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SAMMENDRAG
Temarapport Bergeløkka er et resultat av den politiske prosessen omkring nytt dobbeltspor for
InterCity gjennom Larvik kommune, samt en stor offentlig diskusjon om hvorvidt en ny jernbanestasjon
på Bergeløkka i Larvik hadde vært en bedre løsning enn en stasjon i Indre Havn eller Kongegata.
Rapporten er basert på tidligere presentasjoner for politikere i Larvik kommune og i åpne møter for
publikum hvor Bane NOR har redegjort for hvorfor ny stasjon på Bergeløkka ikke utredes.
Bane NOR vurderer det slik at en eventuell ny jernbanestasjon på Bergeløkka er en vesentlig
dårligere løsning enn de alternativene som legges fram i kommunedelplanen. Årsakene er lite sentral
stasjonsplassering, faren for å skade Bøkeskogen og jernbanetekniske/anleggstekniske utfordringer
knyttet til en trasé fra Bergeløkka til Kleivertunnelen.
Bane NOR har derfor besluttet å ikke utrede et stasjonsalternativ på Bergeløkka i Larvik.
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1 INNLEDNING
Delstrekningen Tønsberg – Larvik på Vestfoldbanen omfatter bygging av dobbeltspor i ny trasé i ca.
40 km lengde. Strekningen er en del av InterCity-utbyggingen, som skal resultere i en moderne
dobbeltsporet jernbane på Østlandet. Nasjonal Transportplan 2018-2029 legger opp til at InterCitystrekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad, skal være ferdig utbygd
innen 2024. Senere har Jernbanedirektoratet gjennom sitt handlingsprogram 2018-2029 endret dette
til at dobbeltspor til Tønsberg skal stå ferdig i 2025. Utbyggingen skal videreføres til Skien i 2032 og til
Lillehammer og Halden i 2034.
Forstudie for planstrekningen Tønsberg – Larvik ble gjennomført i perioden fra mars 2015 til april
2016, og er dokumentert i Forstudierapport Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik [1]. Hensikten med
forstudiet var å gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema, med det mål å danne grunnlag for en
anbefaling av hvilke korridorer og varianter som skulle bringes videre til den offentlige planprosessen.
Strekningen var underinndelt i tre delstrekninger; Tønsberg – Stokke, Stokke – Sandefjord og
Sandefjord – Larvik. Ulike korridorer og alternativer ble vurdert innenfor hver delstrekning
Høringen av planprogrammet for strekningen Tønsberg – Larvik våren 2017 viste at det var store
interessekonflikter knyttet til de ulike korridorene på strekningen Tønsberg – Stokke, mens det var
større enighet om korridorene mellom Stokke og Larvik. For å sikre framdrift i prosjektet, ble
planprogrammet derfor delt i to sommeren 2017; ett for strekningen Tønsberg – Stokke, og ett for
Stokke – Larvik. Planprogrammet for strekningen Stokke – Larvik ble fastsatt i Sandefjord og Larvik
kommuner høsten 2017.
Hensikten med denne rapporten er å redegjøre for hvorfor Bane NOR ikke ønsker å utrede en ny
stasjon på Bergeløkka i Larvik.

4

2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER
2.1

Tidligere vurderinger

Forstudiet for planstrekningen Tønsberg – Larvik ble gjennomført i perioden fra mars 2015 til april
2016, og er dokumentert i Forstudierapport Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik [1]. Hensikten med
forstudiet var å gi økt kunnskap om beslutningsrelevante tema, med det mål å danne grunnlag for en
anbefaling av hvilke korridorer og varianter som skulle bringes videre til den offentlige planprosessen.
Strekningen Tønsberg – Larvik var underinndelt i tre delstrekninger; Tønsberg – Stokke, Stokke –
Sandefjord og Sandefjord – Larvik. Ulike korridorer og alternativer ble vurdert innenfor hver
delstrekning.

2.1.1 Vurderte og anbefalte korridorer mellom Sandefjord og Larvik
Tabell 2-1 og Figur 2-1 gir en oversikt over vurderte og anbefalte korridorer og alternativer i forstudiet
mellom Sandefjord og Larvik, og hvilke som ble anbefalt utredet videre.
Tabell 2-1: Oversikt over vurderte korridorer og alternativer i forstudiet mellom Sandefjord og Larvik,
inkludert anbefalinger
Korridor
Alternativ
Anbefaling
A: Sandefjord – Larvik via
3A-1 med stasjon på terreng i
Anbefalt utredet videre
dagens stasjon i Larvik
Larvik
3A-2 med hevet stasjon i Larvik Anbefalt utredet videre
3A-3 med hevet stasjon i Larvik Ikke anbefalt utredet videre
og trasé videre mer mot vest
og nord for Farris bad
3A-4 med stasjon i Larvik
Ikke anbefalt utredet videre
under bakken
3A-5 via Verningen øst for
Ikke anbefalt utredet videre
Lågen
3A-7 med avvikende trasé fra
Anbefalt utredet videre
3A-1 mellom Stålaker og
Marum
3A-8 med avvikende trasé fra
Anbefalt utredet videre
3A-1 mellom Stålaker og
Marum
3A-9 via dagens jernbane-trasé Anbefalt utredet videre
over Torstrand
B: Sandefjord – Larvik via
3B-1
Anbefalt utredet videre
stasjon i Johan Sverdrups gate
(kun som tosporsstasjon)
C: Sandefjord – Larvik via
3C-1 med stasjon i
Ikke anbefalt utredet videre
Hammerdalen
Hammerdalen
3C-2 med stasjon ved
Ikke anbefalt utredet videre
Lilletorget
D: Sandefjord – Larvik via
3D-1
Ikke anbefalt utredet videre
stasjon ved Bøkeskogen
E: Sandefjord – Lavik via
3E-1
Ikke anbefalt utredet videre
stasjon ved Thor Heyerdahl
videregående skole
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Figur 2-1 Oversikt over vurderte korridorer (A, B, C, D og E) og alternativer ( 3A-1, 3A-2 osv.) i
forstudiet mellom Sandefjord og Larvik, april 2016
Det blir for omfattende å komme inn på alle årsaker til hvorfor de ulike korridorene ikke ble anbefalt
utredet videre, men noen av de viktigste årsakene til at korridor C og D (se Figur 2-1) gjennom Larvik
sentrum ble silt ut var:
• Grunnforhold: Basert på kunnskap fra tidligere utførte grunnundersøkelser i Larvik ble det
vurdert slik at korridorene C og D vil gi vesentlig større utfordringer knyttet til grunnforhold enn
de øvrige korridorene.
• Bøkeskogen: Ved traseer så lang nord i byen er det stor fare for å påvirke grunnvannstanden
i/under Bøkeskogen på grunn av innlekkasje. Bøkeskogen er fredet og skal ikke påvirkes i
negativ grad av en ny jernbanetrasé gjennom sentrum.

2.1.2

Planprogrammet

I slutten av april 2016 ble et forslag til planprogram for strekningen Tønsberg – Larvik, basert på
konklusjonene fra forstudiet, sendt ut på en begrenset høring hos lokale og regionale myndigheter.
Hensikten med den begrensede høringa var tidlig involvering av lokale og regionale myndigheter, og å
få tilbakemeldinger på forslaget til utredningskorridorer, planforutsetningene, utredningstema, samt til
prosess for medvirkning. Følgende knyttet til korridorer og stasjonsplassering i Larvik kom frem i
høringen:
•

Kommunen ba om at flere traseer gjennom sentrum ble utredet, ved at alternativene 3C-1
(stasjon ved Lilletorget), 3C-2 (stasjon i Hammerdalen) og 3E-1 (stasjon nord for Torget) fra
forstudiet skulle tas inn, i tillegg til at to nye kombinasjoner ble ønsket utredet:
o Korridor 3E-1 i kombinasjon med 3B-1, med stasjonsalternativer ved Thor Heyerdahl
videregående skole og Johan Sverdrups gate
o Korridor 3C-1 i kombinasjon med 3E-1 med plattformer omtrent under Øvre
Bøkeligate, og med atkomst til plattformene både fra Lilletorget og Bergeløkka

Merknadene til den begrensede høringen ble summert opp i en presentasjon som ble oversendt
Jernbaneverket som en del av underlaget fra anbefalingsmøtet 22.juni 2016, se tabell 3.
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Jernbaneverket gjennomførte en grundig vurdering av innkomne forslag. Den 6. februar 2017
offentliggjorde Bane NOR hvilke korridorer de ønsket utredet. For Larvik var det følgende korridorer og
alternativer:
•

•

Kongegatakorridoren (3B-1 gjennom Larvik sentrum i kombinasjon med 3A-1 øst og vest for
sentrum): Starter på Furustad i Sandefjord kommune, går videre gjennom Tjølling og på bru
over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel gjennom Byskogen inn mot sentrum til en ny stasjon.
Den vil ligge delvis under bakken ved Kongegata og Johan Sverdrups gate. Fra stasjonen
krysser korridoren Farriselva og Hammerdalen på bru før den kobler seg til Kleivertunnelen.
Indre havn-korridoren (3A-1 i kombinasjon med 3A-7): Starter på Furustad i Sandefjord
kommune, går videre gjennom Tjølling og på bru over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel
gjennom Mesterfjellet til østenden av dagens stasjonsområde, hvor det planlegges ny stasjon.
Korridoren fortsetter på bru langs eksisterende jernbane gjennom Hammerdalen, før den
kobler seg til Kleivertunnelen.

Høringen av planprogrammet for strekningen Tønsberg – Larvik foregikk våren 2017 og viste at det
var store interessekonflikter knyttet til de ulike korridorene på strekningen Tønsberg – Stokke, mens
det var større enighet om korridorene mellom Stokke og Larvik. For å sikre framdrift i prosjektet, ble
planprogrammet derfor delt i to sommeren 2017; ett for strekningen Tønsberg – Stokke, og ett for
Stokke – Larvik. Planprogrammet for strekningen Stokke – Larvik ble fastsatt i Sandefjord og Larvik
kommuner høsten 2017.
Høringsuttalelsene ble oppsummert i Merknadsdokument – Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik
kommuner [2]. Som følge av merknadene til planprogrammet besluttet Bane NOR å utvide korridoren i
området Hjertås-, Storåsen- og Unneberg for å undersøke om en forskyving av traseen vestover
kunne gi betydelige fordeler. Bane NOR besluttet også å utrede Verningenkorridoren (3A-5). Det kom
ikke inn noen merknader fra Larvik kommune knyttet til ønske om en stasjon på Bergeløkka.

2.1.3 Innspill fra velforeninger
I etterkant har det kommet inn flere innspill fra lokale velforeninger vedrørende Bergeløkka. Torstrand
Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Larvik Bys Vel og Steinane-Jegersborg Velforening sendte
1.desember 2017 Bane NOR et brev med forslag til ny jernbanetrasé med en stasjonsplassering på
Bergeløkka. I brevet beskrives forslaget slik (utdrag i kursiv):
Velforeningene: Torstrand Vel, Langestrand Nyttige Selskab, Larvik Bys Vel og Steinane-Jegersborg
Velforening, har sett på en alternativ jernbanetrase m/jernbanestasjon som – etter vår oppfatning – vil
gi langt færre problemer å etablere enn begge de to foreslåtte traseene som fremgår av
planprogrammet.
Forslaget vårt går ut på å legge jernbanetraseen nord for det sentrale Larvik. Mer presist: En trase
som går fra knutepunkt Furustad og i tunnel i fjell under Verningen. Traseen fortsetter deretter i bro
over Lågen like syd for den gamle E-18 broen på Bommestad og videre i tunnel i fjell vestover ved
Kverken. Og følger med små korrigeringer i tunnel ca. i samme trase som gamle E-18 som nå er
nedlagt. Videre mer eller mindre parallelt med den nye E-18, i tunnel fram til ny foreslått delvis
«underjordisk» stasjonsplassering på Bergeløkka.
For deretter å gå i bro over Farriseidet og inn til eksisterende nylig etablerte tunnel under Martineåsen.
(Kfr. vedlagte forslag til trasè inntegnet på 2 kart). Togtrasèkurvaturen på Farriseidet ved tilslutning et
eller annet sted til eksisterende tunnel, må kanskje sees på og «finpusses» for å tilfredsstille kravet til
minimumsradius på 3400m (ved en maksimal fart på 250 km/t mellom stasjonene, en radius som nok
kan reduseres avhengig av farten toget vil kunne gå i ved passering av jernbanestasjonen på
Bergeløkka.
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Figur 2-2 velforeningenes forslag til jernbanetrase. Utsnitt av tegning som fulgte brev datert
1.desember 2017.

2.2

Vurdering av mulig stasjonsplassering på Bergeløkka

2.2.1 Mulig trasé
NOAV har vist trasé som gir en mulig stasjonsplassering oppe på Bergeløkkaplatået, se Figur 2-3.
Traseen er vist med en gjennomkjøringshastighet på 110 km/t. Traseforslaget er basert på grove
vurderinger og kan selvsagt optimaliseres ytterligere. Likevel gir dette en god indikasjon på lengden av
en eventuell stasjon og mulige traseer inn/ut av stasjonen. NOAV har ikke sett på hvordan denne
stasjonsløsningen kan knyttes til Verningen- eller Stålakerkorridoren opp mot Virik og Sandefjord.
Jernbaneteknisk og anleggsteknisk er dette vurdert å være en krevende løsning fordi:
• Ny E18 og tilhørende veisystem i Hammerdalen begrenser mulig trasé nord i Hammerdalen
• Flom i Farriselva begrenser hvor lavt traseen kan legges
• I tillegg må det tas hensyn til høyden på både Storgata og Brunlanesveien

Figur 2-3 Mulig trasé med stasjon på Bergeløkka og tilknytning til Kleivertunnelen
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2.2.2 Stasjonsplasseringen er ikke sentral i Larvik og kan være skadelig for
Bøkeskogen
En stasjonsplassering på Bergeløkka er ikke sentralt plassert i Larvik og vil ha et dårlig potensiale for
knutepunktutvikling:
• Bergeløkka er omkranset av Farrisvannet, E18, Bøkeskogen, Farriselva og veisystemet i
Hammerdalen, det er altså svært begrenset areal rundt en eventuell stasjon for utvikling av et
godt kollektivknutepunkt, i tillegg til byutvikling og fortetting rundt kollektivknutepunktet.
• Bergeløkka ligger utenfor sentrumskjernen, noe som gir syklende og gående lengre vei til
stasjonen. I tillegg er stasjonen dårlig koblet til eksisterende infrastruktur.
En eventuell jernbanetrasé og stasjon på Bergeløkka vil være en fare for Bøkeskogen:
• En kulvert under området vil kunne føre til senket grunnvannstand.
• Bøkeskogen kan bli negativt påvirket på grunn av senket grunnvannsstand.
• Bøkeskogen er fredet og jernbanetraseen vil kunne gi direkte inngrep.

Figur 2-4 Bøkeskogen og fredningsområdet (markert med grønn linje).

2.2.3 Tilknytning til Kleivertunnelen og kryssing av Storgata og
Brunlanesveien
Alle alternativene skal knytte seg til Kleivertunnelen og sporet mot Porsgrunn som åpnet i september
2018. Traseen skal også krysse Farriselva, Storgata og Brunlanesveien. Dette gir i sin tur tre
muligheter:
1. Sporet krysser over både Storgata og Brunlanesveien
2. Sporet krysser over Storgata og under Brunlanesveien
3. Sporet krysser under både Storgata og Brunlanesveien.
Disse mulighetene drøftes i kapittel 3.
Det er en viktig forutsetning at verken Storgata eller Brunlanesveien i særlig grad kan heves eller
senkes. For Storgata vil en eventuell senking av veien gjøre at den blir flomutsatt på grunn av liten
høydeforskjell til Farriselva. En eventuell heving av Storgata gjør det vanskelig med en tilpasning til
videre løp inn mot byen på grunn av stigningsforholdene. Når det gjelder Brunlanesveien er verken
heving eller senking ønskelig på grunn av tilpasning til øvrig veinett og bebyggelse i området.

2.2.4 Forutsetninger og begrensninger i vurderingene som er gjort
Forutsetningene for vurderingene baserer seg på følgende:
• Bergeløkkaplatået har en høyde på ca. 42 meter over havet
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•
•
•
•
•

Storgata har en høyde på ca. 28-29 meter over havet i krysningspunktet (tilpasset ny
rundkjøring)
Brunlanesveien har en høyde på ca. 42-43 meter over havet i krysningspunktet
Kleivertunnelen har en høyde på 37 meter over havet i tilkoblingspunktet
Jernbanen krever minimum 8-10 meter fri høyde under en veg
Vegen krever minimum 7 meter fri høyde under jernbanen

Det er ikke gjort boringer i denne traseen som en del av teknisk hovedplan/kommunedelplan, men
basert på kunnskap fra tidligere utførte grunnundersøkelser er det vurdert at alle alternative løsninger
er teknisk gjennomførbare. Løsningene er ikke tverrfaglig vurdert og det er heller ikke gjennomført
kostnadsberegninger av alternativene.
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3 VURDERING AV ALTERNATIVENE
3.1

Jernbanetraseen går over både Storgata og Brunlanesveien

Krysningen over Brunlanesveien styrer høyden på sporet, minimum høyde på sporet i dette punktet
blir 42 + 7 = 49 meter over havet (se kapittel 2.2.4 når det gjelder forutsetninger for beregningen).
Konsekvensene blir grovt vurdert som følger:
• Stasjon på fylling/bru på Bergeløkka
• Bru inn på Farriseidet, fall inn mot Kleivertunnelen
• Jernbanebrua over Hammerdalen blir ca. 10-12 meter høyere enn brua for E18
• Eks spor kan brukes som havnesportilknytning

3.2

Jernbanetraseen går over Storgata og under Brunlanesveien

Krysningen over Storgata styrer høyden på sporet, minimum høyde på sporet i dette punktet blir
28 + 7 = 35 meter over havet (se kapittel 2.2.4 når det gjelder forutsetninger for beregningen).
Konsekvensene blir grovt vurdert som følger:
• Ca. 7 meter dyp og 20-25 meter bred byggegrop på Bergeløkka i flere hundre meters lengde
• Brunlanesveien må heves noe, antakelig 2-3 meter
• Bru for jernbanen over Hammerdalen blir omtrent på samme høyde som brua for E18

3.3

Jernbanetraseen går under både Storgata og Brunlanesveien

Krysningen med Storgata styrer høyden på sporet, maksimal høyde på sporet i dette punktet blir
28 - 8 = 20 meter over havet (se kapittel 2.2.4 når det gjelder forutsetninger for beregningen).
Flomnivå i Farriselva er beregnet til 19 meter over havet i krysningspunktet.
Konsekvensene blir grovt vurdert som følger:
• Ca. 20-25 meter dyp og 20-25 meter bred byggegrop på Bergeløkka i flere hundre meters
lengde
• Antakelig enda dypere byggegrop på Farriseidet vest for Farriselva
• Utfordringer med grunnvannstand i byggegropene

3.4

Oppsummering

Bane NOR vurderer det slik at en eventuell ny jernbanestasjon på Bergeløkka er en vesentlig
dårligere løsning enn de alternativene som legges fram i kommunedelplanen. Årsakene er lite sentral
stasjonsplassering, faren for å skade Bøkeskogen og jernbanetekniske/anleggstekniske utfordringer
knyttet til en trasé fra Bergeløkka til Kleivertunnelen.
Bane NOR har derfor besluttet å ikke utrede et stasjonsalternativ på Bergeløkka i Larvik.
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