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HENSIKT:

Bekrefte og eventuelt supplere behovene prosjektet skal svare på og målbildet som prosjektgruppa har formulert. Vurdere
konseptskisser og komme med forslag til forbedringer eller helt nye løsninger. Verkstedet er et ledd i å bekrefte at prosjektgruppa er på rett vei og en mulighet til å justere kursen om det er behov for det. Det skal gi en gjensidig menings- og kunnskapsutveksling for å generere kunnskap så prosjektgruppa tør å gi klare anbefalinger og politikere kan fatte beslutninger.
Målet er konkrete konsepter og tiltak som kan realiseres på kort og lang sikt.
BAKGRUNNSMATERIALE: Faktaark 2 med omtale av behov og mål og 4-trinns metodikken.

12.00

Åpning
Behov og mål
Kort gjennomgang av materiale som er sendt ut på forhånd
Hva har skjedd siden verkstedet i april?
- Utvikling av løsningsideer
- Stasjonsalternativene

13.00

Larviks utvikling i 4 trinn
Gjennomgang av forslag som er kommet opp så langt, gruppene vurderer, forbedrer og
supplerer innspillene
Økt 1 - Tenke nytt
Økt 2 - Optimalisere
Økt 3 - Ombygging
Økt 4 - Bygge nytt

16.30

Avslutning - Oppsummering - videre arbeid

17.00

Hjemreise

Larvik
kommune

De som ikke deltok på forrige verksted tilbys en oppdatering av hva som har skjedd
tidligere fra kl 11.30–12.00. Det er åpent for alle de inviterte å delta på denne halvtimen.

15-0702 gragisk.senter@vegvesen.no • Colorbox

PROSESSLEDERE: Kristin Aandal, Statens vegvesen og Tore Solberg, Prosesskraft AS
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Mulighetsanalyse Larvik og Forstudie InterCity Larvik

Verksted 2
Mulighetsanalysens verksted nummer to ble arrangert 2. november på Farris bad hotell, med ca.
50 deltakere. Som ved det første verkstedet i april var det et utvalg fra administrasjon og politikere
i fylke og kommune, statlige fagetater, interesseorganisasjoner, eiendomsutviklere og velforeninger
som var invitert. Deltakerne ble forelagt en del alternative løsninger på transportutfordringene, som
forsamlingen skulle kommentere, videreutvikle eller forkaste.
Jernbaneverket kom med flere forslag til ny trasé og stasjonsplassering, og alle disse innebar en sentrumsnær stasjon. Arbeidet med
trafikkløsninger og annen byutvikling kunne dermed basere seg på dette. Målet var konkrete konsepter og tiltak som kan realiseres
både på kort og lang sikt.

Hva er Mulighetsanalyse Larvik og Forstudie InterCity Larvik?

Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune har bedt Statens vegvesen lede et arbeid med å se byens transportsystem i sammenheng og lage et faglig grunnlag for gode framtidige løsninger. Arbeidet bygger videre på utredninger som er gjort tidligere. Parallelt
med dette planlegger Jernbaneverket lokalisering av stasjon og trasé gjennom Larvik.
Sentrale utfordringer i transportsystemet er:
• jernbanetraséen gjennom Larvik by med sentral lokalisering av jernbanestasjonen og en mulig tilknytning til Larvik havn
• kapasitetsproblemene i Øyakrysset
• videre utvikling av Indre havn
• kollektivtrafikk, sykkel og gange skal ses i sammenheng med gater og veger for biltrafikken
• miljøutfordringer - natur, kultur og bomiljø
Mulighetsanalyse Larvik gjennomføres av en prosjektgruppe med deltakere fra Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens
vegvesen, hvor Eva Preede fra Vegvesenet er prosjektleder. Mulighetsanalysen skal pågå fram til sommeren 2016 og ende opp med
et anbefalt forslag.
Forstudie InterCity ledes av Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket. Arbeidet inngår som en innledende del til en kommunedelplan
med konsekvensutredning. Planprogram for arbeidet skal legges ut til offentlig ettersyn før sommeren 2016. Det vil beskrive flere
stasjonslokaliseringer og linjeføringer som skal utredes for å finne den beste løsningen i Larvik.
Hilsen prosjektgruppa for Mulighetsanalyse Larvik og
Forstudie InterCity Larvik

Rapporten er utarbeidet av Eva Preede, Cecilie Gunnufsen og Knut Vedeld Hovde. Alle foto: Knut Vedeld Hovde, bortsett fra to flyfoto tatt av Anne Mette
Storvik i Jernbaneverket.
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Mulighetsanalysen
Interessenter og deres behov

Skjemaet på neste side viser hva deltakerne fra verkstedet i
april kom fram til når det gjelder interessenter og behov.
Effektiv transport var det behovet som ble trukket fram av de
fleste. Andre viktige behov var sammenhengende gang- og
sykkelsystem, effektivt knutepunkt, kompakt bysentrum og
miljøkonsekvenser som klima, støy, luft, kulturminner,
friluftsliv, natur mm. Parkeringspolitikken er også viktig.

Prosjektutløsende behov

Med bakgrunn i behovsanalysene er det valgt ut fire
prosjektutløsende behov. Dette er behov som skal innfris
av løsningene som utredes.
• Behov for å styrke tilbudet for gående, syklende og
kollektivreisende
• Behov for et transportsystem som bygger opp under
et attraktivt og levende bysentrum
• Behov for å bedre framkommeligheten og redusere
miljøulempene i deler av vegnettet, da særlig fv. 303
øst-vest-forbindelsen
• Behov for effektiv godstransport til og fra Larvik havn,
og der det legges til rette for at gods kan gå på bane
Kommunen må også føre en arealpolitikk som legger til rette for
fortetting.
Økt konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre
biler i sentrum gir flere gående, syklende og kollektivreisende.
Problemene knyttet til støy og forurensing reduseres, og forholdene legges til rette for utvikling av et levende og attraktivt
bysentrum.

Samfunnsmål

Samfunnsmålet definerer hva prosjektet skal føre til for samfunnet. Følgende samfunnsmål er foreslått:
Et framtidsrettet transportsystem med en høy andel
kollektiv-, gange- og sykkelreiser som legger til rette
for et attraktiv bysentrum.
Med fremtidsrettet menes effektivt, robust og miljøvennlig.

4-trinnsmetodikken

I utviklingen av alternativer eller konsepter arbeides det etter en
metodikk i følgende fire trinn.
Trinn 1: Tenke nytt. Her vurderes tiltak som kan påvirke etterspørselen etter transport og valg av transportmiddel. Dette
omfatter planlegging, styring, regulering, påvirkning og
informasjon.
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Trinn 2: Optimalisere. Her vurderes tiltak som kan gi en mer
effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det omfatter
innsats innen styring, regulering, avgiftssystem, samt
påvirkning og informasjon.
Trinn 3: Ombygging. Her vurderes forbedringer av eksisterende
infrastruktur som krever en moderat investering. Det omfatter
trafikksikkerhetstiltak, ombygginger av kryss, breddeutvidelse
og å reservere deler av vegareal til kollektivfelt, sykkelfelt o.l.
Trinn 4: Bygge nytt. Her vurderes investering i form av omfattende
ombygginger og nybyggingstiltak.

Hvordan utvikle løsninger eller konsepter?

Det ble tatt utgangspunkt i de løsningene som har vært
diskutert i Larvik tidligere. Det er blant annet tunnel forbi
Torstrand. For å finne nye løsninger ble det invitert en del fagpersoner fra kommunen, Jernbaneverket, Vegvesenet, Larvik
havn og noen konsulenter til et «ekspertverksted». Innspillene
derfra ble samlet i en del forslag til løsninger eller konsepter
som er tilpasset trinnene som er beskrevet over.

Mulighetsanalyse Larvik og Forstudie InterCity Larvik
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Forstudie InterCity Larvik

Jernbaneverket jobber videre med sitt forstudie for ny trasé og
stasjonsplassering i Larvik.

Arbeidet har følgende samfunnsmål:

InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen.

Grunnundersøkelser og grunnboringer pågår. Disse har gitt ny
kunnskap om hva som er mulig og hva som er svært vanskelig.
Undersøkelsene fortsetter gjennom hele planperioden.

•
•
•
•
•
•

Kostnader
Marked (samfunnsøkonomisk nytte)
Miljø (ikke-prissatte virkninger)
By- og knutepunktutvikling
Jernbaneteknisk funksjonalitet i driftsfasen
Teknisk gjennomførbarhet og anleggsgjennomføring

Stasjonsplassering

Stasjonen skal plasseres sentralt i forhold til sentrale funksjoner som bysentrum, kommunikasjon, arbeidsplasser, boliger
og næring.
På kartet under er aktuelle stasjonsplasseringer vist.

Følgende korridorer er foreløpig aktuelle:

Korridorene skal vurderes med sikte på å velge ut de beste
som skal utredes grundig. Det er satt opp følgende kriterier for
utvelgelse:

Det er utfordringer knyttet til alle disse forslagene. Jernbaneverket kommer til å utrede flere traséer og stasjonsplasseringer
i Larvik.
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Trinn 1 – tenk nytt!

Tenke ny bruk av det vi allerede har.
På verkstedet ble deltakerne forelagt en del
forslag på Trinn 1 og 2 som de skulle ta stilling
til og kommentere. De kommenterte dette ved å
gi karakterer og ved å gi konkrete kommentarer
på følgende måte:
Parkeringsrestriksjoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortrinnsvis i sentrum. Hvor går grensen?
Må være balanse sentrum vs. Nordbyen
Noen er avhengige av bil
Negativt for handelsstanden
Allerede for få plasser
Helhetlig politikk
Behov for både tilrettelegging og restriksjoner?
Tilrettelegge for knutepunkter
Urealistisk for små byer å nå klimamålene
Nødvendig pisk
Viktig å avklare hvor og omfanget
Krever god tilrettelegging for annen transport

Male, merke og skilte traséer for gående og
syklende
Hvor?
• Rundt skoler
• Bør tilrettelegge der det er plass
• Boligområder – sentrum – offentlige funksjoner –
trafikkstrømmer: hvor folk skal fram
• Kommunedelplan for sykkel-prioritering
• Flere snarveier
• Sykkelheis
• Nansetgata
• Fra Revet til Stavern
• Tydelige sykkelgater
• Lage en plan for hva som er mulig å gjøre raskt
• Trygge innfartsveger for gående og syklende
• Farligst å sykle der det ikke er hovedårer
• Skjerme de myke trafikantene

El-syker

Hvordan?
• Kommunalt tilskudd fra parkeringsavgifter
• Bedrifter sponser
• Bysykkel-ordning – el-sykkel
• Infrastrukturen må på plass først
• Gratis-tilbud på arbeidsplasser
• Ladestasjoner i sentrum + Bøkeskogen
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Godt vedlikehold av gang- og sykkelveger
– også om vinteren

Hvor?
• Overalt – til rett tid!
• Kommunedelplan for sykkel- Prioritering av vedlikehold
• Bakkene i Larvik er utfordrende
• Farrisbrua er vanskelig å krysse for gående og syklende
etter snøfall

Trygg sykkelparkering – sykkelhotell
Hvor?
• Ved knutepunktene (kollektiv)
• Sentrum, Torget
• Nordbyen
• Indre havn

Bruke tomme lokaler til sykkelparkering
Hvor?
• Sykkelutleie

Holdningsskapende arbeid

Hva er viktigst?
• Gjennomføre tiltak
• Synlig informasjon
• Bevisstgjøring
• Se til andre byer
• Sykkelbyen Larvik (starte raskt)
• Kampanje, markedsføre som sykkel i Oslo?
• Ris og ros
• Billig kollektiv
• Frekvens og tilgjengelig kollektivtilbud
• Få de unge til å bli vant med å ta buss

Andre forslag

• Mer informasjon om muligheten til å sykle til dem som
bor sentrumsnært
• Ulike forutsetninger
• Ta i bruk vannveien
• Skrive av gå/sykkel på selvangivelsen (ABAX)
• Lett å velge gange og sykkel
• Økt kollektiv – test 15 minutters ruter i 3 måneder
• Arealpolitikken viktig
• Tilkobling mellom tog og buss (frekvens)
• Sykkeltrasé på gammel jernbane
• Sykkelutleie
• Enkelt kollektivsystem
• Hyppige bussavganger på definerte hovedruter
• Prisnivå på kollektivtransport
• Kø-prising/vegprising

Mulighetsanalyse Larvik og Forstudie InterCity Larvik

+ = god ide
÷ = forkast
! = inspirerende
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Trinn 2 - Optimalisere

Utnytte bedre det vi allerede har med små
investeringer.

•
•
•
•

Bygge ned vegkapasiteten gjennom Torstrand
og sentrum, dvs. innføre restriksjoner på
bilkjøring og parkering

•
•
•
•

Hvordan?
• Forutsetter at man styrker kollektivtrafikken/tilbudet
(10-min. frekvens)
• Forutsetter p-avgifter på Nordbyen
• Ny øst-vest-trasé (hva vil man?)
• Elveveien har blitt en handelsgate (parkering ved Øyakrysset)
• Må bygge ny veg
• Hastighetsrestriksjoner, restriksjoner for tungtrafikk,
samkjøring
• Tiltaket må ses i sammenheng med andre tiltak
• Utnytte tverrsnittet i dagens veg bedre Personbilrestriksjoner
i rushtid
• Test – steng Dronningensgate én uke – se hva som skjer
• Ringveg?
• Innfartsparkering på Furuholt
• Trafikken kan spre seg i andre områder og virke negativt
• Midlertidig tiltak: Åpne Strandgata Envegskjørt deler av
døgnet
Fortsatt utfordringer på Torstrand

Male, merke og skilte traséer for gange og
sykkel. Bygge små manglende tiltak
Hvor?
• Hansebakken
• «Missing links»
• Nevlunghavn – Stavern mangler sykkelveg
• Martineåsen – gang-/sykkelveg
• Revidering av kommunedelplan for sykkel
• Starte med traséer som er klare for dette
• Gamle E18 brukes til gang-/sykkelveg

Regulere gater til sykkelgater med bilen på
besøk

Hvilke?
• Ja til pilotprosjekt! Med oppfølging
• Vurdere Strandgata og Kr. Fredriksvei
• Vanskelig pga. for få gater/alternativer
• Spennende tanke
• Parkerte biler er det som gjør det «farlig» for syklister
• Shared space – er Nansetgata et godt eksempel eller er
dette gammeldags allerede?
• Må gjøre det mer attraktivt å være syklist

Flere bussavganger

Hvor?
• Små busser som kjører ofte
• Eldre mennesker trenger buss
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På hovedaksene
Mot skolene (ungdomsskole og vgs.)
Minimum 15-minutters avganger
Spørreundersøkelse: Vil du sende ditt barn på buss til
fritidsaktiviteter?
Gevinst El-sykkel
Hovedakse. Tre avganger pr. time
Ringbuss
Styrke kollektivaksene

Gangbru over Elveveien nord for dagens
jernbanebru
•
•
•
•

Undergang/overgang
Kombinere med jernbanebru hvis undergang
Bedre å flytte publikumsaktivitetene
Bruke dagens jernbanetrasé?

Sykkelheis i Bøkkerbakken

Hvordan?
• I Romberggata
• Alternativer er bedre – koster mye penger
• Bedre med byheis til Bøkkerfjellet
• Må helt opp til Torget
• Vanskelig på vinteren
• Utvendig heis (fristende og holdningsskapende)
• Rullebånd i stedet for heis
• Heis med parkering. Ligger som premiss
• Symbol. Blir det brukt?
• Må være for alle, også fotgjengere (U.U)
• Til inspirasjon

Andre forslag:

• Sykler med «lastekasse»
• Elektriske handlevogner
• Herregårdssletta – Sanden – tillatt for sykling mot
enveiskjøring
• Sykkelvei langs Elveveien
• Snarvei for sykkel – lite helling
• Separere sykkel fra gående (særlig el-sykkel)
• Kombinasjon ringvei bil + sykkelvegnett
• Sykkelbru over St. Helena og Heggdal-Yttersø

Mulighetsanalyse Larvik og Forstudie InterCity Larvik

+ = god ide
÷ = forkast
! = inspirerende
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TRINN 3 – Oppgave 3A

Forbedre eksisterende infrastruktur med
moderat investering

Alternativ Øya-krysset og sykkelbru

I alternativet inngår ombygging av Øya-krysset slik at framkommeligheten bedres. Det gjøres også noen mindre tiltak på
vegnettet. Videre bygges det ny sykkelbru over St. Helena, og
deler av sykkelvegnettet oppgraderes.

Styrker

Sykkelbru via St. Helena
- Legger godt til rette for videre anlegg for syklende langs
		 Indre havn
- Stimulerer til mer sykling og gåing med ny bruforbindelse
- Sykkelbro som et symbol
- Gode sykkelopplevelser får fokus på sykkelsatsingen
- Tilrettelegge for syklende
- Redusert trafikk inn til sentrum pga. økt sykkeltrafikk
Øya-krysset
- Bedre trafikkflyt (men kan flytte problemet)
- Bedre framkommelighet for nyttetrafikk/havnetrafikk
- Bedre framføring for kollektiv

Utfordringer
•
•
•
•
•

• Ser seg blind på Øya - Stort fokus på det politiske
• Utbedring av Øya-krysset legger til rette for mer trafikk og
gir ikke på sikt en nedbygging av vegen inn mot sentrum
(Torstrand)
• Må forutsette nye løsninger gjennom Torstrand/utenom
Jernbanespor i Øya-krysset? Hvordan vil det påvirke
trafikkavviklingen?

Forbedringer

• Skilt som oppfordrer/pålegger bruk av Elveveien
• Helhetlig sykkelplan «Sykkelring» rundt Larvik
• Vurdere planfri sykkelkryssing over/under Elveveien i
forlengelsen av St. Helena
• Stram arealpolitikk
• Framkommelighet for bil: krysset «undergangen» ved
Stavernsveien
• Utbedre veg mellom Hegdal og E18
• Avløser Øya-krysset
• Sykkeltrasé langs eksisterende jernbanelinje
• Fergetidene – endres
• Begrense gjennomkjøring øst-vest i rushtiden. Øke bussfrekvensen i samme tidsrom. God framkommelighet for buss.
• Kø-prising må til!
• Beholde areal til Larvik havn. Ikke åpne for service/handel
opp mot Øya-krysset (bruke dette arealet til havnevirksom
het etc, istedenfor å fylle ut i sjø)

Stadig utbygging – manglende regulering for framtiden
Kanskje for kostbart
Sentrumstrafikken ikke løst
Bru via St. Helena: ilandføring på Halsen-siden
Vi løser ikke så mye – flytter problemer!
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TRINN 3 – Oppgave 3B
Alternativ Kollektiv

I dette alternativet satses det på kollektivtrafikk. Det legges til
rette for et nytt oppgradert kollektivknutepunkt. De regionale
bussrutene optimaliseres og det blir flere avganger. Videre
utbedres Øya-krysset. Det utredes en kabelbane til Martineåsen.

Styrker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydelig, sentrumsnært kollektivknutepunkt
Nytt stopp for ekspressbuss bør være nærmere sentrum
Kabelbane: «landemerke», morsom og kreativt!
Føre transport fra bil til gående, syklende og kollektiv
Et mer levende bysentrum
Dagens struktur kan bygges videre på
Potensial for vekst rundt kollektivknutepunktet
Bedre busstilbud
Gang- og sykkelbru styrker kyststi og bedrer forbindelsen
mellom nye boliger og sentrum
• Øya-kryss – toplansløsning løser havnetrafikk-avvikling

Utfordringer

• Ulik plassering av stasjonen og buss-sentralen i dag
• Tilpasse grøntstruktur og lyssetting slik at det blir hyggelig
og trygg gangveg til busstopp
• Kabelbane: kostbart og lite praktisk. Erstatter ikke buss
• Trygghet for myke trafikanter
• Buss gjennom boligområder vs. på hovedveg
(Stavernsveien)
• Ekspressbusstopp ved E18

• Kabelbanen må kjøres til et kollektivknutepunkt
• Boligbygging i Martineåsen
-Feil plassering med tanke på samordnet areal- og transport
• Busser må stå i bilkøen dersom det ikke bygges kollektivfelt
• Mangler ringvegmulighet
• Øya-krysset løser ikke trafikken gjennom sentrum/Storgata
• Ikke stort nok marked for en kabelbane
• Dagens kollektivknutepunkt er rotete. Det er vanskelig
å finne fram.
• Kan dagens kollektivknutepunkt ligge et annet sted?
Mange vet ikke engang hvor knutepunktet er.
• Hvor kommer ny stasjon?
• Kostnad

Forbedringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stasjon og buss-sentral bør samlokaliseres
Legge til rette for sikker sykkelparkering
Bør evt. være gondolbane fra Martineåsen til Bøkkerfjellet
Supplere med ringbuss
Busstilkopling til Revet i kombinasjon med ringbuss
Tydeliggjøre at det er to stopp på samme linje
Alle bussruter stopper samtidig på samme sted
Shuttle-buss sentrum-Øya-Nordbyen +
ekspressbusstoppet Farriseidet
Bruke gamle E18
Matebuss til ekspressbuss
Funker dagens busslinjer?
Hva med busslinje i «den omvendt U’en og opp
Prinsegata (evt. annen gate nordøst)
Gratis busser
Kabelbanen kan også gå opp til Torvet-området
Utvide/utvikle busstilgang ved jernbanestasjonen
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TRINN 4 – Oppgave 4A
Bygge nytt

Utfordringer

I dette alternativet legges det til rette for økt bruk av gange og
sykkel. Hovedsykkelvegnettet bygges ut, og det etableres et
helhetlig sammenhengende gangnett. Det innføres fartsdempende tiltak for bil i bygatene.

• Mangler planer og vedtak for å igangsette bygging
• Krav i vegnormaler
• Holdningsendringer holder ikke alene – må
kombineres med andre tiltak
• Høydeforskjell – legg sykkelvegene der stigningene er
minst mulig
• Byen må bli attraktiv – samle aktiviteter og opplevelser
i sentrum

Styrker

Forbedringer

Alternativ Gange og sykkel

• Trenger tilrettelegging for sykkel ved hovednett som gjør
det enkelt å sykle mellom boligområder og sentrum
• Fint å dempe fart i bygater (for bil)
• Fremmer folkehelse
• Miljø
• Bymiljø – attraktiv by
• Gang/sykkelvegbro – god forbindelse Langestrand –
Bergeløkka
• Gang/sykkelvegbro St. Helena – styrker kyststi
• Gang/sykkelveg langs hele Elveveien

•
•
•
•
•
•

Raskere politiske vedtak
Involvere velforeningene
Mulig endret regelverk, mer fleksibelt
Fartsreduserende tiltak (fartshumper, innsnevring av veg e.l.)
30 km/t-sone i sentrum
Forutsetter god merking, god opplevelse langs sykkelvegen
og god/trygg sykkelparkering
• Sykkelnettet utenfor kartet må også utbedres (sykkelinnfartsårene)
• Sykkelbelte (rullebånd) framfor sykkelheis
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TRINN 4 – Oppgave 4B
Alternativ Kort tunnel

I dette alternativet bygges det en kort tunnel fra Elveveien til
Munken. Tiltaket bedrer framkommeligheten for bil og kollektiv,
og reduserer trafikkulempene på Torstrand.

Styrker

• Løser biltrafikken gjennom Torstrand
• Litt billigere enn lang tunnel

Utfordringer
•
•
•
•
•
•

Legger til rette for trafikk ved Munken/Herregården
Grunnforhold i tunneltraséen
Løser ikke øst-vest fullt ut
Kun et bil-tiltak – kan gi økt biltrafikk
For dyr i forhold til gevinst
Utfordring for bylivet: midt i Larviks mest attraktive område
kommer det en dominerende tunnelportal
• Beholder problemer i Elveveien
• Forhold til jernbane?
• Løser ikke kryss ved Farris Fabrikker

Forbedringer

• Skal den ha en viss funksjon må den være lang
• Styrke «omkjøring» på dagens vegnett
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TRINN 4 – Oppgave 4C
Alternativ Lang tunnel

I dette alternativet bygges det en lang tunnel fra Elveveien til
Hammerdalen. Tiltaket bedrer framkommeligheten for bil og
kollektiv, og gjennomgangstrafikken ledes utenom sentrum.

Styrker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduserer biltrafikk langs Storgata og Dronningensgate
Tar gjennomgangstrafikken
Praktisk for Stavernstrafikk som skal til Øya etc.
Bokvalitet i sentrum
Hvis overført trafikk til tunnelen er høy – lite behov for tiltak
langs Torstrand
Mindre riving av hus
Svarer på mange av behovene
Langsiktig «bilvennlig» løsning
Øker vegkapasiteten
Bedre kapasitet for kollektivtrafikk
Byutvikling på sjøsiden
Akseptabel omkjøringsavstand

Forbedringer

• Tunnelen kan komme ut i fjell ved kryss
Farrisfabrikken/Stavernsveien
• En stor rundkjøring i krysset Stavernsveien – Storgata
• Må kombineres med forbindelse mot Munken og
Stavernsveien v/Farrisfabrikken
• Mulig å kombinere med jernbanetunnel. Mating til stasjonen
i tunnel. Stasjon under bakken. Og også P-hus under
bakken med heis opp.
• Kan kombineres med «avkjøringsarm» til sentrum

Utfordringer

• Må kjenne andel gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk som
går i Dronningensgate
• Skeptiske til trafikkgrunnlag for tunnelløsning
• Kostbar løsning
• Grunnforhold?
• Vedlikehold
• Transformatorstasjon i fjellet ved Elveveien
• Avlaster «kun» det som er av ekte gjennomgangstrafikk
• Bør begrense vegkapasiteten i sentrum
• Forhold til jernbanetrasé?
• Kopling til annet vegnett?
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TRINN 4 – Oppgave 4D
Alternativ Miljøgate Dronningensgate/
Storgata

•
•
•
•

I dette alternativet legges det til rette for redusert trafikk i Dronningensgate/Storgata ved å etablere miljøgate. Det blir to bilfelt
med redusert hastighet og fartsdumper, samt brede, gode fortau. Det plantes trær og gata blir godt opplyst. Det legges opp
til sykkelbruk i andre gater. Ny bru over Lågen ved Hegdal, samt
tunnel under Langestrand.

•
•

Styrker

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrer framkommelighet for myke trafikanter
Levende og kompakt bysentrum
Bru over Lågen vil gjøre det bedre i Øya-krysset
Luft/støy
Økt næringsgrunnlag
Redusere biltrafikken i og gjennom sentrum
Rimeligere alternativ (miljøgate)?
Biltrafikken går såpass sakte at flere vil velge sykkel, buss
og gange
Sikrere å sykle og gå
Positivt med bro for industri på Hegdal
Tunnel Stavernsveien – avlaster sentrum, Fritzøe-brygge
Leder trafikken ut på E18 (som ikke skal til sentrum)
Positivt for befolkningen på Torstrand
Kan gjøres raskt

Utfordringer
•
•
•
•
•

Teknisk utfordrende på Langestrand
Hvem betaler?
Mobilisering av motstand fra lokale
Rive noen hus
Usikker på endring i trafikksituasjon ved bygging av
miljøgate, bru og tunnel

•
•

Tar ikke høyde for vekst i biltrafikken
Bompengefinansiering?
Trafikk inn i Elveveien fra brua
Begrense biltrafikken tilstrekkelig til å bedre miljøet lokalt
langs miljøgate
Å kjøre rundt blir for langt
Bru over Lågen vil ikke hjelpe for trafikken i Dronningensgate mot sentrum
Hva med bussens fremkommelighet? Må utredes
Hvordan få folk til å endre atferd og droppe kjøring på fv. 303?
-bompenger?
-friste med ny veg Bommestad-E18 og Elveveien?
Tunnel fra Stavernsveien er dårlig idé. For dyr i forhold til
nytten?

Forbedringer

• Bruke E18 som en ytre ringvei. I kombinasjon med Elveveien
• Heis Bøkkerfjellet
• Stenge Storgata, Strandgata og Dronningensgate for
tungtrafikk
• Vegprising øst-vest i rush
• Redusere attraktiviteten med å kjøre gjennom byen med
fartsdumper, innsnevring e.l.
• Stenge muligheten for å kjøre bil gjennom sentrum, (fv. 303)
• Finne andre løsninger for trafikkregulering enn lyskryss
• Legge bru over Lågen på annet sted og kombinere med
lang tunnel gjennom byen
• Tunnel fra Stavernsveien bort til det nye lokalvegsystemet
ved Farriseidet
• Er det behov for kollektivfelt?
• Vi tror på et toplanskryss i Øya-krysset – og en utvidet
Gloppe bru fremfor ny Hegdal bru
• Økt hastighet på Elveveien
• Ny veg Bommestad – Hegdal (østsiden av Lågen). Kan
splitte trafikken på to veglinjer (god løsning for industrien)
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TRINN 4 – Oppgave 4E
Alternativ Framkommelighet for bil og
kollektiv i Storgata/Dronningensgate

•
•
•
•
•

Øya-krysset og Stavernkrysset må løses
Trær som støyskjerm
Øke til 4-feltsbru over Lågen
Tungtrafikken må ledes i Elveveien, evt. ny Elvevei
Kan inkludere sykkelfelt

I dette alternativet legges det til rette for fullgod framkommelighet for bil og kollektivtrafikk i Storgata/Dronningensgate.
Det etableres en bred gate med 2 bilfelt, kollektivfelt og fortau.
Det settes opp støyskjerming. Tiltaket medfører at det må rives
noen hus på Torstrand. Det legges opp til sykkelbruk i andre
gater.

Styrker

• God framkommelighet for bil og kollektiv
• Alle får god framkommelighet
• En tydelig øst-vest-forbindelse med klare adskilte felt for
ulike trafikanter

Utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ødelegger bomiljøer – blir utrivelig å bo der
Miljøkonsekvenser
Trafikksikkerhet
Ødeleggende for Indre havn
Uteområder mindre attraktive
Tilgjengelighet for myke trafikanter
Utslipp
Vanskelig gjennomførbar
Noen hus på den ene siden må rives
Påkopling eksisterende vegnett
Barriere mot sjøen i sentrum
Støyskjerm i byen – dårlig løsning
Arealkrevende

Forbedringer
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Nye forslag til løsninger:
Ny ringveg/ringbuss

Nordbyen – gamle E18- Farriseidet – Langestrand – Miljøgate
øst/vest – Elveveien – Yttersøvn – Torstvedt. Ringbuss i samme
trasé, minus gamle E18.

Fv 303 under bakken

Dagens fv. 303 fra Øya-krysset til krysset med Stavernsveien
under bakken på deler av strekningen. Kan komme opp i dagen
ved Herregården og ved dagens stasjon (i rundkjøring). Mulighet for parkering under bakken ved dagens stasjon eller inne i
Bøkkerfjellet. Heis opp til sentrum.

Utbedre Rauanveien

Bruke utbedret Rauanvei i stedt for ny bru over Lågen

Ny gangbru Langestrand - Bergeløkka

Bygge gangbru over Hammerdalen fra Langestrand til sentrum.
Brua legges høyt slik at de gående og syklende unngår store
høydeforskjeller.
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Evaluering fra deltakerne – kort oppsummert
Det var mange positive kommentarer knyttet til prosess og organisering, arbeid i grupper
og at vi jobbet med konkrete forslag til løsninger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ønsker til forbedringer var oppsummert:
Arbeidet var strukturer men jeg savner mulighetene som nye jernbanetraseer
Litt bedre tid generelt og til spørsmål og svar
Kunne vært avsatt mer tid til å komme med nye alternative løsninger.
Gruppene kunne vært litt større, det var veldig lett at to på gruppen tok styringen
I noen sammenhenger var det litt mange forhåndsbestemte premisser
Vi kunne ha startet dagen med eksempler på andre byers løsninger/ideer
Svakhet at jernbanen ikke er lokalisert – svakhet at byutvikling ikke er sterkere inne i prosessen
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Faktaark 2
Statens vegvesen leder på vegne av Larvik kommune,
Vestfold fylkeskommune, Jernbaneverket, Kystverket og
Larvik havn et arbeid med å se byens transportsystem i
sammenheng. Oppdraget består i, på faglig grunnlag, å
komme med gode framtidige løsninger. Arbeidet bygger
videre på utredninger som er gjort tidligere. Samtidig
utreder Jernbaneverket lokalisering av ny jernbanestasjon og trase gjennom Larvik.
Mulighetsanalyse Larvik skal finne ut hvordan framtidens
transportløsninger bør være for at byen skal bli mer attraktiv. Arbeidet med mulighetsanalysen er lagt opp etter metodikken i Samferdselsdepartementets system for konseptvalgutredning (KVU). Viktige elementer i en KVU er beskrivelse
av dagens situasjon, synliggjøring av behov og mål, vurdering
av løsningsmuligheter, såkalte konsepter, og hvilke effekter
og måloppnåelse de ulike konseptene gir. I utviklingen av
konsepter skal det utredes både enkle og rimelige tiltak,
og mer kostbare nybygginger. Et konsept er likevel kun en
prinsippløsning og ikke et detaljert ferdig løsningsforslag.
Utredningen skal danne grunnlaget for en faglig anbefaling.
Plassering av jernbanestasjon og jernbanetrasé vil påvirke
løsningene, men mye er også uavhengig av dette.
PROSJEKTUTLØSENDE BEHOV
Kartlegging og vurdering av behov er en viktig del av KVUprosessen. Det fokuseres på behovet for endringer i forhold
til dagens situasjon, og hvilke behov som bør tillegges vekt
ved utvikling av transportsystemet. I Mulighetsanalysen er
det tatt utgangspunkt i innspill som er kommet fra ulike interessenter, bl.a. på verksted 1 og i åpent møte i juni 2015.
Videre er også overordnede nasjonale behov, regionale og
kommunale myndigheters behov, trafikale behov og behov
knyttet til trafikkens virkninger på omgivelsene, samt forventede utviklingstrekk hensyntatt.

M u L i g h e t S A n A Ly S e L A r V i K
Forstudie InterCity Larvik
På bakgrunn av denne vurderingen har det pekt seg ut fire
prosjektutløsende behov:
Behov for å styrke tilbudet til gående, syklende og
kollektivreisende
Behov for et transportsystem som bygger opp under et
kompakt og levende bysentrum
Behov for å bedre framkommeligheten og redusere
miljøulempene i deler av vegnettet, da særlig fv. 303
øst-vest-forbindelsen
Behov for effektiv godstransport til og fra Larvik havn,
og der det legges til rette for at gods kan gå på bane
Larvik kommune må føre en arealpolitikk som legger til rette
for fortetting og en mer kompakt byutvikling. Økt konkurransekraft for miljøvennlige transportformer og færre biler i sentrum
gir flere gående, syklende og kollektivreisende. Problemene
knyttet til støy og forurensing reduseres. Dermed legges også
forholdene til rette for utvikling av et levende bysentrum.
SAMFUNNSMÅL
Samfunnsmålet definerer hva prosjektet skal føre til for samfunnet og skal legge grunnlaget for en ønsket utvikling. Det er
foreslått følgende samfunnsmål:

Et framtidsrettet transportsystem med høy
andel kollektiv-, gange- og sykkelreiser som
legger til rette for et attraktivt bysentrum.
Med framtidsrettet menes effektivt, robust og miljøvennlig.

Foto: Hilde Lillejord
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4-TRINNSMETODIKKEN
I utviklingen av konsepter arbeides det etter en metodikk i fire
trinn.
trinn 1:
Tenke nytt om tiltak som kan påvirke etterspørselen etter transport og valg av transportmiddel. Dette omfatter planlegging,
styring, regulering, påvirkning og informasjon.
trinn 2:
Optimalisere. Her vurderes tiltak som kan gi en mer effektiv
utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det omfatter innsats
innen styring, regulering, avgiftssystem, samt påvirkning og
informasjon.
trinn 3:
Ombygging. Her vurderes forbedringer av eksisterende infrastruktur som krever en moderat investering. Det omfatter trafikksikkerhetstiltak, ombygginger av kryss, breddeutvidelse
og reservere deler av vegareal til kollektivfelt, sykkelfelt o.l.
trinn 4:
Bygge nytt. Her vurderes investering i form av omfattende ombygginger og nybyggingstiltak.
VIDERE PROSESS
Det legges vekt på en åpen prosess. Verkstedene og de åpne
møtene er sentrale element i dette.
Tidligere i høst ble det gjennomført et ekspertverksted med ulike
fagfolk som så på mulige løsninger etter firetrinnsmetodikken.

Forslagene som kom fram på dette verkstedet er sammen med
tidligere utredninger, brukt som grunnlag for de konseptene
som presenteres på verksted 2. De samme konseptene vil også
bli tema på et åpent møte i slutten av november. Det planlegges
også et eget ungdomsverksted med elever fra Thor Heyerdahl
videregående skole.
Konseptene skal utredes nærmere utover vinteren og våren,
og en faglig anbefaling skal presenteres før sommeren 2015.
Se prosjektets nettside: http://www.larvik.kommune.no/Landingssider/Mulighetsstudie
FORSTUDIE IC LARVIK
Arbeidet med forstudiet for strekningen Tønsberg-Larvik er
i en viktig fase der optimalisering av konseptkorridorene og
stasjonslokaliseringen i Larvik er et meget sentralt element.
Siden verksted 1 er det gjennomført flere typer grunnundersøkelser, og dette arbeidet vil pågå videre inn i 2016.
I løpet av november gjennomføres det møte med politikerne
og et åpent møte. Her vil vi fortelle om status på registreringer og vurderinger, samt prosessen for videre planarbeid
og utredninger. På verksted 2 vil vi også redegjøre for dette
arbeidet.
Les mer om prosjektet på:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen
https://www.facebook.com/jbvintercity
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