
Utdrag og sitater fra tidligere behandling/dokumenter: 

1983 -84 

FRA REGULERINGSBEHANDLINGEN VED ETABLERING AV HØGSKOLEN PÅ 

BAKKENTEIGEN: 

Vi vil peke på at det allerede i 1983/84 fra fylkeslandbruks myndighetene ble tatt hensyn til: 

«samfunnsinteresser av vesentlig verdi», men de forutsatte at:  

 «Jordbruksarealer nord og syd for området ble regulert til landbruksformål.»  

 «Miljøvern-departementet understreket i sitt stadfestingsbrev datert 26.01.84 at det var 

aktuelt å opprette et reservat ved Adalstjern. Videre at en naturlig avgrensning av reservatet 

ville berøre skogsarealene nordvest i reguleringsområdet, og at fylkesmannen burde 

kontaktes ved utarbeidelse av skjøtselsplan for disse arealene.» 

Fra reguleringsbehandlingen i Borre kommune i 1983: 

«Reguleringsplanen for utbygging av høgskolen på Bakkenteigen (Reguleringsplan 54 – Bakkenteigen 

gnr./bnr. 15 /1 og gnr/bnr. 10/1) ble vedtatt av kommunestyret i Borre kommune den 15.12.83 og 

stadfestet av Miljøverndepartementet den 26.01.84.» 

«Vestfold fylkeslandbruksstyre la i sin uttalelse til reguleringsplanen vekt på at det ikke hadde vært 

mulig å finne et tomteområde som også landbruksmyndighetene kunne anbefale. I vedtaket datert 

10.11.83 går det fram at fylkeslandbruksstyret sterkt beklaget at det ikke hadde vært mulig å finne 

andre tomtealternativer. Fylkeslandbruksstyret vurderte det imidlertid slik at samfunnsinteresser av 

vesentlig verdi, jfr. jordloven, er knyttet til en snarlig utbygging av ny ingeniørhøgskole i distriktet. En 

ville derfor ikke motsette at området på Bakkenteigen ble regulert etter forslaget til reguleringsplan, 

men forutsatte at jordbruksarealer nord og syd for området ble regulert til landbruksformål. 

Miljøverndepartementet understreket i sitt stadfestingsbrev datert 26.01.84 at det var aktuelt å 

opprette et reservat ved Adalstjern. Videre at en naturlig avgrensning av reservatet ville berøre 

skogsarealene nordvest i reguleringsområdet, og at fylkesmannen burde kontaktes ved utarbeidelse 

av skjøtselsplan for disse arealene.» 

 

1996/97 

Modernisering av Vestfoldbanen 1996/97: 

«Vi (Fylkesmannen) uttalte oss til modernisering av Vestfoldbanene, parsell Nykirke – Barkåker i 
1997. Miljøvernavdelingen hadde innsigelse til H5,  (Alternativ 1, Bakkenteigen)» 

Fylkesmannen påpekte i 1997 det faktum at nasjonalt verneverdige kulturlandskap som  
Borrevannet m/ Borreskåla, Fjugstad-Nasjonalparken (Borrehaugene) og Adal-Lørge blir berørt av  
H5. Vår vurdering er at de store terrenginngrepene i Vestfoldraet fra Fogdeskogen til et stykke sør  
for Høgskoleområdet er for lite påaktet i opprinnelig KU-materiale. Likeså er visualiseringen i  
KU-rapporten lite egnet til å kommunisere inntrykket fra en moderne to-spors jernbane med  
stolper og luftstrekk.  



2000 

I forhold til «..gjeldende planer og retningslinjer» skriver Asplan Viak i rapporten: Samlokalisering av 
Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen, Konsekvensutredning i juni 2000: Fra: 
«Konsekvensutredningen er utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag fra Statsbygg» Prosjekleder 
Asplan Viak AS: Erik Plathe, Prosjekleder Statsbygg: Silje Skaro, Prosjeknr: 101379, siterer vi: 

 Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen: 
«Bakkenteigen ligger innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for planlegging i 
kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, men utenfor RPR-strandsone. Innenfor 
retningslinjenes virkeområde skal naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier 
forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i 
framtiden. Retningslinjene trekker opp delmål for naturgrunnlag, kulturminner og 
kulturmiljøer, rekreasjon og arealbruksmønster. For arealbruksmønster blir det framhevet at 
utbyggingen i RPR-sonen så langt som mulig bør konsentreres til eksisterende tettsteder, slik 
at kystsonen for øvrig skjermes.»  

 Kommuneplanen for Borre: Kommunen har fastlagt flere overordnede prinsipper for 
kommunens utvikling. Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, Skoppum, Kirkebakken, 
Åsgårdstrand og Horten er avgrensede og konsentrerte utbyggingsområder skal 
opprettholdes og forsterkes. Kommunen skal i størst mulig utstrekning unngå omdisponering 
av store sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet. Viktige 
deler av natur- og kulturlandskapet og verdifulle natur- og friluftsområder skal ivaretas.  

 Reguleringsbehandlingen i Borre kommune: De referer også til reguleringsbehandlingen i 
Borre kommune i 1983 som vi har sitert over. 

 

2006 
 

FYLKESMANNEN I VESTFOLD: UTTALELSE TIL KOMMUNEPLAN HORTEN 
KOMMUNE – 2006 – 2018: 

(I den videre teksten refseres det til H2 (Skoppum, en mellomløsning av dagens alternativ 2, Skoppum 
øst og alternativ 3, Skoppum vest) og H5 (Alternativ 1, Bakkenteigen) 

UTBYGGING MOT NORD 

«Vi vil ikke motsette oss at det foreslåtte 190 daa store området nord for Bakkenteigen avsettes til 
næring/offentlig formål. Samfunnsnytten er her utslagsgivende. Vi forutsetter likevel at flere 
avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsfasen, og miljøvernavdelingen varsler innsigelse….» 

«Arealmessige begrensninger p.g.a. store natur-, landbruks- og landskapsverdier mot sør, øst og vest 

har bidratt til utbygging foreslås mot nord.» 

«Vi….vil særlig peke på de potensielle konflikter med naturverdiene i Adalstjern naturreservat, 

viltinteressene, landbruk og landskap. På den annen side må en tilrettelegging for en 

mikroteknologisatsing på Høgskole tillegges stor samfunnsmessig betydning, både for 

næringsutvikling i kommunen og fylket og for Høgskolen selv. En utbygging nordover er dessuten den 

eneste realistiske løsning ved Bakkenteigen.» 



«Etter en samlet avveining har vi kommet til at vi ikke vil motsette oss at det foreslåtte området til 

næring/offentlig formål avsettes nord for Bakkenteigen. Samfunnsnytten er her utslagsgivende. Vi vil 

likevel forutsette at følgende avbøtende tiltak innarbeides i reguleringsfasen: 

 Buffersone mot Adfalstjern naturreservat avsettes 

 Salamanderdammer sikres 

 Tiltak som sikrer at vannhusholdningen/grunnvannsstanden innenfor verneområdet ikke 

endres av utbyggingen 

 Landskapsmessig hensyn i utforming og lokalisering av bebyggelse 

 Sikre turdrag og grøntkorridorer øst – vest gjennom området som sikrer god tilgjenglighet fra 

Borre tettsted til skogsområdene på vestsiden, og som opprettholder muligheter for 

viltkryssing 

Det varsles innsigelse fra miljøvernavdelingen dersom disse tiltakene ikke ivaretas i 

reguleringsprosesen. 

MODERNISERING AV VESTFOLDBANEN 

«Vi uttalte oss til modernisering av Vestfoldbanene, parsell Nykirke – Barkåker i 1997. Alternativene 

er de samme som nå. Miljøvernavdelingen hadde innsigelse til H5, …» 

« H5 – alternativet vurderes å forsterke utbyggingspresset sørover langs rv. 19 (fv 325). Følgende kan 

bli en båndby langs kysten fra Horten sørover til Åsgårdstrand. Det pekes også på at H5 vil skap en 

barriere mellom Borre tettsted og skogsområdene i vest, og at H5 er generelt mer konfliktfylt i 

forhold til naturmiljø, kulturminner, landbruk og landskap enn H2. H5 og H2 vurderes som likeverdige 

i forhold til reisetid fra Horten,…» 

«Med gode og raske tilbringertjenester til Bakkenteigen med buss, taxi og gang/sykkeltrafikk 
vurderes forskjellen mellom H2 og H5 å bli av mindre betydning for Høgskolen» 

«Det tillegges også vekt at H2 samfunnsøkonomisk er den beste løsningen» 

Til H5 

UTBYGGINGSPRESS MOT KYSTSONEN 

En eventuell etablering av et trafikk-knutepunkt som stasjon ved Kirkebakken vil over tid medføre et 

uimotståelig press mot utbygging øst for riksvei 19 mellom Åsgårdstrand og Kirkebakken. Foruten de 

sterke økonomiske drivkreftene vil planmyndighetens argumenter mot en slik utbygging være 

betydelig svekket fordi områdene faktisk vil ha nærhet til et viktig trafikk- kollektivknutepunkt.  

Det forholdet at områdene ligger i strandsonen til RPR for planlegging i Oslofjordområden, og at det 

er registrert nasjonalt verneverdige kulturlandskap i området, vil alene ikke kunne motstå et slikt 

utbyggingspress.  

Disse konsekvensene utgjorde grunnlag for innsigelse til H5-alternativet i 1997 fordi H5 ble ansett å 

være i motstrid til RPR Oslofjorden. Forholdene er ikke endret på dette viktige punktet.  

SKOPPUM TETTSTED 

Ser vi på konsekvensene for Skoppum-samfunnet av en flytting av Vestfoldbanen og stasjonen, vil ett 

av tettstedets viktigste aktiva forsvinne. Faren for synkende status for Skoppum som boområde vil da 

være til stede på lengre sikt.  



RAET OG KULTURLANDSKAPET 

Fylkesmannen påpekte i 1997 det faktum at nasjonalt verneverdige kulturlandskap som  

Borrevannet m/ Borreskåla, Fjugstad-Nasjonalparken (Borrehaugene) og Adal-Lørge blir berørt av H5. 

Vår vurdering er at de store terrenginngrepene i Vestfoldraet fra Fogdeskogen til et stykke sør for 

Høgskoleområdet er for lite påaktet i opprinnelig KU-materiale. Likeså er visualiseringen i KU-

rapporten lite egnet til å kommunisere inntrykket fra en moderne to-spors jernbane med stolper og 

luftstrekk.  

Miljøvernavdelingen har i forbindelse med planlagt E18-skjæring og massedeponi ved Raet ved Gulli 

imøtegått opprinnelig planforslag med henvisning til Raets stilling som skandinavisk naturdokument 

fra siste istid, kfr. brev av 13.09.02 i sak 0112716. Forskjæringene knyttet til miljøtunneler ved 

Høgskolen og Fogdeskogen er vanskelig å akseptere i lys av Raets nasjonale og internasjonale 

betydning som landform.  

Den videre linjeføringen skrått ned fra Raryggen mot Adalsveien vil danne en markert terrenglinje 

diagonalt over Adalsrommet og anses som svært uheldig med hensyn på det markante Ra- 

landskapet, især sett fra Adal.  

Som KU-rapporten fastslår er også kryssingen av Borrevannet/Sande-landskapet nord for  

miljøtunnel ved Sande gård iøynefallende fra lokalveiene i området. Det synes som om  

"midtpartiet" fra Rv. 306 til stasjonsområdet kan få en bedre tilpasning/forankring ved foten av 

Tonsåsen. Imidlertid vil master og luftstrekk bli godt synlig fra viktige utsiktspunkt som Semb 

hovedgård/golfbanen og gml. Hortensvei ved Eik.  

Oppsummert vurderes H5 å ha stor konflikt med Vestfoldraet på strekningen Fogdeskogen- 

Høgskolen - Adalsveien.  

BEFOLKNINGEN AVSKJÆRES FRA FRILUFTSOMRÅDENE 

Befolkningen på Kirkebakken har som ledd i kommuneplanarbeidet ytret betydelig frykt for at 

jernbane etter H5-alternativet skal svekke forbindelsen mellom tettstedet og Tonsåsen/ Adalstjern 

som helårs friluftsområder. Det trekantede tettstedet er som kjent omgitt av riksveier på de to andre 

kantene. Selv om H5 vil gå i miljøtunnel en del av den aktuelle strekningen, er det fare for at 

attraktiviteten til de nære friluftsområdene vil bli svekket. I lys av nyere kunnskap om betydningen av 

slike områder for trivsel og folkehelse, er det grunn til å tillegge denne ulempen ved H5 noe større 

betydning i dag.  

KONKLUSJON 

Vår konklusjon er at grunnlaget for miljøvernavdelingens innsigelse til jernbanealternativet H5 på 
parsell 6 ikke er svekket i dag sammenholdt med situasjonen i 1997. «Miljøvernavdelingen varsler 
innsiglse til H5-alternativet dersom dette skulle bli fremmet i den etterfølgende planprosessen. 
Grunnlaget for innsigelsen vil være som i 1997, men med forsterket fokus på konflikten med Raet 
som naturdokument og de betydelige ulemper H5 representerer for friluftsliv og barns lek for 
Kirkebakkens befolkning.» 

Fylkesmannen peker også på at: «prinsippet bidrar…til å redusere utbyggingspresset i de kystnære 
områder i kommunen. Det motvirker også uheldig sammen bygging av Horten - Kirkebakken – 
Åsgårdstrand i et langsiktig perspektiv.» 



 «Fylkeslandbruksstyret varsler innsigelse til H5- alternativet, dersom denne løsningen skulle bli 
aktuell i den senere planleggingen. Innsigelsen er begrunnet med de negative konsekvenser for 

landbruk og kulturlandskap, og de langsiktige arealmessige virkninger av en stasjon ved Borre. Disse 
konsekvensene vil ikke være forenlig med de skjerpede nasjonale og regionale krav til jordvernet. 

 


