Gode løsninger for byene i Osloregionen

Miljøbydelen på Skoppum med trafikkutepunkt kan bidra til utvikling lokalt og i hele Osloregionen
Osloregionen sier ja takk til både en utvikling med reduksjon av klimagassutslipp
og attraktive byer med vekst både for bosetting og næringsliv. I et engasjement for
knutepunktutvikling langs jernbanen pekes det på en høy utnyttelse av byområdet
i en radius på 500 meter fra stasjonen. Slike knutepunktområder bør utvikles med
boliger, næring, service og handel. Områdene må være flerfunksjonelle for å bli
attraktive. Dette er som å høre SNØHETTAS beskrivelse av miljøbydelen på Skoppum,
men det er også en beskrivelse som er hentet fra et hefte utarbeidet av Osloregionen.
Videre peker Osloregionen på at ved å konsentrere veksten til byer og tettsteder, er
det lettere å ta vare på store sammenhengende landbruks- og grøntområder rundt og
mellom byene.
Strategien som utarbeides, legger vekt på redusert biltrafikk og redusert
klimagassutslipp. Ved å legge både arbeidsplasser, boliger og andre funksjoner i eller

nært til et trafikknutepunkt legges det til rette for kollektivreiser og mer sykling og
gange. I Horten er det korte avstander mellom alle by og tettstedene og størrelsen på
hele kommunen er som en bydel i hovedstaden. I tillegg vil mye av denne trafikken
om en til to tiår kunne skje med nullutslipps førerløse biler og busser.
Løsningen med jernbanetrase Nykirke-Barkåker over Skoppum vest vil gi den retteste,
kortest og raskeste løsningen mellom Tønsberg og Holmestrand. Dette vil gi en
tidsbesparelse for alle reisende fra sør i fylket, hele Grenlandsområdet og for alle
framtidige reisende fra Sørvestbanen (Kristiansand og Stavanger) og selvfølgelig for
alle reisende nordfra som skal forbi stasjonen i Horten.
Skoppum er plassert sentralt i Vestfold med kort vei til alle fasiliteter som fylket er
kjent for (flotte naturområder alle årstider, tur- og sykkelveinett, gode muligheter for
riding, golf og fiske, kunst og kultur og selvfølgelig sjøen og idylliske små innsjøer. Slik
kunne vi fortsette. I området på Skoppum er det rikelig med arealer som kan utvikles
uten at det kommer i konflikt med landbruk og kulturminner. Tettstedet Skoppum er
allerede et attraktivt boområde med gode nærmiljøfunksjoner for mange mennesker.
Fra 2023 vil reisetiden til Oslo sentrum være ca. 1 time fra Skoppum. Mange
bedrifter er også plassert i dette området, blant annet teknologibedrifter som Horten
kommune er blitt så kjent for.
Et nytt regionalt trafikknutepunkt på Skoppum vest vil kunne generere en betydelig
vekst i Horten kommune og gi muligheter for mange som søker vekst innenfor
Osloregionen.

