
Det åpne informasjonsmøtet på Bakkenteigen onsdag kveld i Jernbaneverkets regi, kom med oppsiktsvekkende nyheter ang. jernbanetraseene. I sine bestrebelser med å 
forkorte Norges lengste jernbanebro, har ingeniørene forhøyet broen opp til 60 meter over bakkenivået og flyttet traseen vestover til toppen av Tonsåsen. Dermed reduseres 
brulengden med 800 meter. I tillegg legges tre spors jernbanestasjon vest for høyskolen og mellom denne og Adalstjernet. I jernbaneverkets språkdrakt kalles dette: 
«Nærføring til Adalstjern naturreservat». I praksis går de inn på reservatet som ikke er mer enn et 60 m bredt skogbelte mot høyskolen på det aktuelle stedet. 

Hvilke konsekvenser dette har for selve tjernet vil bare tiden vise. Jernbaneverket er i dialog med fylkesmannen for å tillatelse til nærføringen. Etter nåværende reglement 
kan man ikke knekke en eneste gren i naturreservatet. Dersom dette skulle gå igjennom hos fylkesmannen mister begrepet «naturreservat» fullstendig mening. 

Adalstjernet er ikke et statisk basseng, men en 
organisme med underjordiske vannårer til og fra. 
Jeg antar at jernbanelinjen må fundamenteres langt 
ned i jorden og da er vannårene kuttet for evig og 
alltid og Adalstjernet dør. 

Miljøpartiet SV er iflg. Gjengangeren 30/5 for 
en slik løsning, og kaller det en klimavennlig 
stasjonsplassering. Er usikker på hvor de har tallene 
sine fra, men alle naturvennlige organisasjoner som 
har satt seg inn i denne saken er imot en plassering 
på Bakkenteigen. 

Hva Høyre og Frp. tenker vet vel bare de. 
Naturvernforkjempere kan de vel neppe kalles. 
Men de får i hvert fall en dobbeltsporet jernbane 
midt gjennom det som er tiltenkt som et av de 
mest attraktive nye boligområdene i Horten, nemlig 
Tonsåsen. Ikke minst viktig er tap av flere hundre 
mål med høyverdig matjord om Bakkenteigen eller 
Skoppum Øst traseen blir valgt. 

Tilslutt vil jeg gi honnør til mannen som reiste 
seg opp på slutten av informasjonsmøtet og 
takket jernbaneverket for en informativ og nyttig 
informasjon om ”galskapen” i dette prosjektet.
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