
Knutepunkt 
Pådriverne for en framtidig 
jernbanestasjon på Skoppum, ønsker 
et trafikknutepunkt, en stasjon for hele 
Horten. Derfor handlet møtet om langt 
mer enn bare tog. Skoppum Vest er et 
navn. Horten Vest et annet. 

- Horten Vest er en bidragsyter i debatten 
om ny jernbane og framtidig utvikling 
i Horten, sier Maria-Karine Aasen-
Svensrud, gruppeleder i Arbeiderpartiet. 

Lite konkret 
De som kom til møtet med forhåpninger 
om å få mer konkret informasjon om hva 
som vil komme, ble trolig skuffet. 

- Det kan jeg skjønne. Samtidig var vi 
ute etter å høre hva innbyggerne mener 
om utviklingen på Skoppum, sier Aasen 
Svensrud. 

Planene er enn så lenge tuftet på streker 
på kartet, brede korridorer som i løpet 
av året skal ned til konkrete linjer. Først 

da vil det være mulig å prikke inn en ny 
stasjon på kartet, og ikke minst se hvilke 
områder som blir berørt av den påtenkte 
utbyggingen. Den kan foregå både i 
privat og offentlig regi. Det vi vet er at 
noen må stille med kapital. 

Ikke enige 
SV, som ønsker å framstå som et 
miljøparti, går for jernbane om 
Bakkenteigen. Ordførerkandidat Svein- 
Erik Figved i Miljøpartiet De Grønne 
(MDG) og tidligere leder ved høyskolen, 
stilte flere spørsmål. Men han la på 
ingen måte igjen et inntrykk av at MDG 
støtter Skoppum Vest. Foreløpig taler 
ikke miljøinteressene i kommunen med 
samme tunge.

Ta vare på 
Arkitektfirmaet Snøhetta, som her jobber 
for Horten Vest, la fram planer for et 
nytt knutepunkt på Skoppum, et sted for 
bærekraftig utvikling der kollektivlinjer 
møtes. Boliger, kontorer, handel og 

Over 200 interesserte møtte opp på Lysheim 

Presenterte ny by på Skoppum
Snøhetta presenterte onsdag kveld planene for en ny bydel i Horten på Skoppum. 

 Utgangspunktet før møtet var framtidas Skoppum. 
Gjengangeren, Jan Broms, 22. mai 2015

TETT MED FOLK: Møtet på Lysheim skole 
samlet mange interesserte.  ALLE FOTO: 
JAN BROMS

FORMØTE: Politikerne Arve Høiberg, 
Kåre Pettersen, Dag N. Kristoffersen og 
møteleder Rolf Micaelsen,



hotell pluss kulturtilbud innenfor en 
kort radius. Byutvikling der behovet for 
transport blir minst mulig. 

100 år 
Det planlegges nå i et 100-års perspektiv. 
Tar du en tur til Skoppum stasjon i dag, 
vil du møte infrastruktur bygget rundt 

SIRKEL: Den røde sirkelen er et forslag til 
omkretsen av et nytt trafikknutepunkt 
på Skoppum.

LYSTIG: Jennifer MC. Conachie i en lystig 
samtale med tidligere ordfører Jon 
Brække.

FOLKEMØTE
 ■ Arrangert av Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet, Rødt og Venstre. 

■ Tema var trafikknutepunkt vest på 
Skoppum. 

■ Det kan også betjene Revetal, Sem og 
Våle. 10. april startet Jernbaneverket 
med grunnundersøkelser. 

■ De første skissene til ny toglinje vil 
være ferdig i juni.

■ Til høsten vil Jernbaneverket arrangere 
åpne møter. 

■ En innstilling skal ligge klar på 
seinsommeren. 

■ Tidlig i 2016 skal den ut på høring. 

■ Et endelig vedtak vil foreligge i løpet av 
2016. 

■ Dersom Horten, Tønsberg og Re er 
enige om trasevalg, blir det vedtatt. 

■ Ved uenighet går saken til statlig 
avgjørelse.

TANKER: Skissen til arkitektkontoret Snøhetta viser hvordan det nye 
trafikknutepunktet kan ligge i terrenget og hva det kan inneholde.

1880 for hest og kjerre. Det viser hvor 
viktig det er å tenke langsiktig. Snøhetta 
mener det meste av utviklingen må skje i 
en radius på 500 meter fra knutepunktet. 

E18 
En av de store fordelene med Skoppum 
Vest, er nærheten til E18 og alle 

mulighetene det fører med seg. Det 
mener i alle fall Snøhetta. 

Selve bebyggelsen bør ligge på 
åskammene mellom korridorene med 
dyrket mark. Et klart mål må være å 
bevare matjord, ta vare på miljøet og 
benytte naturen som en ressurs. Ved 
å velge Skoppum Vest, kan mye av 
togtraseen legges i tunnel.   

Et viktig moment er parkering. Selv 
med et godt kollektivtilbud, vil det være 
behov for å sette fra seg privatbilen ved 
stasjonen. En konklusjon fra møtet er 
at Skoppum er det området i Horten 
som har de største områdene for 
boligbygging. 

Rolf Mikaelsen, i egenskap av møteleder, 
mener presset vil falle på Skoppum 
uavhengig av hvor en ny stasjon blir 
liggende.


