
Ordfører Are Karlsen 
mener stasjon Skoppum 
Vest har et stort 
potensial. 

Gjengangeren 20. februar 
2016. Jan Broms.

Jernbaneverket har 
ansvaret for å bygge en 
stasjon som er tilgjengelig 
for de reisende. Stasjonen 
skal utformes slik at det 
blir enkelt å bytte fra 
andre reisemidler til tog. 
Kommunene Horten og 
Re legger premissene 
for arealbruken rundt 
stasjonsområdet.

Utvikler Skoppum

– Jobben nå blir å utvikle 
Skoppum Vest som et 

viktig knutepunkt. Først 
må vi få på plass gode 
løsninger for buss fra 
Horten, Åsgårdstrand og 
Bakkenteigen, sier Are 
Karlsen.

– Vi må også se til indre 
deler av Vestfold, mot Sem 
og Barkåker og kanskje 
andre steder i Tønsberg hvor 
folk vil finne det naturlig å 
benytte stasjon Skoppum 
Vest, påpeker ordføreren.

Parkering

I tillegg til et godt 
kollektivtilbud til og fra 
stasjonen, må vi legge til 
rette for parkering. Målet 
må være å få flest mulig til 
å benytte toget på lange 
reiser, som for eksempel 

Hortens nye knutepunkt

– Vi skal skape en attraktiv stasjon
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pendling til Oslo. En kort 
biltur og en lang togtur 
er god miljøpolitikk, sier 
ordføreren

Tett på E 18

Stasjonen vil dessuten ligge 
tett på E18, og ikke inne i 
et bysentrum som i Larvik, 
Sandefjord, Tønsberg og 
Holmestrand. Det gir Horten 
en mulighet til å utvikle 
et annet konsept enn i 
nabobyene.

– Jeg vil benytte 
anledningen til å rose de 
som støttet Bakkenteigen. 
Nå vil de med på laget for å 
jobbe fram gode løsninger 
for Horten med Skoppum 
Vest, sier ordfører Are 
Karlsen.

Blir vedtaket

– Så du regner med at 
anbefalingen blir vedtaket?

– Jernbaneverket har 
levert en klar og tydelig 
anbefaling som nå blir tatt 

til etterretning. Det gjelder 
både i Tønsberg, Re og 
Horten. Jeg ser ingen tegn 
til omkamp. Tvert om vilje 
til gjennom samarbeid 
å utvikle et godt lokalt 
togtilbud, sier ordføreren.

Oversendt

Planforslaget er nå 
oversendt Horten, Re og 
Tønsberg. Kommunene 
legger saken ut til høring og 
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offentlig ettersyn. Så vil de 
tre kommunene fastsette 
korridor ved vedtak av 
kommunedelplanen.

Reguleringsplanen 
er grunnlaget for 
grunnerverv og avtaler om 
detaljer som atkomster 
over- og underganger, 
konstruksjoner, nødvendige 
krav til utforming, støytiltak 
og andre miljøtiltak.



Trenger plass

Det blir behov for både 
midlertidige arealer under 
byggeperioden og permanent 
arealer til anlegget.

En stor del av traseen 
Skoppum Vest vil gå i tunnel. 
Det skaper behov for arealer 
til lagring av stein. Dette er 
noe Jernbaneverket ennå ikke 
har vurdert, men som kommer 
opp med reguleringsplanen.

Vedtak i april

– Vi håper på vedtak i 
kommunene i april. Da kan 
vi få saken ut på høring i 
mai og juni, og så endelige 
vedtak i Re, Tønsberg og 
Horten i oktober, sa Elsebeth 
Bakke i Jernbaneverket på 
Bakkenteigen torsdag kveld.

Innen byggestart i 2019 skal 
også Jernbaneverket ha på 
plass entrepriser. Byggetida er 
beregnet til cirka fire år.


