
Tønsbergs Blads orginal oppslag:

Ap og Frp har ikke konkludert ennå
Høyre og SV vil ha Bakkenteigen. Venstre, Sp og Miljøpartiet de 
grønne mener Skoppum vest er best. Ap og Frp vet ikke. 

ØYSTEIN SØRUMSHAGEN, oystein.sorumshagen@tb.no, 904 11 585

TØNSBERG: En ringerunde viser at det er umulig å slå fast hvilken 
jernbanetrasé flertallet i Tønsberg bystyre ønsker seg. Det som er klart er at 
det står mellom to alternativer.

– Må ta et valg

– Høyres holdning i hele fylket er at vi støtter Bakkenteigen-alternativet. Skal 
vi støtte opp om høyskolen fremover, er det veldig viktig å koble den til et 
effektivt transportsystem, sier ordfører Petter Berg (H).

– Når det gjelder hensynet til matjord, ser Jernbaneverket på løsninger som 
kan ivareta dette på best mulig måte, men til sjuende og sist må man ta et valg 
mellom ulike hensyn, sier Berg.

Også Tønsberg SV går inn for Bakkenteigen, selv om førstekandidat Anette 
Viken innrømmer at saken er vanskelig.

– Som medlem av Naturvernforbundet er dette et stort dilemma, og vi er jo et 
av partiene som er veldig for jordvern. Men hvis det er noe som kan gjøre at vi 
skal fire litt på det, så må det være jernbanen, sier Viken.

SV mener en stasjon på Skoppum vest vil bety svakt passasjergrunnlag og 
derfor ikke være den mest miljøvennlige løsningen.

Kortest og billigst

Suzy Haugan i Tønsberg Venstre er ikke i tvil:

– Vi mener Skoppum vest er desidert best. Det er alternativet som tar minst 

Gjengangerens gir igjen spalteplassen 
til Petter Berg (H) i sitt utklipp fra tb:
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kan ivareta dette på best mulig måte, men til syvende og sist må man ta et 
valg mellom ulike hensyn, sier Berg. 



matjord og medfører minst inngrep i naturen. Det er også den korteste 
traseen og den som dermed sparer mest tid for passasjerene, sier Haugan.

– Det er klinkende klart at vi vil gå for Skoppum Vest. Det er den korteste og 
høyst sannsynlig desidert rimeligste traseen og den som tar absolutt minst 
dyrket areal, sier Steinar Solum i Tønsberg Sp.

Både Venstre og Sp mener det er mulig å få til gode kollektivløsninger mellom 
Skoppum vest og høyskolen.

– Vi har konkludert på Skoppum vest på bakgrunn av jordvern og natur. Vi 
veide veldig for og imot og kom fram til det standpunktet. Jordvern er en 
svært viktig sak for oss, sier Lene Lauritsen Kjølner i Miljøpartiet de grønne.

Avventer anbefaling

Mer spennende er det hva Frp og Ap lander på.

– Vi vil avvente Jernbaneverkets anbefaling før vi konkluderer. Hvis vi 
skal tenke på hva som er samfunnsmessig mest fornuftig og sparer mest 
landbruksjord, så er det jo mye som peker i retning av det vestre alternativet, 
sier Bent Moldvær i Tønsberg Frp.

Ap har støttet Bakkenteigen i tidligere høringsrunder, men kan ikke love at det 
vil skje også i den avgjørende runden.

– Sånn som situasjonen er nå er vi åpen for alle de tre korridorene. Vi har ikke 
konkludert, og da ville det vært uansvarlig av meg å signalisere støtte til ett 
alternativ. Her er det mange interesser som skal veies opp mot hverandre, sier 
ordførerkandidat Per Martin Aamodt.

Én ting er hva det nye bystyret i Tønsberg måtte mene om saken. Mindre 
komplisert blir det ikke av at framdriften i prosjektet avhenger av enighet 
mellom de tre berørte kommunene Horten, Tønsberg og Re. Skulle de vedta 
kommunedelplaner med ulike traseer for nytt dobbeltspor, vil det kunne føre 
til store forsinkelser for prosjektet.


