Høyre har tatt stilling
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HØYRE SIER at de vil vente med
å ta stilling til plassering til ny
jernbanestasjon til det foreligger en
innstilling fra Jernbaneverket etter
valget. Men mange uttalelser viser
at de i realiteten har bestemt seg
for Bakkenteigen. Dette er etter min
oppfatning basert på et meget tynt
grunnlag og ikke basert på en god
faktabasert analyse.
Hvorfor er det egentlig så viktig at
en høyskole har en jernbanestasjon?
Byens teknologiindustri trekkes fram.
Faktum er at denne ble startet før
Bakkenteigen. Viktige bidragsytere på
forskningssiden for disse bedriftene
har vært og er NTNU (Trondheim)
og Sintef (Oslo og Trondheim).
Sivilingeniørene som disse bedriftene
er avhengige av er i stor grad
utdannet i Trondheim. Ingen av disse
institusjonene har jernbane på sine
områder, heller ikke universitetene i
Bergen, Oslo, Ås osv.

for en slik institusjon er evne til å
tiltrekke seg de beste talentene
både når det gjelder studenter,
professorer og forskere. Dette vil
skape resultater og evne til å tiltrekke
seg oppmerksomhet og bevilgninger
fra myndighetene.
I dagens verden er miljø også en
viktig faktor. Se på de amerikanske
universitetene, med campus i
parkmessige omgivelser. La oss ikke
gi vårt fremtidige universitet en
støyende jernbane midt gjennom
området og redusere arealene for
videre utbygging vesentlig. Et annet
argument for stasjon på Bakkenteigen
er nærhet til befolkning og bedrifter.
Både Skoppum Vest og Bakkenteigen
vil kreve videre transport med
omtrent de samme avstander.
Bakkenteigen gir ingen fordeler
for andre enn passasjerene derfra.
Bussruter til jernbanen må i alle fall
utvikles.

Tenk om vi kunne få et nett av
Bakkenteigen og den videre
utviklingen der er naturligvis vesentlig minibusser som etter hvert togstopp
kjørte til Karljohansvern, Sentrum,
for Horten. Det som er aller viktigst

Bakkenteigen, Åsgårdstrand, Nykirke
osv. Det ville vært en god sak å
arbeide for politisk.
MEN HØYRE kjører videre på
Bakkenteigen. Hvorfor? Vi venter at
våre politikere tar sine beslutninger
basert på god og grundig analyse. I all
ærbødighet så synes jeg ikke at Høyre
gjør det her, en sak som kan forandrer

og forverrer miljøet i vår kommune
for svært lang framtid. Og så er
spørsmålet om dette viser holdninger
og ikke minst kompetanse som også
vil slå ut i andre viktige saker, og hva
dette bør bety for det valg hvor jeg
snart skal delta. I lokalpolitikken teller
som kjent personene minst like mye
som parttilhørigheten.

Kan vi nær framtid få elektriske førerløse minibusser i tilbringertjenesten ?

