Aksjonsgruppe for Skoppum Vest
v/ Svein Roar Bøen
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3157 Barkåker
Horten/Tønsberg 28.12.2012
Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gt 9
N-3126 Tønsberg

Aksjonsgruppa Skoppum Vest avgir følgende uttalelse til
”Regional plan for bærekraftig utvikling”.
Innledningsvis vil vi gi bred støtte til arbeidet med en plan for bærekraftig arealutvikling i Vestfold.
Innbyggertallet i fylket stiger raskt, og det er viktig med god og langsiktig planlegging for å møte disse
utfordringene. Arealene øker som kjent ikke. Det blir derfor svært avgjørende at vi disponerer våre
knappe arealressurser på en fornuftig måte.
Aksjonsgruppa Skoppum Vest har som målsetting å arbeide for en jernbanetrase mellom Barkåker og
Nykirke som følger vestre alternativ, med stasjonsetablering på Skoppum. Våre innspill til høringen
vil derfor i stor grad omhandle nordre del av Tønsberg, Horten og Re kommuner.
Dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold er ikke en del av RPBA, men valg av trase gjennom Horten
vil i stor grad påvirke utviklingen i dette området.
En stasjonsetablering på Skoppum Vest vil gi Skoppum og tilliggende områder i Re og nordre
Tønsberg en unik mulighet til vekst. En vekst som kan foretas på mindre produktive arealer. Det er
her viktig å være kreative, se muligheter og gripe dem. Området ligger godt til rette for etablering av
både bolig og næring. Kort vei til E18 og RV 19 samt en ny jernbanestasjon vil gjøre dette til et
knutepunkt.
Dette samsvarer også godt med tidligere vedtak i kommunestyret i Horten og i Vestfold fylkesting
vedrørende trasevalg.
Arbeidet med arealplanlegging i disse områdene bør komme raskt i gang. De bør også komme med i
RPBA som noe mer konkret enn avklaringsområder. Det er viktig å synliggjøre muligheter, ikke minst
overfor Jernbaneverket.
En utvikling i dette området vil samtidig kunne skåne mer sårbare områder langs kysten.
Aksjonsgruppa mener det er riktig å fortette i byene, men også svært viktig å unngå at vi får en
sammenhengende båndby langs kysten. En eventuell stasjonsetablering på Bakkenteigen vil
representere et press for en slik uheldig utvikling.

Med hilsen
for Aksjonsgruppe for Skoppum vest.

Svein Roar Bøen

Aksjonsgruppa er partipolitisk nøytral. Den ble etablert 9. mai 2012 og består av organisasjoner og
privatpersoner:















Borre Vel
Nykirke velforening
Jareteigen velforening
Borre bondelag
Borre bondekvinnelag
Sem bondelag
Vestfold Bonde- og småbrukarlag
Adaltjernets Venner
Borrevannets grunneierforening
Jordvernforeningen i Vestfold
Horten naturvernforbund
Vestfold naturvernforbund
Norges naturvernforbund
Privatpersoner fra Horten, Re og Tønsberg kommune

