
Folkemøte om Skoppum 
som grønt knutepunkt. 
Rødgrønne partier og 
Knutepunkt Horten Vest 
er arrangør om ei uke.  
Gjengangeren, Guri Larsen, 
13. mai 2015

De holder en knapp på 
Skoppum vest som ny togtrase 
med stasjon, og ser betydelig 
utviklingspotensial for bygda. 
Onsdag om ei uke inviterer Ap, 
Venstre, Sp, Rødt og Knutepunkt 
Horten Vest til folkemøte på 
Lysheim skole. Tema er «Vår 
grønne bydel Skoppum», et 
miljøvennlig trafikknutepunkt. 

Snøhetta 
Arkitektfirmaet Snøhetta, som 
også tidligere har utarbeidet 
skisser for framtidas Skoppum, 
deltar med presentasjon 
av skisser i ny versjon. 
Arrangørene vil fortelle om 
sine visjoner for jernbane, 
annen kommunikasjon, bolig- 
og næringsutvikling, skole og 
kultur. Alt henger sammen med 
alt når målet er en grønn bydel. 
Det gjelder å synliggjøre alle 

mulighetene som Skoppum har, 
fastslår partiene og Knutepunkt 
Horten Vest da Gjengangeren 
treffer arrangørene på Skoppum 
stasjon. 

- Stedet har et kjempepotensial, 
som trafikknutepunkt og når det 
gjelder arealutvikling, mener 
Maria Aasen-Svensrud fra Ap. 
Hun legger til: 

- Vi vil snakke med folket på 
Skoppum, og andre interesserte, 
og høre deres meninger. 

Særstilling 
Rødts Alf Henriksen mener 
Skoppum står i en særstilling 
når det gjelder tilgjengelige 
arealer. Dette gir mulighet for 
en fornuftig arealutvikling. 
Bakkenteigen har ikke slike 
muligheter, for der er det lite 
tilgjengelig areal. Derfor er det 
klokt å satse på Skoppum som 
sted for togtrase, stasjon og 
en helt ny bydel, hevder Rødt. 
Venstres Carl Otto Kielland er 
spesielt opptatt av det grønne 
perspektivet, med klimapositive 
boliger og god planlegging som 
skåner dyrket mark. Slikt kan 
inspirere resten av kommunen, 

innskyter Ap.

Godsterminalen 
De minner om at Skoppum 
vest er eneste trafikknutepunkt 
i Vestfold med umiddelbar 
nærhet til E18. 

- Det kan få betydning 
for Horten kommune når 
det gjelder å trekke til seg 
skattebetalere, sier Kielland. 

- I tillegg kommer den planlagte 
godsterminalen på Kopstad, som 
det også vil vokse opp et miljø 
rundt, påpeker Aasen-Svensrud. 
Skoppum vest-forkjemperne 
kommer med sin visjon i 
etterkant av politisk runde om 
ny arealplan for kommunen. 
Men de avviser påstand 
om at forslagene deres for 
Skoppum er en indirekte kritikk 
av kommunens planarbeid. 
De forsikrer dessuten om at 
Jernbaneverket vil være lydhør 
for lokale meninger og innspill 
om arealutvikling i forkant av 
endelig beslutning om togtrase. 

Flertall 
Dette har Jernbaneverket også 
gitt beskjed om, får vi vite. 

- Vi representerer et flertall i 
kommunestyret. Det er vårt 
mandat for å jobbe videre 
med dette, sier Maria Aasen-
Svensrud. Arrangørene håper på 
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Møte om framtidas Skoppum

ARRANGØRENE: Rolf Berg fra Knutepunkt Horten Vest, Alf 
Henriksen (R), Ivar Andreassen (Sp), Carl Otto Kielland (V) og Maria 
Aasen-Svensrud (Ap).  Foto: Guri larsen

fullsatt gymsal på Lysheim skole 
om ei uke. 
Da er Rolf Mikaelsen møteleder, 
og de frammøtte får si sin 
mening om planene.

LYSHEIM SKOLE: Her blir det folkemøte om ei uke. 
Gla’bussen kjører fra rådhuset til møtet og tilbake 
igjen for dem som ønsker skyss.  ARKIVFOTO


