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Administrasjonens forslag 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-4 og 3-7 sendes forslag til kommunedelplan 
for dobbeltspor Nykirke – Barkåker - InterCity – Alternativ 3, datert 17.2.2016, på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn.   
 
 

 
 
  



 

 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 
InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, i kommunene Horten, Re og Tønsberg. Formålet med 
kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor på strekningen. Dobbeltsporet mellom 
Nykirke og Barkåker inngår i utbyggingstrinn 1 av InterCity-utbyggingen som skal sikre 
sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg innen 2024. 
 
Kommunedelplanen skal behandles av Horten kommune, Re kommune og Tønsberg kommune. 
Det legges opp til første gangs behandling i april, høring og offentlig ettersyn i minst seks uker og 
endelig behandling med vedtak av planen i oktober. Høringsfristen fastsettes i samarbeid med 
Tønsberg og Re kommuner. 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Nasjonal Transportplan (NTP) ble vedtatt i Stortinget i juni 2013. Da ble det bestemt at InterCity-
prosjektet skal gjennomføres med sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg innen 
2024. Det betyr at strekningen mellom Nykirke-Barkåker må være ferdig i løpet av 2023 med 
planlagt byggestart i 2019. 
 
Samfunnsmålet for InterCity-prosjektet er at disse strekningene skal ha et miljøvennlig 
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen. 

 
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og 
gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Reisetiden vil bli betydelig redusert mellom Oslo og 
Lillehammer, Skien og Halden. En moderne jernbane gir kort reisetid, hyppige avganger og høy 
pålitelighet. I 2016 åpner strekningen Holm-Nykirke, gjennom Holmestrand kommune. For 
sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, gjenstår utbygging av strekningen 
Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker med stasjon i Horten-området. 
 



 

Alternativer og utredningstemaer 
Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til fastsatt planprogram datert 9. september 2014. 
I henhold til planprogrammet er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-
Barkåker.  
 
Alternativ 1 - Bakkenteigen ligger lengst øst i planområdet og har en lengde på cirka 16 km. 
Traseen har lange dagstrekninger, totalt 3,2 km tunnel og en 2,1 km lang viadukt (bru over land) 
rett vest for Borreskåla. En variant av alternativ 1 er en trasé via tettstedet Nykirke.  
 
Alternativ 2 – Skoppum øst er det midtre alternativet med en lengde på cirka 15 km. Alternativet 
har tilnærmet lik trasé som alternativ 1 fram til kryssing under Sletterødåsen. Traseen har lange 
dagstrekninger, totalt 4 km tunnel og en viadukt på 1,6 km. 
 
Alternativ 3 – Skoppum vest ligger sørvest for Skoppum tettsted, og har en lengde på cirka 14 
km. Alternativ 3 krysser som alternativ 1 og 2 E18 og ved Kopstad og Sletterødåsen. Mellom 
Nykirke (Åsrød) og rv.19 ved Viulsrød går banen i tunnel. Etter en dagstrekning ved Skoppum 
krysser banen gjennom deler av Tangsrødmarka i tunnel. Inn mot Barkåker går banen i 
dagstrekning, vekselsvis i skogs- og jordbruksområder. 
 
Planprogrammet fastsatte også hvilke temaer som skulle utredes. Dette omfattet prissatte 
konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser med fagtemaene landskapsbilde, nærmiljø og 
friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser samt andre samfunnsmessige virkninger, 
inklusive lokal og regional utvikling. Utredningene er gjennomført etter metodikken i Statens 
vegvesens håndbok V712 og Jernbaneverkets metodehåndbok for samfunnsøkonomiske 
analyser. I tillegg er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, RAMS-analyse 
(jernbaneteknisk analyse) og miljøbudsjett. Rapporter med underlagsdokumenter kan lastes fra: 
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Nykirke--Barkaker/ 
 
Om tiltaket 
Planlagt dobbeltspor starter ved utløpet av Holmestrandporten tunnel i nord og kobles til dagens 
dobbeltspor på Barkåker i sør. Det legges til rette for servicespor og forbikjøringsspor i nord ved 
Kopstad. I tillegg vurderes muligheten for og konsekvensene av en sportilknytning til en framtidig 
godsterminal ved Kopstad. 
 
Standard og utforming av tiltaket er styrt av Jernbaneverkets Teknisk designbasis og 
Konseptdokument for IC-strekningene som styrer utformingen av alle InterCity-prosjektene. Det 
er utarbeidet en sporplan for Vestfoldbanen hvor parsellen Nykirke-Barkåker inngår. Sporplanen 
er overordnet og gir føringer for nødvendig funksjonalitet, antall spor, plattformer og 
sporforbindelser. Sporplanen er utviklet som helhet for hele IC-strekningen og ikke enkeltvis 
stasjon for stasjon eller parsell for parsell. Dette innebærer at man i senere planfaser ikke kan 
foreta endringer av funksjonell karakter på enkeltstasjoner eller parseller uten en ny vurdering av 
hele strekningens samlede funksjonalitet.  
 
Dobbeltsporet på InterCity-trekningene skal planlegges for hastighetsstandard på 250 km/t der 
dette ikke fører til vesentlige merkostnader i forhold til 200 km/t. For at togene i fremtiden skal 
kunne kjøre i 250 km/t har kurvene en radius på minimum 3000 meter. Dette gir en ”stiv” 
linjeføring med få muligheter for tilpassinger.  
 
Dobbeltsporet med tilhørende kontaktledningsanlegg har en bredde på cirka 13,5 meter. På hver 
side av dobbeltsporet kommer i tillegg skjæringer og fyllinger i varierende bredde. På deler av 
strekningen vil det ved siden av sporene bygges driftsveg. Driftsvegen vil i størst mulig grad være 
tilgjengelig for allmenheten.  
 
Stasjonsområdet 
Jernbaneverket har ansvar for å bygge en stasjon som er tilgjengelig for de reisende. Stasjonen 
skal utformes slik at det er lett å bytte fra andre reisemidler til tog. Kommunene legger 
premissene for arealbruken rundt stasjonsområdet. 
Stasjonen planlegges med mulighet for 3 spor til plattform. Om det bygges 2 eller 3 spor til 
plattform avhenger blant annet av hvordan ny stasjon i Tønsberg blir utformet. Plattformene 
planlegges med 250-350 meter lengde og bredde på ca. 5 meter (sideplattform) og ca. 12 meter 

http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Nykirke--Barkaker/


 

(mellomplattform). 
 
En framtidig stasjon på strekningen anbefales etablert for ordinær betjening av et tog i hver 
retning samtidig, men med mulighet til å betjene tre tog samtidig ved avvikssituasjoner. Det 
forutsettes at en fremtidig stasjon betjenes med buss. Ruteopplegg og frekvens for 
bussbetjeningen avklares i den videre planprosessen. Det vil være Vestfold fylkeskommune som 
har ansvar for etablering og drift av bussbetjeningen av en fremtidig stasjon.  
 
Nærheten til E18 gjør stasjonen på alternativ 3 egnet til innfartsparkeringsstasjon som kan 
betjene større deler av Vestfold hvor det er lav kollektivdekning. Antallet parkeringsplasser må 
ses i sammenheng med tilgjengeligheten til de andre stasjonene i Vestfold. 
 
Byggefasen 
I byggefasen vil det være behov for riggområder som gir tilgang til anlegget, samt manøvrerings-, 
lager- og produksjonsarealer i forbindelse med anleggsarbeidene. Det er behov for riggområder i 
nord og sør ved tilkoblingspunktene til eksisterende bane, og i tilknytning til tunneler og 
konstruksjoner som skal bygges. Der banen bygges på terreng kan tilkomsten i hovedsak skje 
langs banen der avstandene fra riggområdene ikke blir for stor.  
 
Det legges opp til flere større riggområder. I tillegg vil det bli behov for noen mindre riggområder 
til lager, oppstilling av maskiner og lignende. Ved lokalisering av riggområder tas det hensyn til 
mulig adkomst via eksisterende veger med tilstrekkelig standard og plassering. Der det er særlige 
behov iverksettes det midlertidige tiltak for å opprettholde en tilfredsstillende sikkerhet for andre 
trafikanter, beboere og brukere.  
 
Prosjektet vil ha overskudd av løsmasser som normalt er lite egnet til gjenbruk annet enn til 
terrengforming eller som del av støyvoller. Dersom massene ikke benyttes i anlegget må de 
deponeres i godkjent deponi. Det er ønskelig å etablere mellomlager og/eller deponi i nærheten 
av tunnelportalene med tanke på behandling av steinmasser fra tunneldrift og transportbehov.  
Omfang og utforming av rigg- og deponiområder vil bli avklart i den videre planprosessen.  
 
Jernbaneverkets anbefaling 
Jernbaneverket anbefaler alternativ 3 - Skoppum vest. Alternativ 3 tilfredsstiller best 
Jernbaneverkets mål og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet med færrest negative 
konsekvenser og lavest investeringskostnad. Alternativet er rangert som best i den 
samfunnsøkonomiske analysen og nest best i utredningen av andre samfunnsmessige virkninger. 
Jernbaneverket fraråder de andre alternativene som er utredet.  
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven. 
 
Vurderinger 
Jernbaneverket har gjennomført en omfattende konsekvensutredning av de tre alternativene. Det 
omfatter en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte konsekvenser, ikke prissatte konsekvenser 
og andre samfunnsmessige virkninger. I tillegg kommer et miljøbudsjett, en risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS) og en jernbaneteknisk analyse (RAMS). 
Utredningene er grundige og gir et godt beslutningsgrunnlag. I hovedsak vil kommunen kunne gi 
sin tilslutning til vurderinger og konklusjon. Vi har likevel enkelte merknader til noen av 
utredningene. 
 
Samfunnsøkonomisk analyse prissatte konsekvenser 
I denne analysen er kostnadene ved å bygge de ulike alternativene sammenstilt med hvilken 
nytte tiltaket har for samfunnet.  
 
Overordnede trafikkberegninger viser at ca. 85 – 90 % av reisene på strekningen Nykirke-
Barkåker er gjennomgående, mens ca. 10 -15 % av reisene skal til eller fra en stasjon i Hortens-
området. 
 
Forventet kostnad 



 

Forventet kostnad for utbyggingen av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker er basert på 
erfaringstall fra tilsvarende jernbaneprosjekter. På dette planstadiet (kommunedelplan) har 
kostnadene en usikkerhet på +/- 20 prosent. 
 
Alternativ 3 har en forventet kostnad på 6,7 milliarder 2015-kr. Alternativ 2 har en forventet 
kostnad på 7,2 milliarder, mens alternativ 1 og alternativ 1 via Nykirke er beregnet å koste cirka 
7,7 milliarder. 
 
Alternativ 3 gir størst nytte for samfunnet 
Alternativ 3 er det beste alternativet for de prissatte konsekvensene, mens alternativ 2 er det 
dårligste. Hovedforskjellen mellom alternativ 1 og 3 består i at investeringskostnadene er lavere 
for alternativ 3 enn alternativ 1 og at kostnadene for tilbringertjeneste med buss er høyere for 
alternativ 3 enn 1. Uavhengig av om stasjonen lokaliseres på Bakkenteigen eller Skoppum vil det 
være flere passasjerer som skal reise forbi enn det er reisende til/fra Horten-området. Dette gir et 
positivt bidrag til trafikantnytten for alternativ 3 som har ett minutt kortere reisetid. 
Hovedforskjellen mellom alternativ 1 og 2 består i at investeringskostnadene er lavere, 
kostnadene for tilbringertjeneste med buss er høyere og trafikantnytten er lavere for alternativ 2 
enn for alternativ 1. 
 
Alternativ 3 er det beste alternativet for de prissatte konsekvensene samlet sett, mens alternativ 2 
er det dårligste.  
 
Sett fra kommunens ståsted er 15 % høyere kostnader og ett minutts kortere reisetid for reisende 
sørfra ikke avgjørende. Vel så viktig er det at alternativ 1 gir 146.000 flere passasjerer pr år til og 
fra Horten stasjon. 
 
Ikke prissatte konsekvenser 
Ikke prissatte konsekvenser er virkninger for landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø, nærmiljø og 
friluftsliv samt naturressurser som bl.a. omfatter dyrket mark.  
 
Landskapsbilde 
Både alternativ 1 og 2 går gjennom eller tangerer Borreskåla, Sande, skogsområdene vest for 
Borre og Adal. Jernbanen vil her være eksponert fra omkringliggende områder. Områdene 
nærmest viaduktene vil bli betydelig endret av tiltaket. Alternativ 3 går i større grad gjennom 
skoglandskap, der banen følger landskapets hovedformer. Skjermet plassering og lange tunneler 
gjør alternativet mindre eksponert. Alternativ 1 og 2 går på viadukt vest for Borreskåla og i 
dagstrekning gjennom Adal. De reisende vil få utsikt mot Borrevann og Oslofjorden og utover 
kulturlandskapet. Alternativ 3 går i en lengre del av strekningen i tunnel og gjennom 
skogsområder. 



 

Øverst fra venstre: Alternativ 2 sett fra Barkåker mot nord. Øverst til høyre: Alternativ 2 sett fra rv. 19 mot nord. 
Nede til venstre: Alternativ 3 sett fra Barkåker mot nord. Nede til høyre: Alternativ 3 sett fra Nordre Brekke mot 
vest. 
 
Kommunen kan gi sin tilslutning til vurderingene av virkninger for landskapsbilde. 

Kulturmiljø 
Alternativ 1 og 2 berører flere kulturminner og kulturmiljøer og vil utgjøre et nytt element gjennom 
gammelt kulturlandskap. Viadukten i alternativ 1 krysser ved gårdene Sande og Solberg, mens i 
alternativ 2 vil viadukten direkte berøre gårdstunene Skoppum, Kvernbo og Sydvang. I alternativ 
2 vil et eldre gårdstun med gravminner fra jernalderen på gårdene Østre Adal, Læret og Dal, bli 
direkte berørt.   
 
Alternativ 3 har lange tunnelstrekninger som gir mindre inngrep i kulturminner og kulturmiljøer, 
samtidig som banen går gjennom skogbruksområder med færre kulturminner enn i 
jordbruksområdene lenger øst. Alternativ 3 kommer nær Adalsborgen og det vil være viktig å 
vurdere forholdet mellom Adalsborgen og stasjonsområdet i den videre planleggingen.  
 
Kommunen kan gi sin tilslutning til vurderingene av virkninger for kulturmiljø.  
 
Naturmiljø 
Tangenbekken, Borrevannet og Adalstjern naturreservater er viktige naturmiljøer som vil kunne 
påvirkes av de ulike alternativene. Alternativ 1 påvirker naturmiljøet mest. Adalstjern 
naturreservat, Ra dam, verdifull hagemark, Fogdeskogen dam samt buffersoner og viltområder i 
skogen rundt Adalstjern vil berøres. For Solbergåsen lager alternativ 1 en permanent barriere 
som deler opp det sammenhengende skogområdet og hindrer vilttrekk. Alternativ 2 ligger på 
vestsiden av Adalstjern og vil påvirke buffersoner og viltområder i skogen rundt tjernet. Lange 
tunneler og lite nærføring til verdifulle naturområder gjør at alternativ 3 i mindre grad påvirker 
naturmiljøet. 
 
Kommunen kan gi sin tilslutning til vurderingene av virkninger for naturmiljø.  



 

 
Nærmiljø og friluftsliv 
Der dobbeltsporet krysser eksisterende turområder vil turveier, stier og skiløyper i størst mulig 
grad bli hensyntatt. Kryssing av dobbeltsporet skjer med bru eller undergang. Alternativ 1 vil flere 
steder ligge i randsonen mellom skog- og jordbruksområder. Dette reduserer konfliktene knyttet til 
støy i nærområder ved boliger og også i forhold til friluftsområder.  
 
For alternativ 1 via Nykirke, vil jernbanen legges i kulvert gjennom tettstedet, men alternativet vil 
likevel gi mer støy i boligområdene i Nykirke enn de andre alternativene. Alternativ 2 påvirker 
eksisterende boligområder i mer negativ grad enn alternativ 1, spesielt Skoppum og de 
spredtbygde områdene fra Jareteigen til Lørge. Stasjonslokaliseringen og adkomstveiene fra øst 
vil i tillegg føre til en oppstykking av friluftsområdet ved Borreåsen. 
 
Alternativ 3 påvirker færre områder enn alternativ 1 og 2. Adalsborgen med omkringliggende 
bøkeskog vil bli liggende inntil et nytt stasjonsområde. Gjennom sørøstre del av Tangsrødmarka 
ligger banen på terreng og vil bli en ny barriere og støykilde. Alternativ 3 berører i liten grad 
tettstedsbebyggelsen, i motsetning til de andre alternativene. 
 
Kommunen kan gi sin tilslutning til vurderingene av virkninger for nærmiljø og friluftsliv.  
 
Naturressurser 
Samlet tap av fulldyrka areal er minst for alternativ 3, mens det for alternativ 1 og 2 er relativt likt. 
Alternativ 1 via Nykirke tettsted gir størst tap av fulldyrka areal. I Adal vurderes alternativ 1 å gi 
marginalt større konsekvens enn alternativ 2, da alternativ 1 går gjennom større 
sammenhengende jordbruksarealer på hele strekningen fra Kimestadveien i nord til Adalsveien i 
sør. Deler av dette området har en kompleks eiendomsstruktur med mange små eiendommer, 
noe som gir utfordringer for effektiv jordbruksdrift på begge sider av traseen etter bygging 
Alternativ 3 gir minst konsekvenser for ikke-prissatte tema. Konsekvensene for de andre 
alternativene er vurdert å være tilnærmet like. 
 
Kommunen vil i hovedsak kunne gi sin tilslutning til konklusjonen. Vi vil likevel peke på noen 
indirekte konsekvenser av trasevalget. Dersom Skoppum vest blir valgt, mener Statens vegvesen 
at Adalsveien må rustes opp med større vegbredde og gang- og sykkelfelt. Jernbaneverket peker 
på det samme i rapporten om andre samfunnsmessige virkninger. Adalsveien går gjennom mye 
dyrket mark, og dette vil kunne beslaglegge ca 77 da med dyrket mark. I tillegg kommer mulig tap 
av dyrket mark nær den nye stasjonen. Selv om dette tas med i konsekvensutredningen for 
naturressurser, er fortsatt alternativ 3 bedre enn alternativ 1, men forskjellen blir redusert.   
 
Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser: 
 

 
 
Tabellen gir en samlet framstilling av de ikke prissatte konsekvensene. Alle alternativene vil 
påvirke omgivelsene. Alternativ 3 er samlet sett vurdert å gi minst negative konsekvenser, mens 
de øvrige alternativene er vurdert å medføre større negative konsekvenser. 
 
Andre samfunnsmessige virkninger 
Fordi det ikke er mulig å bygge en moderne jernbane via Horten by ligger de foreslåtte 
stasjonene utenfor gangavstand fra boliger og næring i Horten sentrum. De samfunnsmessige 
virkningene blir derfor mindre enn det kunne vært med en stasjon i Horten sentrum. Det er likevel 
stor forskjell mellom alternativene.  



 

 
Alternativ 1 - Bakkenteigen  
Potensialet for nye arbeidsplasser som ellers ikke ville blitt etablert er knyttet til en 
stasjonslokalisering ved Bakkenteigen. Den regionale planen for verdiskaping og innovasjon i 
Vestfold peker også på dette potensialet. En satsing på synergieffekter mellom høgskolen, 
forskningsparken og næringsetablering er et vedtatt satsingsområde i Vestfold. En lokalisering på 
Bakkenteigen vil styrke tilgjengeligheten fra resten av Vestfold til Høgskolen i Sørøst-Norge. 
Dette vil styrke grunnlaget for høgskolen og næringslivet i regionen. 
 
Stasjonen vil kunne betjene Campus Vestfold og utviklingsområdet som er avsatt nord for 
campus og ha størst potensiale for lokal og regional utvikling både på kort og lang sikt.  Den vil 
kunne betjenes av eksisterende bussrute på fv.325 mellom Tønsberg og Horten.  
 
Alternativ 2 - Skoppum øst  
Stasjonen ved Lørge, rett vest for Adalstjern naturreservat, vil ha vesentlig dårligere 
utviklingsmuligheter enn alternativ 1 – Bakkenteigen grunnet lengre avstand til høyskole, 
bebyggelse og regulerte utviklingsområder. Stasjonen vil ligge utenfor dagens kollektivakse 
mellom Horten og Tønsberg, og ha behov for tilbringerbuss. 
 
Alternativ 3 - Skoppum vest  
Stasjonen ligger ved rv. 19 ved Skoppum/Viulsrød. Utviklingsmulighetene er begrenset på kort 
sikt. Ny rundkjøring på Rv 19 vil sikre god tilgjengelighet til hovedvegnettet. Innfartsparkering er 
særlig godt egnet ved stasjoner som ligger utenfor by- og tettstedssenter og i nærhet til hovedveg 
med god fremkommelighet. Stasjonen vil bli vurdert som innfartsparkeringsstasjon for 
Vestfoldbanen i den videre planleggingen. Stasjonen vil ha behov for tilbringerbuss. 
 
Kommunen vil gi sin tilslutning til Jernbaneverkets vurderinger om at alternativ 1 kommer best ut 
når det gjelder lokal og regional utvikling. Kombinasjonen av universitet, forskningspark, 
næringsliv og jernbanestasjon er en meget sterk utviklingskraft. 
 
Jernbanetekniske vurderinger 
Jernbaneverket har utarbeidet en RAMS analyse. Det er en jernbaneteknisk vurdering av de ulike 
alternativene. Analysen viser klart at alternativ 3 er det beste alternativet rent jernbaneteknisk. 
Alternativ 1 har utfordringer med lang avstand mellom mulige kryssingsspor. Det er heller ikke 
mulig å ha et gjennomgående tredje spor på stasjonen uten å redusere hastigheten.  Også 
alternativ 2 har utfordringer med lang avstand mellom mulige krysningsspor.  
 
Risiko og sårbarhets analyse (ROS) 
ROS-analysen viser ingen vesentlig forskjell mellom alternativene.  
 
Miljøbudsjett 
Det er utarbeidet et miljøbudsjett med utgangspunkt i ulike typer forurensning. For de fleste 
typene er det liten forskjell mellom alternativene. Når det gjelder klimagassutslipp, er imidlertid 
alternativ 3 vesentlig bedre enn alternativ 1. Bygging og drift av nytt dobbelspor med alternativ 1 
vil gi et klimagassutslipp på 165.000 tonn i et 60 års perspektiv, mens alternativ 3 vil gi et utslipp 
på 151.000 tonn. 
 
Alternativ 1 vil imidlertid ha størst trafikkgrunnlag og derved gi størst reduksjon i biltrafikken.  
 
Videre planprosess 
Kommunedelplanen skal avklare korridor for nytt dobbeltspor på strekningen og danne 
grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplaner hvor traséen optimaliseres og detaljer om 
lokalisering og utforming fastlegges.  
 
Reguleringsplanene skal avklare nødvendige detaljer som adkomster, over-/underganger, 
konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene herunder 
støytiltak og andre miljøtiltak.  
 
Vedtatt reguleringsplan legger grunnlaget for erverv av arealer til utbyggingen. Det vil være behov 
for både midlertidige arealer under anleggsperioden og permanente arealer til det nye anlegget.  



 

 

 
              Planprosesser og gjennomføring 
 
For Horten kommune er det nå naturlig å se på utviklingen på Skoppum i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens arealdel. Rundt stasjonen er det også aktuelt med et 
plansamarbeid med Re kommune. I tillegg vil Jernbaneverket sette i gang et arbeid med 
knutepunktsutvikling rundt stasjonen. Det videre planarbeid bør vurderes i kommunens 
planstrategi.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Horten kommune. På lang sikt kan bedre 
jernbanetilbud med to avganger i timen, kortere reisetid og bedre regularitet bidra til økt 
befolkningsvekst og økte skatteinntekter. 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Konsekvenser for miljø og folkehelse er godt utredet i Jernbaneverkets konsekvensutredning. 
Dokumentet viser klart at alternativ 3 - Skoppum vest har minst negative miljøkonsekvenser. 
Dette gjelder særlig i forhold til landskap, naturmiljø, friluftsliv, kulturminner og dyrket mark. 
 
En ny dobbelsporet jernbane vil være positivt for folkehelse og klima ved at mer av trafikken tas 
på jernbane i stedet for privatbil.  Selv om alternativ 1 - Bakkenteigen kan gi rundt 146.000 flere 
passasjerer pr år med tog, vil likevel den store betongbrua bidra til et mer negativt klimaregnskap 
enn alternativ 3. 
 
 
  



 

Konklusjoner/anbefaling 
Samlet sett har Jernbaneverket vurdert alternativ 3 - Skoppum vest som det beste. Det gir best 
måloppnåelse for Jernbaneverket og jernbaneteknisk funksjonalitet med færrest negative 
miljøkonsekvenser. Det har også den lavest investeringskostnad. 
 
Samtidig som de anbefaler alternativ 3, frarår Jernbaneverket de to andre alternativene.  
 
Utredningene er grundige og gir et godt beslutningsgrunnlag.  
 
Det er liten tvil om at Jernbaneverket har valgt det alternativet som er best for InterCity prosjektet.  
Sentralt i vurderingen har vært kostnader, jernbanetekniske forhold og redusert reisetid for 
reisende sørfra.  
 
Sett fra kommunens ståsted er 15 % høyere kostnader og ett minutts kortere reisetid for reisende 
sørfra ikke avgjørende. Viktigere er virkninger for lokal og regional utvikling og for næringslivet. I 
den sammenheng viser konsekvensutredningen at alternativ 1 - Bakkenteigen er det beste. Det 
er også bakgrunnen for at høgskolen og næringslivet i Horten ar gått inn for dette alternativet. I 
tillegg kommer busstilknytning til og fra stasjonen. Også der er alternativ 1 best fordi det kan 
kobles sammen med et svært godt busstilbud mellom Horten og Tønsberg. Alternativ 1 er også 
det alternativet som gir flest passasjerer til og fra Horten stasjon. I følge konsekvensutredningen 
er forskjellen ca 146.000 passasjerer pr år.  
 
De ikke prissatte konsekvensene viser imidlertid at det er stor forskjell på alternativene. 
Konsekvensutredningene viser klart at alternativ 3 - Skoppum vest har minst negative 
miljøkonsekvenser. Dette gjelder særlig i forhold til landskap, naturmiljø, friluftsliv, kulturminner og 
dyrket mark. 
 
I tillegg kommer de jernbanetekniske vurderingene som også er best for alternativ 3. 
 
Samlet sett framstår derfor alternativ 3 som det beste alternativet. Når Jernbaneverket frarår 
alternativ 1 og 2, er det liten grunn til å gå videre med disse alternativene.  
 
Administrasjonssjefen vil derfor anbefale at bare alternativ 3 - Skoppum vest sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 


	Sdo_DokIDKort
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sas_ArkivID
	Sbr_Navn
	Sdo_Tittel
	TblBeh__moeteBeh_gruppeTittel___1___1
	TblBeh__moeteBeh_møtedato___1___2
	TblBeh__moeteBeh_saksnummer___1___3
	TblBeh__moeteBeh_gruppeTittel___2___1
	TblBeh__moeteBeh_møtedato___2___2
	TblBeh__moeteBeh_saksnummer___2___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___1___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___1___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___1___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___1___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___2___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___2___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___2___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___2___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___3___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___3___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___3___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___3___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___4___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___4___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___4___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___4___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___5___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___5___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___5___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___5___3
	TblVedlegg__Ndl_tkda___6___1
	TblVedlegg__Ndl_tkda___6___1
	TblVedlegg__Ndb_dokID___6___2
	TblVedlegg__ndb_tittel___6___3

