


Da det i medio juni ble kjent at noen av grunnforutsetningene for Bakkenteigen-alternativet 
var vesentlig endret, fikk aksjonsgruppa noe å tenke på. 

- Nå har Jernbaneverket gått fra den opprinnelige planen om å legge en eventuell stasjon 
under bakkeplan på Bakkenteigen, forteller lederen, Rolf Berg.- En stasjon vil bli liggende 
i dagen, et sted mellom høyskolebygningene og Adalstjern. Men det Jernbaneverket ikke 
kom inn på i den forbindelse, er at det vil øke høyden på en eventuell bro betraktelig.

Har foretatt målinger 

Gunnar Lefsaker, som gjennom sin interesse for orientering kan mer enn de fleste om 
kartlesing, satte seg i bilen og brukte GPS-en mens han kjørte rundt. 

- Vi vet jo kotehøyden på beliggenheten til høyskolen. Ut fra det beregnet jeg meg til at en 
jernbanebro som skulle føre til Bakkenteigen nødvendigvis måtte bli ca. 56 meter høy på 
det høyeste. I de opprinnelige beregningene var det snakk om 30 til 40 meter. Nå har også 
Jernbaneverket selv justert tallene, og mine beregninger stemmer med deres, sier han. 

Går mye dyrket mark 

Dersom han har rett betyr det at trærne i Skillebru-krysset på Vikveien, som kanskje er 
rundt 18 meter høye, vil bli som små busker under broa der den vil være på sitt aller 
høyeste. 

- Jeg har også regnet på hva de ulike traséalternativene innebærer for bruk av dyrket jord. 
Da har jeg kun regnet jorda rett under broa i 15 meters bredde. Bakkenteigen-alternativet 
legger beslag på 230 dekar dyrkbar mark. Skoppum Øst vil koste oss 103 dekar, mens 
Skoppum Vest tar 29 dekar, forteller Lefsaker. 

Arbeidsutvalget i Knutepunkt Horten vest:

Bro blir høyere enn antatt
En bro over Borreskåla kan bli nesten dobbelt så 
høy som tidligere skissert, hevder aksjonsgruppa. 
Gjengangeren 27. juli 2015, Trude Brænne Larssen 



Da har han ikke tatt med i 
beregningen at det skal fylles 
opp under sporet gjennom Adal. 
Med 20 - 25 meters høyde, vil 
jordvollen måtte bli hundre 
meter bred i bunnen. 

Det skal er meningen at det skal 
gå et tog hver halvtime i begge 
retninger. Det vil si en passering 
hvert kvarter, gjennomsnittlig. 
Støy kan bli et stort problem, 
frykter de. 

- Jeg har selv opplevd 
høyhastighetstog på nært hold, i 
Frankrike. Det var umulig å føre 
en samtale, sier Lefsaker. 

Høye kostnader 

Trekløveret mener at 
innvendingene mot 
Bakkenteigen-alternativet er 
blitt enda tydeligere, nå som de 
nye opplysningene har kommet 
fram. 

- En eventuell jernbanestasjon 
på Bakkenteigen skal legges 
mellom høyskoleområdet 
og Adalstjern, og vil ifølge 
Jernbaneverket innebære at 
noen av de nye bygningene må 
rives, sier Lefsaker. 

Tilhengerne av Bakkenteigen-

alternativet mener langt flere 
vil ta toget, dersom det ligger i 
tilknytning til høyskolen?

 - Det er sant at mange jobber 
og studerer der, men de fleste 
bor jo i nærområdet. Det er 
lite sannsynlig at de vil bruke 
tog i noen særlig grad, sier 
Dag Nordbotten Kristoffersen. 
- Fra Horten er det trolig 
mest effektivt å kjøre direkte 
til Skoppum. Da slipper man 
køene som ofte dannes mellom 
Kirkebakken og Bakkenteigen. 

- Faktisk vet vi det er folk på 
Sem som sier de vil foretrekker 

Skoppum Vest, framfor 
stasjonen i Tønsberg, supplerer 
Lefsaker. 

Krever offentlig info 

Kristoffersen har nå sendt epost 
til Jernbaneverket, og framsatt 
krav om at informasjonen som 
ble presentert på møtene 17. 
og 18. juni også blir publisert 
på nett, slik at alle kan gjøre seg 
kjent med innholdet. 

- Det er et krav. Vi kan ikke 
ha en valgkamp uten at disse 
opplysningene er tilgjengelige 
for alle, sier han. - De bør også 

komme med illustrasjoner som 
viser hvordan broa vil ta seg ut 
fra bakkeplan. Jernbaneverkets 
faglige konklusjon er ventet på 
seinhøsten 2015.




