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kap. 6.   Oppsummering
•	 Lokalisering av fremtidig jernbanestasjon i Horten kommune må vurderes ut fra hvilken betydning den vil ha for tettsteds- og arealutvikling i 

kommunen som helhet, og ikke bare basert på nytten for en virksomhet (HIVE). 

•	 Det er sannsynlig at kollektivandelen for reiser til/fra høvskolen isolert sett vil øke fra dagens 12%. Hvor stor denne økningen blir har ikke 
avgjørende betydning i denne sammenhengen da det ikke er effekten for høyskolen alene som bør ha betydning for valg av jernbanetrasé. 

•	 Det er kun en sammenligning mellom en ny Bakkenteigen stasjon og en ny stasjon ved Skoppum, ikke dagens Skoppum stasjon, som er relevant 
for valg av trasealternativ. En ny Skoppum stasjon plassert i tilknytning til ny rv19 forbi Skoppum vil ha helt andre kvaliteter enn dagens 
jernbanestasjon.

•	 HIVE’s påstander om at: 

- ”H5-alternativet (Bakkenteigen) er det eneste alternativet som på sikt kan sikre Horten en jernbanestasjon” 

- ”H5-alternativet trenger ingen ekstra matebusser - jernbanen møter rutegående busser i nordgående og sørgående retning” er etter vår 
oppfatning ikke riktige. 

•	 For tilgjengeligheten fra kommunen som helhet vil det ikke være stor forskjell om stasjonen blir liggende ved Bakkenteigen eller ved Skoppum. Med 
ny Rv 19 vil reisetiden fra Hoften by være omtrent den samme uansett stasjonsplassering

•	 Når valg av fremtidig jernbanetrase og stasjon skal treffes bør det tillegges betydelig vekt at Skoppum er det desiderte utbyggingsområdet i 
kommunen utenom Horten by. En satsing på Skoppum som utbyggingsområde bør underbygges ved å tilby god infrastruktur, dvs god vei- og 
banetilknytning.

•	 Parkeringstilbudet i tilknytning til stasjonene har vel så stor betydning for bilbruken som kollektivtilbudet, Godt P-tilbud innbyr til høy bilbruk og 
omvendt. Et godt kollektivtilbud langs fv 325 vil ikke ”automatisk” føre til høyere kollektivbruk til/fra Bakkenteigen stasjon.


