
JERNBANEVERKET UTREDER 
tre alternative korridorer for ny 
jernbanetrase og stasjon; Bakkenteigen, 
Skoppum Øst og Skoppum Vest, for slik 
å kunne bygge 13 km med dobbeltspor 
fra Nykirke til Barkåker – noe som 
vil kunne få store positive, men også 
store negative konsekvenser for vårt 
lokalsamfunn. Alternativ Bakkenteigen 
forutsetter en opptil 55 meter høy 
og 2.5 km lang jernbanebru vest for 
Borrevannet, noe som vil være svært 
negativt for Borreskåla og Borrevannet 
som landskapsrom og natur- og 
friluftsområde.

HYPPIGE OG døgnkontinuerlige 
passeringer av passasjer- og godstog 
vil frata Borrevannsområdet mange 
av sine umistelige kvaliteter. Traseen 
vil også presse seg gjennom et umulig 
nåløye med en tre spors stasjon mellom 
Høyskolen og Adalstjern, ødelegge 
Tonsåsen som attraktivt, framtidig 
boligområde, forutsette riving av deler 
av Høyskolen, påføre Adalstjern og 
Høyskoleområdet store støyproblemer 
og ødelegge svært mye av den beste 
matjorda nord og syd for Bakkenteigen. 
Alternativ Skoppum øst vil også ha 
mange negative konsekvenser for 
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matjord og miljø og forutsetter en 1.6 
km lang, opptil 40 meter høy bro vest for 
Borrevannet med stasjon i skogen ved 
Lørge eller oppe på brua der den krysser 
RV19!

ALTERNATIV SKOPPUM Vest tar vare 
på den beste matjorda, de høyverdige 
skogsområdene, den verdifulle naturen, 
de viktigste tur- og friluftsområdene, 
de 10.000 år gamle istidsmorenene 
av nasjonal verdi, istidstjernet Adal 
av regional verdi og de uerstattelige 
regionale og nasjonale kulturminnene. 
Dette alternativet gjør det mulig å bygge 
en helt ny miljøbydel rundt knutepunkt 
Skoppum - og dette er ikke bare den 
mest miljøvennlige, men også den 
retteste, korteste, raskeste og billigste 
løsningen!

TRASEEN LEGGES i tunnel i 6 av 13 km og 
muliggjør en videreutvikling av Skoppum 
som miljøby - i knutepunktet mellom RV 
19, E18 og den nye jernbanestasjonen. 
Her er det disponible arealer med 
minimale konflikter når det gjelder 
hensynet til kulturminner og matjord.

AREALENE HER er 5-6 ganger så store 
som ved Høyskolen. Her kan man 
tenke helhetlig og langsiktig når det 

gjelder bosteder og arbeidsplasser tett 
på et togstopp og fokusere på gode 
samhandlingsmuligheter med byene 
Horten og Åsgårdstrand og tettstedene 
Nykirke, Barkåker, Sem, Undrumsdal 
og Revetal. Her ved E18 og RV19 med 
ny togstasjon i sin midte og reisetid på 
en time til Oslo, kan vi på sikt etablere 
Norges første utslippsfrie miljøby, med 
plass til 8.000, kanskje 19.000 nye 
innbyggere – og Høyskolen vil kunne 
konsentrere seg om å videreutvikle 
sin kompetanse og perfeksjonere det 
tette samarbeidet med avanserte 
teknologibedrifter.

LOKAL-
BEFOLKNINGEN 
VIL få beholde 
strandlinja, 
Karljohansvern, 
Åsgårdstrand, 
Hortensmarka, de 
grønne lungene, 
Borreskåla, 
Adalstjern, 
kulturminnene 
og den gode 
matjorda - ved 
at jakten på nye 
utbyggingsområder 

reduseres. De håpløse forslagene om 
Monsterbru vest for Borrevannet og 
togstasjon ved Adalstjern vil kunne 
spikres fast på tegnebrettet - og vi vil 
kunne se rolig fram mot 2024, hvor 
toget føres gjennom lange tunneler og 
kun åpenbarer seg når det glir sakte inn 
på stasjonen i vår nye miljøby. Slik vil vi 
kunne ta vare på det beste ved Horten 
kommune, samtidig som vi åpner for en 
spennende framtid - ved å satse på en 
ny miljøby som kan bli unik i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. .


