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Dagens agenda
• Svar på kommunens vedtakspunkter
• Bergeløkka – gjennomgang av foreslått linje
• Steinressursene - status
• Spørsmål
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Vedtak i kommunestyret KST-005/19
• 18 vedtakspunkter
• Bane NOR har svart ut vedtaket i en egen rapport
«Oppfølging av vedtak KST-005/19»
• Tema:
·
·
·
·
·
·
·
·

Avbøtende tiltak
Fjerning av eksisterende jernbane
Herregården
Steinressurser
Dyrkbar jord og arrondering
Illustrasjoner av Indre havn
Andre samfunnsmessige virkninger
Trafikkvurderinger
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·
·
·
·
·
·
·
·

Havnespor
Illustrasjonshefte
Hensynssoner og bestemmelser
Krav til høringsprosessen
Herregården og risiko
Larvik sentrum
Forbehold om ny kunnskap
Fortløpende informasjon

Vedtakspunkt 3a – Avbøtende tiltak
• 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.

• Bane NORs svar:
− Statens vegvesens veileder V712 om konsekvensanalyser er lagt til grunn
for arbeidet med konsekvensutredningene.
− På bakgrunn av vedtaket i Larvik kommune er det gjort nye vurderinger av
hvorvidt tiltakene vil endre konsekvensgraden.
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Vedtakspunkt 3b – fjerning av eksisterende jernbaneanlegg
• 3. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som danner
grunnlag for Konsekvensutredning/Samfunnsøkonomisk analyse før sluttbehandling:
− 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.
• Bane NORs svar:
− I fagrapportene om «nærmiljø og friluftsliv» og «landskapsbilde»:
fjerning av dagens jernbaneanlegg med skinner, sviller og strømforsyningsanlegg er
tatt med i vurdering av samlet konsekvens for løsningene i Kongegata-korridoren.
− For temaene «landskapsbilde», «nærmiljø og friluftsliv» og
«kulturminner/kulturmiljø»:
Mer omfattende beskrivelse av konsekvensene etter vurderinger for delområder, slik
Larvik kommune har bedt om.
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Vedtakspunkt 3c og 10 - Herregården
• 3. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som danner
grunnlag for Konsekvensutredning/Samfunnsøkonomisk analyse før sluttbehandling:
− 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.
• 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.
• Bane NORs svar:
− Avklart med Larvik kommune at vedtakspunktet består av tre problemstillinger
som er svart ut i rapporten: 1) Setningsproblematikk inkludert usikkerhet på dette
plannivået. 2) Vekting av terrenginngrep i fagrapport landskapsbilde. 3) Vurdering
av kulturmiljø.
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Vedtakspunkt 3e og 3f – Dyrkbar jord og arrondering
• 3. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som
danner grunnlag for Konsekvensutredning/Samfunnsøkonomisk analyse før
sluttbehandling:
− 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.
• Bane NORs svar:
− Dyrkbar jord i skog er vist i egen tabell.
− Jordskifte: I den videre planleggingen vil Bane NOR jobbe systematisk og
grundig med grunnerverv og arrondering av gårdsbruk. Mulighetene som
ligger i reglene om samferdselsjordskifte vil bli benyttet.
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Vedtakspunkt 3g og 7l - Illustrasjoner
• 3. Larvik kommune ber om følgende justering/supplering av materialet som danner grunnlag for
Konsekvensutredning/Samfunnsøkonomisk analyse før sluttbehandling:
− 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.
• 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.
• Bane NORs svar:
− Det er utarbeidet en rekke illustrasjoner av tiltaket:
Illustrasjonshefte, stasjonsmodell – med QR-koder for enklere bruk, fysisk modeller som er utstilt på
kulturhuset Bølgen, og mulighetsstudie i regi av Bane NOR for både Kongegata og Indre havn.
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Vedtakspunkt 4h og 4i – Andre samfunnsmessige virkninger
• 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.
• Bane NORs svar:
− Det er utarbeidet et revidert kart som viser transformasjonspotensialet for Kongegata og Indre havn.
− Det er vist til eksempler på bolig- og næringsområder med høy utnyttelse i kombinasjon med allment tilgjengelige
friområder, som kan være aktuelt for Indre havn.
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Vedtakspunkt 5j - Trafikkvurderinger
• 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.
• Bane NORs svar:
− Det er utarbeidet en revidert rapport som ivaretar vedtakspunktet.
Rapporten er utarbeidet i dialog med Larvik kommune.
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Vedtakspunkt 6k – Havnespor
• 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.
• Bane NORs svar:
− Dette er ikke en del av planarbeidet for InterCity, og Larvik kommune
må eventuelt rette disse spørsmålene til Jernbanedirektoratet. Bane
NOR har oversendt rapporten til Jernbanedirektoratet.
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Vedtakspunkt 11 – Larvik sentrum
• 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.
• Bane NORs svar:
− Kongegata-korridorens virkninger på byliv og sentrumshandel før, under og etter anleggsperioden er forsøkt belyst
nærmere i rapporten. Dette kan deles inn i tre faser:
Båndleggingsperioden: Båndleggingen kan føre til lavere investeringsvilje i bygningsmassen innenfor sonen.
Anleggsperioden: Mange bygninger, næringsvirksomheter og sentrumsgater vil periodevis bli berørt i større eller mindre
grad. Usikkerheten på dette plannivået er stor og det vil bli jobbet mer detaljert med anleggsfasen i neste planfase.
Etter anleggsperioden: Etter anleggsperioden vil det være store muligheter for sentrumsutvikling og stasjonsplasseringen vil
gi et godt knutepunkt. Det vil være behov for å gjenopprette deler av sentrumsbebyggelsen, eventuelt med en høyere
tetthet og utnyttelsesgrad enn i dag.
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Bergeløkka

– gjennomgang av foreslått linje
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Foreslått linje på Bergeløkka
• Foreslått linje ligger i kurve
over Bergeløkka-platået.
Innslaget til Kleivertunnelen
til høyre i bildet.
Foreslått linje

• Stasjonsplattformer er ikke
vist fordi sporet ligger i en
for krapp kurve i henhold til
teknisk regelverk.
• Statens vegvesen og Bane
NOR anser en linje gjennom
trafikkmaskinen som
uaktuell.
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Gjennomgang av foreslått linje
• Konstruksjon: Lange bruer og betongtunneler. Dette er kostbare og krevende løsninger som gir
klimagassutslipp. Kryssing av Hammerdalen byr på spesielle utfordringer.
• Veier: Fv. 162 Rauanveien og fv. 256 Sørlandske hovedvei må legges om. Dette vil innebære betydelige
veiomlegginger i området. Ved Farriselva kreves omlegging av Skiensveien/Vassvikveien og Skyveien.
• Anleggsgjennomføring: Det er svært trangt mot E18 og mellom E18 og Bøkeskogen, noe som gjør
byggeperioden ikke gjennomførbar/svært vanskelig. Her er det ikke mulig/svært vanskelig å finne
riggområder, plass til anleggsveier og områder for bygging.
• Verdiene i konsekvensutredningen: Når det gjelder naturressurser, friluftsliv, kulturminner og øvrige
temaer i konsekvensutredningene, vurderes Bergeløkka-linjen på samme nivå som Kongegata og Indre
havn.
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Konklusjon foreslått Bergeløkka-linje
• Linjen er ikke mulig å kombinere med god knutepunktutvikling og derfor ikke i tråd med oppdraget fra
Stortinget.
• Usentral stasjonsplassering gir lavere samfunnsøkonomisk nytte enn sentral lokalisering. Dette skyldes
at usentrale stasjoner tiltrekker seg færre reisende (25-35 prosent ifølge nyere forskning).
• En stasjon kan ikke ligge i en så krapp kurve (minimumsradius er 2000 meter, dette alternativet er 400
meter, altså en alt for skarp sving).
• Linjen gjennom trafikkmaskinen anses som uaktuell både av Statens vegvesen og Bane NOR.
• Linjen er trolig ikke gjennomførbar på grunn av nærhet til E18-tunnelen. (Bygging av ny tunnel, ved en
eksisterende tunnel som er trafikkert, er svært kompliserende).
• Berører Bøkeskogens nordvestre del.
• Svært trangt fra dobbeltsporet mot E18 og mellom E18 og Bøkeskogen, noe som gjør byggeperioden
ikke gjennomførbar/svært vanskelig.
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Steinressursene

– prosess, tilleggsutredning og konklusjoner
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Møter om steinressursene
• Bane NOR har gjennomført flere møter og deltatt på flere møter i kommunens regi.
• Vi har vært på befaringer med Lundhs og Larvik Granite, møter med Tølling grunneierlag, Norges
geologiske undersøkelse (NGU), regiongeologen og fylkeskommunen, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for mineralforvaltning.
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Uttalelsen fra Direktoratet for mineralforvaltning
• Hovedelementer fra DMFs uttalelse:
− Etterspør konsekvenser for verdiskapning og sysselsetting.
− Legger til grunn 150 meter sikkerhetssone til hver side av sporet.
− Ønsker at måleenheten volum benyttes istedenfor areal.
− Etterspør mer kunnskap og ytterligere kartlegginger av verdier, nærliggende boliger og driftsulemper.
• Basert på DMFs uttalelse, og dialog med partene i saken, har Bane NOR utarbeidet en tilleggsutredning:
− Nyansering av NGUs verdigrunnlag og beskrivelse.
− Driftsulemper langt mer utførlig beskrevet og vurdert.
− Beskrivelsen av verdi er mer nyansert.
− Omfanget mer utdypende vurdert, areal og volum beskrevet, to scenarier for beslag av større areal
vurdert i Stålaker-korridoren.
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Ny tilleggsrapport om steinressursene
• Bane NOR jobber med en rapport om larvikittressursene som berøres av
Stålaker- og Verningen-korridorene.
• Denne rapporten vil inneholde følgende tema:
− Mengden larvikitt som berøres av jernbanen.
− Sikkerhetsavstand / sprengingsforskriften (hvor nært et steinbrudd i drift
kan jernbanen gå?).
− Innspill til Bane NOR fra Lundhs, Norges Geologiske Undersøkelser
(NGU) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).
− Bane NORs svar på disse innspillene.
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Tilbakemelding fra DMF, 12. juni 2019
• Bane NOR har spurt DMF om det foreløpige kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, med tanke på
utredning av konsekvensene for steinressursene.
• Dette er DMFs tilbakemelding:
− Tilleggsutredningen utdyper flere momenter knyttet til DMFs tilbakemelding om manglende
kunnskapsgrunnlag for å vurdere konsekvensene for uberørt utnyttbar larvikitt.
− Det er likevel flere momenter som gjelder drift av uttak som ikke er godt nok belyst, herunder
begrensninger som kan følge av nærheten til jernbanen ved Stålaker og bruk av forekomsten i
Verningen.
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Uenighet om kunnskapsgrunnlaget
• Tilbakemeldingen medfører at Bane NOR og DMF er nærmere en enighet om
verdivurderingene av larvikitten.
• Vi er fortsatt ikke enige om de faglige vurderingene knyttet til:
− Sikkerhetsavstander
− Omfangsvurderinger
− Konsekvensvurderinger
• Bane NOR vil nå gå grundig igjennom tilbakemeldingene fra DMF og kommer med en
nærmere tilbakemelding om konsekvenser for videre fremdrift.
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Spørsmål?
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Informasjon om strekningen Tønsberg - Larvik
Nettside: banenor.no/tonsberg-larvik
acebook.com/banenorintercity/
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