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1 MULIGHETER FOR BYUTVIKLING I LARVIK
Dette er et vedlegg til rapporten By- og knutepunktutvikling i Larvik (ICP-36-A-25802), som viser mulig
byutvikling for de ulike stasjonsalternativene. Hensikten er å illustrere muligheter basert på
alternativene presentert i by- og knutepunktrapporten. Forhold som arealutnyttelse, byggehøyder m.m.
er ikke diskutert med kommunen. Arealplanlegging er kommunens myndighetsområde.
Illustrasjoner må derfor forstås på denne bakgrunnen.
Mulighetene som ligger i de nye stasjonsalternativene er belyst på de følgende sidene ved hjelp av
foto av nåværende situasjon og illustrasjon av ny bygningsmasse i samme fotoutsnitt.
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1.1

Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Indre havn høy

Figur 1-1: Dagens situasjon, flyfoto av Larvik sett fra vest.

Figur 1-2: Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Indre havn høy. Kilde: Stasjonsmodeller for
Larvik stasjon utarbeidet av NOAV for Bane NOR.
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Byutvikling
•

De sentrale byutviklingstrendene i Larvik sentrum møtes i all hovedsak i Indre havn. Den
sterkeste utviklingsaksen de siste årene er fjordbyutviklingen fra vest mot øst – fra Farris bad
til Sanden brygge og videre mot Indre havn. Det er planlagt og ønske om transformasjon av
kvartaler og tomter i aksen fra bussterminalen via Torget til Grandkvartalet og Indre havn, uten
at det er ferdigstilt mer enn et par-tre mindre prosjekter i denne aksen de siste årene

•

Dobbeltspor og ny stasjon på hevet trasé i Indre havn vil være en dominerende konstruksjon i
kraft av sin bredde og høyde. Den hevede traséen er foreslått med minst fem meter fri høyde
under brukonstruksjonen til flomsikret terreng i Indre havn, og vil gi god fysisk og visuell
kontakt mellom byen og fjorden på bakkeplan under sporene

•

Den visuelle barriereeffekten av den nye traséen vil derimot hemme opplevelsen av
bygningene langs Storgata og bygningsamfiet i overkant, som byens fasade mot fjorden

•

Hensynet til lesbarheten av byens eksisterende og historiske bygnings- og landskapsamfi mot
fjorden vil være viktig i videre planlegging av utviklingsstruktur og voluminndeling i Indre havn

•

Det er mulig å planlegge for at arealet under den nye jernbanebrua kan benyttes til for
eksempel parkering, sykkelparkering, næring, service, passasjerfunksjoner, kulturformål og
aktivitetsarealer

•

3D- studien på forrige side viser en mulig utnyttelse av arealene på Indre havn:
1. Det er lagt til grunn en havnepromenade hvor eksisterende pirer og historiske havnebygninger inngår
De tre tverrforbindelsene mellom byen og fjorden som vises i diagrammet for knutepunktet,
kobles til denne havnepromenaden.
2. Mellom de tre tverrforbindelsene under sporene er det skissert bygningsmasse, både
på utsiden og innsiden av sporene, med litt varierende typologi og byggehøyde
3. Studien viser full utbygging av området. Det vil være mulig å planlegge videre uten
bebyggelse på utsiden for å tilrettelegge for rekreasjonsarealer mot sjøen. En kan
også tenke seg en løsning uten bebyggelse på innsiden mellom spor og Storgata for å
tilrettelegge for en bypark
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1.2

Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Indre havn lav

Figur 1-3: Dagens situasjon, flyfoto av Larvik sett fra vest.

Figur 1-4: Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Indre havn lav. Kilde: Stasjonsmodeller for
Larvik stasjon utarbeidet av NOAV for Bane NOR.
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Byutvikling
•

De sentrale byutviklingstrendene i Larvik sentrum møtes i all hovedsak i Indre havn. Den
sterkeste utviklingsaksen de siste årene er fjordbyutviklingen fra vest mot øst – fra Farris bad
til Sanden brygge og videre mot Indre havn. Det er planlagt og ønske om transformasjon av
kvartaler og tomter i aksen fra bussterminalen via Torget til Grandkvartalet og Indre havn, uten
at det er ferdigstilt mer enn et par-tre mindre prosjekter i denne aksen de siste årene

•

Dobbeltsporet blir liggende omtrent på terrengnivå i øst, og stiger gradvis opp til en fylling på
ca. åtte meters høyde i vest forbi Bøkkerfjellet. Der traséen ligger hevet over terrenget, ligger
den på en fylling med forstøtningsmurer, og forbindelser på tvers fra byen til fjorden er kun
mulig via tre underganger langs stasjonen, der Stavernveien krysset under traséen og i en
undergang i forlengelsen av Kongegata mot Hammerdalen og Langestrand

•

Den fysiske barrierevirkningen blir noe redusert sammenlignet med eksisterende situasjon, da
det etableres flere nye forbindelser på tvers av jernbanen. Noen av disse forbindelsene vil
måtte bygges som underganger, med trapper og ramper ned til under havnivå. Den visuelle
barrierevirkningen kan oppleves som markant på nært hold (fylling/mur), men mindre
dominerende på litt avstand (sikt over sporene)

•

3D-studien på forrige side viser en mulig utnyttelse av arealene på indre havn.
1. Det er lagt til grunn en havnepromenade hvor eksisterende pirer og historiske havnebygninger inngår
De tre tverrforbindelsene mellom byen og fjorden som vises i diagrammet for knutepunktet
kobles til denne havnepromenaden.
2. Mellom de tre tverrforbindelsene under sporene, er det skissert bygningsmasse, både
på utsiden og innsiden av sporene, med litt varierende typologi og byggehøyde
3. Studien viser full utbygging av området. Det vil være mulig å planlegge videre uten
bebyggelse på utsiden for å tilrettelegge for rekreasjonsarealer mot sjøen. En kan
også tenke seg en løsning uten bebyggelse på innsiden mellom spor og Storgata for å
tilrettelegge for en bypark
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1.3

Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Kongegata høy

Figur 1-5: Dagens situasjon, flyfoto av Larvik sett fra sør-vest.

Figur 1-6: Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Kongegata høy. Kilde: Stasjonsmodeller for
Larvik stasjon utarbeidet av NOAV for Bane NOR.
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Byutvikling
•

De sentrale byutviklingstrendene i Larvik sentrum møtes i all hovedsak i Indre havn. Den
sterkeste utviklingsaksen de siste årene er fjordbyutviklingen fra vest mot øst – fra Farris bad
til Sanden brygge og videre mot Indre havn. Det er planlagt og ønske om transformasjon av
kvartaler og tomter i aksen fra bussterminalen via Torget til Grandkvartalet og Indre havn, uten
at det er ferdigstilt mer enn et par-tre mindre prosjekter i denne aksen de siste årene

•

For øvrig har en rekke tidligere industribygninger i Hammerdalen fått en endret bruk, blant
annet til kultur- og utdanningsformål

•

3D-studien på forrige side viser en mulig utnyttelse av arealene rundt ny stasjon:
1. Arealer i Hammerdalen kan bebygges. Det er vist en generell kvartalsstruktur som
ivaretar bevegelseslinjer fra Kongegata og ny stasjon vestover mot elva og
forbindelseslinjen fra sjøen og opp i Hammerdalen
2. Langs nytt stasjonsområde vil tiltaket gi en «sårflate» ved at enkeltbygninger i
kvartalene må rives. Dette vil muliggjøre enkeltprosjekter på oversiden av stasjonen
som gir en ny avslutning av bystrukturen mot stasjonen. Det er illustrert nye bygninger
med tilsvarende byggehøyde som eksisterende bebyggelse
3. Gjennom sentrum i Larvik vil tiltaket fjerne en del bebyggelse for å anlegge
jernbanekulverten. Det er på neste side illustrert forskjellige løsninger for
byreparasjoner etter tiltaket


Det første «nivået» er en parkmessig opparbeiding av arealene



Det neste «nivået» tar hensyn til at de bygninger som kanskje kan
tilbakeføres blir tilbakeført og tomter utenfor kulverten bebygges med
lignende typologi, mens



«Nivå» tre viser en tyngre utnyttelse av kvartalene for å ta hensyn til kostbare
grunninvesteringer
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Figur 1-7: Nivå 1: Parkmessig opparbeidelse av arealene. Kilde: Stasjonsmodeller for Larvik stasjon
utarbeidet av NOAV for Bane NOR.

Figur 1-8: Nivå 2: Delvis tilbakeføring av bygninger og ny bebyggelse utenfor kulvert. Kilde:
Stasjonsmodeller for Larvik stasjon utarbeidet av NOAV for Bane NOR.
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Figur 1-9: Nivå 3: Tyngre utnyttelse av de berørte kvartalene, for å ta høyde for kostbare
grunninvesteringer. Kilde: Stasjonsmodeller for Larvik stasjon utarbeidet av NOAV for Bane NOR.
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1.4

Muligheter for byutvikling ved Larvik stasjon Kongegata lav

Det er ikke utarbeidet modell som viser muligheter for byutvikling for Larvik stasjon Kongegata lav.
Med unntak av strekningen mellom Josefinegata og Jegersborggata, hvor bygningene kan stå uberørt,
er mulighetene for byutvikling tilsvarende som for Larvik stasjon Kongegata høy. For beskrivelse av
muligheter, se kapittel 1.3 over.
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