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SKAGERRAKSPORTEN:  Rainer og Christian foreslår den høye jernbaneløsningen i Indre havn, og vil ha bysentrum dit. Med handel og næring i nye bygg langs den lange 
jernbaneperrongen og flott utsyn til sjøen gjennom Skagerraksporten.  ILLU STRAS JON: C.F. MØLL ER  ARKITEKTER , DRONNINGA  LANDSKAP  OG REJLERS  FOR  BANE NOR

– Vi vil lage en by her nede i Indre havn, for 
hva er mer naturlig enn et sentrum rundt 

KJERSTI BACHE
kjersti.bache@op.no

D
a landskapsarkitekt Rai -
ner Stange og arkitekt 
Christian Dahle kom 
med toget til Larvik, ble 
de sugd mot utsikten. 
Deres oppgave var å 

komme med en mulig stasjonsløsning i 
Indre havn.

– Magefølelsen vår sa at stasjonen 
skulle ned i bakken. Men så ble det som 
kan virke «høl i hue», løsningen, smiler 
Christian Dahle, som er partner og dag -

lig leder i C.F. Møller Arkitekter.
– Å bestemme seg for hvor den nye 

stasjonen skal ligge, blir det største som 
har skjedd Larvik siden Grevskapsba -
nen ble åpnet av kong Oscar II i 1881, sier 
Rainer Stange, landskapsarkitekt og 
partner i Dronninga landskap as.

– Jeg har jobbet med høyhastighets -
bane på Ski, og nå er det blitt sånn at det 
er plattformen som er stasjonen, og den 
igjen blir byens sentrum. Bilen spiller 
ikke hovedrollen lenger, men de gåen -
de, syklende og busspassasjerene.

– Vi vil jo se rett ut på strandpromena -
den her i Larvik. Med den høye løsnin -

gen kan du stå utenfor Grand hotell og 
det er seks meter høyde under perron -

Rainer. Han sikter til det de kaller Ska -
geraksporten.

Plattformene blir et byrom
Rainer forteller at tall fra Frankrike viser 
at hurtigtoget TGV gir en hel prosent 
vekst for hvert år som går i byene som 

«Det gode livet», det er å kunne gå til 
jobb. Derfor tenker jeg også at hele byen 
og rådhuset bør ligge her i Indre havn i 
tilknytning til stasjonen, sier Rainer og 
legger til:

jeg pleier å legge dem opp etter togtide -
ne. Togene og stasjonsområdene må bli 

så bra at middelaldrende menn lar bilen 
stå!

Christian understreker at urbanitet 
betyr at mange mennesker møtes. Det er 
naturlig å tenke seg et åpent kjøpesenter 
i friluft i tilknytning til stasjonen.

plattformen blir det viktigste byrommet 
i framtida. Ikke Torget eller stasjonen, 
sier arkitekten.

– Stasjonen, som i dag betyr plattfor -

ganske sømløst kan nå Grenland, San -
-

nutter. Til Oslo vil det bare ta 1 time og 
20 minutter, og når nye Grenlandsbanen 
via Porsgrunn hekter seg på Sørlandsba -
nen, vil reisen til Kristiansand bare ta 1 
time og 45 minutter, kommenterer Rai -
ner.

– Men vi vil ikke lage noe Aker Brygge i 

Vil «make Storgata great again»
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BYGGER INN:  Rainer og Christian foreslår den høye løsningen i Indre havn, og de vil 
«bygge inn» perrongen med høye bygninger som rommer butikker, næring og kanskje 
rådhuset. Og foran Grand hotell vil man få utsyn gjentok Skagerrakporten.  
 ILLUST RASJO N: C.F. MØLL ER  AR K ITEK TER, DRONNING A LANDSK AP O G REJLER S  FOR  BANE  NO

NYE M ULIGHETER :  Hanne Sophie Sohaug i Bane NOR, landskapsarkitekt Rainer 
Stange fra Dronninga, Simen Slette Sunde fra Bane NOR og arkitekt Christian Dahl fra C.F. 
Møller Arkitekter.  FOTO: K JERSTI BACHE

Vil «make Storgata great again»
seks etasjer, fortsetter Christian.

– Larvik er jo en av byene i Norge med 
det beste klima. I tillegg har Larvik ut -
sikt rett ut mot horisonten, som eneste 
by i Norge. Rett mot Skagerak, sier Rai -
ner.

Toget går ti meter over bakken
– Dere har på et vis bygget inn store de -
ler av perrongen med hus dere kaller 
Bøkehallene og Strandhusene, der Bø -
kehallene er de høyeste. Utsikten tenker 
dere vil være under Skageraksporten?

– Vi har tenkt på rytmen til jernbanen 
når vi tegnet bygningsstrukturen på si -
den. At utsikten fra jernbanen skal sy -
nes, lukkes inn, synes, lukkes inn. Kan -
skje det ligner litt skjelettet av en hval -
buk? antyder Christian.

– Jernbanen vil ligge ti meter over bak -

ken, og gi en utrolig utsikt for dem som 
skal med toget, sier Rainer.

– Vil Bane NOR bidra økonomisk til 
næringsbygg i tilknytning til jernbane -
stasjonen?

– Bane NOR står for jernbanen og sta -
sjonen samt parkeringsfasilitetene, i så 
tilfelle må det være at Bane NOR Eien -
dom går inn i et samarbeid med private. 
Byen rundt er i utgangspunktet et kom -
mersielt og kommunalt prosjekt, sier 
Hanne Sophie Solhaug i Bane  NOR.

– Hva med lyd når perrongen blir lig -
gende så nesevist?

– Generelt blir det mindre støy på ny 
bane og nye tog. Det er hjulstøyen som 
er verst. Vi kan pakke inn hjulene rundt 
skinnene, svarer Hanne Sophie.

– Som landskapsarkitekt er jeg opptatt 
av å gjøre området mot sjøen så grønt 

-

områder. Vi har kalt det Dugnadspar -
ken, med plass til ballspill og aktiviteter, 
og den ønsker vi skal gå fra Sanden til 
Tollerodden, som i dag, sier Rainer. I til -

sjøen.

– Vi vil lage en by her nede
-

ker det som er bra, nikker Christian. Og 
forteller at de synes planene for småbåt -
havn ved Tollerodden er ok som de er.

– Vi har jobbet med forbindelsen mel -
lom by og sjø, fra Bøkkerbakken, Rom -
berggata, Schulzegata, Prinsegata og 
Kirkestredet. Vi vil at Kirkestredet som 
kommer fra Tollerodden, skal møte 
Storgata. Vi vil rett og slett «make Stor -
gata great again», proklamerer Rainer, 
og legger til:

– Vi vil lage en ny by her nede.

– For hva er mer naturlig enn et sen -
-

takten med utlandet, som Thor Heyer -
dahl lengtet etter. Dette er det mest at -
traktive området i Larvik, sier Christian.

– Vår strategi er å ikke rive så mye, 

langs Storgata, og plante trær som blom -
strer til forskjellige tider. Buss, bil og 

trær mellom.

trær langs Storgata.
Og foran Grandkvartalet tenker de seg 

en stor plass fra Storgata og ut til Østre 
brygge, med en formidabel utsikt mot 
Skagerak. Rammet inn av jernbanespo -
ret som går seks meter over bakken.

«Vi lager egentlig menneskeflyt. 
Selve plattformen blir det  

viktigste byrommet i framtida. 
Ikke Torget eller stasjonen»

Christian Dahle
arkitekt


