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Overordnet beskrivelse av prosjektet 
 

I høst henvendte Bergene Holm AS, Norske Skog ASA og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske 
om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til 
og fra Larvik.  
  
Prosjektet innebærer å starte opp en ny transportløsning for tømmer og flis på jernbane mellom Larvik 
og Halden. Transportløsningen er basert på transport av produkter fra Bergene Holm i Larvik østover 
til Norske Skog-Saugbrugs i Halden. Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling 
av flis fra sagbruket på Amundrød og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm 
transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød. Dette er et forretningsmessig 
svært viktig prosjekt med store miljøgevinster.  
  
Prosjektet innebærer ett ukentlig tog med ankomst- og avgang fra Larvik på sen kveld/natt med svært 
liten påvirkning på den lokale veitrafikken, herunder ankomst og avgang på fergen til Hirtshals. Toget 
vil lastes/losses av Greencarrier inne på terminalområdet, og opereres av Grenland Rail. Toget vil 
primært gå Vestfoldbanen, sekundært Bratsbergbanen/Sørlandsbanen.  
  
Transportløsningen er allerede startet opp, basert på bruk av Borgestad i Skien som terminal. Det 
første tog hadde avgang fra Borgestad 20. november 2020. Siden prosjektet er svært viktig for 
hovedaktørene Bergene Holm og Norske Skog, har man prioritert en rask oppstart. 
 

Selv om terminalløsningen på Borgestad fungerer, er den ikke optimal. Arealet er begrenset, og 

Borgestad ligger 40 km i feil retning fra sagbruket på Amundrød. Som en konsekvens øker de lokale 

transportkostnadene på bil i betydelig grad og svekker økonomien i prosjektet. Miljøgevinstene 

reduseres tilsvarende. En lokalisering i Larvik havn vil styrke prosjektet i betydelig grad for begge 

aktørene. 

 

Tid og fremdrift er kritisk. Når aktørene bak, Norske Skog og Bergene Holm, har hastverk med å flytte 

en allerede eksisterende løsning fra Borgestad til terminaltomten i Larvik skyldes det tre vesentlige 

forhold: 

• Bruk av terminaltomten i Larvik tilfører mer kapasitet som muliggjør mer effektive løsninger for 

inn-/uttransport og terminalhåndtering 

• Avstanden til terminaltomten i Larvik er betydelig kortere – redusert avstand betyr lavere 

kostnader 

• Redusert bruk av bil i første- og siste transportetappe («1. mile» og «Last mile») gir reduserte 

utslipp 

 

Larvik Havn anslår at det vil ta ca. 6 måneder fra godkjennelse av prosjektet til sidespor og 

terminalområdet er klar til drift.   

  

Larvik Havn KF forvalter tomten avsatt til terminalområde, med tilhørende sidespor fra Vestfoldbanen. 

Sidesporet er delvis oppgradert i 2018 i regi av Larvik Havn. Økonomisk støtte fra Bane NOR og 

Vestfold Fylkeskommune vil bli tilkjent når lokal godkjenning foreligger, og sporet er klart for drift.  

 

13. juni 2018 fattet kommunestyret i Larvik følgende vedtak: 

 

1. Etter tidligere vedtatt og gjeldende plan kan det ikke tillates at arealet tas i bruk som 

godssentral eller annen transportvirksomhet, eller oppføres bebyggelse og anlegg for lettere 

industrivirksomhet og lager. Før en eventuell tillatelse kan gis må det foreligge en godkjent 

detaljreguleringsplan eller nye rammebetingelser for området som er forankret i en overordnet 

plan godkjent etter plan- og bygningsloven. 

 

2. Eventuell midlertidig eller sporadisk bruk av arealet inntil planavklaring foreligger, må avklares 

gjennom en konkret søknad etter plan- og bygningsloven og behandles på ordinær måte. 
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I punkt 2 i vedtaket åpnes det opp for å kunne søke om sporadisk bruk av terminalområdet, forutsatt 

en konkret søknad etter plan- og bygningsloven, inntil planavklaring foreligger. 

Basert på kundehenvendelsen utarbeider Larvik Havn nå en søknad til Larvik kommune i henhold til 

vedtaket som ble fattet 13. juni 2018 i Larvik kommunestyre.  

 

Miljøeffekter 
 

Transportløsningen som er iverksatt fra Borgestad til Halden bidrar til en årlig utslippsreduksjon på 

796 tonn CO2 i forhold til om de samme volumene skulle vært transportert med bil fra Borgestad til 

Halden. 680 320 km med veitransport er flyttet over på elektrisk tog. 

 

Utslippsreduksjon ved bruk av elektrisk tog i stedet for bil Transportalternativ 
A 
Bil 

Transportalternativ 
B 

Tog 

 Biltransport 
mellom Borgestad 

og Halden 

Togtransport 
mellom Borgestad 

og Halden 

Distanse rundtur, inkl. 10% posisjonering, antall km. 320 580 

Fraktet volum østgående, m3 70 000 70 000 

Fraktet tonn østgående 50 250 50 250 

Fraktet volum vestgående, m3 10 000 10 000 

Fraktet tonn vestgående 8 500 8 500 

Antall rundturer massevirke m/25 tonn nyttelast 1 710  

Antall rundturer fast flis m/18 tonn nyttelast 416  

Totalt antall rundturer, inkl. transport Amundrød – 
Borgestad 

2 126 50 

Årlig km-produksjon 680 320 29 000 

Årlig drivstofforbruk, liter diesel 306 144 - 

Totalt årlig utslippsreduksjon CO2 i tonn 796 - 

 

 

Ved å flytte fra Borgestad til terminalen i Larvik vil man redusere antallet km på vei med 25 875 km, 

noe som resulterer i en ytterligere årlig CO2 reduksjon på 30 tonn.  

 

 

Destinasjoner Dagens 
løsning 

Ny løsning Redusert km-
produksjon bil 

 Redusert årlig 
CO2 utslipp, 
tonn 

Amundrød- 
Borgestad/ 

Larvik 

Bil rundtur 
Amundrød - 
Borgestad  

Bil rundtur 
Amundrød – 
terminalen i 

Larvik 

25 875  30 

 

 

Før terminalområdet kan tas i bruk som terminal, og tog kan benytte sidesporet, må det iverksettes 

tiltak knyttet til infrastruktur, sikkerhet og eventuelt skjerming. Dette avklares etter dialog med Larvik 

kommune, Statens Jernbanetilsyn og Bane NOR. 

 

Strategisk forankring 
Det er stor enighet i samfunnet om at man skal søke å overføre gods fra vei til sjø og jernbane. Dette 

tiltaket ligger som et sentralt grep for å gjøre godstransporten klimanøytral. Inneværende NTP 2018 -

2029 inneholder en omfattende godspakke med ramme på 18,7 mrd. for å realisere denne 

ambisjonen.  

 

 



Jernbane Larvik havn, midlertidig bruk av terminalområdet      5 

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at regionen skal kutte med 60 prosent i direkte 

klimautslipp innen 2030, sammenlignet med 2009. 2030 er kun et delmål på veien mot 

lavutslippsamfunnet. En rekke aktører har gått sammen og signert en forpliktende klimaavtale med 

Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Larvik Kommune og Larvik Havn er en del av dette 

nettverket.   

 

Norge har gjennom Klimakur 2030 lovet å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med minst 

45% sammenliknet med utslippene i 2005. Kommunene har ansvar for å redusere utslipp fra egen 

drift, og være en pådriver og tilrettelegger for at andre aktører skal kunne gjennomføre klimatiltak.  

 

I januar i år lanserte regjeringen «Klimaplan 2030», en helhetlig plan for å redusere samfunnets 

utslipp rettet mot ikke-kvotepliktig sektor. Klimamålene i Paris-avtalen skal nås innen 2030. 

Transportsektoren utgjør en vesentlig del av ikke-kvotepliktig sektor, og utslippene her skal reduseres 

betydelig ved innføring av en rekke tiltak, inklusiv betydelig bruk av skatt- og avgiftssystemet. Det 

anslås at CO2 avgiften skal fire-dobles frem mot 2030. Det skal lønne seg å kutte utslipp. Som en 

konsekvens av denne satsingen, vil det blir enda viktigere å skape nye miljøeffektive løsninger for 

næringslivet. Dette spesielt for de sektorer som er helt avhengig av tungtransport, eksempelvis 

skognæringen. Uten gode løsninger som både gir miljøeffekt og er kostnadseffektive, vil 

konkurranseevnen svekkes raskt med store konsekvenser for lokalt næringsliv. 

 

Det haster for næringslivet. Det å etablere nye transportløsninger på tog og/eller båt, eller innfasing av 

nytt transportmateriell tar lang tid. Kapitaltilgang, lønnsomhetskrav, teknologiutvikling og lange 

offentlige beslutningsprosesser skaper svært utfordrende rammevilkår for en slik omstilling. Det er 

behov for et koordinert taktskifte mellom privat næringsliv og offentlige samferdselsmyndigheter for å 

lykkes i denne omstillingen.    

 

I det pågående arbeidet med NTP for 2022-2033 har det videre blitt klart signalisert at det vil bli kraftig 

økt konkurranse om midlene innenfor jernbanen, og at jernbanemyndighetene vil sette økt trykk på å 

få «mer jernbane for pengene». 

 

Den rådende situasjonen fordrer derfor at samfunnet setter økt trykk på å utvikle den 

jernbaneinfrastrukturen man allerede har. Det ligger spor- og terminalinfrastruktur mange steder i 

landet som er tilgjengelig, men ikke er i bruk. Sidesporet og terminalområdet i Larvik er åpenbart 

eksempel på slik infrastruktur. Skal samfunnet lykkes med sin overgang til nullutslippssamfunnet, må 

slike ressurser tas i bruk. Det fordrer samordnede tiltak fra nasjonale- og lokale myndigheter, og det 

berørte næringslivet. 

 

For Skognæringen, i dette tilfellet representert primært ved Norske Skog og Bergene Holm, er gode 

og tilgjengelige transportløsninger på jernbane helt virksomhetskritisk. Det er derfor av avgjørende 

betydning at slike aktører gis tilgang til tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Norske Skog sin pågående 

satsning på nye transportløsninger på tog fra regionale destinasjoner viser at slike satsninger har 

livets rett, og er kommersielt realiserbare. 
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Godskonsept Vestfold og Telemark 
I inneværende NTP 2018 – 2029 ligger det et større tiltak for Vestfold og Telemark i godspakken. 

Tiltaket, med arbeidsbetegnelsen «Godskonsept Vestfold og Telemark», søker å skape en regional 

jernbaneløsning for gods. Tiltak inkluderer en konsolidering av godsstrømmene på jernbane i regionen 

i ett felles togtilbud. Dette basert på jernbaneterminaler i Larvik havn, Grenland havn – Brevik og 

Herøya. Godsvolumer fra disse tre terminalene vil via frekvente kipptog mellom terminalene, 

konsolideres til heltog på Borgestad i Skien før transport ut- og inn av regionen. Ved å samle 

godsstrømmene i ett felles togtilbud vil rutetilbud- og frekvens øke, og kostnadene reduseres. Dette 

med den konsekvens at næringslivet i regionen øker sin konkurransekraft. Det pågår prosjekter i regi 

av Bane NOR for å utrede dette tiltaket.  

 

Utover å skape bedre løsninger på jernbane inn- og ut av regionen, vil løsningen koble godsaktiviteten 

i Larvik havn, Grenland havn og Herøya mye tettere sammen. Et hyppig togtilbud mellom disse tre 

terminalene vil skape nye og miljøvennlige løsninger som kan erstatte mye av biltrafikken.  

 

Jernbaneterminalen i tilknytning til Larvik havn er tiltenkt en sentral rolle i dette konseptet. 

 

Forankring i kommunale planer 
Etablering av en transportløsning som beskrevet har to klare effekter som griper rett inn i Larvik 

kommune sine mål og strategier slik de er presentert i Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032.  

 

Transportløsningen vil flytte betydelige mengder gods fra vei til jernbane, og vil resultere i lavere 

klimautslipp. Denne transportløsningen bidrar derfor direkte til å realisere Larvik kommune sitt 

prioriterte mål om å «stoppe klimaendringene». 

 

Transportløsningene vil videre sørge for bedre markedstilgang, sikrere leveransesituasjon og 

reduserte kostnader for Bergene Holm. Videre vil lokale underleverandører av tjenester styrke sitt 

omsetningsgrunnlag. Transportløsningen vil dermed styrke konkurranseevnen til næringslivet og sikre 

lokale arbeidsplasser. Denne transportløsningen bidrar derfor direkte til å realisere Larvik kommune 

sitt prioriterte mål om «anstendig arbeid og økonomisk vekst». 
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Larvik Havn – Virksomhet, konkurransesituasjon og 

infrastruktur 

 

Virksomheten – Strategier, planer og nøkkeltall 
Larvik Havn KF er et kommunalt foretak med 16 ansatte. Hovedaktivitetene omfatter forvaltning av 

farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik havn, drift av båthavner og utleie av 

tomter, areal, lagerbygg og terminaler. Havnen er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for 

logistikkvirksomhet. 

 

Larvik Havn sin visjon er å «utvikle havnen til den mest miljømessige- og kommersielt foretrukne havn 

på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv».  

 

Sentral beliggenhet, kort innseiling og et godt linjetilbud gjør Larvik havn til et effektivt og naturlig 

logistikknutepukt for både gods og passasjerer. Havnen er Norges nest største containerhavn. Over 

82.000 containerenheter (TEU) og 85.000 fraktenheter (12 M) med ferge lastes og losses årlig over 

havnen, dette gjør Larvik havn til en av Norges viktigste godsknutepunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larvik Havn er selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk. Derfor må Larvik Havn sikre en 

akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne ivareta behovene for vedlikehold og 

investeringer. Økonomiske overskudd reinvesteres i vedlikehold, drift og utvikling av 

havneinfrastrukturen. Larvik Havn har investert for over 200 millioner kroner siste ti år. Målt over 15 år 

utgjør gjennomførte investeringer hele 400 millioner. 

Totale driftsinntekter utgjorde 72,3 millioner kroner i 2019, som dermed ble et nytt rekordår for 

omsetningen. 

 

I overkant av 400 arbeidsplasser er i dag direkte knyttet til havnevirksomheten i Larvik. I tillegg, 

kommer virksomheter og arbeidsplasser som indirekte er knyttet til havnevirksomheten. Med den store 

aktiviteten i havna, og det store markedsområdet, er ringvirkningene svært store. 
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Rolle og ansvar 
I dette togopplegget er Larvik Havn ansvarlig for å legge til rette for etablering av transportløsningen 

gjennom å søke og utbedre areal- og infrastruktur, og deretter tilgjengeliggjøre arealet for aktørene 

gjennom leieavtaler. 

 

 

Konkurransesituasjon 
God tilgang til det norske- og internasjonale markedet er en helt avgjørende faktor for å etablere og 

opprettholde et konkurransedyktig næringsliv som skaper vekst og nye arbeidsplasser. 

 

Effektive og miljøriktige transportløsninger er en forutsetning for å sikre en slik markedstilgang. Jo 

lengre unna man ligger de store markedene regionalt, nasjonalt eller internasjonalt, jo større betydning 

vil transportløsningene ha. Larvik ligger i en ikke ubetydelig avstand fra Oslo, Gardermoen og Alnabru. 

Dette gir en viss avstandsulempe. Denne ulempen blir balansert av Larvik sine svært gode koblinger 

til det internasjonale markedet gjennom ferge- og båttrafikken. Larvik Havn spiller en helt avgjørende 

rolle i å skape konkurransedyktige transportløsninger for det regionale næringslivet.  

 

Det å etablere et konkurransedyktig transporttilbud på sjø og bane er svært krevende. Det kreves et 

betydelig godsgrunnlag og aktører villig til å ta risiko for å få etablert slike tilbud. Dette til motsetning til 

biltransport, hvor barrieren for å flytte, eller skape nye tilbud, er svært lav. Slike mer omfattede 

transporttilbud på sjø eller bane drevet av en eller flere store aktører, skaper også nye og bedre 

løsninger for de mange små- og mellomstore aktører som ligger i regionen. Disse aktørene har stor 

nytte av å «haike» på de store aktørenes transportløsninger. Lokale myndigheter og næringsliv bør 

derfor være svært opptatt av å legge forholdene til rette for å etablere, eller beholde, slike større 

transportløsninger på sjø- og jernbane fordi ringvirkningene er svært store. 

 

Dette erfarer Larvik Havn og aktørene der i disse dager med bortfallet av volumene fra Yara på 

Herøya. Yara har besluttet med virkning fra november 2020 å kun benytte Grenland Havn-Brevik for 

utskipning av sine volumer til det internasjonale markedet. Dette grunnet primært miljømessige 

argumenter, og den fremtidige løsningen knyttet til det autonome og utslippsfrie skipet Yara Birkeland. 

Yara Birkeland skal gå i skytteltrafikk fra Herøya til Brevik. Opprinnelig var Larvik Havn også inkludert i 

dette, men den løsningen er ikke lengre aktuell. 

 

Yara sin beslutning vil ha store konsekvenser for Larvik Havn, aktørene der og det regionale 

næringslivet. Den umiddelbare effekten vil være bortfall av volum og aktivitet med en naturlig 

nedskalering av arbeidsplasser som konsekvens, hvis man ikke finner erstatningsvolumer innen kort 

tid. De mer langsiktige konsekvensene for næringslivet er mer alvorlig. Den type basis godsstrømmer 

som Yara volumene representerer legger grunnlaget for nye ruter og tjenester som alle aktører, også 

de små lokale, kan nyte godt av. Når basisvolumene forsvinner må rutetilbudet endres, og mest 

sannsynlig reduseres. Transporttilbud blir borte med den konsekvens at lokale- og regionale aktører 

må bytte til dyrere løsninger, gå over til billøsninger eller frakte godset lengre avstander før man kan 

sette det på kostnadseffektive løsninger. 

 

Det togopplegget som det her søkes om er et slikt basistilbud som har et potensial til å legge 

grunnlaget for nye løsninger og tilbud.   
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Foto: Hans Morten Tamnes 

 

Overordnet status berørt infrastruktur 
Denne transportløsningen berører følgende sentral infrastruktur i Larvik – regulær bruk av veinettet 

ikke medregnet: 

 

• Sidespor fra Vestfoldbanen  

• Terminaltomten  

• Øyakrysset 

 

Sidespor fra Vestfoldbanen 
Ifølge vedtak i Larvik kommunestyre anses sidesporet fra Vestfoldbanen ned til Revet som en del av 

havnevirksomheten og en del av Larvik Havns formål. Larvik Havn forvalter med dette eierskapet til 

sidesporet på vegne av Larvik kommune (KST 092/16). Sidesporet er 560 m fra hovedspor veksel til 

veksel på terminaltomten.  Sidesporet har tre planoverganger. Sporet har ikke vært i operativ bruk 

siden 2012. 

 

I 2018 ble det iverksatt en oppgradering av sporet i forbindelse med en planlagt utnyttelse av sporet 

og terminaltomten til regulære godsaktivitet på jernbane. Dette med hovedvekt på containere til og fra 

havnen. Disse tiltakene ble gjennomført med støtte fra Vestfold Fylkeskommune og Bane NOR. 

Tiltakene har fått innvilget økonomisk støtte på totalt kr 18,6 mill. av en total kostnadsramme på kr 

48,0 mill. 

 

Arbeidet ble iverksatt etter utredninger av bl. annet Asplan Viak, og inkluderte følgende: 

 

• Skifte av ballast, sviller og spor 

• Etablert sporveksel med to tilhørende spor på terminaltomten med 415 m lengde 

• Sporveksel på Vestfoldbanen vedlikeholdt og kontrollert 

 

Sidesporet er jernbaneteknisk sett klart til bruk. Gjenstående tiltak er relatert til sikkerhet og løsning for 

kryssingen av Øyakrysset. 
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Terminalområdet, Larvik 

 

 

Terminalområdet  
Larvik Havn er eier av tomten som ligger mellom Elveveien i øst og Undersbo kirkegård i vest. Tomten 

tangerer Øyakrysset i nord, og har i en årrekke blitt benyttet til lagring av tømmer, granittblokker og 

andre produkter. Siden 2016 har tomten ligget ubrukt, frem til 2018 hvor det ble gjennomført en 

gradvis oppgradering av området samtidig med sidesporet. I tillegg til etablering av ny sporveksel og 

to nye spor på området, ble resterende del av arealet grovplanert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terminaltomten og Øyakrysset 
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Terminaltomten har en beliggenhet og beskaffenhet som gjør at det egner seg som en lokal/regional 

godsterminal for jernbane. 

 

Det må gjennomføres tiltak før tomten kan tas i bruk som jernbaneterminal for denne 

transportløsningen. 

 

 

Øyakrysset 
Øyakrysset er en sentral rundkjøring i Larvik som kobler sammen Storgata og Elveveien. Det er tidvis 

stor trafikk i Øyakrysset. 

 

 

Nasjonal transportplan 
I gjeldende NTP 2018 – 2029, fremgår det at Øyakrysset skal prioriteres. I arbeidet med NTP 2022-

2033 har fylkesrådmann i Vestfold og Telemark gitt følgende innspill til transportetatens fagrapporter 

og prioriteringer:  

 

Den videre NTP-prosessen må ta høyde for næringslivets behov for transport på bane over havnene i 

Grenland og Larvik. Ny tømmerterminal i Midt-Telemark må prioriteres i første seksårsperiode. 

Jernbanetilknytningen til Kopstad godsterminal må sikres.  

 

Veiforbindelser og god avvikling på trafikkårer inn mot Sandefjord lufthavn Torp og Larvik havn, samt 

krysstilknytning fra E18 til Kopstad godsterminal må prioriteres. 

 

Jernbanedirektoratet og Bane NOR peker i deloppdrag 3 på at en utfordring i korridor 3 (Oslo – 

Grenland – Kristiansand – Stavanger) er at veisystemet er i ferd med å bli godt utbygd med høy 

standard, mens deler av jernbanenettet har kapasitetsutfordringer, med lav standard, korte 

kryssingsspor og plattformer. Manglende jernbanekapasitet på strekningen Tønsberg – Skien, og få 

og for korte krysningsspor på Sørlandsbanen med tanke på gods, blir pekt på som utfordringer. 

 

Tradisjonelt har transport på bane, og sjø blitt vurdert som mer miljøvennlig enn transport på vei. 

Teknologitrender snur om på dette, når «rene» drivstoffer minsker miljøulempen for veitransport. 

Etatene legger til grunn at det vil drøye til den siste halvdelen i planperioden før tungtransport på vei 

vil være utslippsfri. Transport på bane har i tillegg fordelen ved at den legger til rette for en bærekraftig 

arealutvikling, hvilket er en ønsket utvikling, og i tråd med brede samfunnsmål. I byområdene peker 

etatene på at nullvekstmålet for transport med personbil vil være viktig også i fremtiden fordi den 

bidrar til mer attraktive tettsteder og byer. 

 

Det er ambisjoner i Vestfold og Telemark å posisjonere regionen som et nasjonalt knutepunkt for 

miljøvennlig godstransport på sjø og bane. Innenfor rammen av «Godskonsept Vestfold og Telemark» 

utredes nå flere tiltak (bl.a. ny jernbaneterminal i Larvik og på Herøya) som vil være viktige for å møte 

næringslivets behov, samtidig som det bidrar til mindre lastebiltransport i tettbefolkede områder, 

mindre miljøbelastning og tryggere transportavvikling. Pågående utviklingsprosjekter knyttet til 

autonome logistikksystemer på land og sjø (Yara Birkeland, Herøya industripark osv.) vil kunne gi økt 

fleksibilitet, og synergier til jernbaneløsninger for gods. Tiltak som er en del av «Godskonsept Vestfold 

og Telemark» må vurderes realisert i den videre prioriteringsprosessen. 

 

En videre prioritering av godstiltak på bane må ta høyde for det fulle potensialet til korridor 3 som en 

del av Jyllandskorridoren, og videre vektlegge at investeringer som gjøres i Jyllandskorridoren vil øke 

den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltak på norsk side. Jyllandskorridoren kan spille en viktig 

rolle i å avlaste for transport som går gjennom Sverige til Alnabru. Videre gir Jyllandskorridoren direkte 

adgang til kontinentet over norske havner for godstransport til og fra Norge. 
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Gjeldende regulering og vedtak  
Den gjeldende reguleringsplanen for tomten fra 1998 regulerer området til godssentral eller annen 

transportvirksomhet.  

 

Larvik kommunestyre avslo i kommunestyremøtet den 21. mars 2018 søknad fra LHKF om tillatelse til 

etablering av godsterminal på eiendommen Gbnr. 3020/1815. 

 

Vedtak sitat:  

«I vedtaket fra Larvik kommunestyre den 13.juni 2018 åpnes det opp for «en midlertidig eller 

sporadisk bruk» av arealet inntil planavklaring foreligger. Dette må avklares gjennom en konkret 

søknad etter plan- og bygningsloven, og behandles på ordinær måte. Dette dokumentet understøtter 

en slik søknad om «midlertidig bruk» i tråd med kommunestyrets vedtak» 

 

Beskrivelse av forretningskonsept 
Markedet for produkter basert på råstoff fra de Norske skoger er stort, internasjonalt og preget av 

store svingninger i tilbud og etterspørsel. I Norge finnes det tre sentral industrier innenfor dette 

markedet som er relevant for dette tiltaket; skogbruket representert ved Fritzøe Skoger, trevare- og 

trelast industrien representert ved Bergene Holm og papirindustrien representert ved Norske Skog. 

 

I løpet av 2018 og 2019 har det vært et historisk høyt uttak av råstoff fra norske skoger grunnet bra 

tilgang, høy etterspørsel og gode priser. I 2020 har man erfart en delvis kollaps i markedet grunnet 

korona og andre faktorer. Dette har redusert uttaket av råstoff og redusert tilgangen til papir- og 

treindustrien. Som en konsekvens har tilgangen til råstoff til en akseptabel pris igjen blitt en kritisk 

problemstilling 

 

Norge har fortsatt en betydelig produksjon av papir og andre produkter gjennom Norske Skog og 

anleggene i Skogn og Halden. For Norske Skog er en god og kostnadseffektiv tilgang til råstoff helt 

avgjørende. Norske Skog har behov for en kombinasjon av flis og massevirke til sin produksjon. Det 

finnes ikke tilstrekkelig med råstoff i nærområdet av fabrikkene, og råstoff må fraktes inn over store 

avstander. Korte transportdistanser kan kostnadsmessig dekkes av bil, men overstiger 

transportdistansen 12-13 mil, bør godset ideelt sett over på jernbane eller båt. Norske Skog kjøper i 

dag inn store mengder råstoff fra vestsiden av Oslofjorden til sitt produksjonsanlegg i Halden. Dette 

gjelder bl. annet celluloseflis fra Bergen Holm i Larvik og massevirke fra Fritzøe Skoger og andre 

skogeiere i Vestfold og Telemark.  

 

Bergene Holm er med sine syv anlegg en stor aktør i treindustrien. For Bergene Holm er en stabil 

tilgang til sagtømmer av god kvalitet helt sentralt. Det samme er avsetning for celluloseflis, som er et 

biprodukt fra produksjonen. Flis kan benyttes som innsatsfaktor i andre produkter som papir og 

kartong. For Bergene Holm er det forretningsmessig viktig å få en sikker tilgang til sagtømmer og 

avsetning av sin flis til gode priser. Siden flis er et produkt med lav verdi og stort volum, spiller 

transportkostnadene en avgjørende rolle. Bergene Holm er inne i en periode hvor det er råstoffmangel 

til sagbrukene. Bergene Holm søker derfor å sikre tilgang til sagtømmer fra øst-siden av Oslofjorden. 

For at slike løsninger skal kunne realiseres og være levedyktige, forutsettes det at transporten mellom 

øst og vest er svært effektiv- og miljøvennlig. Dette er ikke mulig uten bruk av båt eller jernbane. 
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Bergene Holm – Sagbruket på Amundrød 

 

 

Fritzøe Skoger eier 615 000 dekar skog i Vestfold og Telemark. Fritzøe Skoger avvirker årlig mellom 

70 – 80.000 m3. Fritzøe Skoger er en leverandør av råstoff i form av massevirke til Norske Skog.  

 

På basis av den allerede store transporten av varer på tvers av Oslofjorden, har Norske Skog og 

Bergene Holm sett et forretnings- og miljømessig potensial i å videreutvikle disse transportløsningene. 

Resultatet er en transportløsning på jernbane basert på transport av en kombinasjon av flis og 

massevirke fra Larvik og Vestfold østover til Norske Skog Saugbruks i Halden. I retur er planen å 

transportere sagtømmer fra Halden-området tilbake til Bergene Holm i Larvik. Denne 

transportløsningen bygger på lignende løsninger allerede etablert i regi av Norske Skog. 

 

Norske Skog har i 2020 etablert tre slike transportløsninger. Sist sommer var det oppstart med ett tog i 

uken fra Lillehammer. I uke 43 var det oppstart fra Follum ved Hønefoss med to tog i uken. I 

november startet det opp fra Borgestad i Skien med ett tog i uken med Bergene Holm som partner. 

 

Den omsøkte løsningen i Larvik Havn er en videreutvikling av den løsningen som starter opp fra 

Borgestad. 

 

Beskrivelse transportløsning, togopplegg og godsmengder 
 

Den transportløsning som her beskrives er en helhetlig «dør-dør» løsning mellom to 

produksjonsanlegg. Transportløsningen består av tre hovedelementer: 

 

A. Inntransport fra produksjon til jernbaneterminal 

B. Togopplegg, inkl. terminalhåndtering 

C. Uttransport fra jernbaneterminal til produksjon 

 

Innen logistikkfaget omtales punkt A. over som «1. mile», dvs den første transportetappen i en kjede 

fra en fabrikk eller lager til en mottaker. Punkt C. omtales som «Last mile», dvs den siste 

transportetappen frem til mottaker. «1. mile» og «Last mile» er normalt utført ved bruk av bil for de 

aller fleste transportkjeder. Disse transportene er svært vanskelige å overføre til sjø eller jernbane. 

Når det gjelder godsoverføring er det de lange mellomtransportene som vil være aktuelle, her 

representert ved punkt B. 
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I dette kapittelet gis en overordnet beskrivelse av disse tre hovedelementene med fokus på 

togopplegget. De ulike operasjonene beskrives i detalj senere i dokumentet. Videre konkretiseres 

godsmengdene som transportløsningen vil omfatte. 

 

Transport mellom produksjon og jernbaneterminal 
Inn- og utgående transporter mellom produksjon og jernbaneterminalene for både Norske Skog og 

Bergene Holm vil skje på ved bruk av bransje-standard lastebil med enten tømmerhengere- eller 

flisvogner. Dette er regulære transporter som allerede går i dag, men mellom andre destinasjon. 

Denne transporten belaster allerede veinettet lokalt. I tillegg, belaster en del av disse transportene det 

regionale veinettet. Alle de tre produktene, massevirke, sagtømmer og flis, går over havna i dag.  

 

 

Beskrivelse av togopplegg 
Det nye med denne løsningen vil være togopplegget. Det er åpningen av en sterkere og mer 

miljøvennlig transportløsning mellom øst og vest, og flyttingen av store volumer fra vei til jernbane, 

som er det nyskapende med denne løsningen. 

 

Det togopplegget det søkes om i Larvik havn er det samme som ble startet opp fra Borgestad i 

november. Togopplegget er uforandret, mens endestasjonen på vestsiden av Oslofjorden flyttes fra 

Borgestad til Lavik havn.  

 

Togopplegget er basert på ett tog i uken som ankommer og laster/losser på sen kveld eller tidlig natt i 

Larvik havn. Godset som skal lastes opp vil være tilkjørt i dagene før toget ankommer og deponert på 

terminalen i Larvik.  

 

Flisen ankommer i lastebil fra anlegget på Amundrød, tømmes og deponeres på bakkenivå. Deponiet 

vedlikeholdes underveis gjennom uken av en regulær vei-basert hjullaster basert i havna. Samme 

hjullaster laster flisen på toget.  

 

Massevirke ankommer på tømmerbil fra skogene rundt Larvik og lastes i ranker av bilens kran. 

Massevirke lastes på togets tømmervogner ved hjelp av Larvik havns mobile kran med tømmerklo. 

Denne flyttes opp til terminalområdet ved behov. 

 

Håndtering av flis og tømmer skaper ikke støv, og lasting/lossing støyer ikke mer enn en regulær 

hjullaster. 

 

Følgende fakta vil gjelde for togopplegget: 

 

• Tog bestående av 13 tømmervogner og 12 flisvogner 

• Østgående transport av 900 m3 massevirke og 500 fast m3 flis 

• Vestgående transport av opp til 900 m2 sagtømmer 

• Toglengde – 540 m inklusive lokomotiv 

• Toget er planlagt å benytte Vestfoldbanen, alternativt Bratsberg- og Sørlandsbanen 

 

 

Ankomst- og avgang på toget vil planlegges i perioder hvor det er lite trafikkbelastning på det lokale 

veinettet, og slik at det ikke kommer i konflikt med trafikkavviklingen av fergeankomst- og avganger. 

Toget vil ankomme på sen kveld, anslagsvis mellom 2100 – 2200. Lossing-/lasting iverksettes ved 

ankomst og vil ta anslagsvis 5-6 timer. 

 

Det planlegges for avgang fra Larvik mellom 0400 - 0600. Det vil si etter at fergetrafikken på nattens 

ankomst er avviklet, og i god tid før morgenrushet tiltar. 
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Toget vil primært gå Vestfoldbanen, men kan alternativt går Bratsberg- og Sørlandsbanen. Toget vil 

primært søke å kjøre uavbrutt gjennom Oslo til Halden, men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med 

et stopp på Sundland mens man venter på ledige ruteleier. 

 

Toget vil i starten kjøre i «ad-hoc» ruter tildelt av Bane NOR. Man vil søke om slike ruter opp til 6 

måneder i forkant. Rutene tildeles normalt 10 – 14 dager før avgang, men senest 72 timer før. Det er 

mye kapasitet i jernbanenettet på natten når disse togene skal gå, og det forventes god tilgang til 

ruteleier. Disse transportene er i sin natur ikke «tidskritiske», og det tas høyde for at man i en ekstrem 

situasjon kan få en eller flere dagers forsinkelse. Det vil vurderes å søke om regulære ruteleier i april 

2021 for Ruteplan 2022 (R22). 

 

Toget vil gå fra Larvik stasjon og følge Larvik havn sitt sidespor ned til terminaltomten. Toget vil krysse 

Øyakrysset på ankomst- og avgang. Kryssingen av Øyakrysset er et kritisk element av togopplegget 

og vil bli beskrevet i detalj senere i dokumentet. Toget vil kjøre med ett el lokomotiv foran og ett diesel 

lokomotiv bak for å kunne operere på både elektrifiserte- og ikke-elektrifiserte spor.  

 

 

Godsmengder 
Denne transportløsningen vil med en rundtur på tog i uken mellom Larvik og Halden flytte store 

godsmengder bort fra vei. Den trafikale belastningen av toget og inn- og uttransporten i hver ende er 

svært begrenset.  

 

Togopplegget er basert på transport av 900 m3 massevirke og 500 fast m3 med flis på hver tur 

østover gjennom bruk av 13 tømmervogner og 12 flisvogner. Gjennom ett ukentlig tog, basert på 50 

ukers drift, vil det i østgående retning transporteres årlig 45 000 m3 massevirke og 25 000 fast m3 

med flis. 

 

På returtransporten utredes det bruk av toget til transport av sagtømmer. Hvis man fyller alle 

tømmervognene med sagtømmer i retur, vil det gå omtrent samme godsmengder som for massevirke i 

transportløsningen, dvs. 45 000 m3 i året. Forsyningen av sagtømmer vil være mer sesongpreget og 

markedsavhengig, det estimeres derfor at tømmervognene i snitt vil kunne fylles med 20 - 30% av 

total kapasitet. Det tas derfor utgangspunkt i at det transporteres 10 000 m3 sagtømmer i retur i året. 

Det forutsettes at flisvognene går tomme i retur. 

 

Oppsummert vil de årlige godsmengdene for dette togopplegget, basert på en rundtur i uken i 50 uker, 

utgjøre: 

 
Årlige godsmengder transportløsning m3 

 Massevirke Flis Sagtømmer Total - maks 

Østgående 45 000 25 000  70 000 

Vestgående   10 000 10 000 

Total 45 000 25 000 10 000 80 000 
 

 

For å få en relasjon til vekt må vi benytte følgende omregningsfaktorer: 

 
Omregningsfaktor m3/vekt(tonn) 

 M3 Kg 

Massevirke 1 950 

Flis (fast m3) 1 300 

Sagtømmer 1 850 

 

Omregnet til vekt i tonn flytter dette togopplegget årlig 58 750 tonn gods fra vei til jernbane. 
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Årlige godsmengder i vekt (tonn) 

 Vekt (tonn) 

Massevirke 42 750 

Flis (fast m3) 7 500 

Sagtømmer 8 500 

Total vekt transportert 58 750 

 

 

Massevirke ankommer på tømmerbil fra skogene rundt Larvik og lastes i ranker av bilens kran. 

Massevirke lastes på togets tømmervogner ved hjelp av Larvik havns mobile kran med tømmerklo. 

Denne flyttes opp til terminaltomten ved behov. 

 

 
 

Håndtering av flis og tømmer skaper ikke støv, og lasting/lossing støyer ikke mer enn en regulær 

hjullaster. 
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Det er solide og ansvarlige aktører med administrativ- og operasjonell kompetanse som står bak 

togopplegget. Følgende aktører er direkte involvert i driften av opplegget, i tillegg til Larvik Havn. 

  

Norske Skog ASA 
Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir med hovedkontor i Oslo. 

Konsernet har globalt seks fabrikker, hvorav to i Norge. Norske Skog Skogn i Trøndelag som 

produserer avispapir, og Norske Skog Saugbrugs i Halden som produserer magasinpapir. 

 

Norske Skog omsetter for totalt 12 mrd. kr. Norske Skog Saugbrugs har 450 ansatte i Halden. 

 

Norske Skog er initiativtager til togopplegget, og er formelt ansvarlig for det forretningsmessige 

fundamentet for togopplegget. Norske Skog tar økonomisk risiko i togopplegget. 

Norske Skog er ansvarlig for å losse toget på terminalområdet i Halden og transportere flis og 

massevirke opp til produksjonsanlegget. 

 

 
Norske Skog Saugbruks i Halden med jernbaneterminal i tilknytning til havna 

 

 

Bergene Holm AS 
Bergene Holm er et norsk eiet trelastkonsern med hovedkontor i Larvik kommune. Bergene Holm sin 

hovedvirksomhet er å videreforedle tømmer fra de norske skoger til ulike produkter. Bergene Holm 

leverer trelast til byggvarehandel- og industrikunder i inn- og utland. 

 

Bergene Holm omsetter for 1.65 mrd. kr og har 440 ansatte. Selskapet har to produksjonsavdelinger i 

Larvik kommune og produksjonsavdelinger i Åmli, Hof, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal. 

 

Bergene Holm er hovedpartner i togopplegget og sikrer sammen med Norske Skog togoppleggets 

realisering. Bergene Holm deler den økonomiske risikoen i togopplegget.  

 

Bergene Holm er ansvarlig for å transportere flis og massevirke ned til terminaltomten og deponere 

det på avtalt sted. Bergene Holm er videre ansvarlig for å hente sagtømmer som kommer i retur og 

transportere det tilbake til sagbruket på Amundrød. 
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Grenland Rail AS 
Grenland Rail er et mellomstort jernbaneforetak med hovedkontor på Borgestad i Skien. Grenland Rail 

sin hovedvirksomhet er å trekke gods på jernbane for næringslivet og industrikunder, og maskiner for 

Bane NOR og andre sporentreprenører.  

 

Grenland Rail har 15 lokomotiver i drift og har verksted på Sundland i Drammen. 

 

Grenland Rail omsetter for 168 mill. kr. og har 50 ansatte. 

 

Grenland Rail er ansvarlig for togoperasjonen mellom terminalen i Larvik  og terminalen til Norske 

Skog Saubruks, herunder kryssing av Øyakrysset.  

 

 

Greencarrier Freight Services 
Greencarrier Freight Services er et av Nordens største privateide selskap som spesialiserer seg på 

globale transportløsninger. I Norge har Greencarrier 200 medarbeidere fordelt på avdelinger i Moss, 

Oslo, Drammen, Larvik, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Hammerfest og er en av Norges største 

private logistikkaktører med en omsetning på ca. 1,2 mrd. kr. Ved Greencarrier Shipping & Logistics 

AS sin avdeling Larvik er det 55 ansatte. 

 

 

Greencarrier - Larvik er ansvarlig for å vedlikeholde terminal-/depotområde mellom togavgangene, og 

for å laste-/losse togene ved avgang/ankomst. 

 

Leverandører av massevirke - Fritzøe Skoger 
Norske Skog er en stor kjøper av massevirke fra Vestfold og Telemark, herunder fra Fritzøe Skoger. 

Fritzøe Skoger og andre skogeiere vil operasjonelt benytte denne transportløsningen, men tar ikke del 

i driften av transportløsningen. 

 

 

Avgrensning 
Bergene Holm er engasjert i virksomhet over et stort geografisk område på Østlandet. Dette 

togopplegget berører primært den delen av virksomheten som er lokalisert i Larvik og skogene 

sentrert rundt anlegget på Amundrød. Alle referanser til Bergene Holm i dette dokumentet referer 

derfor til denne delen av deres virksomhet. 

 

Det kan unntaksvis være aktuelt å hente flis og massevirke fra andre anlegg eller områder, og/eller 

transportere sagtømmer i retur dit, men dette vil ikke være hovedaktiviteten i togopplegget. Dette 

omtales derfor ikke videre i dette dokumentet. 
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Situasjonsbeskrivelse – trinnvis utvikling 
Bruk av Larvik havn som endepunkt på vestsiden av Oslofjorden for dette togopplegget har store 

positive konsekvenser og effekter, både i fht dagens situasjon, men også i fht bruk av Borgestad. Det 

er viktig å ha en klar oppfatning av de ulike utviklingsstadiene av dette togopplegget for å kunne gjøre 

en god vurdering av kost/nytte. 

 

Dagens situasjon før oppstart - Borgestad 
Frem til oppstart på Borgestad ble flis og massevirke sendt med bil og båt fra Larvik/Vestfold til Norske 

Skog – Saugbruks. Norske Skog kjøper årlig 25.000 fast m3 flis fra Bergene Holm og store mengder 

massevirke fra Fritzøe skoger. Bergene Holm kjøper på sin side sagtømmer til sagbruket på 

Amundrød. 

 

Transporten av flis foregår på bil fra Larvik til Halden. Biltransportene benytter fergen Moss – Horten. 

 

Transporten av massevirke fra Vestfold/Larvik til Halden foregår enten ved bruk av bil på hele 

strekningen eller ved bruk av en kombinasjon av bil og båt. Ved bruk bil/båt-kombinasjonen, 

transporteres først massevirke på bil til Porsgrunn hvor det så lastes på båt til Halden. Transport av 

massevirke på bil, foregår på samme måte som transportene av flis, ved bruk av fergen Moss – 

Horten. 

 

Sagtømmer til Bergene Holm som anskaffes fra østsiden av Oslofjorden kjøres på bil til sagbrukene i 

Larvik.  

 

Situasjon etter oppstart Borgestad, før oppstart Larvik 
Etter oppstart fra Borgestad i november 2020, er hovedvekten av godsmengdene overført til tog. Det 

gjenstår kun korte biltransporter i hver ende. 

 

I Vestfold/Larvik blir flis- og massevirke kjørt på bil til Borgestad, hvor det deponeres og lastes på 

toget. Eventuelt sagtømmer i retur fra øst-siden losses på Borgestad og blir transportert på bil til 

sagbrukene.  

 

I Halden laster-/losser toget på terminalområdet til Norske Skog i havna hvor flis- og massevirke går 

rett inn i produksjonsanlegget. 

 

Miljøeffekten av å flytte disse godsmengdene over på tog er betydelig. Selv om noe av disse 

godsmengdene har vært transportert på båt fra Porsgrunn, er det biltransport som utgjør hovedvekten 

av de kort- og mellomlange transportene innen skognæringen. 

 

Den nye transportløsningen vil samle mange ulike bilbaserte transportstrømmer i et felles togopplegg. 

Selv om disse godsmengdene har vært transportert tidligere, finnes det ikke noen eksakt oversikt over 

alle de faktiske transportene, og hvilke utslipp de har forårsaket. Dette gjør at det ikke er mulig å foreta 

en direkte sammenligning over utslipp før og etter oppstarten ved Borgestad. 

 

Siden den nye transportløsningen samler mange transportstrømmer, og vi eksakt kan beregne 

utslippene av disse, har man valgt å benytte dette grunnlaget for å vise hvilke miljøeffekter 

transportløsningen gir. Beregningen av utslipp og miljøeffekten av transportløsningen er basert på en 

sammenligning av to transportalternativer som følger: 

 

Transportalternativ A: Bil – bruk av bil mellom Borgestad og Halden 

Transportalternativ B: Tog – bruk av tog mellom Borgestad og Halden 
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Det beregnes nøyaktige utslipp for den nye transportløsningen fra Borgestad. Dette basert på de 

faktiske godsmengdene som vil transporteres der. Dette resultatet sammenlignes deretter med de 

utslipp de samme godsmengdene hadde forårsaket hvis all transportene utelukkende gikk på vei.  

 

Denne beregningen gir ikke et helt nøyaktig bilde, siden noe av transportene også kan gå på båt. Det 

gir imidlertid, for formålet med denne søknaden, en mer enn god nok indikasjon på størrelsesorden av 

de miljøeffektene denne transportløsningen vil bidra med. 

 

Inn- og uttransporten av massevirke, flis og sagtømmer til/fra Borgestad er ikke tatt med i beregningen 

da man ikke kan konkretisere hvor massevirke kommer fra. Utslipp fra inntransporten kommer i tillegg 

til de tallene som er vist i tabell x. 

 

De kvantitive forutsetningene og resultatene for beregningen er vist i tabell. 

 

 

Utslippsreduksjon ved bruk av elektrisk tog i stedet for bil Transportalternativ 
A 
Bil 

Transportalternativ 
B 

Tog 

 Biltransport 
mellom Borgestad 

og Halden 

Togtransport 
mellom Borgestad 

og Halden 

Distanse rundtur, inkl. 10% posisjonering, antall km. 320 580 

Fraktet volum østgående, m3 70 000 70 000 

Fraktet tonn østgående 50 250 50 250 

Fraktet volum vestgående, m3 10 000 10 000 

Fraktet tonn vestgående 8 500 8 500 

Antall rundturer massevirke m/25 tonn nyttelast 1 710  

Antall rundturer fast flis m/18 tonn nyttelast 416  

Totalt antall rundturer, inkl. transport Amundrød – 
Borgestad 

2 126 50 

Årlig km-produksjon 680 320 29 000 

Årlig drivstofforbruk, liter diesel 306 144 - 

Totalt årlig utslippsreduksjon CO2 i tonn 796 - 

 

Den transportløsningen som er iverksatt fra Borgestad til Halden bidrar til en årlig utslippsreduksjon på 

796 tonn CO2 i forhold til om de samme volumene skulle vært transportert med bil fra Borgestad til 

Halden. 680 320 km med veitransport er flyttet over på elektrisk tog. 

 

Utslippsreduksjonen er beregnet ut fra differansen i utslipp mellom bil og elektrisk tog.  

 

Utslippene for de 416 årlige flistransportene fra Amundrød til Borgestad, en rundtur på 81,4 km, utgjør 

isolert 40 tonn CO2. Dette er et utslipp som påløper i begge transportalternativene. 

 

 

Flytting fra Borgestad til Larvik – effekter og konsekvenser 
Dette togopplegget starter opp ved bruk av Borgestad i Skien som terminal og endepunkt i vest. For 

aktørene Norske Skog og Bergene Holm har en rask oppstart vært viktig, og bruk av Borgestad er god 

løsning. Borgestad kan operativt fungere som terminal for dette togopplegget både på kort- og lang 

sikt. Imidlertid, er ikke denne løsningen optimal ut ifra økonomiske- eller kapasitetsmessige hensyn. 

 

Den flisen som skal transporteres østover til Halden kommer fra anlegget på Amundrød i Larvik. Bruk 

av Borgestad medfører at flisen må transporteres 40,7 km i feil retning før den settes på toget. 

Avstanden fra Amundrød og ned til terminaltomten er kun 9,6 km. Bruk av Borgestad fremfor 

terminalen i Larvik medfører at hver bil må kjøre 2 x 31,1 km ekstra distanse, totalt 62,2 km på hver 

rundtur. Dette medfører økte kostnader og utslipp. 
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Massevirke som skal transporteres vil komme fra en større region. Imidlertid, vil en betydelig del av 

dette komme fra Larvik-området. Hovedvekten av massevirke får dermed også en ekstra 

transportdistanse vestover. Som påpekt tidligere i dokumentet, er marginene svært små og 

transportkostnadene svært avgjørende for det kommersielle fundamentet i denne transportløsningen. 

Den ekstra transporten som bruk av Borgestad fremfor terminalen i Larvik medfører, kan ha helt 

avgjørende betydning på lengre sikt om et slikt togopplegg er levedyktig eller ei. 

 

Bruk av terminalen i Larvik havn gir betydelig lavere kostnader og utslipp, og øker 

konkurransedyktigheten i togopplegget i betydelig grad. 

  

 

 
Kart over aktuelle lokasjoner – Amundrød, Borgestad og terminalområdet i Larvik med kjøreavstander 

 

 

Borgestad har kapasitet til å håndtere dette togopplegget, men spor- og terminalarealet på Borgestad 

er ikke optimalt konstruert for denne type virksomhet. Terminalområdet er langt og smalt, med en 

naturlig begrensing på hvor mye flis- og tømmer som kan deponeres samtidig som 

terminaloperasjonen skal være effektiv. Det begrensende arealet setter noe større krav til 

omløpshastigheten og hvor hyppig flis og tømmer må kjøres inn og ut. Borgestad har en svært 

begrenset kapasitet til å øke kapasiteten, skulle togopplegget vise seg å være en suksess for alle 

parter, inkludert samfunnet.   

 

Bruk av terminaltomten i Larvik tilfører en betydelig økt kapasitet som kan benyttes til å optimalisere 

transport- og terminaloperasjoner og derigjennom gjøres transportløsningen med konkurransedyktig 

mot veitransport.  
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Destinasjoner Dagens 
løsning 

Ny løsning Redusert km-
produksjon bil 

 Redusert årlig 
CO2 utslipp, 
tonn 

Amundrød- 
Borgestad/ 

Larvik 

Bil rundtur 
Amundrød - 
Borgestad  

Bil rundtur 
Amundrød – 
terminalen i 

Larvik 

25 875  30 

Miljøeffekt - Flytting fra Borgestad til terminalen i Larvik 

 

 

Ved å flytte fra Borgestad til terminaltomten i Larvik vil man redusere antallet km på vei med 25 875 

km, noe som resulterer i en ytterligere årlig CO2 reduksjon på 30 tonn. Netto årlig CO2 utslipp på 

inntransport av flis fra Amundrød til terminalen i Larvik vil dermed være på 10 tonn.  

 

Berørt infrastruktur – Utbedringer og tiltak 
Larvik havn har i forbindelse med søknaden om å ta i bruk terminaltomten som midlertidig 

godsterminal for denne transportløsningen vært i dialog med Bane NOR og Statens Jernbanetilsyn. 

Bane NOR har vært en konstruktiv bidragsyter i prosessen. Tilsvarende dialog vil bli iverksatt mot 

Statens Vegvesen vedrørende tiltak på vei. 

 

Det pågår en prosess med å utforme en søknad til Statens Jernbanetilsyn om godkjenning av 

tiltaket/togopplegget. 

 

Larvik havn vil inngå avtale med Bane NOR om forvaltning og drift av sidesporet. 

 

Tiltak under vurdering 
I den pågående prosessen er det fremkommet en rekke mulige tiltak som må/bør implementeres. 

Disse tiltakene kan deles i to kategorier: 

 

• Tiltak sidespor og kryssing Øyakrysset 

• Tiltak formålsrettet jernbaneterminal på terminaltomten i Larvik 

 

 

Tiltak sidespor og kryssing Øyakrysset 
Fra Vestfoldbanen og frem til terminaltomten har sidesporet tre planoverganger. Sikkerheten ved 

disse planovergangene skal ivaretas ved forskjellige typer lokale tiltak. Disse tiltakene har 

fremkommet gjennom en risikoanalyse (ROS) utført av Norconsult i samarbeid med Bane NOR. Larvik 

havn har vært oppdragsgiver.  

 

Bane Nor har gitt en foreløpig gitt tilbakemelding på at risikoen for tiltakene er akseptabel under 

forutsetning av at beskrevne tiltak i risikoanalysen bli gjennomført.  

 

Aktuelle tiltak som har fremkommet i risikoanalysen er: 

• Inngjerdinger og bruk av porter/grind 

• Verifisering av siktlinjer 

• Vegetasjonskontroll 

• Begrensning på fremføringshastighet 

• Etablering av forhåndsvarsling (lysanlegg) slik at kjøretøy og myke trafikanter kan velge 
omkjøringsveier - gjelder Storgaten via Skiringssalsgate og Elveveien via Hoffsgate 

• Bruk av sperrebukker og fysisk bemanning for å sikre trafikken i Øyakrysset 
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Ovennevnte tiltak skal i den videre prosessen drøftes i detalj med Bane NOR, Grenland Rail og 
Statens vegvesen.  

Basert på en vurdering/drøfting av tiltakene skal det utvikles bestemmelser, instrukser, rutiner og 
prosedyrer som møter gjeldende lover og bestemmelser 
for drift av sidespor. 

 

Tiltak formålsrettet jernbaneterminal i tilknytning til Larvik havn 
For å kunne benytte tomten som jernbaneterminal for denne transportløsningen må det gjennomføres 

noen få tiltak. Siden det kun søkes om en midlertidig bruk som jernbaneterminal, vil det ikke være 

hverken nødvendig, ønskelig eller regningssvarende med en omfattende oppgradering.  

 

Følgende tiltak må gjennomføres: 

• Arealet planeres og tilvirkes med freseasfalt, og asfalt der det er spesielle behov 

• Avvanning av arealer planlegges pukket grøft og grøntareal i vest 

• Sikring av terminal og spor ved togdrift - avklares med Statens Jernbanetilsyn og Bane NOR 

Ved hjelp av disse tiltakene vil jernbaneterminalen være fullt funksjonell for denne transportløsningen. 
Dette er enkle tiltak som er raske å implementere. 

 

Operativ løsning 

Oversikt – operativt kretsløp 
Transportløsningen er enkel og effektiv. Den består av tolv operasjonelle trinn som vist i figur 3.  

 

Den operasjonelle syklusen begynner ved at flis og massevirke transporteres inn på bil til terminalen 

tilknyttet Larvik havn. . Ved ankomst terminal losses bilene, og flis- og massevirke plasseres i depot. I 

perioden mellom hver togavgang vedlikeholdes depot av maskiner tilhørende i Larvik havn. Når toget 

ankommer lastes det av de samme maskinene på toget, før toget i trinn 4 kjører til Halden. Ved 

ankomst i Halden losser toget enten rett inn i produksjonsanlegget, eller plasserer det i depot. I trinn 6 

transporteres flis- og massevirke fra depot opp til produksjonsanlegget. Dette fullfører første halvdel 

av operasjonen. 

 

Retursyklusen begynner ved at sagtømmer kjøres inn på bil, losses av og plasseres i depot på 

terminal. Dette kan enten være hos Norske Skog Sagbruks, eller en annen terminal på østsiden av 

Oslofjorden. Når toget ankommer lastes toget. Deretter kjører toget til terminalområdet ved Larvik 

havn.. Der losses toget og sagtømmeret legges enten i depot, eller lastes rett på bil. Siste del av 

syklusen er uttransport til sagbruket på Amundrød. 

 

Operativt kretsløp 
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Trafikale bevegelser på vei 
Hvordan togopplegget belaster det lokale- og regionale veisystemet er en sentral problemstilling. Det 

er i alle parters interesse å redusere biltransporten i størst mulig grad. Siden dette togopplegget et 

svært enkelt sammensatt med få håndteringspunkter, transport av fulle biler og korte avstander med 

biltransport er det lett å gi en konkret oversikt hvilke trafikale bevegelser og belastninger som vil 

oppstå på veinettet. 

 

Inntransport til terminal tilknyttet Larvik havn 
Inntransporten til terminalen vil foregå på to måter; biler med flis fra sagbruket på Amundrød, og 

tømmerbiler med massevirke fra skogene rundt Larvik. 

 

Det skal til hvert tog ukentlig transporteres 500 fast m3 flis. Flisen transporteres løs, dvs at lasset 

består av flis og luft, noe som øker volumet. En bil og henger tar 100 m3 løs flis. 500 fast m3 tilsvarer 

1 400 løs m3.  Det betyr at det hver uke skal gå 14 biler mellom Amundrød og terminaltomten i Larvik. 

14 biler fordelt på 7 dager er en ikke nevneverdig trafikk i det trafikkbildet som eksisterer i Elveveien. 

 

Det skal videre til hvert tog transporteres inn 900 m3 massevirke. Massevirke transporteres på 

tømmerbil. Hver tømmerbil tar ca 40 m3 massevirke. Det betyr at det hver uke vil ankomme 22 – 23 

tømmerbiler. 23 biler fordelt på 7 dager er heller ikke en nevneverdig trafikk i det trafikkbildet som 

eksisterer i Elveveien. 

 

Uttransport fra terminal til sagbruk 
Uttransport av sagtømmer fra terminalen til sagbruket på Amundrød vil skje med tømmerbil. I 

hovedsak vil denne transporten skje ved bruk at de tømmerbilene som er på terminaltomten i Larvik 

for å deponere massevirke. I en ideell situasjon, vil dermed transporten av sagtømmer ikke bidra til 

flere trafikale bevegelser, selv om det vil være behov for noen dedikerte transporter for sagtømmeret.  

 

Generell veitrafikk i relasjon til transportløsningen 
All trafikk mellom jernbaneterminalen og sagbruket på Amundrød, eller fra omkringliggende skoger, vil 

tilpasses det generell lokale trafikkbildet. Denne trafikken kan styres unna kritiske perioder hvor det er 

annen stor trafikkbelastning i Elveveien og Øyakrysset. Uansett, er denne trafikken svært liten med 

svært få bevegelser i fht det generelle trafikkbildet. 

 

Når det gjelder de delene av togopplegget som berører veitrafikken, er dette planlagt på en slik måte 

at togopplegget i minimal grad skal belaste den generelle veitrafikken. Skjematisk vil togopplegget og 

den generelle veitrafikken berøre hverandre på følgende måte: 

 

 

Aktivitet-kl.  2000 2100 2200 2300 2400 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 

Tog Ankomst Lossing/lasting Avgang    

Ferge       Superspeed    Superspeed 

Rushtrafikk           Morgen 

Oversikt sentrale aktiviteter mht tid 

 

Toget vil ankomme på kveld når den lokale trafikken er på et lavt nivå. Både i forkant, under og etter 

fergen fra Hirtshals ankommer kl 0200 vil toget stå på jernbaneterminalen og ikke berøre veitrafikken.  

 

Toget vil ha avgang etter fergetrafikken på natt er avsluttet og i god tid før det lokale morgenrushet, og 

trafikk til fergeavgangen kl 0800 tiltar. 

 

Dette togopplegget passer godt inn i det lokale trafikkbildet på døgnet hvor det er mer enn tilstrekkelig 

rom for å kunne gjennomføre den planlagte kryssingen av Øyakrysset. 
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Trafikale bevegelser på bane 
Det vil være helt regulær kjøringen og håndtering av toget på sporet og i terminalene, men unntak av 

ett spesifikt punkt. Dette gjelder kryssingen av Øyakrysset i Elveveien, som må krysses både ved 

ankomst og avgang fra terminalen tilknyttet Larvik havn. 

 

Når toget skal gjennom Øyakrysset, må krysset stenges for biltrafikk. Det pågår en prosess mot Bane 

NOR og Statens Jernbanetilsyn for å avklare hvilke sikringstiltak som er nødvendig for denne 

operasjonen. Dette gjelder både fysiske- og manuelle tiltak. 

 

Grenland Rail estimerer at det vi ta følgende tid å gjennomføre togoperasjonen som vil sperre 

Øyakrysset: 

 

 

Trinn Aktivitet Tid - minutter Øyakrysset 

1 Ankomst tog, innkjøring terminalspor nr. 1 og deling av tog 6 Stengt 

2 Uttrekk av rest togstamme fra terminal tilbake på sidespor 2 Stengt 

3 Rest togstamme på vent på sidespor utenfor Øyakrysset 5 Åpent 

4 Innkjøring av rest togstamme på terminalspor nr. 2 5 Stengt 

Total tid togoperasjon 18   

 

Trinn togkryssing Øyakrysset 

 

Den totale operasjonen ved ankomst- og avgang av toget til/fra jernbaneterminalen vil estimert ta 18 

minutter, hvorav Øyakrysset til være stengt i 13 minutter. Dette fordelt på to omganger på først 8, og 

så 5 minutter. 

 

  

Trinnvis beskrivelse operativ løsning 
Syklusen på tolv trinn vil gjennomføres en gang i uken. 

 

Trinn 1 – Inntransport- og lossing terminal 
Flisbiler vil ankomme fra sagbruket på Amundrød og losse selv til depotet på terminalen. Dette er en 

enkel operasjon som skjer ved at bil og evnt. henger tømmer lasten på bakken. Denne operasjonen 

gir ingen støy- eller støvplager. 
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Massevirke kommer på tømmerbil. Tømmerbilen har lastearm med klo, og laster tømmeret selv. 

Tømmeret plasseres i anviste ranker på terminalen. Dette er en operasjon som allerede skjer i havna, 

og den gir ingen vesentlige støy- eller støvplager. 

 

Trinn 2 – Depothåndtering 
Etter hvert som massevirke og flis ankommer terminaltomten tilknyttet Larvik havn , må depotet 

vedlikeholdes for å samle sammen flisen, og unntaksvis justere på tømmerrankene. Flisen 

vedlikeholdes ved hjelp av en regulær veibasert hjullaster, og rankene vedlikeholdes av en 

veikjørende kran med tømmerklo. Disse maskinene er de samme som i dag benyttes for tilsvarende 

aktivitet i havna. 

 

 

Trinn 3 – Lasting tog 
Toget lastes fra depot ved bruk av tidligere beskrevet hjullaster og kran. 

 

Begge togstammene lastes fra en side. Flisen lastes på sporet nærmest terminalen, og massevirke 

lastes på sporet nærmest Elveveien. Massevirke løftes over flisvognene og plasseres i 

tømmervognene. 

 

Det beregnes at det vil ta 5 - 6 timer å først losse sagtømmer som kommer i retur, og så laste toget 

med massevirke og flis. Lasting av toget gir ingen støvplager, men vil gi noe støy på nivå med regulær 

terminaldrift. 
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Trinn 4 – Transport tog - tur 
Toget vil kjøre med et el lokomotiv foran og diesel lokomotiv bak. Fra Larvik stasjon vil diesel 

lokomotivet skyve toget ned sidesporet og inn på terminalens spor 1 med el lokomotivet i front. 

Deretter deles toget og diesel lokomotivet trekker resterende togstamme toget tilbake på sidesporet. 

Deretter skyver diesel lokomotivet resterende togstamme inn på terminalen i spor 2. Da vil hele toget 

være plassert på terminalen.  

 

Ved avgang skjer samme prosess i motsatt rekkefølge, og diesel lokomotivet vil til slutt trekke hele 

toget opp til Larvik stasjon, hvor el lokomotivet overtar fremdriften på den elektrifiserte delen av 

jernbanenettet. Ved kjøring opp Bratsbergbanen vil diesel lokomotivet bistå med trekkraft ved behov. 

 

Toget deles basert på type vogn. Tømmervognene plasseres i den østre sporet nærmest Elveveien og 

flisvogene plasseres i det vestre sporet nærmest terminalen. 

 

Toget kjører primært uavbrutt til Norske Skog Saugbruks terminal i havnen i Halden, men det kan 

være aktuelt at toget må vente på eksempelvis på Sundland i Drammen på ledig ruteleie gjennom 

Oslo.  

 

Det er planlagt at toget i hovedsak vil kjøre Vestfoldbanen, men kan alternativt kjøre Bratsbergbanen. 

 

Toget vil ha antatt avgang mellom kl. 0400 - 0600. 

 

 

Trinn 5 – Lossing tog og depothåndtering 
Ved ankomst Norske Skog Saugbruks terminal i Halden havn vil toget enten losse rett inn i 

produksjonsanlegget eller plassere flis og massevirke i depot på samme måte som i Larvik. 

 

 

Trinn 6 – Lasting og uttransport til produksjon 
For den andelen flis og massevirke som er plassert i depot, lastes dette opp og transporteres til 

produsjonsanlegget. 

 

 

Trinn 7 – Inntransport og lossing terminal 
Inntransport av sagtømmer som skal i returtransport skjer ved bruk av tømmerbil på samme måte som 

for massevirke i Larvik. 

 

Det er ikke avklart hvorvidt dette vil skje på terminalen til Norske Skog Saugbruks eller en annen 

terminal på østsiden av Oslofjorden. I et slikt tilfelle må toget foreta en forflytning. 

 

 

Trinn 8 – Depothåndtering 
Depothåndtering i dette trinnet skjer på samme måte som for massevirke i Larvik. 

 

 

Trinn 9 – Lasting tog 
Lasting av sagtømmer i togets tømmervogner skjer på samme måte som for massevirke i Larvik. 

 

 

Trinn 10 – Transport tog – retur 
Returtransport på tog skjer på samme måte som trinn 4. 
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Trinn 11 – Lossing tog og depothåndtering 
Toget losses ved bruk av … og sagtømmeret plasseres enten i ranker på depot, eller rett på 

tømmerbil. 

 

Trinn 12 – Lasting og uttransport til sagbruk 
Fra ranker på depot vil tømmerbiler laste ved hjelp av egen lastearm og klo, og kjøre opp til sagbruket 

hvor de losser på samme måte. Alternativt, vil kranen på terminalen laste rett fra toget til tømmerbilen. 

 

Konsekvenser og effekter  
I dette kapittelet gis et overordnet sammendrag av de ulike konsekvenser og effekter 

transportløsningen har. I søknaden for tiltaket vil disse elementene beskrives i mer detalj, der hvor det 

er relevant. 

 

Denne transportløsningen er operasjonelt svært enkel og effektiv. Dette med unntak av kryssingen av 

Øyakrysset. Trafikkbelastningen på vei er minimal, toget kjører i perioder hvor det ikke er i konflikt 

med annen trafikk og det er begrensede støy- eller støv plager sett i forhold til andre regulære 

logistikk- eller terminaloperasjoner. 

 

Løsningens sensitive operasjonelle punkt er kryssingen av Øyakrysset. Gitt at kryssingen tar relativt 

kort tid, og skjer på en tid av døgnet hvor trafikken er sterkt redusert, er denne utfordringen både 

teknisk- og praktisk løsbar. 

 

  

Trafikkavvikling 

Trafikkavvikling jernbane 
Toget skal gå en rundtur i uken og kjøre på sen kveld og natt. Dette gir en minimal belastning på 

jernbanenettet. Ut ifra et perspektiv å kjøre mer gods på jernbane, er denne transportløsningen helt 

optimal. Transportløsningen tar ikke kapasitet fra hverken persontransporten eller den 

konkurranseutsatte containertransporten på jernbane, og tilføre nytt volum. 

 

 

Trafikkavvikling veitransport 
Som beskrevet, medfører denne transportløsningen at det ukentlig vil ankomme ca. 40 biler til 

terminaltomten som frakter gods inn eller ut. 40 biler fordelt på en uke gir i snitt 5,7 biler pr. døgn. I det 

trafikkbildet som eksisterer i Elveveien og Øyakrysset er det å betrakte som en helt minimal 

tilleggsbelasting.  

 

For øvrige detaljer vises det til søknad om tiltak etter plan og bygningsloven. 

 

Støy 
Terminaltomten ligger i et område hvor det allerede er mye næringsaktivitet med tilhørende støy. Det 

er private boliger i området og støy er en relevant problemstilling. 

 

Støy togoperasjon 
Kjøring av tog medfører støy. Jo større fart, jo mer støy. I dette tilfellet vil alle flyttinger av toget foregå 

med minimal hastighet, og således vil støy fra togoperasjonen være på et lavt nivå. 

 

Støy lasting/lossing/depothåndtering 
All lossing og lasting på terminaltomten vil foregå med enten hjullaster, kran med tømmerklo eller 

tømmerbil med klo. Alle disse enhetene vil gå på gummihjul. Fremdriftsform vil være diesel. 
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Støy veitransport 
Trafikken til-/fra terminalområdet vil ikke, med få trafikale bevegelse i døgnet, tilføre noe merkbar støy 

til det generelle støybildet. 

 

For øvrige detaljer vises det til søknad om tiltak etter plan og bygningsloven. 

 

Støv 
Hverken massevirke, sagtømmer eller flis representerer noen støvrisiko. Alle produktene er «tunge» 

og består av en betydelig andel vann. Det vil lokalt på terminalen spre seg fragmenter av bark, treverk 

og flis, men dette vil kun være i umiddelbar nærhet av operasjonene. Dette vil man regelmessig rydde 

i forbindelse med depotoperasjonen.   

 

 

Miljø 
Som tidligere beskrevet, gir denne transportløsningen store miljøgevinster. Dette også ved å flytte fra 

Borgestad til Larvik havn. Oppsummert er miljøeffektene som følger: 

 

 

Lukt- og visuelle effekter 
En tømmer- og flisterminal som her beskrevet, vil være synlig for omverden. Tømmer- og flis er 

naturlige produkter som de fleste har en relasjon til, og er ikke så «visuelt sjenerende» som mange 

andre vareslag som lagres utendørs. 

 

Tømmer og flis lukter naturlig og godt, og kan ikke betegnes som sjenerende.  

 

Oppsummering og fremdrift 
Den transportløsningen som søkes etablert på terminaltomten i Larvik havn er enkel, effektiv, 

kommersielt svært viktig og gir store miljøeffekter. Transportløsningen gir derfor stor nytte for berørt 

samfunn og næringsliv. Transportløsningen gir relativt sett svært få negative konsekvenser. Kost/nytte 

forholdet for er derfor svært positivt, både samfunns- og bedriftsøkonomisk. 

 

Transportløsningen er allerede operativ fra Borgestad, og bygger på gode erfaringer fra liknende 

transportløsninger fra andre regioner. Dette er derfor en transportløsning med mange kjente variabler, 

noe som reduserer risikoen for alle involverte parter. 

 

Tid og fremdrift er kritisk. Når aktørene bak, Norske Skog og Bergene Holm, har hastverk med å flytte 

en allerede eksisterende løsning fra Borgestad til terminaltomten i Larvik skyldes det tre vesentlige 

forhold: 

 

• Bruk av terminaltomten i Larvik tilfører mer kapasitet som muliggjør mer effektive løsninger for 

inn-/uttransport og terminalhåndtering 

• Avstanden til terminaltomten i Larvik er betydelig kortere – redusert avstand betyr lavere 

kostnader 

• Redusert bruk av bil i første- og siste transportetappe («1. mile» og «Last mile») gir reduserte 

utslipp 

 

Som nevnt, er kostnadseffektiv transport virksomhetskritisk for Skognæringen. Finnes det muligheter 

for å foreta vesentlige forbedringer av eksisterende transportløsninger, bør det iverksettes så snart 

som mulig. Bruk av terminal-tomten i Larvik representerer en slik vesentlig forbedring. 

 



Jernbane Larvik havn, midlertidig bruk av terminalområdet      30 

Borgestad er tatt i bruk som terminal i denne transportløsningen basert på i utgangspunktet en 

midlertidig leieavtale med Bane NOR på 6 måneder. Etter 6 måneders drift, skal avtalen evalueres, 

dvs. i slutten av april 2021. 

 

Larvik Havn estimerer at det vil ta ca. 6 måneder å gjennomføre nødvendige tiltak for å gjøre 

sidesporet og terminaltomten klar til drift. 

 

De nødvendige avklaringsprosessene mot Statens Jernbanetilsyn, Bane NOR og Veivesenet vil gå 

uavbrutt frem til de er avsluttet. Basert på den informasjonen som foreligger pt., er det svært 

sannsynlig at man finner frem til praktiske løsninger på alle de gjenstående spørsmål relatert til 

jernbane- og veiproblematikk.  

 

Alle andre tiltak forbundet med etableringen av denne transportløsningen vil bero inntil søknaden om 

midlertidig bruk er behandlet, og eventuelt innvilget av Larvik kommune. Det vil være først da Larvik 

havn kan iverksette planlagte tiltak. Transportløsningen kan da være i drift etter 6 måneder. 

 

Det neste punktet på den kritiske tidslinjen for realiseringen av denne transportløsningen er derfor den 

kommunale godkjenningen.   

 

 

 


