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– Dette vil ha stor betydning for 
framdriften. Fylkeskommunen og de 
berørte kommunene må forberede 
seg på situasjonen med flere 
alternativer og hvordan håndtere 
konflikter og motsetninger, sa 
planleggingsleder Elsebeth Bakke på 
møtet i Plattform Vestfold onsdag.

Sommeren 2016
– Kommunene må vedta planer, og 
vi må ha vedtak seinest sommeren 
2016. Her har alle parter et 
kjempestort ansvar, sa Elsebeth 
Bakke.

Seinere denne høsten kommer 

Jernbaneverket med sin innstilling 
om trasevalg. Tre alternativer for tog 
gjennom Horten kommune foreligger: 
Skoppum Vest, Skoppum Øst og 
Bakkenteigen.

Vet ikke
– Vi skal bygge en jernbane hvor det 
blir mulig med to avganger per time 
i hver retning. Jeg vil oppfordre alle 
til ikke å forskuttere noe trasevalg. 
Vi er midt i analysearbeidet, og 
helt oppriktig veit vi ennå ikke selv 
hva som er det beste alternativet. 
Så må ingen være i tvil om at 
Jernbaneverket ønsker en åpen 
prosess, sa Elsebeth Bakke.

Enklere standard
Seint på høsten i fjor mottok 
Jernbaneverket et brev fra 
Samferdselsdepartementet med 
følgende krav:

« Lavere, enklere standard på 
nye prosjekter eller deler av nye 
prosjekter under planlegging, uten 
å gå på akkord med sikkerheten. 
Det gjelder både vei og jernbane. 

Enklere standard på bygging av nye 
jernbanestasjoner og holdeplasser, 
uten at dette går på bekostning av 
kravet om universell utforming eller 
andre lovfestede krav».

Høyhastighet
Jernbaneverket vil nå bygge to 
typer stasjoner i det indre intercity-
triangelet, for Vestfoldbanen fra 
Tønsberg i retning Oslo. Stasjonene 
i Tønsberg og Holmestrand får fire 

Jernbaneverket ber om lokal enighet 
Jernbaneverket ber om enighet i innstillingen om ny jernbanetrase gjennom Horten.
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ENIGHET: Jernbaneverket ber om enighet mellom kommunene Horten, Re 
og Tønsberg pluss fylkeskommunen. Uenighet kan føre til at planarbeid og 
utbygging blir forsinket. (Foto: Jan Broms)



spor, mens stasjon Horten får to spor.

I går fikk Plattform Vestfold en 
omvisning i den nye stasjonen 
i fjellet i Holmestrand. Her skal 
høyhastighetstog i 250 km/timen 
passere på de to innerste sporene, 
mens de to ytterste betjener intercity-
trafikken.

I dagen
I de første planene hadde 
Bakkenteigen-alternativet en 
stasjon med fire spor i tunnel under 
høyskolen.

Så kom et nytt forslaget på bordet, 
stasjon i dagen med to spor mellom 
høyskolen og naturreservatet. 
Elsebeth Bakke bekreftet at 

alternativet vil komme i konflikt 
med bygninger på høyskolen som 
eventuelt må rives.

Høyspentledninger
– Dette forslaget har den fordelen at 
vi kommer under høyspentledninger i 
området, sa Elsebeth Bakke.

Hun forklarte også at broa over 
Borreskåla fortsatt er 50 meter høy, 
og at det er feil å hevde at broa må 
bli høyere for å få til alternativet 
med stasjon i dagen mellom 
høyskolen og Adalstjern.

– Vi jobber med å trekke broa vekk 
fra Borreskåla. Den må bli en spesiell 
konstruksjon og 2.500 meter lang.

Bakke sa også at Jernbaneverket blir 
målt på miljøeffekten ved å få flest 
mulig til å reise kollektivt.

– Et annet mål er det 
samfunnsøkonomiske.

Spare
Dag N. Kristoffersen i 
Naturvernforbundet fulgte møtet i 
Plattform Vestfold:

– Her er det ingen tvil om at 
Jernbaneverket nå søker løsninger for 
å spare penger. Så vet vi at nedgravde 
spor er dyrere enn spor i dagslys. 
Bruer er det dyreste Jernbaneverket 
kan bygge, og så er alternativet 
Skoppum Vest cirka 1,5 kilometer 

kortere enn det om Bakkenteigen. 
Dette blir spennende å følge 
framover.


