
positive konsekvensene dette medfører for nærmiljø, friluftsliv, landskapsbilde og 
kulturmiljø i delområdene Herregården/Tollerodden, Indre havn og Hammerdalen må 
vektes i konsekvensutredningen og komme klarere til uttrykk i innlevert materiale. 

c. Hvordan alternativet Indre havn høy innvirker på Herregårdens fundamenter, 
konstruksjon og historiske kontekst, må klargjøres tydeligere og vektes med den 
negative konsekvensen dette har for temaet landskapsbilde og 
kulturminner/kulturmiljø.  

d. Konsekvensene Stålakerkorridoren har for steinressursene må klargjøres tydeligere. 
Regiongeologens innspill må svares ut.  

e. Påpekningen av feil i kategoriseringen av «skogbruksområder» fremfor bruk av 
begrepet «dyrkbar jord» i jordlovens §9 må svares ut. 

f. BaneNOR må legge fram gode løsninger for framtidig arrondering av berørte 
landbrukseiendommer for å redusere driftsulempene. Herunder bidra til jordskifte.  

g. Alternativ Indre havn høy må illustreres sammen med sannsynlig bebyggelse på 
begge sider jfr. f.eks. vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for noen år siden, slik at 
en ser hvor mye av utsiktstap og barrierevirkning som skyldes jernbanen og hvor mye 
som skyldes sannsynlig ny bebyggelse 

 
4. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som inngår i Andre 

samfunnsmessige virkninger før sluttbehandling:  
h. For å unngå at en eventuell metodisk skjevfordeling blir tillagt vekt bør «Rapport by- 

og knutepunktutvikling» justeres i samarbeid med Larvik kommune slik at fastsetting 



av områder for kategorisering av «lav motstand mot transformasjon» (grønn farge) 
og «høy motstand mot transformasjon» (rød farge) samsvarer bedre med de planer 
og muligheter som foreligger for byutvikling i Larvik sentrum. I den forbindelse bør 
også kategorien «kan vurderes for transformasjon» (gul farge), som er brukt i 
vurderingen av by og knutepunktutvikling i Sandefjord og Stokke, vurderes for flere 
områder i Larvik sentrum, og handlingsrommet for bebyggelse inntil og oppå 
betongtunnelen i forbindelse med alternativene i Kongegata avklares/tydeliggjøres 
bedre. 

i. Det bør komme klarere fram hva som er grunnlaget for at nærheten mellom 
transformasjonspotensial og knutepunkt tillegges så stor vekt i vurderingen av Indre 
havn høy som et bedre alternativ enn Kongegata høy.  

5. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av innsendt materiale for 
Trafikkvurderinger Larvik før sluttbehandling:  

j. For at konsekvensene av stasjonsalternativene skal være tydelige, må endringer i 
trafikkmønsteret ved å stenge Kongegata, legge om Storgata inn i området 
Skottebrygga/Tollerodden og fjerne Fv. 103 (veien langs dagen jernbanespor 
gjennom Indre havn) utredes bedre. Koblingen mot nytt trafikksystem på Farriseidet 
må også vurderes.  

6. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av innsendt materiale for Temarapport 
havnespor Larvik før sluttbehandling:  

k. For at gjennomførbarheten av framtidig banetilknytning som erstatning for 
eksisterende banetilknytning skal være tydelig og kunne sikres for framtida, må 
status på framtidig løsning for banetilknytning for godshåndtering fra Larvik Havn 
avklares med Jernbanedirektoratet og beskrives i rapporten. Havnesjefens innspill i e-
post av 19. desember 2018 må svares ut.  
 

7. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av innsendt Illustrasjonshefte før 
sluttbehandling:  

l. For å få et tydeligere bilde av trasealternativenes påvirkning i områdene 
Herregården/Tollerodden, Indre havn, Hammerdalen, Bøkelia, Farriseidet og området 
rundt Torget må det suppleres med flere illustrasjoner og terrengsnitt. Det bør 
spesielt vektlegges hvordan alternativene Indre havn høy og lav vil medføre store 
terrenginngrep og fjellskjæring mellom Munken og Herregården.  

8. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av det juridiske materialet før 
sluttbehandling:  

m. Hensynssonens juridiske grunnlag bør avklares tydeligere, og må vurderes opp mot 
behovet for å innføre eventuelt midlertidig forbud mot tiltak etter PBL kapittel 13. 

n. Det bør ses på hvordan båndleggingssonen for strekningen eventuelt kan minimeres, 
spesielt for alternativet Kongegata høy. 

o. Bestemmelsene må inneholde krav til høy arkitektonisk og estetisk kvalitet på de 
delene av anleggene som vil være synlige innenfor Larvik by og Hammerdalen. 
Bestemmelsene må koordineres med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  

p. Bestemmelsene må omfatte rekkefølgekrav om forhold rundt masseforflytning/ 
massedeponi, etterbruk av eksisterende jernbanespor, nytt trafikksystem og 
avbøtende tiltak før reguleringsplan for første delstrekning kan vedtas.  

q. Bestemmelsene må omfatte rekkefølgekrav om forhold rundt gatebruk, parkering og 
opparbeidelse av gater og byrom og gjennomføring av en plan- og 
designkonkurranse inkl. avbøtende tiltak i samarbeid med kommunen som fastsetter 



rammer for utbyggingspotensialet i knutepunktet før reguleringsplan for 
stasjonsområdet kan vedtas. 

r. Bestemmelsene må vurderes å omfatte rekkefølgekrav om forhold rundt framtidig 
banetilknytning for godshåndtering fra Larvik havn og handlingsplan for 
gjennomføring av tiltak for å motvirke sentrumsforvitring, før reguleringsplan for 
første delstrekning kan vedtas.  

9. For å sikre at Larvik kommunes innbyggere skal forstå omfanget av det foreslåtte tiltaket har 
Larvik kommune følgende krav for høringsprosessen: 

s. Det skal utarbeides en medvirkningsplan som skal sikre dialog og involvering fra 
innbyggere og andre berørte, med et spesielt fokus i høringsperioden på barn og 
ungdom og de som kan bli sterkest berørt på Farriseidet, i Larvik sentrum, på 
Verningen og gårdeiere i Tjølling. Medvirkningsplanen skal foreligge når materialet 
legges ut til offentlig ettersyn og høring. 

t. Det skal utarbeides fysiske modeller av stasjonsalternativene som viser hvordan 
tiltaket vil være tilpasset terreng og eksisterende bebyggelse, og som anviser 
trasébredden som båndlegges som skal stilles ut på et offentlig sted i minst 2 uker i 
høringsperioden og frem mot sluttbehandling. 

u. I samråd med Larvik kommune skal det gjennomføres en stedlig påvisning av 
planlagt trasébredde for alternativet i Indre havn forbi Residensveien, tunnelutløpet 
og fjellarrondering mellom Munken og Herregården, ute ved Strandpromenaden, 
langs Dronningensgate, ved Mølla, inn over Langestrand og inn på Farriseidet. Videre 
skal det gjennomføres en stedlig påvisning av Indre havn høy løsning som angir 
høyden for nedre og øvre linje for konstruksjonen på et egnet sted i Indre havn. Det 
skal også gjennomføres en stedlig påvisning av Kongegatakorridoren fra 
Jegersborggate til Hammerdalen på tilgjengelige deler av strekningen.  

10. Larvik kommune kan ikke akseptere noen risiko for at Herregården kan få varige skader eller 
dårligere vilkår for å kunne foredles som nasjonalt viktig kulturminne, som følge av tiltaket. 

11. Larvik kommune kan ikke akseptere at utviklingen av og aktiviteten i Larvik sentrum stagnerer 
som følge av den lange båndleggingsperioden som er angitt mellom vedtatt kommunedelplan 
og ferdig anlegg i 2032 (fra NTP 2018-2029) og usikkerheten som i 2018 er skapt omkring 
gjennomføringen av ytre del av InterCity prosjektet etter 2029. Larvik kommune forutsetter at 
finansiering og oppstart av arbeidet med reguleringsplan for arealet som båndlegges i Larvik 
sentrum skjer så raskt som mulig, og senest 2 år etter vedtatt kommunedelplan, og at 
gjennomføring av hele tiltaket skjer i tråd med fremdrift i NTP 2018-2029.  
Virkningene på byliv og sentrumshandel før, under og ved reetablering etter anleggsperioden 
for alternativ Kongegata må belyses grundigere. 

12. Larvik kommune tar forbehold om at det i høringsperioden kan framkomme forhold som 
trenger avklaring, og som kan ha betydning for endring av materialet før sluttbehandling.  

13. Bane Nor bes om å legge fram en oversikt over de samfunnsmessige og økonomiske 
konsekvensene av ikke å ha jernbane i anleggsperioden, som er tilfellet hvis en velger Indre 
Havn. 

14. Når informasjon som kommunestyret ber om i sitt vedtak er klar, bør denne fortløpende gjøres 
tilgjengelig for folkevalgte og for de som skal avgi høringsuttalelser. 



Regionale føringer  
I sak 26/17 den 04.05.17 behandlet Vestfold fylkeskommune planprogrammet for strekningen Tønsberg-
Larvik.  
 
I sak 63/18 den 21.06.18 behandlet Fylkestinget høringsutkastet til Jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029.  
 
Regional plan for bærekraftig arealpolitkk (RPBA) er under revisjon og skal opp til sluttbehandling i 
Fylkestinget i Vestfold den 26.09.2019. Kommunestyret i Larvik kommune ga sin uttalelse i sak 017/19. 
 
Transportpolitiske føringer  
I henhold til gjeldende Nasjonal transportplan 2018 - 2029 skal dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg 
– Larvik planlegges og bygges innen 2032.  
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 har til hensikt å følge opp Stortingsmeldingen om 
Nasjonal transportplan 2018–2029 innenfor de rammene man har fått til rådighet. I 
handlingsprogrammet er videre utbygging av indre intercity på Vestfoldbanen gitt høy prioritert. I siste 
del av perioden legges det opp til byggestart på hele eller deler av strekningen Tønsberg – Sandefjord i 
2027. Strekningen Sandefjord – Larvik er satt med oppstart etter 2029.  
 
Lokale og nasjonale føringer  
Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020, vedtatt mai 2013,  
Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt september 2015/bestemmelser 2017,  
Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027, vedtatt september 2015/bestemmelser 2017 og  
Kommunedelplan for steinressurser 2012-2024, vedtatt april 2012.  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 av 14. mai 2019. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 26. september2015, 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen av 20. september 1995 
og Nasjonal jordvernstrategi sist oppdatert i 2018. 
 
Juridisk betenkning vedr. båndleggingssoner, datert 27.05.2019  
Larvik kommune har bedt advokatfirmaet Hjort DA utarbeide en betenkning knyttet til fastsetting av 
hensynssone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven. Det er reist spørsmål om 
tre hovedtemaer: 

• Varigheten av båndlegging. 
• Bestemmelser til båndleggingssoner. 
• Rekkefølgebestemmelser til kommunedelplanen. 

Betenkningen oppsummeres i det etterfølgende. 
 
Varigheten av båndleggingen:  
«Rettsvirkningen av båndleggingen bortfaller automatisk ved utløpet av båndleggingsperioden, det vil si 
etter fire eller åtte år.» … 
«Dersom en båndlegging opphører uten at forutsatt regulering er vedtatt, står planmymdigheten i 
utgangspunktet fritt til å gjøre en fornyet vurdering av arealdisponeringen for de berørte arealene.» … 
«Et areal kan som en hovedregel bli båndlagt i inntil fire år. Båndlegging i ytterligere fire år er en 
unntaksregel. Etter vårt syn vil det derfor være i strid med loven å videreføre en båndlegging ved nytt 
planvedtak etter fire eller åtte år. Et eventuelt nytt vedtak for samme areal må som et klart utgangspunkt 
være (klart) forskjellig fra den første båndleggingen.» … 

https://opengov.360online.com/Meetings/vestfoldfk/Meetings/Details/767280?agendaItemId=206078
https://opengov.360online.com/Meetings/vestfoldfk/Meetings/Details/912807?agendaItemId=207910
https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/prod/wfdocument.ashx?journalpostid=2019041330&dokid=322443&versjon=5&variant=A&
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/handlingsprogrammet-for-jernbanesektoren-20182029-fastsatt/
https://www.larvik.kommune.no/media/1464/kommuneplanens-samfunnsdel-2012-2020.pdf
https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommuneplanens-arealdel/
https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommunedelplaner/kommunedelplan-larvik-by/
https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/planer-og-strategier/kommunedelplaner/kommunedelplan-steinressurser/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20182019/id2613210/sec7


«Etter vårt syn viser det ovennevnte at båndlegginsfristen på fire år er en reell begrensning. Slik vi ser det, 
krever loven at kommunen skal gjøre en forutgående vurdering av om det foreligger en tilstrekkelig grad 
av sannsynlighet for at de båndlagte arealene vil bli regulert som forutsatt etter fire år.» … 
«Dersom det på vedtakstidspunktet fremstår som mindre sannsynlig at regulering ikke vil bli vedtatt 
innen fire år, kan vi ikke se at det er hjemmel til å båndlegge arealer.» 
 
Bestemmelser til båndleggingssoner – rådighetsbegrensningen: 
«Båndleggingen er i seg selv en restriksjon på arealbruken innenfor sonen.» … 
«Som et utgangspunkt vil det bare være tillatt å foreslå tiltak som er direkte forbundet med 
båndleggingsformålet, i vårt tilfelle etablering av dobbelt jernbanespor med tilhørende bygninger, anlegg 
og konstruksjoner. Andre tiltak kan likevel være av en slik karakter at de ikke uten videre kommer i 
konflikt med båndleggingsformålet. Sentrale momenter i den forbindelse er arten, omfanget og 
varigheten av det enkelte tiltak.» …  
«Så lenge et areal er båndlagt, vil det ikke være tillatt å foreslå ordinær by- og eiendomsutvikling. 
Poenget med båndlegging er å «fryse» arealene innenfor sonen frem til det aktuelle formålet kan bli 
regulert og deretter gjennomført.» … 
«Ettersom båndlegging er så vidt inngripende for arealbruken innenfor sonen, er det som en motvekt 
fastsatt strenge fristregler. Båndlegging skal bare gi et «pusterom» for å få gjennomført en ønsket 
regulering. Båndlegging forutsetter at de aktuelle arealene blir regulert innen den lovbestemte fristen. I 
motsatt fall vil de underliggende arealformålene «gjenoppstå».» 
 
Rekkefølgebestemmelser til kommunedelplanen: 
«Vi kan ikke se at plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d gir hjemmel til å fastsette 
rekkefølgekrav. Eventuelle rekkefølgekrav må derfor være hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 4.» 
 

Faktiske opplysninger 
 
Planområdet 
Kommunedelplanen strekker seg fra Stokke i Sandefjord til Kleivertunnelen, den nye jernbanetunnelen 
under Martineåsen, i Larvik. Kommunedelplanen er delt opp i tre delstrekninger og på hver av 
delstrekning er det to eller flere korridorer. Delstrekningene er som følger: 
- Stokke – Virik som i sin helhet ligger i Sandefjord kommune,  
- Virik – Byskogen som ligger i begge kommunene,  
- Byskogen – Kleivertunnelen som i sin helhet ligger i Larvik kommune.  
Korridorene som er utredet er omtrent 300 meter på det smaleste og 1200 meter på det bredeste. Det 
er innenfor utredningskorridorene Bane NOR har utarbeidet forslaget til kommunedelplanen. Det er 
utarbeidet forslag til plankart med hensynssoner/ båndleggingssoner for samtlige korridorer. 
 
I byområdene er hensynssonen trukket 25 meter ut fra senterlinjen til det ytterste sporet, mens den 
utenfor byen er trukket 75 meter ut. Hensynssonen er derfor hovedsakelig i overkant av 50 meter bred i 
byområdene og 150 meter bred utenfor byområdene. Ferdig bygget dobbeltspor vil ha et betydelig 
smalere fotavtrykk. Endelig linjeføring avklares i reguleringsplanfasen.  
 
Under er det gitt en nærmere beskrivelse av korridorene som er utredet i Larvik kommune. Beskrivelsen 
er gitt med utgangspunkt i at man beveger seg fra nord mot sør.  
 
Byskogen - Kleivertunnelen  



På delstrekningen Byskogen – Kleivertunnelen er det utredet to korridorer, Kongegatakorridoren og 
Indre havn-korridoren. Begge disse kommer i et høyt og et lavt alternativ. 
 

 
 
 
I tabellen under gis en kort oppsummering av noen nøkkeltall for hver korridor på strekningen Byskogen 
- Kleivertunnelen. Avstandene er gitt i kilometer. 
 

  Indre havn høy Indre havn lav Kongegata høy Kongegata lav 
På terreng* 0,3 1 Høy 0,6 
Betongtrau (Åpent) 0,2 - 0,6 - 
Betongtunnel** 0,4 0,7 0,2 0,7 
Bergtunnel - - 0,7 0,1 
Bru 1,7 1,7 - 2,1 
Total 1,4 0,7 2 0,4 
*Dette inkluderer spor i skjæring og på fylling med og uten støttemurer 
** Inkluderer løsmassetunnel (Cut and cover) og Tunnellportaler 

 
Virik - Byskogen  
På delstrekningen Virik – Byskogen er det utredet to korridorer, Verningenkorridoren og 
Stålakerkorridoren. Stålakerkorridoren kommer i et vestlig og et østlig alternativ, heretter omtalt som 
Stålakerkorridoren vest og Stålakerkorridoren øst. 

 



 

 
 
 
Tabellen under gir en kort oppsummering av noen nøkkeltall for hver korridor på strekningen Virik – 
Byskogen. Tallene er i kilometer.   
 

  Stålaker øst  Stålaker vest Verningen  
På terreng* 8,1 8 8,3 
Betongtrau (Åpent) 0,1 0,1 0,5 
Betongtunnel** 0,2 0,1 0,1 
Bergtunnel 2,7 2,6 0,9 



Bru 1 1,4 2,2 
Total 12,1 12,2 12 
*Dette inkluderer spor i skjæring og på fylling med og uten støttemurer 
** Inkluderer løsmassetunnel (Cut and cover) og Tunnellportaler 

 
Formålet med planen 
Gjennom den politiske behandlingen skal det tas stilling til hvilke båndleggingskorridorer som skal vedtas 
for delstrekningene Sandefjord grense - Byskogen og Byskogen - Kleivertunnelen. Vedtatte 
båndleggingskorridorer vil være grunnlaget for det kommende reguleringsplanarbeidet for 
dobbeltsporet jernbane gjennom kommunen. 
 
Planstatus i området 
Båndleggingssonen blir liggende over formålene som er avsatt i kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplanen for Larvik by og eventuelle vedtatte reguleringsplaner. 
 
Tiltaket 
I konseptdokumentet for InterCity-prosjektet beskrives de tekniske løsningene og kravene som skal 
legges til grunn ved planleggingen av InterCity. Dette handler blant annet om hvor lange plattformer 
man skal legge til grunn og hvor høye hastigheter man skal dimensjonere jernbanen for.  
 
På strekningen Stokke – Larvik gjelder følgende rammer: 

· Det dimensjoneres for 250 km/t mellom byene. Gjennom byene har man valgt å planlegge for 
lavere hastigheter dersom kostnadsulempen har vært for stor eller det har vært fysiske 
begrensninger. 

· Det legges opp til 350 meter lange plattformer, slik at man kan kjøre triple togsett på alle 
InterCity-strekningene.  

· En dobbeltsporet trasé er i underkant av 13 meter bred. En typisk trasé uten plattformer vil 
beslaglegge et belte på 15 til 20 meter fra gjerde til gjerde.  

· I Larvik legges det opp til en tospors stasjon med sideplattformer. Plattformbredden er 5 
meter. 

På grunn av jernbanens strenge krav til både horisontal- og vertikalkurvatur er det generelt et stort 
innslag av fylling, skjæring, tunneler og bruer i alle korridorene i Larvik kommune.  
 
Tiltakshaver/forslagsstiller 
Bane NOR SF er forslagstiller og tiltakshaver. Med seg til å utarbeide planene har de hatt 
konsulentgruppen NOAV, bestående av Norconsult og Asplan Viak.  
 
Planprosess og medvirkning 
Varsling 
Oppstart av arbeid med kommunedelplanen og høring av planprogrammet ble varslet med brev til 
berørte kommuner og offentlige myndigheter, samt med annonse i Østlands-Posten den 1. mars 2017. 
Frist for å komme med merknader ble satt til 12. april 2017.  På bakgrunn av innkomne merknader i 
høringsperioden ble planprogrammet utvidet og Verningenkorridoren inkludert. Det ble gjennomført en 
tilleggshøring i perioden 21. august 2017 til 2. oktober 2017. Bane NOR mottok 176 merknader i den 
første høringsperioden og 15 merknader til tilleggshøringen.  
 



Planprogrammet 
Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i nye Larvik den 13. desember 2017. Vedtaket som ble 
fattet er linket til i avsnittet «Handlingsrom».  
 
Utleggelse til offentlig ettersyn og høring 
Kommunestyret la den 9. januar 2019 forslag til kommunedelplan for ny Inter City-trasé med 
konsekvensutredning for strekningen Sandefjord grense – Kleivertunnelen ut til offentlig ettersyn med 
alternative korridorer. Høringsfristen ble satt til 15. mars.  
Det har i høringsperioden kommet 168 merknader: 13 fra statlig og regional myndighet, 3 fra kommuner, 
47 fra forskjellige organisasjoner, 103 fra privatpersoner og 2 fra andre aktører. 
 
Alle merknader kan leses i “Samledokument merknader – Larvik kommune, juni 2019.” Det foreligger i 
tillegg et “Merknadsdokument – Larvik kommune, juni 2019”. I merknadsdokumentet besvares temaer 
som tas opp i flere av de innsendte merknadene. På bakgrunn av mottatte høringsuttalelser, 
kommunestyrets vedtak til offentlig ettersyn og høring samt den juridiske betenkningen fra 
advokatfirmaet Hjort DA, er 
planbestemmelser og plankart endret. I tillegg er Fagrapport naturressurser og Temarapport Bergeløkka 
revidert og følgende nye rapporter utarbeidet: 

- Tilleggsutredning steinindustrien. 
- Oppfølging av vedtak KST-005/19. 
- Trafikkvurdering Larvik. 

 
Administrasjonen har gått gjennom alle merknadene. Merknadene og det komplette planmaterialet pr. 
juni 2019, danner grunnlaget for rådmannens vurderinger og forslag til vedtak.  
 
Larvik kommune og Bane NOR samarbeidet om en medvirkningsplan for høringsperioden. Det har blitt 
arrangert flere åpne møter, møter med forskjellige interessegrupper og møter med privatpersoner. Et 
omfattende illustrasjonsmateriale har vært tilgjengelig på kulturhuset Bølgen. Bane NOR fikk også laget 
to fysiske modeller, en for hvert av stasjonsalternativene, etter henstilling fra kommunestyret.  
Elevrådet ved Thor Heyerdahl videregående skole har vært engasjert gjennom en egen 
medvirkningsprosess.  
 
Ved utlegging til offentlig ettersyn vedtok kommunestyret å be Bane NOR om en rekke justeringer og 
suppleringer av materialet som danner grunnlag for konsekvensutredningen av de alternative 
korridorene. Det er utarbeidet en egen rapport hvor vedtakspunktene svares ut: “Oppfølging av vedtak 
KST-005/19 – Larvik kommune, juni 2019”.  Rapporten er vedlagt denne saken. 
 
 
Innsigelser Byskogen - Kleivertunnelen 
Vestfold fylkeskommune har fremmet innsigelse til Indre Havn-korridoren, både høy og lav løsning: 
Innsigelsen begrunnes i hensynet til nasjonale og vesentlige regionale kulturminneinteresser og krav til 
ivaretakelse av disse, slik det følger av Nasjonale forventninger av 12.06.2015 samt Rundskriv T-2/16. 
 
Bane NOR har fremmet innsigelse til Kongegatakorridoren, lav løsning: Kongegata lav løsning er ca. 1140 
mill. kr. dyrere enn Kongegata høy løsning. Det vises til rundskriv T-2/09 der det heter at planer som er i 
motstrid med eller vesentlig fordyrer tiltak som inngår I Nasjonal transportplan eller er godkjent 
gjennom  KS1-systemet, gir grunnlag for å fremme innsigelse.    
 



Innsigelser Sandefjord grense – Byskogen 
Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har fremmet innsigelse til Stålakerkorridoren: Innsigelsen 
begrunnes med at trasévalget vil båndlegge og være til hinder for framtidig utnyttelse av svært viktige 
larvikittforekomster. 
 
Bane NOR har fremmet innsigelse til Verningenkorridoren: Korridoren har ca. 400 milioner kroner 
høyere investeringskostnad enn Stålakerkorridoren øst og har dermed lavest netto nytte. 
Verningenkorridoren har videre størst negative konsekvenser for de ikke-prissatte temaene av de 
vurderte korridorene på strekningen. 
 

Alle innsigelsesmyndighetene har fått tilbud om forhandlingsmøte, men har takket nei til dette og 
opprettholdt sine innsigelser. 

Faglig uenighet om kunnskapsgrunnlaget 
Fordi DMF i sitt varsel om innsigelse også uttrykte at steinressursene ikke var tilstrekkelig utredet, og 
Bane NOR er uenig i dette, har det vært en egen prosess for å få partene til å nærme seg hverandre. Det 
er laget en tilleggsrapport, men DMF fastholder at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. Larvik 
kommune har fått støtte fra Fylkesmannen i Vestfold for at Larvik kommune som planmyndighet kan 
gjøre en selvstendig vurdering rundt om tiltaket er tilstrekkelig utredet til at saken kan behandles. Larvik 
kommune har lang erfaring med å forvalte kommunens arealer inkludert steinressursene, har utarbeidet 
en egen tematisk kommunedelplan om forvaltningen av steinressursene og har personell på egen 
planvirksomhet med kompetanse innen geologi. Videre har Larvik kommune gått gjennom hele 
materialet som foreligger i saken, og har ut fra en helhetsvurdering konkludert med at saken er 
tilstrekkelig utredet til å kunne behandles som en plansak på kommunedelplannivå. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Direkte økonomiske konsekvenser for Larvik kommune har i hovedsak vært knyttet til det omfattende 
saksbehandlingsarbeidet med kommunedelplanen. I tillegg har det vært innhentet ekstern 
konsulentbistand for bl.a. mulighetsstudiene som ble utført av team ledet av henholdsvis LPO-Arkitekter 
og Dyrvik Arkitekter, og den juridiske betenkningen som ble utført av Hiorth DA. Kommunen har fått kr. 
480.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Dette har vært benyttet til arbeidet med mulighetsstudiene. 
 
Videre planprosess og oppfølging av vedtakspunkter vil kreve kontinuerlig oppfølging og betydelige 
personalressurser fra kommunen.  
 
Kostnader ved å gå inn i et eventuelt forpliktende samarbeid, til gjennomføring av plan- og 
designkonkurranse, til gjennomføring av midlertidige eller permanente tiltak, til å eventuelt gå inn i 
prosesser rundt tidlig erverv eller andre forhold som avledes av arbeidet med InterCity og som krever 
større ressurser må konkretiseres i egne saker. 

Konsekvenser for befolkningsvekst, verdiskaping og økt kompetanse 
Lokalisering av jernbanestasjon er et av de største byutviklingsgrep Larvik kommune har stått overfor på 
mange år. Et velfungerende knutepunkt med hyppige og punktlige avganger til arbeidsmarkedet i 
Grenland og nordover i Vestfold mot Osloregionen vil ha stor betydning for Larviks attraktivitet som 
bosted. I tillegg vil det være viktig for utvikling av eksisterende næringsliv og etablering av nye 
arbeidsplasser, spesielt i sentrum. Næringsarealer beliggende rundt en jernbanestasjon har høy 
næringsattraktivitet. Se for øvrig avsnittet om «Andre samfunnsmessige virkninger» I saken. 



  

Miljøfaktorer 
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og 
arbeidsmarkedene godt sammen. Utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter skal reduseres og 
hovedstadsområdet og byregionene skal avlastes for biltrafikk samtidig som behovet for ny 
vegutbygging skal minske.  
 

Konsekvenser for barn og unge 
Det er ikke gjennomført en egen temautredning som omhandler konsekvenser for barn og unge. Det 
vises til Fagrapport nærmiljø og friluftsliv som tar for seg konsekvensene de ulike traséene vil ha for 
dette temaet, og som også er aktuelt for barn og unge.  
 
Barn og unge er videre ivaretatt i kommunedelplanens retningslinjer § 1.2 under punktet Nærmiljø og 
friluftsliv, hvor det blant annet framgår at eksisterende nærmiljøanlegg, lekeplasser, rekreasjonsområder 
og andre arealer som brukes til lek og rekreasjon «skal primært opprettholdes i anleggsfase og skal 
istandsettes eller erstattes før det settes drift på nytt jernbanetiltak. Temaet skal også inngå i 
miljøoppfølgingsplanen».  
 

Alternative løsninger 
Kommunestyret står fritt til å gjøre endringer eller tilføyelser i rådmannens forslag til vedtakspunkter, ut 
over punkt 1 som er en generell bestemmelse med lovreferanse.   
 
Rådmannen fraråder å avvise saken, da det juridisk innebærer at hele kommeplanprosessen må starte på 
nytt. 
 
Rådmannen framlegger som alternativ at kommunestyret kan velge å følge hele eller strekningsvis 
anbefaling fra Bane NOR om å slutte seg til utredet korridor Stålaker øst på strekningen Sandefjord 
grense – Byskogen og utredet korridor Indre havn høy på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen.  
  
Det foreligger innsigelse til Stålakerkorridorene fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) og 
innsigelse til Indre havn høy (og lav) fra Vestfold fylkeskommune. Ved valg av disse alternativene vil 
kommunen derfor være i en meklingssituasjon i etterkant av et kommunestyrevedtak.  
 
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ALTERNATIVT VEDTAK: 

1. I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtas forslag til kommunedelplan med 
konsekvensutredning for ny jernbane (InterCity) gjennom Larvik kommune, plankart og 
bestemmelser, sist revidert juni 2019, for 

a. Indre havn-korridoren på strekningen Byskogen – Kleivertunnelen og stasjonsalternativ 
Indre havn høy.  

b. Stålaker øst-korridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen. 
 

2. For Indre havn-korridoren med stasjonsalternativ Indre havn høy på strekningen Byskogen – 
Kleivertunnelen, ber kommunestyret om at rådmannen i det kommende reguleringsplanarbeidet 
bidrar til at planen:  



a. baseres på at den beste og mest miljøvennlige byggemetoden, som vil gi kortest mulig 
byggeperiode og minst mulig negative ringvirkninger for lokalsamfunnet, benyttes ved 
gjennomføringen av tiltaket i de delene av traséen der eksisterende bebyggelse i stor 
grad vil kunne bli berørt.   

b. bygger på et valgt hovedgrep for brokonstruksjon i Hammerdalen og Indre havn, 
stasjonsløsning og knutepunktutvikling av de stasjonsnære områdene, framkommet 
gjennom en plan- og designkonkurranse gjennomført i et samarbeid mellom tiltakshaver, 
kommunen og eventuelle andre relevante aktører. 

c. sikrer Herregården mot setningsskader og istandsetter terreng, hageanlegg og 
forbindelser mot Larvik kirke på en måte som bidrar til å styrke sammenhenger og 
historiefortellingen rundt Larvik som grevskapsby i samarbeid med kommune og 
fylkeskommune. 

d. sikrer at Munken og Larvik stasjon kan bevares, at eldre trehus ved Munken kan flyttes 
fremfor å rives og at vegomlegging av Storgata tar mest mulig hensyn til det historiske 
bymiljøet og terrenget rundt Bedehuset, Kirkestredet og Skottebrygga i samarbeid med 
kommune og fylkeskommune.   

e. samordnes med eventuelt reguleringsarbeid for nytt rådhus, nytt læringssenter og/eller 
nytt torg i sentrum dersom disse gjennom sentrumsplanarbeidet skulle bli lokalisert i 
tilknytning til stasjon eller jernbaneanlegg. 

f. bygger på gode analyser som gjør det mulig å sikre nødvendige tiltak for gående, 
syklende og kollektivreisende, bilister og parkerende som til sammen vil gi en god 
helhetlig mobilitetsløsning. 

g. konkretiserer tiltak for gode og helsefremmende byrom og grøntanlegg, og for teknisk 
infrastruktur som dimensjoneres for å tåle framtidens klimaendringer. 

h. konkretiserer avbøtende tiltak for å skjerme eksisterende bebyggelse langs toglinja og 
spesielt ved Residensveien, Kirkestredet, i Hammerdalen, på Veldre/Øvre Langestrand og 
i nedre del av sentrum for øvrig mot lyd, vibrasjoner og visuell støy.  

i. fastsetter forebyggende tiltak for å forhindre at det oppstår negative ringvirkninger for 
Farriskilden. 

3. For Stålaker øst-korridoren på strekningen Sandefjord grense – Byskogen, ber kommunestyret om 
at rådmannen i det kommende reguleringsplanarbeidet bidrar til at planen:  

a. utreder optimalisering av makeskifte og arrondering av landbrukseiendommer med sikte 
på å redusere omfanget av omdisponering av landbruksjord. 

b. avklarer sikkerhetsavstand og rammebetingelser rundt jernbanetrasé gjennom 
steinressursene i området S20 kan skje på best mulig måte med hensyn på både å oppnå 
tilstrekkelig samfunnssikkerhet og effektiv utnyttelse av steinforekomstene. 

c. konkretiserer avbøtende tiltak for å skjerme eksisterende bebyggelse langs toglinje mot 
lyd, vibrasjoner og visuell støy.  

d. utreder eventuell flytting av Bærløkka i samarbeid med kommunen og fylkeskommunen.  
e. Sikrer høy arkitektonisk kvalitet for brokonstruksjon og tilhørende anlegg ved kryssingen 

av Lågen. 
f. Tar stilling til øvrige foreslåtte avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere 

konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenser.   
 

4. Kommunestyret ber om at rådmannen i pågående og fremtidig planarbeid har fokus på følgende 
tema relatert til avvikling av eksisterende Vestfoldbane eller utenforliggende hensyn ved realisering 
av nytt dobbeltspor: 



a. Samlet omfang og lokalisering av massedeponi, anleggsveier og andre midlertidige 
anleggstiltak. 

b. Framtidig utvikling av Indre havn når nytt dobbeltspor og stasjonsplassering er besluttet, 
samt rekkefølge på utviklingen av Indre havn sett i sammenheng med annen utvikling i 
Larvik by. 

c. Framtidig havnesportilknytning til Larvik havn basert på utredet løsning vist i 
Temarapport IPC-36-A-25766 Havnespor Larvik, og fastsetting av denne i 
kommuneplanens arealdel i påvente av forventet avklaring av status og framdrift for 
planlegging og realisering i Nasjonal Transportplan 2022-2033. 

d. Opprydding og etterbruk av eksisterende arealer og anlegg når ny jernbanelinje tas i 
bruk. 

 

Vurderinger og konsekvenser  
Kommunestyrets vedtakspunkter i sak 005/19 ved utleggelse av kommunedelplanen for ny 
dobbeltsporet jernbane gjennom Larvik kommune til offentlig ettersyn og høring, er svart ut i et eget 
dokument fra Bane NOR kalt «Oppfølging av vedtak KST 005/19 – Larvik kommune», juni 2019, se 
vedlegg. Noen av punktene er svart ut på andre måter. Det framgår da av dokumentet hvordan dette er 
gjort og hvor besvarelsen er tilgjengelig. 
Rådmannen er tilfreds med hvordan Bane NOR har svart ut vedtakspunktene. Et av punktene omhandlet 
status for havnetilknytning som ble fulgt opp av Larvik kommune i eget møte med Jernbanedirektoratet 
men ikke ledet fram til noen avklaring.  
 
I det etterfølgende gjør rådmannen en kort vurdering av utredningstemaene for den aktuelle 
strekningen og kommer til slutt med sin anbefaling. Saken inneholder også et avsnitt med rådmannens 
avsluttende kommentarer. 
 
STREKNINGEN BYSKOGEN – KLEIVERTUNNELEN 
Bane NORs anbefaling ved oversendelse av forslag til kommunedelplan: 
Anbefalingene har ikke endret seg som en følge av tilleggsutredningene etter 1. gangs behandling. 

• Bane NOR anbefaler Indre havn, høy løsning og begrunner det med følgende:  
«Indre havn høy løsning har noe høyere investeringskostnad enn Indre havn lav løsning, men er 
vurdert som bedre for ikke-prissatte tema. En hevet stasjon med fri høyde for passasje under 
jernbanen vil gi gode forbindelsesmuligheter mellom byen og sjøen og redusere de fysiske 
barrierevirkningene sammenlignet med dagens situasjon.»  

• Bane NOR anbefaler ikke Kongegata høy løsning.  
• Bane NOR anbefaler ikke Indre Havn lav løsning.  
• Bane NOR fraråder Kongegata lav løsning.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-4, begrunnet i hensynet til nasjonale og vesentlige 
regionale kulturminneinteresser og krav til ivaretakelse av disse, har Vestfold fylkeskommune fremmet 
innsigelse til begge Indre havn alternativene, både høy og lav. Vestfoldmuseenes styre støtter heller ikke 
Bane NORs vurdering av Indre havn høy som anbefalt løsning. 
 
Utover dette uttrykker flere av de innkomne merknadene bekymring for hvilke konsekvenser en korridor 
i Indre havn vil kunne ha for Herregården, Kongeinskripsjonene og kulturmiljøet 



Herregården/Tollerodden og Storgata/Bøkkerfjellet. Flere har betenkeligheter med virkningen 
Kongegata-korridoren har for verneverdige bygninger i øvre del av sentrum rundt Torget.  
 
Ved 1.gangsbehandling av planforslaget stilte rådmannen seg bak vurderingen i fagrapporten om at alle 
korridorene fra Byskogen til Kleivertunnelen medfører store negative konsekvenser for kulturminner og 
kulturmiljø i Larvik sentrum, men stilte seg ikke bak rangeringen i fagrapporten med Indre havn høy som 
alternativet med minst negative konsekvenser. Bakgrunnen for rådmannens vurdering var den store 
usikkerheten som knyttes til hvilke konsekvenser Indre havn korridoren kan medføre for Herregården, 
med store inngrep og rystelser forårsaket av sprenging, spunting og anleggstrafikk kun 20 meter fra 
bygningen. Korridoren medfører i tillegg store terrenginngrep og fjellskjæring mellom Munken og 
Herregården, og spesielt alternativ Indre havn høy med hevet jernbanekonstruksjon en betydelig visuell 
forringelse som påvirker opplevelsen av de mest verdifulle kulturmiljøene i Larvik by. 

Kommunestyret ba i vedtakspunkt 3a og c, sak KST-005/19, Bane NOR om å svare ut hvordan avbøtende 
tiltak vil kunne påvirke konsekvensgraden for kulturminner i de ulike korridoralternativene, og  og om å 
tydeliggjøre hvordan alternativet Indre havn høy innvirker på Herregårdens fundamenter, konstruksjon 
og historiske kontekst. Bane NOR har svart ut vedtakspunkt 3 a og c i rapporten Oppfølging av vedtak 
KST-005/19, dok.nr.  ICP-36-A-25633, punkt 2.7 og punkt 4. Rapporten konkluderer med at gjennom bruk 
av avbøtende tiltak vil konsekvensgraden for Kongegata høy løsning og Indre havn høy løsning kunne bli 
lik. Samlet er tiltakene knyttet til Herregården fortsatt vurdert som så usikre at de ikke vil endre samlet 
konsekvensgrad for Indre havn korridorene. Gjennomføring av avbøtende tiltak i Kongegatakorridoren 
høy løsning vil bidra til å redusere negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø noe, men risikoen 
anses fortsatt som stor.  

Rådmannen kan ikke se at det i det supplerte planmaterialet fra Bane NOR har fremkommet ny 
informasjon som eliminerer usikkerheten knyttet til fare for setninger på Herregården ved 
gjennomføring av Indre havn korridoren. Avbøtende tiltak som refundamentering med jetpeler kan 
muligens sikre bygningen mot eventuelle setninger.  
 
Videre viser det supplerte planmaterialet at Indre havn korridoren medfører store terrenginngrep 
mellom Munken og Herregården, som vil bli godt synlig fra Indre havn og Herregårdssletta. Synligheten 
kan reduseres noe ved avbøtende tiltak som forlenging av betongtunnellen og beplantning rundt denne, 
men terrenginngrepet vil allikevel bidra til en forringelse av opplevelsesverdien. Indre havn korridoren 
omfatter også terrengtiltak svært nær kongeinskripsjonene i Herregårdsbakken, og at disse ikke vil 
påvirkes vurderer rådmannen som usikkert. Alternativ Indre havn høy medfører omlegging av Storgata 
ned mot Skottebrygga/Tollerodden, og riving av den gamle godsbygningen på sporområdet.  
 
Utover dette medfører Indre havn høy løsning oppføring av en dominerende hevet jernbanebru delvis 
gjennom og i front av kulturmiljøet Storgata/Steinane/Bøkkerfjellet. Etter rådmannens vurdering 
innebærer jernbanebrua en betydelig visuell forringelse av området, som igjen vil påvirke opplevelsen av 
kulturmiljøet. Brua vil også bidra til å redusere den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og 
Larviksfjorden. Videre vil jernbanebrua ligge i sterk nærføring til både verneverdige Munken og de freda 
bygningene Larvik stasjon og Tollboden. Dette vil medføre en forringelse av opplevelseskvaliteter knyttet 
til disse byggene. Indre havn lav medfører riving av Munken, da det blir nødvendig med omlegging av 
Storgata på denne strekningen.  
 
Videre innebærer begge Indre havn alternativene riving av deler av Mølla i kulturmiljøet Hammerdalen. 
For Indre havn korridoren er avbøtende tiltak vurdert å ikke kunne endre samlet konsekvensgrad.  



 
Det supplerte planmaterialet bidrar til å styrke rådmannens oppfatning av at Kongegata korridoren vil ha 
minst negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. Kongegata korridoren innebærer riktignok 
fjerning av flere verneverdige enkeltbygninger i nedre del av Bøkelia/Kongegata, i tilknytning til Torget 
samt i nordvestre del av Steinane. Det supplerte planmaterialet viser imidlertid at avbøtende tiltak vil 
kunne gi en lavere negativ konsekvens, blant annet ved eventuell tilbakeføring av verneverdig 
trehusbebyggelse og reetablering av historisk gatestruktur. Stedstilpasset bru gjennom Hammerdalen er 
også vurdert å kunne senke konsekvensgraden.  
 
Sett i sammenheng med konsekvensene Indre havnkorridoren får for de mest verdifulle kulturmiljøene i 
Larvik sentrum, samt muligheten for avbøtende tiltak, mener rådmannen Kongegata korridoren har 
minst negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. 
 

Landskapsbilde  
Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ba kommunestyret i vedtakspunkt 3a, sak KST-005/19, Bane 
NOR om å svare ut hvordan avbøtende tiltak vil kunne påvirke konsekvensgraden for landskapsbilde i de 
ulike korridoralternativene.  

Bane NOR har svart ut vedtakspunkt 3 a i rapporten Oppfølging av vedtak KST-005/19, dok.nr.  ICP-36-A-
25633, punkt 2.5.  Samlet er potensialet for redusert negativ konsekvens for landskapsbilde vurdert som 
vesentlig større i Kongegataalternativene enn i Indre havn alternativene. Dette innebærer at planlegging 
og gjennomføring av avbøtende tiltak kan bidra til at rangeringen av korridorer og løsninger på 
strekningen Byskogen-Kleivertunnelen blir endret for tema landskapsbilde. Kongegata høy løsning vil 
kunne bli rangert som nummer 1. 

Det supplerte materialet bidrar til å styrke rådmannens vurdering fra 1. gangsbehandling av 
planforslaget om at alternativet Indre havn høy vil få de største negative konsekvensene for 
landskapsbildet i Larvik sentrum. Etter rådmannens vurdering vil den foreslåtte jernbanebrua ha 
dimensjoner, både i høyde og bredde, som bryter skalaen i området og blir et svært dominerende 
element. Dette medfører en visuell forringelse av identitetsskapende landskaps- og opplevelseskvaliteter 
ved Larviks sentrale sjøfront. Etablering av ny bebyggelse rundt jernbanebrua vil kunne bidra til å skjule 
konstruksjonen noe. Der det ikke etableres bebyggelse vil brua fremdeles være svært godt synlig og vil 
etter, rådmannens oppfatning, i stor grad bryte med småbyskalaen i omkringliggende bebyggelse.  
 
Kongegatakorridoren medfører også en stor endring av landskapsbildet ved at flere bygninger må fjernes 
for å bygge betongtunnelen ovenfra. Langs denne diagonalen vil det i kvartalene mellom 
Jegersborggate/Karlsrogata/Prinsegata/Haralds gate oppstå et åpent område, på ca. 90 m x 100 m, som 
ikke er der i dag. Torget får en mer utydelig avgrensning, og vil oppfattes som større enn i dag. Flere av 
byggene ved Torget har positive visuelle kvaliteter som vil gå tapt.  

Det supplerte planmaterialet bidrar til å styrke rådmannens oppfatning av at Kongegatakorridorene vil 
ha minst negativ konsekvens for landskapsbildet i Larvik sentrum. I følge det supplerte materialet fra 
Bane NOR er potensialet for redusert negativ konsekvens ved gjennomføring av avbøtende tiltak vurdert 
som vesentlig større i Kongegatakorridoren enn i Indre havn korridoren. Avbøtende tiltak som i 
utredningen er vurdert å gi positiv effekt er eventuell reetablering av de viktigste bygningene med 
verneverdi som bidrar til å danne byrom.  
 



På lengre sikt vil Kongegatakorridorene etter rådmannens vurdering ha en godt tilpasset og diskret 
plassering i landskapet, og bare være synlig fra kort avstand når man nærmer seg stasjonen nederst i 
Bøkelia/Kongegata. Dette vil ytterligere kunne forbedres ved etablering av ny bebyggelse og/eller 
eventuell tilbakeføring av verneverdige bygg.  

Nærmiljø og friluftsliv 
Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ba kommunestyret i vedtakspunkt 3a, sak KST-005/19, Bane 
NOR om å svare ut hvordan avbøtende tiltak vil kunne påvirke konsekvensgraden for nærmiljø og 
friluftsliv i de ulike korridoralternativene. Videre ble Bane NOR i punkt 3 b i samme sak bedt om å 
synliggjøre og vektlegge de positive konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv ved å fjerne eksisterende 
jernbaneanlegg gjennom Indre havn og Hammerdalen.  

Bane NOR har svart ut vedtakspunkt 3 a og b i rapporten Oppfølging av vedtak KST-005/19, dok.nr. ICP-
36-A-25633 i punkt 2.6 og punkt 3.4.  Det konkluderes i punkt 2.6 med at for Kongegata- og Indre havn-
korridorene vil gjennomføring av avbøtende tiltak i gruppe 1 (Tiltak som kan endre konsekvens på dette 
plannivået) medføre at konsekvensene lokalt kan bli mer positive, men vil imidlertid ikke være nok til å 
den samlede vurderingen og rangeringen av korridorer og løsninger på strekningen Byskogen-
Kleivertunnelen. Ved gjennomføring av ytterligere tiltak er potensialet for endret konsekvensgrad for 
tema nærmiljø og friluftsliv vurdert større i Kongegatakorridoren enn i Indre havn-korridoren. Nevnte 
eksempler på slike tiltak er økonomiske virkemidler for å sikre rask reetablering av berørte bo- og 
bymiljøer, konstruksjon betongtunnelen slik at bebyggelse kan reetableres over tunnelen, opparbeide 
byrom med høy kvalitet på arealene over tunnelene både i sentrum og på Farriseidet. For disse tiltakene 
må det også gjøres en vurdering av om kostnad står i forhold til den positive virkningen som oppnås og 
hvordan tiltakene skal finansieres. 
 
I punkt 3.4 er konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv ved å fjerne eksisterende jernbaneanlegg 
gjennom Indre havn og Hammerdalen vurdert. Det konkluderes i rapporten med økt positiv 
konsekvensgrad for begge delområder, begrunnet med redusert barrierevirkning, bedre tilgjengelighet 
mellom byen og sjøen og redusert støy. Potensialet for ytterligere økt positiv virkning er vurdert å være 
stort, blant annet gjennom opprusting og ny bruk av arealene, men at dette vil avhenge av framtidig 
arealbruk i områdene.  
 
Det supplerte materialet fra Bane NOR bidrar til å styrke rådmannens vurdering fra 1. gangsbehandling  
om at alternativ Kongegata høy på lang sikt vil ha størst positive konsekvenser for nærmiljøet i Larvik 
sentrum. 
 
På kort sikt mener rådmannen at begge jernbanekorridorene har negative konsekvenser for nærmiljøet i 
Larvik sentrum, men at Kongegatakorridoren har de største. Bakgrunnen for dette er at byggingen av 
betongtunnelen gjennom deler av sentrum, samt bygging på Farriseidet, medfører at ca. 220 boenheter 
samt flere næringsbygg må fjernes. De berørte har krav på innløsing av eiendommen og erstatning, som i 
utgangspunktet skjer i etterkant av vedtatt reguleringsplan og i regi av Bane NOR.  
 
På lang sikt mener rådmannen imidlertid at Indre havn-korridoren har størst negative konsekvenser for 
nærmiljø og friluftsliv i Larvik sentrum. Bakgrunnen for dette er rådmannens vurdering av at plasseringen 
og utformingen av stasjonsalternativene i Indre havn i stor grad forringer opplevelseskvaliteter og 
utviklingspotensialet for disse svært attraktive friluftsarealene.  
 



I alternativ Indre havn høy skaper den hevede stasjonen bedre fysisk tilgjengelighet mellom Storgata og 
sjøfronten, og dette vurderes som positivt. Den nye stasjonen er imidlertid plassert slik at arealet mellom 
Storgata og sjøen blir delt i to, der halvdelen mot Storgata blir større og halvdelen mot sjøsiden blir 
mindre enn i dag. Den vestre delen av den nye stasjonen blir dermed liggende delvis over kommunens 
friområder, og på det smaleste er avstanden mellom den hevede jernbanebrua og sjøkanten ved Østre 
brygge kun 25 meter. Denne forskyvningen samt hevingen av sporet resulterer i at arealet mellom Østre 
brygge og Tollboden vil oppleves som mindre åpent og attraktivt enn i dag. Siden jernbanebrua er hevet 
ca. 9 meter over terrenget vil den også føre til at deler av friområdene får mer skygge på ettermiddag og 
kveld. Etter rådmannens vurdering får jernbanebrua dimensjoner og utforming som bryter med 
småbyskalaen i omkringliggende bebyggelse, og som bidrar til en sterk forringelse av 
opplevelseskvalitetene i et av de aller viktigste bynære friluftsområdene i Larvik. Dette vurderes som 
svært negativt da disse sjønære friluftsområdene benyttes av svært mange både som sosial møteplass og 
som turområde.   

På lang sikt vurderes alternativ Kongegata høy å ha størst potensiale for å videreutvikle både øvre del av 
sentrum og Indre havn som attraktive nærmiljøer. I mellomrommene som oppstår ved riving av bygg kan 
det etableres ny bebyggelse med funksjoner som tilfører nødvendig aktivitet til områdene rundt Torget. 
Der det ikke kan etableres bygninger kan det opparbeides nye byrom med høy kvalitet. Arealene i Indre 
havn kan frigjøres til ny bruk ved at sporområdene, som i dag fungerer som en fysisk barriere mellom 
ulike deler av sentrum, kan fjernes i sin helhet. Dette gjør det mulig å knytte de ulike sentrumsområdene 
sammen på en helt annen måte enn i dag, og sjøfronten blir mye mer tilgjengelig fra områdene rundt.  

Det supplerte planmaterialet fra Bane NOR viser at det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak som 
minsker de kortsiktige negative konsekvensene av alternativ Kongegata høy. Det må tas sikte på rask 
reetablering av berørte bo- og bymiljøersom vil kreve en langvarig og målrettet innsats fra kommunen 
både frem til og i etterkant av anleggsfasen, og samarbeid mellom kommunen, Bane NOR og private 
initiativ om både planlegging og finansiering.   
 
For å konsentrere nødvendig innsats til de berørte sentrumsområdene bør det som en del av 
Kommundelplan for Larvik by vurderes å vedta rekkefølgekrav som prioriterer utvikling av disse 
områdene. Dersom deler av Indre havn skal utvikles med bebyggelse bør dette i hovedsak skje i etterkant 
av at berørte bo- og bymiljøer i øvre sentrum er reetablert.  
 
For å minske ulempene og tidsrommet med usikkerhet for beboere med eiendommer i dagsonedelen av 
båndleggingssonen, bør muligheten for tidlig innløsing av eiendommer vurderes.  
 
Det bør i videre planfaser vurderes om hele eller deler av betongtunnelen gjennom sentrum skal bygges 
for å tåle fundamentering av bebyggelse, og det bør lages en trinnvis plan for oppgradering av byrom 
både i øvre del av sentrum og i Indre havn.  
 

Naturressurser (Farriskilden omtales under avsnittet om hydrogeologi) 
Ingen naturressurser av betydning vil bli berørt i hverken Indre havn-korridoren eller Kongegata-
korridoren.  
 

Naturmangfold 
Både Indre havn – og Kongegatakorridorene vurderes å ha ubetydelig konsekvens for naturmangfoldet 
på strekningen Byskogen-Kleivertunnelen.  
 



Andre samfunnsmessige virkninger 
Et attraktivt bysentrum med urbane aktiviteter og kvaliteter, er en viktig forutsetning og et sentralt 
virkemiddel for at kommunen skal kunne tiltrekke seg innbyggere i den riktige aldersgruppen og med 
den rette kompetansen, og danne grunnlag for et vekstkraftig næringsliv.  
 
Ny InterCity-forbindelse og jernbanestasjon vil være en katalysator for vekst og utvikling i Larvik 
sentrum, og stasjonsplasseringen vil ha stor betydning for hvordan Larvik sentrum kan utvikle seg på lang 
sikt. Det er avgjørende å sikre at en ny stasjon i størst mulig grad tilrettelegger for økte investeringer i 
eiendomsutvikling, vekst i antall arbeidsplasser tilknyttet sentrum, og et økonomisk bærekraftig grunnlag 
for drive næringsvirksomhet i sentrum – som videre vil ha positiv effekt på nærings- og boattraktivitet i 
kommunen. Dette krever en sentral stasjonsplassering. Offentlige investeringer i bygningsmasse og 
infrastruktur kaster mer av seg når de legges i områder der det allerede er bygningsmasse og 
menneskelig aktivitet.  
 
For å sikre et økonomisk bærekraftig sentrum er man avhengig av å sikre at det er tydelig definert og 
geografisk avgrenset og med tilstrekkelig tetthet av beboere og arbeidsplasser. Et konsentrert sentrum 
gir et høyere publikumsgrunnlag, og dermed et mer solid markedsgrunnlag for de næringsdrivende i 
handels- og servicenæringen. Dette gir muligheter for mer effektive tjenester og tilbud, som øker byens 
attraktivitet og gir rom for urbane aktiviteter og kvaliteter. 
 
Pr. i dag er situasjonen i kommunen at for mange kontorbaserte virksomheter velger å etablere seg 
utenfor Larvik sentrum. Hensyn til tilgjengelighet og parkeringsforhold, samt mangel på egnede arealer 
og lokaler i sentrum, kan være medvirkende årsaker til dette. Det er rimelig å anta at flere kontorbaserte 
virksomheter ville lokalisert seg i sentrum dersom forholdene hadde ligget bedre til rette for det, og ny 
jernbanestasjon kan være et viktig virkemiddel for å påvike dette. Det er en sterk sammenheng mellom 
viljen til å investere i næringseiendom og nærheten til jernbanestasjon, og  klart definerte 
næringsområder med høy utnyttelsesgrad i umiddelbar nærhet til ny stasjon vil øke attraktiviteten for 
næringslivet. Det er derfor viktig å se på hvilket potensial stasjonsalternativene har for 
knutepunktsutvikling.   
 
Ved 1. gangs behandling av planmaterialet mente rådmannen at vurderingene som var gjort av 
potensialet for knutepunktutvikling i tilknytning til stasjonsalternativene ga et uriktig bilde av 
situasjonen, blant annet ved at det var lagt til grunn et for høyt utviklingspotensial i Indre havn. I tillegg 
var det regnet inn arealer som allerede er i ferd med å utvikles, som Grandkvartalet, og under 
planlegging med forholdsvis nært forestående realisering, som Langes gate. Rådmannen vurderte også at 
mulig utviklingspotensial i tilknytning til stasjonen i Kongegata og omkringliggende sentrumsarealer var 
for dårlig vurdert.  
 
I det reviderte planmaterialet fra Bane NOR er overnevnte tildels svart ut, og rådmannen ser at det er 
gjort justeringer i arealregnskapet for knutepunktutvikling. Bane NOR konkluderer fremdeles med at 
Indre havn korridoren har størst potensial for knutepunktutvikling, og at arealene i  Indre havn kan 
bebygges samtidig som Larvik kommune tar vare på og legger til rette for allmenne friområder. I denne 
sammenheng viser Bane NOR til eksempler på områder med kombinert høy arealutnyttelse og allment 
tilgjengelige friområder i strandsonen. Bane NOR påpeker at det i konsekvesnutredningen er tatt høyde 
for en tilsvarende kombinert bruk når utviklingspotensialet i Indre havn er vurdert. 
 
Ved 1. gangs behandling mente rådmannen videre at det var lagt til grunn uklare forutsetninger for 
vektingen av nærheten de potensielle utviklingsarealene har til stasjonsalternativene. Konklusjonen i 



rapporten viste at utviklingspotensialet innenfor en 500-meters radius er tre ganger så stor for 
alternativene i Kongegata (203 daa) enn i Indre havn (75 daa). Allikevel ble stasjonen i Indre havn vurdert 
å være vesentlig mer gunstig for lokal utvikling enn Kongegatastasjonen fordi disse arealene ligger helt 
inntil stasjonen. For å forklare hvorfor arealer tett på stasjonen er tillagt størst vekt vises det i det 
reviderte materialet til «3-minuttsregelen» som sier at investeringsvilje og leietakerinteresse går 
dramatisk ned for næringsarealer som ligger mer enn 3 minutters gange (ca. 200-300 meter) fra 
skinnegående kollektivtilbud. Dette gjelder primært kontor og annen arealeffektiv næring, hvor ansatte i 
liten grad har behov for egen bil i løpet av arbeidsdagen. Kort avstand mellom stasjon og arbeidsplass er 
nødvendig for at arbeidstakere skal være villig til å reise med tog til jobb.  Det er videre  lagt til grunn 
anbefalte sentrumsstørrelser fra tidligere Miljøverndepartementet, hvor målet er å få til attraktive, 
varierte og miljøvennlige sentrumsområder gjennom konsentrasjon og korte gangavstander mellom de 
viktigste funksjonene og til kollektivknutepunktet. Larvik by vurderes i denne sammenheng å ligge et 
sted mellom mindre og mellomstore byer og tettsteder, og dermed en anbefalt en sentrums-størrelse på 
200-400 meter i radius, målt fra sentralt kollektivknutepunkt.  
 
Rådmannen stiller seg ikke bak konklusjonen om at stasjonsalternativene i Indre havn har det største 
utbyggingspotensialet, da arealregnskapet viser at det innenfor en 500-meters radius av stasjonen i 
Kongegata finnes et potensielt utviklingsareal som er tre ganger så stort. Saggården (Hammerdalen) 
ligger bare 100 meter unna, og både Indre havn og Bergeløkka ligger 400 meter unna stasjonen i 
Kongegata. I tillegg ligger det et utviklingspotensial i diagonalen der bygg må fjernes for å etablere 
betongtunnelen, mellom nedre del av Kongegata og Jegersborggate. Handlingsrommet for å bygge oppå 
hele eller deler av betongtunnelen må avklares i neste planfase. 
 
Rådmannen stiller seg bak vurderingene om at næringsarealer bør ligge så nært stasjonen som mulig, 
men mener det er større mulighet for å realisere dette med en stasjon i Kongegata. Med utgangspunkt i 
at det i Indre havn ønskes at tilsvarende arealandel som i dag skal benyttes til frilufts- og 
aktivitetsområder, samt at selve stasjonen og en omlokalisert Storgate vil beslaglegge mye areal, mener 
rådmannen at handlingsrommet for utvikling av næringsarealer i tilknytning til en stasjon i Indre havn er 
svært begrenset. Dersom det bygges tettere i Indre havn på bekostning av friluftsområder vil dette bidra 
til å flytte tyngdepunktet ned til sjøfronten og svekke sentrumsstrukturen rundt Torget, og samtidig skje 
på bekostning av allmennhetens bruk av området.   
 
Med stasjon i Kongegata kan eksisterende jernbaneanlegg fjernes fra sjøfronten i Indre havn, og således 
frigjøre større arealer for potensiell utvikling. Med større arealer tilgjengelig gis det bedre mulighet for å 
skape en god balanse mellom arealer som eventuelt bebygges og arealer som beholdes som frilufts- og 
aktivitetsområder for allmenheten.  
 
Mulighetsstudiene for sentrumsutvikling, som ble presentert i januar, illustrerer muligheter og 
begrensninger for byutvikling knyttet til de de to alternative stasjonslokaliseringene.  
Studiene har vært nyttige supplement til beslutningsgrunnlaget, når rådmannen har gjort sin vurdering 
av stasjonsplassering.  
 
Virkningene på byliv og sentrumshandel før, under og etter anleggsperioden for alternativ Kongegata  
Vedtakspunkt 11 fra 1. gangs behandling av planforslaget, som omhandler virkningene på byliv og 
sentrumshandel før, under og ved reetablering etter anleggsperioden for alternativ Kongegata, er svart 
ut av Bane NOR i rapporten Oppfølging av vedtak KST-005/19, dok.nr.  ICP-36-A-25633, kapittel 15. I det 
reviderte planmaterialet er virkningene for sentrum delt inn i tre faser: 
 



Båndleggingsperioden 
I planmaterialet fra Bane NOR anslås det at det i båndleggingsperioden vil det være begrenset med 
investering i, og vedlikehold av bygningsmassen som ligger i båndleggingssonen. Tomme lokaler og lav 
aktivitet kan føre til at området forslummes. Det foreslås at kommunen, gårdeiere og Bane NOR 
samarbeider om tiltak som kan motvirke dette og som skaper aktivitet f.eks. etablering av midlertidige 
byrom. Midlertidigheten muliggjør også utleie av lokaler til virksomheter som ellers har for lav 
betalingsevne til å etablere seg i sentrum, som for eksempel startup bedrifter, pop-up butikker og ulike 
former for kunstnerisk virksomhet. Det konkluderes med at båndleggingsperioden sannsynligvis ikke vil 
påvirke øvrige deler av sentrum i vesentlig grad dersom en lykkes med dette. 
 
Rådmannen støtter de overnevnte forslagene til midlertidig aktiviteter. Dette vil kunne skje i et 
samarbeid mellom kommunen, sentrumsaktørene, Bane NOR og ulike lag/foreninger, og bør søkes 
gjennomført også i anleggsfasen.  
 
Utover dette anbefaler rådmannen at det i båndleggingsperioden, og som en del av sentrumsplanen, bør 
utarbeides en trinnvis plan for opparbeiding av byrom i de ulike bydelene innenfor sentrumssonen. Det 
anbefales å prioritere opparbeiding av byrom i øvre sentrum rundt Torget med aktiviteter som tiltrekker 
barnefamilier. Et eksempel på dette kan være opparbeiding av byparken på Bøkkerfjellet med en stor 
moderne lekeplass og kafevirksomhet. For å binde sammen øvre del av sentrum og Indre havn bør 
muligheten for å realisere Bøkkerheisen vurderes. 
 
Utover overnevnte må kommunen frem mot anleggsfasen bidra til å planlegge ytterligere avbøtende 
tiltak. 
 
Anleggsfasen 
I anleggsfasen vil flere bygninger fjernes og flere virksomheter og sentrumsgater vil periodevis bliberørt i 
større eller mindre grad. I det supplerte planmaterialet fra Bane NOR vises det til at 350 arbeidsplasser 
fordelt på ca. 40 bedrifter innen handel, servering og lignende virksomheter vil kunne bli direkte berørt 
av tiltaket, enten ved at bygg må rives eller at blir krevende å opprettholde driften grunnet vanskelige 
atkomstforhold. Drøyt 800 arbeidsplasser i andre næringer anses også å kunne bli direkte berørt i 
anleggsfasen. Konsekvensen for disse vil til dels avhenge av behovet for besøk. Det vises videre til at 
ytterligere 1100 arbeidsplasser vil kunne bli indirekte berørt, inkludert 450 innen handel, servering, 
service og lignende virksomheter som følge av redusert tilgjengelighet til sentrum med bil og buss fra 
sør.  

Rådmannen har gått igjennom kilden til de overnevnte tallene, og slår fast at det her forekommer store 
unøyaktigheter. I tallene over arbeidsplasser som er vurdert å kunne bli direkte berørt ligger blant annet 
rundt 90 stk. inne i Amfi kjøpesenter og flere hundre er kommunal virksomhet. Flere arbeidsplasser er 
medregnet to ganger, både som direkte og indirekte berørt, og flere bedrifter finnes ikke lenger eller har 
flyttet. I tillegg inneholder tallene arbeidsplasser som strekker seg over et stort geografisk område, 
nesten helt opp til biblioteket i Nansetgata.  
 
Ved en gjennomgang har rådmannen funnet at i underkant av 20 butikker og ca. 90 ansatte i handels-
/servicenæringen er lokalisert i bygninger som må fjernes når betongtunnelen skal etableres. Utover 
dette vil også arbeidsplasser i tilstøtende gater berøres periodevis, blant annet ved redusert 
fremkommelighet. Rådmannen ønsker å være tydelig på at anleggsfasen i forbindelse med stasjon i 
Kongegata vil bli utfordrende for deler av næringslivet i sentrum, og vil derfor understreke viktigheten av 
å gjennomføre avbøtende tiltak for å avlaste næringsaktørene i både båndleggings- og anleggsfasen.    



 
Et sentralt virkemiddel som kommunen bør vurdere er å selv ta en aktiv rolle i å sikre sentrumsaktørene 
tilgang på midlertidige lokaler, gjennom f.eks. investere i og utvikler næringseiendom. Høsten 2018 
gjennomførte kommunen en mulighetsstudie for sentrumsutvikling, inkludert ny jernbanestasjon og 
plassering av nytt rådhus og kunnskapssenter (samlokalisert Larvik læringssenter og bibliotek). Det ble i 
studien løftet et forslag om å bygge nytt rådhus der Torget er i dag, og å bygge nytt torg ved 
Odbergkvartalet (der flere bygg må fjernes for å bygge tunnelen). Dersom kommunen ønsker å gå videre 
med dette forslaget mener rådmannen det bør vurderes om et slikt bygg kan inneholde næringsarealer 
på gateplan, som kan tilbys næringsaktørene som må flytte i anleggsfasen. Oppføring av dette bygget bør 
eventuelt skje i forkant av  selve anleggsfasen. 
 
Rådmannen ser det som en forutsetning at tiltaket gjennomføres med byggemetoder som er så 
skånsomme som mulig, og som forkorter tidsrommet anleggsvirksomheten pågår i sentrums-kvartalene. 
En egnet metode for dette kan være cut & cover, der traseen kan deles opp i flere etapper gjennom 
sentrum. I hver etappe settes det ned en spunt der tunnelveggene skal være, det graves så ned til 
dybden tunneltaket skal ligge på, og så støpes betongtaket slik at det hviler på spunten. Dette gjør det 
mulig å starte opparbeidingen av arealene over taket så snart dette er på plass. Tunnelen kan så graves 
ut nedenfra, under taket. Dette vil kunne spare sentrum for en stor del av anleggsarbeidet, tidsrommet 
med anleggsvirksomhet kan forkortes drastisk og en stor del av massetransporten vil også kunne skje 
utenfor sentrum. Oppdelingen i etapper vil bidra til at sentrum vil være tilgjengelig gjennom hele 
anleggsfasen.  
 
For å så raskt som mulig dra nytte av den store infrastrukturinvesteringen og forkorte tidsrommet med 
anleggsvirksomhet i sentrum, bør det tas sikte på å utvikle nye næringsarealer i enkelte av de 
tilgrensende kvartalene parallelt med byggingen av stasjonen.  
 
I anleggsfasen bør det også sørges for lett tilgjengelig, eventuell gratis, parkering i sentrum. 

 



 
  
Illustrasjonen viser prinsipper for byggemetoden cut & cover.  
 
For å så raskt som mulig dra nytte av den store infrastrukturinvesteringen og forkorte tidsrommet med 
anleggsvirksomhet i sentrum, bør det tas sikte på å utvikle nye næringsarealer i enkelte av de 
tilgrensende kvartalene parallelt med byggingen av stasjonen.  
 
Byreparasjonsfasen 
I det supplerte planmaterialet fra Bane NOR vises det til at det etter anleggsfasen vil det være behov for 
å gjenopprette sentrumsbebyggelsen, eventuelt med en høyere tetthet og utnyttelsesgrad enn i dag. 
Nybygg i anleggskorridoren og eventuelt andre deler av sentrumskjernen som kan transformeres krever 
privat initiativ og finansiering, og markedet vil være bestemmende for omfang og utbyggingstakt. Nye 
næringsbygg vil ha høyere leiekostnader enn i dag, og høyere leiepriser vil kunne føre til en 
omstrukturering av handels- og servicetilbudet i sentrum i favør av leietakere med større 
betalingsevne/vilje enn de som leier her i dag.  
 
Rådmannen vil i denne forbindelse vektlegge at kommunen må ha fokus på å sikre en så rask 
reetablering av sentrumsstrukturen som mulig. Lokalisering av kommunale bygg som rådhus og 
kunnskapssenter, og en målrettet satsing på oppgradering av byrom i eksisterende sentrum vil kunne 
bidra til ytterligere investeringsvilje hos private aktører. Det bør videre legges føringer for 
utbyggingsrekkefølgen, slik at utviklingskraften i perioden etter anleggsgjennomføring konsentreres i 
dette byområdet.   



Trafikkvurderinger Larvik by 
Med opp mot en tredobling av passasjertallet på togstrekningen mente rådmannen ved 1. gangs 
behandling at det var vesentlig å kartlegge hvordan passasjerene vil komme seg til /fra stasjonen, for å 
kunne tilpasse omkringliggende infrastruktur til dette.  
 
I det supplerte materialet til sluttbehandling er det nå gjort beregninger av dette i tre ulike scenarioer. 
Alle tar utgangspunkt i et estimert antall togreiser til/fra Larvik på til sammen 979 000 pr. år, som fordelt 
på året gir 2 700 reiser pr. dag. Det henvises til vedlagte rapport «Oppfølging av vedtak KST-005/19». 
 
Mer detaljert analyse må gjøres i senere planfaser for å avgjøre eventuelle tiltak. Rådmannen anbefaler 
at det i neste planfase etableres en trafikkmodell som gjør det mulig å vurdere/kvantifisere hvordan 
forskjellige tiltak vil påvirke trafikken i Larvik sentrum. 
 
Kongegata-korridoren  
Ved 1. gangs behandling vurderte rådmannen trafikkvurderingene som mangelfulle. Bakgrunnen for 
dette var blant annet konklusjonen om å overføre all gjennomkjøringstrafikk i sentrum fra Kongegata til 
Prinsegata og Romberggata dersom Kongegata stenges. Rådmannen anså heller ikke forslaget om å 
enveisregulere Prinsegata og Romberggata som en reell mulighet, da dette ville medføre at alle tunge 
kjøretøy og busser skulle kjøre ned Romberggata, som har en stigning på 13 %.  
 
Etter gjennomgang av det supplerte planmaterialet mener rådmannen at det nå fremkommer at en 
kombinasjon av flere løsninger samlet vil bidra til å løse biltrafikken dersom Kongegata stenges 
permanent. Rådmannens vurdering er videre at materialet ikke angir en tydelig løsning for hvordan 
kollektivtrafikken skal avvikles i sentrum, men at materialet viser at det vil være løsbart.   
 
Indre havn-korridoren  
Ved 1.gangs behandling påpekte rådmannen at det ikke var utført trafikale vurderinger av Indre havn-
korridoren. Korridoren innebærer en omlegging av Storgata inn til Skotta/Tollerodden, som vil medføre 
et vesentlig endret trafikkbilde.  
 
Det er i det supplerte planmaterialet vist hvordan Storgata kan legges om under sporet, via 
Skotta/Tollerodden og til eksisterende rundkjøring på Herregårdssletta. Dette vil potensielt føre til en 
trafikkøkning fra ÅDT 1200 biler per døgn til 14 700 biler per døgn i dette boligområdet. Rådmannen 
vurderer dette som svært uheldig både for beboerne med også for opplevelsen av det verdifulle 
kulturmiljøet.  
 

Hydrogeologi (Farriskilden) 
Utredning av hydrogeologi finnes i rapporten Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi Stokke – 
Larvik, ICP-36-V-25757.  
 
Farris er en mer enn 100 år gammel merkevare, og selv små påvirkninger på produktet vil være 
uakseptabelt for merkevaren. En punktering av vannførende lag og andre påførte trykkendringer i 
grunnvannsforekomsten kan gi konsekvenser for Farriskilden, der uønskede effekter kan være endringer 
i mengde tilgjengelig vann og i vannkjemi. 
 
Grunnvannsforekomsten i Hammerdalen gir opphav til Farriskildene, og det finnes sannsynligvis en mer 
eller mindre sammenhengende grunnvannsforekomst fra Farrisvannet gjennom Hammerdalen og ned 
mot Larviksfjorden. Grunnvannsmagasinet ligger i lagdelte masser av sand adskilt av leirholdige lag, det 



vil si en sedimentær struktur der grunnvannet transporteres i forskjellige lag ut mot fjorden. De ulike 
vannførende lagene i Hammerdalen har trykkmessig kontakt, og endringer i trykkforholdene kan påvirke 
grunnvannskvaliteten, og således også kunne påvirke vannkjemien i Farriskildene.  
  
Hydrogeologiske forhold er vurdert å ikke være avgjørende for valg av korridor, men for valg av 
anleggstekniske løsninger ved utbygging.  
 
Samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av ikke å ha jernbane i anleggsperioden 
Vedtakspunkter fra sak KST-005/19, planforslag til 1.gangs behandling som angår temaet: 
13. Bane Nor bes om å legge fram en oversikt over de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene 
av ikke å ha jernbane i anleggsperioden, som er tilfellet hvis en velger Indre Havn.  
 
Vedtakspunkt 13 er svart ut i rapporten Oppfølging av vedtak KST-005/19, dok.nr.  ICP-36-A-25633, 
kapittel 17.  
 
Havnesportilknytning 
Jernbanetilknytning mellom nytt dobbeltspor og Larvik Havn er ikke en del av kommunedelplanen, og . 
kostnadsestimatene som er utarbeidet for nytt dobbeltspor inkluderer ikke kostnader for tilknytning til 
Larvik Havn som er grovt anslått til 230 mill. kr. (ikke inkludert ervervskostnader).  
Rådmannen kjenner til at det i forbindelse med grunnlagsutredninger til revisjon av Nasjonal 
Transportplan 2022-2033 (NTP) er redegjort for at konkurransekraften for gods på bane i fremtiden er 
under press. Selv om staten gjennom flere tiår har hatt høye ambisjoner, har virkemiddelbruken vært 
beskjeden og har ikke ført til ønsket effekt. Trolig må det betydelig større satsing til for å nå målene. I 
tillegg kan teknologiutviklingen medføre at veitransport og sjøtransport styrker sin konkurranseevne 
ytterligere og medføre endringer i politiske målsettinger og virkemidler. Rådmannen mener kommunen 
bør ta ansvar for å sikre at vist havnesportilknytning blir lagt inn i neste rullering av kommuneplanens 
arealdel slik at ikke annen utvikling umuliggjør realisering om det i rulleringen av NTP blir avklart status 
og framdrift, og satt av midler. Rådmannen anser realisering av et eventuelt havnespor er en statlig 
oppgave, og at kommunens oppgave er begrenset til å tilrettelegge. Kommunens må derfor også vurdere 
konsekvensene lokalt dersom ikke status for havnesportilknytningen avklares i NTP 2022-2033, og om 
kommunen da bør frigjøre arealene til annen bruk. 

Bergeløkka 
Temarapport Bergeløkka, dok.nr. ICP-36-A-25774_06A, se vedlegg, er et resultat av politisk 
oppmerksomhet og en større offentlig diskusjon om hvorvidt en ny jernbanestasjon beliggende på 
Bergeløkka i Larvik hadde vært en bedre løsning enn en stasjon i Indre havn eller i Kongegata. 
 
Etter ønske fra Larvik kommune har Bane NOR gjort en vurdering av forslaget som er utarbeidet av 
Langestrand Nyttige Selskab, Fortidsminneforeningen Vestfold, Larvik Bys Vel, Prinsekvartalets 
Borettslag og Sameie, Karlsrogata Borettslag, Eierseksjonssameiet Trygves gata 1-3-5, 
enkeltpersoner og Prosjektgruppen for Bergeløkkaforslaget. Bergeløkkaforslaget er datert 15. mars og 
ble sendt Larvik kommune og Bane NOR som innspill til kommunedelplanen.  
 
Begerløkkalinja strekker seg fra Furustad til Kleivertunnelen. Linja følger Verningenkorridoren, går så 
nordvest for tettstedet Verningen, krysser Lågen i bru på Bommestad og går i tunnel og i dagen i eller 
nær den nedlagte E18-traséen fra Bommestad forbi Månejordet til Bergeløkka. Traséen ligger i en kurve 
på Bergeløkkaplatået hvor det er forutsatt ny stasjon. 
 
Bane NOR peker på samfunnsmålene og effektmålene for InterCity-prosjektene. Hvis de overordnede 



målene ikke oppfylles, har ikke prosjektet svart på bestillingen fra Stortinget. Stasjonsplassering og 
utvikling av knutepunkter er sentrale faktorer for å nå flere av de overordnede målene. InterCity-
korridorene skal tilrettelegge for et transportsystem som muliggjør utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, som igjen legger grunnlaget for et redusert transportbehov. En stasjonsplassering på 
Bergeløkka vil, i følge Bane NOR, ligge helt utenfor de etablerte sentrumsområdene og oppfyller ikke 
målet for InterCity om sentrumsnær stasjonsplassering. 
 
Rådmannen har sett det som nødvendig at Bane NOR gjennomførte en grundig faglig gjennomgang av 
den foreslåtte traséen. Traséforslaget har både positive og negative sider. Rådmannen slutter seg i all 
hovedsak til de faglige vurderingene fra Bane NOR og mener det er viktig å holde fast ved en 
sentrumsnær stasjonsplassering.  

Rådmannens anbefaling for strekningen Byskogen - Kleivertunnelen 
Rådmannen anbefaler at Kongagatakorridoren med stasjonsalternativ Kongagata høy legges til grunn 
som utgangspunkt for videre arbeid med jernbaneløsning på strekningen Byskogen Kleivertunnelen. 
Rådmannen mener stasjonen Kongagata høy har størst potensial for å oppnå en helhetlig byutvikling der 
både øvre del av sentrum rundt Torget og Indre havn kan videreutvikles som attraktive sentrums- og 
nærmiljøer, og til at dette kan gjennomføres på en måte som underbygger Larviks identitet og 
landskapskvaliteter.  
 
Rådmannen mener stasjonsalternativ Kongegata høy tilpasser seg de naturgitte og karakteristiske 
landskapskvalitetene i Larvik med en diskret og skånsom plassering i terrenget, og har minst negativ 
konsekvens for kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde og nærmiljø/friluftsliv. I motsetning til dette 
mener rådmannen at den foreslåtte jernbanebrua i Indre havn medfører en betydelig visuell forringelse 
av de mest verdifulle kulturmiljøene i Larvik sentrum og opplevelseskvalitetene ved Larviks sentrale 
sjøfront, og at den i stor grad i stor grad bryter med småbyskalaen i omkringliggende bebyggelse.  
 
Etter rådmannens vurdering er handlingsrommet for knutepunktsutvikling i tilknytning til en stasjon i 
Indre havn svært begrenset med utgangspunkt i at det i Indre havn ønskes at tilsvarende arealandel som 
i dag skal benyttes til frilufts- og aktivitetsområder, og i at selve stasjonen og en omlokalisert Storgata vil 
beslaglegge mye areal. Dersom det bygges tettere i Indre havn på bekostning av friluftsområder vil dette 
bidra til å flytte tyngdepunktet ned til sjøfronten og til å svekke investeringsviljen i øvre del av sentrum, 
og samtidig skje på bekostning av allmennhetens bruk av friområdene.   
 
Med stasjon i Kongegata kan eksisterende jernbaneanlegg fjernes fra sjøfronten i Indre havn, og således 
frigjøres større arealer for potensiell utvikling. Med større arealer tilgjengelig gis det bedre mulighet for å 
skape en god balanse mellom arealer som eventuelt bebygges og arealer som beholdes som frilufts- og 
aktivitetsområder for allmenheten. Dette gjør det også mulig å knytte de ulike sentrumsområdene 
sammen på en helt annen måte enn i dag, og sjøfronten blir mye mer tilgjengelig fra områdene rundt.  
 
På kort sikt vil stasjonen i Kongegata bidra til å svekke deler av handels- og servicenæringen i 
eksisterende sentrum rundt Torget. På lengre sikt vil stasjonen derimot ha potensiale til å bidra til vekst 
og investringsvilje, og til et mer pulserende sentrum der mange funksjoner konsentreres innenfor et 
mindre geografisk område. Denne konsentrasjonen er nødvendig for å sikre tilstrekkelig aktivitet, byliv 
og kundegrunnlag for næringslivet, og vil således kunne bidra til å styrke eksisterende sentrumsstruktur 
rundt Torget. Rådmannen vil i denne sammenheng vektlegge viktigheten av å sikre en så rask 
reetablering av berørte bo- og bymiljøer som mulig, og nødvendigheten av målrettet sentrumssatsing fra 
kommunens side både frem til, under og i etterkant av anleggsfasen.  



 
STREKNINGEN VIRIK – BYSKOGEN 
Bane NORs anbefalinger ved oversendelse av forslaget til kommunedelplan 
Anbefalingene har ikke endret seg som en følge av tilleggsutredningene etter 1. gangs behandling. 

• Bane NOR anbefaler Stålaker Øst-korridoren. I oversendelsesbrevet står følgende begrunnelse: 
«Korridoren har lavest investeringskostnader, høyest nytte og minst negative konsekvenser for 
ikke-prissatte fag.»  

• Bane NOR anbefaler ikke Stålaker Vest-korridoren. Bane NOR begrunner dette med at korridoren 
har høyere investeringskostnader og mer negative konsekvenser for ikke-prissatte fag enn 
Stålaker øst. 

• Bane NOR fraråder Verningenkorridoren. At en korridor frarådes, innebærer at Bane NOR selv vil 
fremme innsigelse til korridoren. Dette begrunnes i at korridoren har høyest negativ konsekvens 
for de ikke-prissatte utredningstemaene, samt at investeringskostnaden er høyest blant de tre 
korrridorene.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 
Bane NOR vurderer at de viktigste kulturmiljøene som et eller flere av traséene berører er 
Istrelandskapet, Bommestad veiminne, Rauan og Roligheten og Svaleveien. Jernbanetrasé i 
Verningenkorridoren vil ifølge utredningene medføre et brudd i den kulturhistoriske sammenhengen i 
nordre del av Istrelandskapet, og ha en større nærføring til helleristningsfeltet ved Haugen gård enn hva 
som er tilfelle i dag. Dette området er allerede berørt av kraftledninger. Gjennom Bommestad vegminne, 
Rauan og Roligheten er traseen lagt i østre kant av korridoren for å unngå for stor negativ påvirkning på 
kulturmiljøet. Noen eldre gårdstun traséen passerer, vil gå tapt. Korridoren har samlet middels negativ 
konsekvens. Stålaker-korridorene vurderes å ha minst negative konsekvenser for kulturminner, og 
Stålaker vest vurderes som den som gir minst negative ringvirkninger. Stålaker vest er korridoren som 
går nærmest helleristningsfeltet på Haugen med stor verdi. Stålaker øst berører tunet Bærløkka i større 
grad, og medfører at en bygning på tunet fra 1700-tallet må rives.  
 
Rådmannen understreker at det i store deler av Tjølling finnes verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
og alle korridoralternativene vil medføre negative konsekvenser for disse. Rådmannen er enig i at 
jernbanetraséen for Verningenkorridoren vil påvirke den kulturhistoriske sammenhengen i nordre del av 
Istrelandskapet, men mener at man ved å legge avbøtende tiltak til grunn, spesielt ved Rauan – 
Roligheten, vil kunne oppnå at den lokale virkningen kan reduseres. 
 

Landskapsbilde  
Bane NORs utredningsmaterale trekker fram kulturlandskapene Himberg-Auby, Lund-Lingum, Breivei, 
Roligheten – Rauan, Gjeldstad  og Lågen som landskapsbildene med størst verdi. Stålaker øst er vurdert å 
ha minst negative konsekvenser for landskapsbildet fordi korridoren ikke berører de verdifulle 
kulturlandskapene Roligheten-Rauan-Gjelstad, og at tunnelene under Ramsås og Jonsås/Grevlingberget 
bidrar til at korridoren blir mindre synlig i landskapet. Dette gir mindre konflikt med kulturlandskapet, og 
traseen får dermed en bedre og mer tilbaketrukket plassering over kulturlandskapet Lund/Lingum-Skåra-
Vittersøbekken enn Stålaker vest. Stålaker vest gjør større inngrep i kulturlandskapet ved Lund og 
Lingum enn det østre alternativet. Verningenkorridoren vurderes å ha mest negative konsekvenser for 
landskapsbildet. Begrunnelsen for dette er at korridoren med lange strekninger på terreng, fylling, 
skjæring og bruer samt veiomlegginger medfører skalabrudd som forstyrrer de relativt intakte og 
sammenhengende kulturlandskapene, spesielt ved Furustad-Himbergområdet. Bane NOR vurderer 



videre at landskapsrommet ved Lågen blir sterkt preget av passering i bro, og at virkningen er stor for 
alle utredede alternativer. 
 
Rådmannen er i hovedsak enig i Bane NORs vurderinger, men mener at Verningen og Stålaker vest er 
mer likeverdige, spesielt dersom servicesporet flyttes sørover i området Himberg-Auby som foreslått, og  
som reduserer den negative virkningen. Rådmannen mener at passeringen over Lågen blir mindre 
framtredende i Verningenkorridoren enn Stålakerkorridoren fordi den passerer på et sted der 
landskapsrommet er trangere og mer vegetert. Videre er det mulig å redusere Verningenkorridorens 
negative landskapsvirkning øst for Lågen ved å trekke tunnelpåhugget mer mot øst slik at tunnelen under 
Hegdalåsen blir lenger, noe som reduserer behovet for dyp skjæring før banen går inn i tunnel.  
 
Naturmangfold 
Bane NORs utredningsmateriale trekker fram vassdragsområdene Marumbekken, Virikbekken, Istreelva, 
Kjønndalsbekken som noen av de mest verdifulle naturtypene i området, samt sumpskogsområder som 
Flyteren og Himbergskogen, lavlandsgranskogen på Lindhjem, flommarkskogen ved Bommestad/Yttersø, 
Aubyskogen og den kalkrike bøkeskogen ved Hågan. Flere av disse naturtupene er rødlista, som 
innebærer at naturtypene står i fare for å bli utryddet. Stålaker vest er vurdert å ha minst negative 
konsekvenser fordi korridoren stort sett går over jordbruksmark og i tunnel gjennom åser uten spesielle 
naturverdier. Inngrepene er konsentrert til Virik- og Marumbekken, samt Stålaker skulpturpark og 
skoglokalitetene vest for Lågen. Stålaker øst gjør større inngrep i sumpskogsområdet Flyteren og får 
større konflikt med Hemsvassdraget, der en lengre strekning av bekken må legges i kulvert, og er derfor 
vurdert som mer negativ enn alternativ vest. Verningenkorridoren vurderes å ha mest negative 
konsekvenser for naturmangfold. Dette begrunnes med at korridoren gir store inngrep i 
sammenhengende systemer av ulike naturtyper med til dels stor verdi, både i området mellom 
Skuggedal og Rauan og på vestsiden av Lågen. I tillegg vurderer Bane NOR at særlig den kalkrike 
bøkeskogen ved Rauan er spesielt utsatt.  
 
Rådmannen er i hovedsak enig i Bane NORs vurderinger, men mener at Verningen og Stålaker øst er mer 
likeverdige. Selv om Verningenkorridoren gir klart størst arealmessig inngrep i verdifulle naturtyper vil 
Stålaker øst i større grad inngripe i naturtyper som er rødlistede. Tap av rødlista naturtyper er etter 
rådmannens vurdering mer kritisk enn tap av naturtyper som ikke er kritisk truet. Verningenkorridoren 
inngriper i større grad i områder preget av edelløvskog som ikke er rødlista, selv om rødlista naturtyper 
som bøkeskog og sumpskog i Skuggedal-Rauan-området blir påvirka vesentlig. Her vil riktignok banen gå 
på bru over deler av området, som gir et mindre permanent arealbeslag. I tillegg blir vassdragsområder i 
mindre grad berørt av Verningenkorridoren.  

Nærmiljø og friluftsliv 
I utredningen fra Bane NOR er spesielt områdene ved Lågen og Yttersølia trukket fram som områder med 
høy verdi og Verningen som middels.  Stålakeralternativene er vurdert å ha relativt liten negativ virkning, 
og av de to anses Stålaker øst som litt bedre. Begrunnelsen for at Verningenkorridoren er vurdert å ha 
litt mer negativ virkning er at tiltaket går i dagen på hele strekningen og avskjærer dermed flest 
veier/stier i kulturlandskapet mellom Virik og Lågen. I tillegg er det denne korridoren som i størst grad 
passerer nær hovedtyngden av boligbebyggelse, og blant annet berører statlig sikret friluftsområde. 
Verningenkorridoren har nærføring til nærmiljøanlegget Timbo, da banen blir liggende mellom anlegget 
og selve bebyggelsen på Verningen.  
 
Rådmannen mener det er logisk at dagføring av anlegg gir større negativ virkning enn strekninger som 
legges i tunnel, både ved at tilgjengelighet, opplevelseskvalitet og funksjon kan forringes, derfor er det 



forståelig at konsekvensene av Verningenkorridoren totalt sett blir vurdert å ha litt større negative 
konsekvenser enn Stålakerkorridoren. Rådmannen mener likevel at Timboområdet og akebakken i 
Yttersølia kan ha blitt gitt vel mye oppmerksomhet i forhold til den faktiske bruken, tilgjengeligheten og 
anleggenes kvalitet. Rådmannen regisrerer at det ikke er gjort reelle vurderinger omkring mulighet for 
avbøtende tiltak der man f.eks. kan opparbeide et nytt og bedre nærområde som bedre kan betjene 
Verningenområdet. Rådmannen mener at dersom man gjennomfører avbøtende tiltak kan vurdere 
korridorene mer likeverdig. 
 

Naturressurser (georessurser og jord- og skogbruk) 
 
Dyrka/dyrkbar jord 
Bane NOR ble i høringsperioden gjort oppmerksom på feil i kunnskapsgrunnlaget, og har revidert 
Fagrapport naturressurs ICP-36-A-25667. I denne anslås følgende arealbeslag på de ulike korridorene på 
strekningen Virik - Byskogen:  
 

Korridor Fulldyrka jord 
(ca. daa) 

Dyrkbar jord (ca. 
daa) 

Skog (ca. daa) Totalt (ca. daa) 

Verningen  250 60 160 470 
Stålaker-vest 300 35 65 400 
Stålaker-øst 250 32 68 350 

 
Ut fra beregningene er det vurdert at Stålaker øst og Verningen stiller likt med hensyn på at samme 
mengde fulldyrket jord blir beslaglagt, mens Stålaker vest griper mer inn i drivverdig landbruksarealer. 
Beregningene tar også inn dyrkbar jord (som i dag ikke brukes som landbruksjord) og skog. Ut fra den 
totale vurderingen vil da Stålaker øst komme best ut, mens Verningen der mesteparten av traséen føres i 
dagen vil gi størst konsekvenser. 

Rådmannen understreker at det i rapporten er lagt stor vekt på hvor mye og hva slags areal som blir 
beslaglagt ved vurderingene av korridoralternativene. At det har blitt funnet feil i og blitt stilt 
spørsmålstegn ved beregningsgrunnlaget har skapt en viss usikkerhet omkring tallgrunnlaget. 
Rådmannen har gått gjennom og kvalitetssikret både Bane NORs og andres tallverdier, og vil understreke 
at beregninger på dette plannivået er basert på grove anslag og vil være omfattet av usikkerhet. Det vil 
også være et spørsmål om hvilke premisser som legges til grunn. I Bane NOR sine rapporter er det 
eksempelvis ikke gjort vurderinger om hvordan jordene blir arrondert etter at anlegget er ferdig, og det 
er heller ikke gjort vurderinger omkring behovet for massedeponi som i andre prosjekt har vist seg å 
omfatte nesten tilsvarende areal som selve tiltaket. I den videre planleggingen har Bane NOR beskrevet 
at man vil jobbe med grunnerverv og arrondering av gårdsbruk, og at mulighetene som ligger i reglene 
om samferdselsjordskifte vil bli benyttet. Fra rådmannens side understrekes også at deponier må 
vurderes på et tidlig stadium slik at man totalt sett kan sikre at minst mulig dyrka og dyrkbar mark 
beslaglegges. 

Rådmannen mener, ut fra en samlet vurdering, at det er Verningenkorridoren og Stålaker-øst korridoren 
som har minst negative konsekvenser. Ut fra en landbruksfaglig vurdering er de negative konsekvensene 
for disse korridorene relativt likestilte, men det kan se ut til at Verningenkorridoren enklere vil kunne la 
seg tilpasse med arrondereringer og justeringer av eindomsgrenser på en måte som kan skape mindre 
negative ringvirkninger.   

Georessurser  



Bane NOR har i sin utredning basert seg på gjeldende kunnskap. Direktoratet for mineralforvaltning 
(DMF) påpeker i sin høringsuttalelse med innsigelse, at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok og at det 
er «metodisk svakt». Bane NOR har derfor utarbeida en tilleggsrapport om georessursene, basert på 
innspill fra DMF, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), direktoratet for Samunnssikkerhet og 
beredskap (DSB), regiongeologen i Vestfold, steinindustrien ved Lundhs og Larvik Granite, og Larvik 
kommune. 
 
Bane NOR har gjort fire hovedgrep i tilleggsutredningen: 
 

1) Verdivurderingen av larvikitten i Stålaker- og Verningenkorridoren er nyansert og endret: 
Steinressursene som berøres av Stålakerkorridoren har fått sin verdi oppjustert til øvre del av 
stor KU-verdi. Steinressursene som berøres av Verningenkorridoren har fått sin verdi nedjustert 
til liten KU-verdi, fordi områdene som berøres av Verningenkorridoren ligger i arealer som i dag 
er regulert til buffersone grønnstruktur og vurderes derfor ikke som reelt utvinnbare. Begge 
ressursene var opprinnelig gitt høy verdi for temaet mineralressurser. 

2) Driftsulempene er mer utførlig vurdert og beskrevet. Med utgangspunkt i en sikkerhetssone på 
30 meter på hver side av dobbeltsporet har Bane NOR skissert to ulike scenarier for hvordan 
traseen vil påvirke framtidig drift i Stålaker og Gjerstadskogen.  

a. Scenario 1 innebærer at både Gjerstadskogen øst (sør for banen) og vest (nord for 
banen) drives med banen imellom, og at det beslaglagte området da bare blir 
dobbeltsporet og en sikkerhetssone med en bredde på til sammen 65 meter. Muligheten 
til å drive Gjerstadskogen som ett samlet brudd, eventuelt også sammenhengende med 
Stålakerbruddet, forsvinner.  

b. Scenario 2 innebærer at driftsulempene ved å ha en bane mellom Gjerstadskogen øst og 
vest blir så store at økonomisk forsvarlig drift av forekomstene er umulig. Åpning av 
Gjerstadskogen øst kan derimot gjennomføres, men da som et ledd i en større utnyttelse 
av hele Gjerstadskogen-forekomsten sørover mot Tjøllingvollen.  

3) Beslaget av mineralressursene er mer utdypende vurdert, og beslaget er beskrevet i både areal 
og volum. 

4) Sikkerhetsavstanden er belyst gjennom sprengningsforskriften og uttalelser fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 



 
Figur 1: Kart over Gjerstad-forekomsten  

På bakgrunn av konsekvensutrendingen og tilleggsutredninger konkluderer Bane NOR med følgende: 
 

1) Bane NOR legger til grunn en sikkerhetssone rundt dobbeltsporet på 65 meter, i henhold til 
Jernbanelovens § 10. Det betyr at jernbanen kan gå inntil 30 meter fra et steinbrudd i drift, uten 
at dette får konsekvenser for produksjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) bekrefter at steinbrudd og andre virksomheter kan sprenge helt inntil «kritiske objekter» 
som jernbanen, men at dette må gjennomføres på en trygg måte. Bane NOR foreslår følgende 
tiltak: 

- Etablere rutiner for sikker sprengning nær jernbane 
- Sprengning på tidspunkt der det ikke passerer tog («hvite tider») 
- Plassering av vibrasjonssensitivt utstyr utenfor bruddets påvirkningsområde, eller sikre 

mot vibrasjoner i konfliktområder 
- Overholdelse av vibrasjonsgrenser mot jernbanen fra industriens side 
- Etablering av naturlige barrierer for å beskytte banen mot steinsprut, eller sørge for 

konstruksjoner som hindrer/reduserer risiko for steinsprut 
2) Dobbeltsporet vil derfor ikke ha noen store negative effekter for Larviks steinindustri som helhet. 

Den dokumenterte sikkerhetsavstanden innebærer at dobbeltsporet vil beslaglegge beskjedne 
- Volum og areal med larvikitt.  
- Konsekvensene av Stålakerkorridoren er et volumbeslag på 2-13 prosent (13-110 daa i 

arealbeslag) av steinressursene i Gjerstadskogen, avhengig av hvilke scenario en legger 



til grunn.  
- Konsekvensene av Verningenkorridoren er et arealbeslag av 4 prosent (60 daa) av 

steinressursene i områdene Stålaker/Håkestad.  
- Det kan ikke påvises noen negative konsekvenser av jernbanen for arbeidsplasser innen 

steinindustrien eller næringer tilknyttet steinindustrien i Larvik kommune. Det fremtidige 
dobbeltsporet kan tvert imot forventes å bidra svært positivt til næringsutviklingen i 
kommunen som helhet 

3) Bane NOR må vurdere mineralressursene opp mot andre verdier for samfunnet (som 
landskapsbilde, friluftsliv, kulturminner, naturmangfold, investeringskostnader og 
samfunnsøkonomisk nytte). Utfra vanlig metodikk i konsekvensanalyser er bildet tydelig: det 
beskjedne beslaget av larvikitt påvirker ikke Bane NORs anbefaling av korridorer for dobbeltspor 
mellom Virik og Byskogen 

 
DMF opprettholder sin innsigelse da de anser at grunnlaget for innsigelsen er styrket gjennom 
tilleggsutredningen. DMF påpeker at det også synes å være et tredje mulig scenario som burde vært 
vurdert, nemlig at hele forekomsten Gjerstadskogen ikke vil kunne utnyttes med jernbane i 
Stålakerkorridoren. Argumentasjonen for et tredje scenario fremkommer i nytt brev av 02.07.2019 fra 
DMF. Vurderingen er at det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å sette en grense for hvor i 
Gjerstadskogen det er mulig å drive uttak av larvikitt dersom jernbanen legges i Stålakerkorridoren.  
 
Et vesentlig spørsmål for Stålakerkorridoren er hva som er nødvendig sikkerhetsavstand. Verken 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) eller Bane NOR vil på forhånd kreve at det fastsettes en 
spesifikk sikkerhetsavstand utover minstekravet på 30 meter på hver side av sporet i hht. Jernbaneloven 
§ 10. I tillegg til Bane NORs egne utredninger har også Multiconsult Norge AS v/Nils Ramstad utarbeidet 
et notat, på oppdrag fra Lundhs AS, som beskriver utfordringer som vil oppstå ved nærføring av jernbane 
mot steinbrudd i drift. Multiconsult konkluderer med at traséen vil ha negativ innvirkning på både 
valgfrihet i driftsmåte og økonomisk resultat.  Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har vurdert 
både Bane NORs tilleggsutredning og Multiconsults rapport, og vurderer på lik linje med Bane NOR og 
Multiconsult at det er mulig å gjøre tiltak både fra industriens og jernbanens side for å ivareta sikkerhet. 
DSB påpeker at slike tiltak vil kunne få konsekvenser i form av økte produksjonskostnader og omfang på 
utnyttelsen av ressursene for steinindustriens del, og konsekvenser i form av økte kostnader til tiltak for 
å begrense virkninger av vibrasjoner og beskyttelse mot steinutkast for Bane NORs del. DSB mener at 
begge parter må forplikte seg til å gjennomføre nødvendige tiltak dersom det i framtida skal sprenges 
nær kritisk infrastruktur. 

På bakgrunn av disse vurderingene ser rådmannen at det på dette planstadiet er vanskelig å konkludere 
med hva sikkerhetsavstanden vil være. Det kan ikke utelukkes at det for hele eller deler av strekningen 
forbi bruddområdene må legges til grunn en større sikkerhetsavstand enn den som er fastsatt i 
jernbaneloven § 10 dersom forholdene tilsier det, og dermed også et større beslag av larvikittressursene. 
Disse forholdene kan ikke avdekkes i denne planfasen, men må avdekkes i seinere planfaser gjennom en 
risikovurdering sett i lys av hvilke avbøtende tiltak som legges til grunn fra de ulike partene. Tilpasninger 
og sikkerhetstiltak vil kunne påvirke lønnsomheten til industrien, men er ikke nødvendigvis avgjørende 
for om ressursene blir utvunnet.  
 
Rådmannen kjenner til at det er utarbeidet en ringvirkningsanalyse på oppdrag fra Lundhs AS som 
konkluderer med på bakgrunn av en sikkerhetsavstand på 520 meter at beslaget av stein har 
ringvirkninger beregnet til 45 mill. kr. årlig (38 årsverk) som gir skatteinntekter til det offentlige på 13,8 
mill. kr. årlig. Rådmannen mener forutsetningen om en sikkerhetsavstand på 520 meter gir et feilaktig 



bilde av ringvirkningene av beslaget av steinressurser som dette gir.  
 
Rådmannen mener at Bane NORs tilleggsutredning gir et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere de faktiske 
konsekvensene jernbanetiltaket har for steinressursene. Rådmannen stiller seg bak vurdering av 
konsekvens slik den nå foreligger i fagrapport naturressurser. Rådmannen vurderer at Verningen-
korridoren gir minst negative konsekvenser for tema georessurser.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen er utarbeidet under den forutsetning at det skal utarbeides en hendelsesbasert ROS-analyse i 
neste planfase, når korridor og trasé er valgt.  
Rådmannen stiller seg bak vurderingen knyttet til at det ikke er grunnlag for å skille korridorene på dette 
stadiet. 

Andre samfunnsmessige virkninger 
Bane NOR har for delstrekningen Virik – Byskogen vurdert at det ikke er noen forskjell når det gjelder 
regionale virkninger, definert som virkninger for næringsliv, arbeidsmarked, bosetting og service- og 
senterstruktur som følge av redusert reisetid og regionforstørring. Når Bane NOR har vurdert lokale 
virkninger er dette gjort med basis i forutsetninger for lokal knutepunktutvikling rundt stasjonene – 
vurdering av andre samfunnsmessige virkninger lokalt omfatter derfor heller ikke delstrekningen Virik – 
Byskogen ettersom det ikke planlegges togstasjoner her. Rådmannen mener det likevel er relevant å 
gjøre noen betraktninger av virkninger for næringsliv og arbeidsmarked som følge av at korridorene 
Stålaker øst/vest og Verningen har ulike konsekvenser for disse temaene. 

Konsekvenser for Hegdal næringsområde  
Stålakerkorriderene vil berøre næringslivet på Hegdal. I høringsperioden har Bane NOR i samarbeid med 
kommunen gjennomført informasjonsmøter og vært på befaring hos de bedriftene som berøres direkte 
av korridoren. Noen av bedriftene antas å måtte flytte sin virksomhet som følge av nytt dobbeltspor, 
mens andre vil måtte stoppe / flytte sin produksjon midlertidig under anleggsfasen. Andre virksomheter 
vil kunne oppleve begrenset adkomst. De virksomhetene som har et midlertidig eller permanente behov 
for ny lokalisering, eller opplever at anleggsfasen legger for store begrensninger på deres aktivitet, vil 
måtte se etter nye egnede lokasjoner. For kommunen medfører det en risiko for at virksomhetene flytter 
ut av kommunen.    
 
Lett-Tak Systemer AS er den største aktøren på Hegdal som vil bli berørt. Jernbanetrasé i 
Stålakerkorridoren vil passere på bru over området mellom de to produksjons- og lagerbygningene Lett-
Tak bruker i sin produksjon. Lett-Tak påpeker viktigheten av HMS for de ansatte under byggeperioden, å 
sikre kontinuitet i driften og at man er bekymret for at grunnforholdene kan påvirke bygningsmassen 
under bygging av jernbanebrua. Larvik kommune har deltatt i dialogmøter mellom Lett-Tak og Bane 
NOR. Det er slik rådmannen forstår det, uklart om kontinuerlig drift hos bedriften Lett-Tak lar seg 
gjennomføre ved bygging av en eventuell jernbanebru i Stålakerkorridoren over Lågen. Bane NOR har 
gitt uttrykk for at de ønsker å ha kontinuerlig dialog med Lett-Tak underveis i byggefasen slik at 
konstruksjon av baneanlegget i så stor grad som mulig kan tilpasses Lett-Taks produksjonslinjer og 
driftsplaner, og omvendt.  
 
Rådmannen vurderer at hensynet til næringslivet på Hegdal og risikoen for at disse flytter ut av 
kommunen som følge av de må midlertidig eller permanent flytte sin virksomhet, er en vesentlig negativ 
effekt av Stålakerkorridorene og som taler for Verningenkorridoren. Verningenkorridoren går lenger 
nord for Hegdal næringsområde og vil ha liten eller ingen påvirkning på Hegdalbedriftene. 
 



Rådmannens anbefaling for strekningen Virik-Byskogen  
For rådmannen har det vært nødvendig å se alle konsekvensene samlet for å kunne lande en anbefaling 
av korridor for strekningen Sandefjord grense – Byskogen. 
 
Når det gjelder ikke-prissatte utredningstemaer kommer korridorene Stålaker øst og 
Verningenkorridoren etter rådmannens vurdering forholdsvis likt ut, med unntak av for tema 
landskapsbilde og tema georessurser. For landskapsbilde kommer Stålaker øst noe bedre ut enn Stålaker 
vest og Verningen, mens Verningenkorridoren har minst negative konsekvenser for georessursene. 
Videre er det for Stålaker øst-korridoren usikkerhet knytta til gjennomførbarheten for tunnelene 
gjennom Løkåsen og Hegdal, da disse har svært liten bergoverdekning. Alternativet kan da bli at banen 
går i skjæring i terreng, hvilket får større negativ innvirkning på ikke-prissatte tema for dette alternativet.  
 
Det er videre klart at Stålakerkorridorene har størst negativ konsekvens for larvikittressursene i 
kommunen, og det er etter rådmannens vurdering stor usikkerhet knytta til hvor stor den faktiske 
konsekvensen vil bli, da spørsmål rundt sikkerhetssoner avhenger av mange ulike faktorer og 
forutsetninger som ikke kan avdekkes i dette planstadiet. Stålakerkorridorene har videre størst negativ 
konsekvens for næringslivet på Hegdal, og det er en vesentlig risiko for at noen av næringsvirksomhetene 
på Hegdal flytter ut av kommunen som følge av at de må flytte sin virksomhet midlertidig i anleggsfasen 
eller permanent når anlegget settes i drift.  
 
Valg av korridor gjennom Tjølling må også ses i sammenheng med valg av korridor gjennom Larvik 
sentrum når det gjelder konsekvens for kommunens næringsliv. Gjennom sentrum anbefales 
Kongegatakorridoren, blant annet fordi den gir størst potensial for by- og næringsutvikling for Larvik 
kommune og Larvik by. Samtidig vil Kongegata på kort sikt være utfordrende for næringslivet i Larvik 
sentrum i dag, og rådmannen mener derfor at Stålakerkorridorens negative påvirkning på næringslivet 
på Hegdal er uheldig i kombinasjon med utfordringene som følger av Kongegatakorridoren. I motsetning 
til Kongegatakorridoren har Stålaker øst-korridoren i seg selv få eller ingen positive konsekvenser for 
næringslivet på lengre sikt, og både næringslivet på Hegdal og steinindustrien skånes i større grad ved 
valg av Verningenkorridoren. Den negative påvirkningen på næringslivet vil over tid veies opp av positiv 
næringsutvikling gjennom knutepunkts- og byutvikling, men i et kortere tidsperspektiv framstår 
Verningenkorridoren som klart mer skånsom for kommunens næringsliv.  
 
Rådmannen mener Stålakerkorridorens negative konsekvenser for næringsliv på Hegdal og steinindustri, 
som til dels er heftet med usikkerhet, gjør at det totale konsekvensbildet blir minst negativt for 
Verningenkorridoren, ettersom korridorene ellers er relativt likestilte for ikke-prissatte 
utredningstemaer. På bakgrunn av dette vil rådmannen anbefale Verningenkorridoren på delstrekningen 
Sandefjord grense – Byskogen. 

 
Rådmannens avsluttende kommentar  
InterCity-prosjektet har vært et prioritert prosjekt i Nasjonal Transportplan gjennom flere planperioder, 
og er et nasjonalt løft for å etablere et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og 
arbeidsområdene sammen på Østlandet der mer enn halvparten av Norges befolkning er bosatt.  
 
Når Larvik kommune som planmyndighet skal fatte en beslutning om valg av trasé gjennom Larvik 
kommune er det derfor ikke bare en lokal beslutning som vil ha innvirkning på Larviksamfunnets 
langsiktige utvikling og påvirke Larviks rolle regionalt, men også en beslutning som bidrar til å oppfylle 
Norges nasjonale mål,  internasjonale klimaforpliktelser og følge opp FN’s globale bærekraftmål.  
 



Rådmannen minner i den forbindelse om plan- og bygningslovens formål om å «fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner», og at kommunen som 
planmyndighet i en sak av slike dimensjoner må evne å se saken i et perspektiv ut over dagens behov og 
kortsiktige utfordringsbilde.  
 
Brytningene mellom lokale, regionale og statlige prioriteringer har kommet til uttrykk underveis i 
prosessen. Dette har sammen med en presset framdriftsplan bidratt til en krevende prosess for alle 
parter. Det har vært spesielt krevende at sprikende signaler fra staten har bidratt til å skape unødvendig 
usikkerhet i den lokale beslutningsprosessen.  
 
Det har vært rådmannens ambisjon å framskaffe et best mulig faglig fundament for beslutningen og en 
bredest mulig medvirkningsprosess som gjenspeiler sakens alvor og dimensjoner. Det er grunn til å 
berømme Larviks innbyggere for deres verdifulle bidrag og engasjement. Etter rådmannens syn er det 
betydningsfullt for lokaldemokratiet og gir saken god legitimitet når kommunens innbyggere har 
engasjert seg og kommunen selv har et eierskap til beslutningen. 
 
For rådmannen har den viktigste avveiingen handlet om valg av trasé og stasjonsplassering i Larvik by. 
Når rådmannen innstilller på Kongegatakorridoren er det begrunnet i at rådmannen mener at det er den 
løsningen som best tar vare på Larviks identitet og unike kvaliteter og utløser det største 
byutviklingspotensialet. Indre havn-korridoren er etter rådmannens oppfatning en løsning som gir 
mindre konsekvenser og større forutsigbarhet i gjennomføringsfasen, men som utløser et mindre 
byutviklingspotensial og der selve kvaliteten i jernbanestasjonen vil bli definerende for byens ansikt utad. 
Rådmannen forstår at en løsmassetunnel som skal gjennomføres i åpne byggegroper gjennom hjertet av 
Larvik bysentrum er en betydelig utfordring som har store ringvirkninger både i båndleggingsfasen (FØR), 
gjennomføringsfasen (UNDER) og byreparasjonsfasen (ETTER). For rådmannen er det derfor svært viktig i 
det videre arbeidet at denne ekstraordinære utfordringen er en problemstilling som både tiltakshaver og 
andre kan bidra til å håndtere gjennom et forpliktende samarbeid. Målet må være å sikre at det blir 
minst mulig negative konsekvenser og best mulige framtidsutsikter for Larviksamfunnet.  
 
For traéen gjennom Tjølling har alternativene vært mer likestilt, og valg av innstilling derfor ikke like 
åpenbar. Den faglige uenigheten mellom Bane NOR som kunnskapsmiljø på utbygging og drift av 
jernbane og Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har gjort at flere spørsmål rundt bl.a. 
sikkerhetssoner og andre avbøtende tiltak ikke er avklart på kommunedelplannivået men må trekkes 
med i neste planfase dersom Stålakerkorridoren velges. Dette sammen med sumbetraktningen rundt 
belastningen kombinasjonen av Kongegata høy og Stålakerkorridoren vil ha for næringslivet, har gjort at 
rådmannen har valgt å innstille på Verningenkorridoren. Rådmannen forstår at dette vil gi noen negative 
konsekvenser, men mer at avbøtende tiltak vil kunne bidra til å redusere disse til et akseptabelt nivå. 
 
Siden det foreligger innsigelser for alle alternativer med unntak av Kongegata høy, gjør rådmannen 
oppmerksom på at en beslutning i kommunestyret vil bli gjenstand for en etterfølgende meklingsprosess 
hos Fylkesmannen. Hvilken innsigelse og hvem som blir innkalt til mekling avhenger av hviken beslutning 
som vedtas. Fordi Bane NOR har informert om at en planavklaring er viktig for hvilken status prosjektet 
vil kunne få i neste Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, er framdriften rundt meklingsprosessen og 
eventuelt etterfølgende avgjørelse i Kommunal og moderniseringsdepartementet av betydning for 
framdriften av prosjektgjennomføringen. I gjeldende NTP 2018-2029 er framdriften for prosjektet angitt 
med ferdigstilling i 2032 og Bane NOR jobber etter følgende framdrift som er forankret i deres avtale 
med Jernbanedirektoratet (Avtale K03-02 v3) forankret i gjeldende NTP:  

• Ferdig vedtatt KDP sommer 2019. 



• Oppstart reguleringsplan årsskiftet 2021/2022 
• Ferdig vedtatt reguleringsplan årsskiftet 2024/2025 
• Oppstart prosess kvalitetssikring 2 (KS2) og Byggeplan årsskfitet 204/2025 
• Ferdig byggeplan og oppstart bygging sommer 2027 
• Ferdigstillelse årsskfitet 2032/2033. 

Skal en slik framdrift holdes bør prosjektet ligge inne i NTP 2022-2033.  
 
Framdriften er også viktig for at kommunen som planmyndighet skal kunne følge opp plan- og 
bygningslovens bestemmer slik betenknigen fra Hiorth DA redegjør for. Da bør neste planfase ikke 
utsettes men framskyndes eller intensiveres. Dette er Bane NOR gjort oppmerksom på. 
 
Avslutningsvis vil rådmannen understreke at selv om InterCity-prosjektet som et nasjonalt 
infrastrukturtiltak vil skape betydelige konsekvenser lokalt, vil en slik statlig investering også bidra 
positivt og skape et stort mulighetsrom for framtidig utvikling og vekst lokalt og regionalt, og kunne bidra 
til en raskere omlegging til lavutslippsamfunnet. Slik sett er Larvik i en god posisjon i forhold til mange 
andre byer og steder i Norge. 
 
 

 

 

Vedlegg: 
ICP-36-A-25636_08A Plankart Larvik kommune 

ICP-36-A-25638_01A Planbestemmelser Larvik (1) 

ICP-36-A-25639_02A Planbeskrivelse 

ICP-36-A-25633_04A_Oppfølging av vedtak KST 005 19 

ICP-36-A-25619_04A Trafikkvurderinger Larvik 

ICP-36-A-25647_01A Merknader samlet 

ICP-36-A-25624_02A Merknadsdokument 

ICP-36-A-25667_00A_Fagrapport naturressurs 

ICP-36-A-25774_06A Temarapport Bergeløkka 

ICP-36-A-25645_01A_ Illustrasjonshefte 

ICP-36-A-25666_02A Tilleggsutredning steinindustrien Larvik 

Temarapport havnespor Larvik - ICP-36-A-25766_03A_005 (L)(452799) 

Uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn Kommunedelplan med konsekvensutredning 
for nytt dobbeltspor på strekningen Stokke - Larvik 

Kart  Staalakerkorridor 



Vedlegg: 
Saksfremstilling Høringsuttalelse - kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt 
dobbeltspor Sandefjord - Larvik 

Høringsuttalelse - kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor 
Sandefjord - Larvik 

Vestfoldbanen-kommeundelplan i Larvik - innsigelser 

IC- juridisk vurdering 

Fagrapport geologi og hydrogeologi - ICP-36-V-25757_01A_002 (L)(431573) 

Fagrapport geologi og hydrogeologi - vedlegg 1 - ICP-36-V-25757_01A_003 (L)(452795) 

Teknisk hovedplan -ICP-36-A-25700_04A_001 (L)(452802) 

 

Kontroller at saker, sakens dokumenter og saksprosess generelt tilfredsstiller «Offentlighetsloven» og 
«Forvaltningsloven».  

Kontroller at alle dokumenter i saken er journalført og ligger på saksmappen i WebSak. 
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