
GJENGANGEREN HAR nå i lang tid 
sluppet en serie med glade amatører 
til i en hel rekke innlegg om hvor 
jernbanestasjonen i Horten bør ligge. 
Det er derfor god grunn til å avklare 
hva som er premissene for bygging 
av jernbanetrase mellom Oslo og 
Grenland. Jernbaneverket (regjeringen) 
er av stortinget gitt i oppdrag å finne 
den raskeste og rimeligst mulige trase 
for delvis ny jernbanelinje mellom 
Oslo og Grenlandsområdet, og det er 
mange grunner for en slik bestilling. Et 
vesentlig poeng er rimeligvis å få fjernet 
mest mulig av pendlertrafikken med 
bil over på kollektivtransport – i vårt 
tilfelle altså i området mellom Oslo og 
Grenland.

ET ARGUMENT for å få flest mulig til å 
kjøre kollektivt er den positive effekten 
dette vil ha på luftforurensningen. Så 
lenge biler drives på fossilt brennstoff er 
dette et relevant formål.

DEN DAGEN biler ikke kjører på 
forurensende drivstoff lenger faller 
selvsagt dette argumentet bort, men 
det er mange andre grunner for å 
stimulere kollektivtrafikken uten at 
jeg skal komme inn på det i dette 
brevet til deg. Sammen med en rekke 
andre særinteresser har nå rektor på 

høyskolen, NHO og flere bedriftsledere 
blitt gitt anledning til å fremme sine 
synspunkter i avisene. Dette har de nå 
gjort så mange ganger at jeg føler meg 
temmelig sikker på at de aller fleste har 
fått med seg argumentene. Det samme 
gjelder også for deg. Jeg har ikke tall på 
hvor mange artikler du har skrevet og 
argumentert for ditt syn, så jeg tror at 
du nå trygt kan legge ned pennen for 
akkurat denne saken. «Alle» vet nå at 
du legger avgjørende vekt på miljøet og 
den globale oppvarmingen i ditt valg av 
jernbanetrase og –stasjon.

FOR EGEN del konstateres det 
at jeg selv legger større vekt på 
jordvern og naturvern enn du gjør, 
men denne prioriteringen gjør jeg i 
troen på at reduksjon av den globale 
forurensningen blir like godt ivaretatt 
hvis jernbanestasjonen ikke legges på 
Bakkenteigen.

I FORHOLD til å snu biltrafikk over 
på kollektivtrafikk tror jeg også at 
kortest mulig reisetid mellom A og B 
er av betydning, men jeg aksepterer 
selvsagt at du har en annen prioritering. 
Så må jeg konstatere at vi har 
forskjellig virkelighetsoppfatning om 
ekspansjonsmulighetene for høyskolen. 
Gjennom tilsidesetting av ytterligere 

jord- og naturvern oppfatter du 
området på Bakkenteigen som stort nok 
også i et lengre tidsperspektiv (100 år?), 
mens jeg mener at området er altfor lite 
og i alle fall hvis det skal disponeres til 
doble jernbanespor, 

KRYSNINGSSPOR, JERNBANESTASJON 
og parkeringsplass. For selv om noen vil 
bruke sykkel til/fra stasjonen må vi jo 
uansett lage parkeringsplass for alle de 
som skal reise fra Horten og som ikke 
bor i sykkelavstand til Bakkenteigen. Et 
antall som antagelig langt overstiger 
de som vil ta toget til/fra universitetet 
og som bruker sykkel til nærmeste 
jernbanestasjon på sin hjemplass. Jeg 
tror at vi alle sammen lokalt i Horten nå 
bør overlate til jernbaneverket å avgjøre 
hva som er den beste løsningen. De er 
tross alt eksperter på dette, og det er 
antagelig derfor det er de som er bedt 
om å finne den beste løsningen og ikke 
vi. Fra nå kan det antagelig ikke skrives 
mere av oss uten at alle gjentar seg selv, 
og jeg håper at du er enig med meg i 
dette.

PS: Dette er mitt andre(!) og siste 
innlegg om jernbanetrase i Horten.
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