
I de siste ukene har debatten om ny 
jernbanetrasé mellom Barkåker og 
Nykirke vært svært så frisk. Det har 
utvilsomt hatt sammenheng med 
at tidspunktet for lanseringen av 
Jernbaneverkets anbefaling nærmet 
seg.

Partene har hovedsakelig diskutert 
om skinnegangen burde legges 
mest mulig rett fram med stasjon på 
Skoppum vest, eller via høyskolen 
med stopp der. Argumentene har 
vært tunge på begge sider.

De som har vært mest opptatt av 
jordvern og begrensede inngrep 
i naturen, har kjempet hardt for 
Skoppum vest. De har også fått støtte 
av tilhengere av den rette linje, blant 
annet tidligere NSB-sjef Osmund 
Ueland.

På den andre siden har NHO og 
høyskolen med venner kjempet hardt 
for jernbanestasjon på Bakkenteigen, 
for å skape et viktig knutepunkt 

for passasjerer, høyskolen, 
forskning og næringsliv.

Den drømmen brast da 
Jernbaneverket onsdag denne 
uka presenterte sin anbefaling. 
Faginstansen går inn for 
Skoppum vest, hovedsakelig 
fordi det blir billigst og gir 
kortest reisetid.

Selv om saken nå skal diskuteres 
i de tre berørte kommunene 
Tønsberg, Horten og Re, før det 
blir fattet et endelig vedtak, 
kommer nok Jernbaneverkets 
anbefaling til å bli virkelighet.

Alt tyder på at det er politisk 
flertall både i Horten, Tønsberg 
og Re for den løsningen 
Jernbaneverket anbefaler. Et 
forsøk på å endre dette vil 
sannsynligvis være temmelig 
fåfengt. I verste fall kan det 
bidra til å forsinke prosessen, 
og det er det siste vi trenger. 
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Vestfoldbanen burde vært 
modernisert for mange år siden. Det 
er derfor liten grunn til å forsinke 
prosessen ytterligere.

Tom Olaf Kjær har gjennom Plattform 
Vestfold i mange år kjempet for en 
bedre jernbane gjennom fylket. Som 
styreleder i Forskningsparken på 
Bakkenteigen, har han arbeidet for å 
få lagt traseen om høyskolen. Det blir 
det ikke noe av. Kjær akter imidlertid 
ikke å dvele ved nederlaget, men 
heller se framover.

Det er en fornuftig holdning. Nå 
handler det om å finne de beste 
løsningene basert på traseen 
Jernbaneverket foreslår, slik at 
fremdriftstakten opprettholdes. Ikke 
minst er det viktig når det gjelder 
videreføring av ny bane fra Tønsberg 
og sørover. Der er nok utfordringene 
enda større, ikke minst når det gjelder 
hvor traseen skal legges mellom 
Tønsberg og Stokke.


