
 FREDAG 31. JULI skriver Høyres 
Tove Tangen og Jon Olav Knotten en 
kommentar i Gjengangeren hvor de 
aktivt går inn for en jernbane om 
Bakkenteigen. De sier også at jordvern 
er viktig for Høyre. Dette er et av mange 
gode eksempel på at jordvern er noe 
Høyre går inn for i festtaler men glemmer 
i praktisk politikk. Både Tangen og 
Knotten har tidligere i sommer skrevet 
innlegg om hvor viktig det er å ta vare på 
matjorda vår. 

EN JERNBANETRASÉ om Bakkenteigen 
vil beslaglegge nær 10 ganger mer 
matjord enn en trasé langs Skoppum vest 
alternativet. Denne matjorda trenger vi. 
Det undrer oss at en politiker som Jon 
Olav Knotten med sin lange fartstid i 
landbrukets organisasjoner jobber aktivt 
for dette. En slik trasé vil blant annet føre 
til at jordene på Adal blir delt diagonalt 
med en stor fylling. Sammen med brua 
over Borreskåla vil dette ødelegge noen 
av Norges beste matjordarealer. 

I NESTE runde handler dette om 
utbygging i et langsiktig perspektiv. 
En stasjon på Bakkenteigen har svært 
begrensede muligheter for utbygging 

i området rundt stasjonen. Bygging på 
dyrket mark sydover vil true seg fram 
på sikt. Dette kan da virkelig ikke Høyre 
ønske? For Senterpartiet er vern av 
matjorda både hjertesak og praktisk 
politikk. Vi inviterer Høyre til å være 
med på konkret jordvern ved å gå inn for 
Skoppum vest alternativet! 

TANGEN OG KNOTTEN hevder at 
passasjergrunnlaget er mye større på 
Bakkenteigen enn på Skoppum vest. 
Hvem har foretatt beregningene og hvor 
finner man disse tallene?

KANDIDATENE PRØVER også å likestille 
alternativene vedrørende støy. En 
jernbane langs vestre alternativ vil 
for det aller meste gå i bakkeplan og 
i tunnel. Det kan ikke være mye tvil 
om at en jernbane til Bakkenteigen 
på en 50 til 60 meter høy bro vil bære 
støyen adskillig lenger. Dette vil sikkert 
også Jernbaneverkets kommende 
støyberegninger vise. 

SKOPPUM VEST tar minst matjord, er 
korteste trase, gir minst støy, gir flest 
utbyggingsmuligheter og blir billigst, 
derfor er Skoppum vest best.

Høyre og jernbane
Leserbrev i Gjengangeren 8. august 2015 av: 

IVAR ANDREASSEN 1. kandidat Borre og Horten Senterparti og 
KATHRINE KLEVELAND 1. kandidat Vestfold Senterparti

PS. Illustrajonsbildet Gjengangeren har benyttet av bruene over er ikke siste 
planutkast. Dette bildet ble presentert 17.3. Siste utkast ble fremmet 17.6.


