
SPORENE VIDERE 
■ Traseen i Horten er den 
siste på strekningen Oslo – 
Tønsberg på InterCity-nettet 
som blir ferdig utbygd i 2024, 
sammen med en strekning syd 
for Drammen. 

■ Uansett rykter og 
påstander, Horten får egen 
jernbanestasjon. Den skal 
ligge i dagen, og skal i tillegg 
ha et godt atkomstsystem, 
gode kolletivtrafikkløsninger 
og gode parkeringsmuligheter. 

 ■ Planarbeidet i Horten 
går mot slutten og skal 
presenteres neste år 
som en del av Hortens 
kommunedelplan med 
konsekvensutredning. 

■ Togplanene skal behandles 
av kommunen i løpet av 
2017–2018.  

■ Deretter faller alt på plass 
inntil ferdigstillelse 2023-24



Vi får ny togtrase og 
jernbanestasjon i 2024. Hvor 
det blir er ikke avgjort. 
Gjengangeren, Tom Arild Dahl 

Det er Nasjonal Transportplan 
som varsler at Horten har en ny 

jernbanestasjon og -linje ferdig i 
2024. Jernbaneverket - JBV - og deres 
planarbeid fram til denne, er fortsatt på 
utredningsstadiet. 

Informasjonsmøte 

Jernbaneverkets «Åpen 
informasjonsdag» på Bakkenteigen 
var en del av dette, selv om det godt 

besøkte møtet ble like mye en diskusjon 
og meningsutveksling mellom tilhengere 
og motstandere av de forskjellige 
alternativene. 

Som kjent er det tre hovedkorridorer - 
Bakkenteigen, Skoppum Øst og Skoppum 
Vest. JBV har også sett på alternativer 
i hver av disse korridorene og bestemt 
seg for å gå videre med østalternativet 

til Bakkenteigen campus, en Skoppum 
Øst-variant med en stasjon i skogen på 
Lørge, og en Skoppum- Vest-variant som 
plasserer jernbanestasjonen ved rv19, 
rett ved der veibommen er nå. 

Politikerne bestemmer 

Lokalpolitikerne skal ta stilling til hvor 
Hortens nye jernbanestasjon skal være. 

Mye fortsatt uavklart om toget



I øyeblikket er det flertall for Skoppum 
Vest, men før avgjørelsen skal det 
avholdes kommunevalg så ting kan se 
annerledes seinere.

- Vår del av arbeidet er å vurdere fordeler 
og ulemper med alternativene, få en 
grundig gjennomgang av alle forhold 
og låse dette til de tre korridorene. Det 
er politikerne som skal ta avgjørelsen 
om Bakkenteigen, Skoppum Øst eller 
Skoppum Vest, sier Elsebeth A. Bakke, 
planleggingsleder for strekningen 
Nykirke-Barkåker i JBV. 

Endringer

 Informasjonsmøtet på Bakkenteigen 
viste at det er langt fram til de nye 
dobbeltsporede jernbanelinjene ligger 
der. Justeringene som er gjort etter 
folke- og medvirkingsmøtet i mars, og 
alternativene som er drøftet og jobbet 
med etterpå, har gitt både spørsmål og 
svar.

- Vi har blant annet sett på mulighetene 
for en jernbane inn på baksiden 
av høyskolen, og er i dialog med 
Fylkesmannens miljøvernavdeling 
om dette. Denne Bakkenteigen vest-
traseen vil berøre verneområdet rundt 
Adalstjern. 

- Når det gjelder et Skoppum Øst-
alternativ med stasjon i skogen ved 
Lørge får vi også et miljøproblem, sa 
Bjørn Inge Myklebust og la til at alle 
stasjonsalternativene skal ha gode 
atkomstveier, parkeringsløsning og gode 
kollektivtrafikkløsninger. 

Prosessen videre 

Fram til vi har en ny jernbanestasjon klar 
i 2024, er det noe som allerede er klart. 

- Det vil bli en stasjon i Horten. Uansett 
hvilket alternativ man lander på. 
Stasjonen skal ligge i dagen og være 
tilrettelagt for togtrafikk som kjører 250 
km/t. Stasjonen skal kunne utformes 
med et tredje spor til plattformen. Der 
vil det være mulig å snu forsinkede tog, 
sa planleggingsleder Bakke og varslet av 
Jernbaneverkets planfase ferdigstilles når 
Horten legger fram sin kommunedelplan 
med konsekvensutredning i løpet av 
neste år. 

- Det vil legges fram og behandles 

en reguleringsplan for strekningen 
i 2017-2018, mens grunnerverv, 
byggeplanlegging og gjennomføring 
er lagt til årene 2019 til 2023-24. Etter 
Nasjonal transportplan skal toget 
gjennom Horten være på plass da, sa 
planleggingslederen. 

Medvirkning 

Etter informasjonsmøtet i Bakkenteigens 
auditorium var det rigget opp til 
medvirkersamtaler med Jernbaneverket 
og andre aktører i planfasen for den 
kommende jernbanen. 

Det var nok denne mange av de 
frammøtte hadde kommet for. I stedet 
for bare å ta til seg informasjonen, 

kunne de nå også diskutere og få mer 
personlige opplysninger om deres 
situasjon som oppsitter og interessent. 



Man kunne også være med på en 
virtuell togtur gjennom de forskjellige 
korridorene og trasealternativene og på 
den måten se hvordan framtida kan arte 
seg. 

Miljøspørsmål

Interesseorganisasjonene 
Naturvernforbundet og Miljøpartiet 

De Grønne var blant de mer ivrige 
der. Kartleggingen av det biologiske 
mangfoldet, fortidsminner og framtida 
var blant det som ble diskutert ganske 
heftig da.

For ikke så snakke om de nye tilpassede 
alternativene og løsningene som JBV 
hadde tatt fram siden forrige gangen 
publikum fikk uttale seg. 

Alternativet om å legge jernbanen vest 
for Bakkenteigen, og dermed spise seg 
inn på verneområdet Adalstjern, var 
blant det som fikk hardest medfart. Like 
bak kom det nye forslaget til en ny og 
kortere bro over Borreskåla. 

- JBV har bløffet med tallene. Allerede 
ved Sandeveien vil broa rage 55 
meter over bakken. Det er nesten to 

ganger høyhuset i Horten, sa Skoppum 
Vestforkjempere. +Skoppum Vest var for 
øvrig alternativet som fikk mest avklaring 
nå. Stasjons- og tunnelløsningen ligger 
mer eller mindre klar. 

-  Men fortsatt bare foreløpig, sier 
Jernbaneverket.


