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Etablering av senter for datalagring i Tveiten/Brekkeskogen

INNLEDNING
Barkåker Idrettsforening, er med sine nærmere 600 medlemmer, den desidert største
organisasjonen på Barkåker. Vi representerer et gjennomsnitt av stedets befolkning, med
medlemmer fra 2-90 år. Foreningens ambisjon er å være med på å legge til rette for aktiviteter som
fremmer god helse, godt miljø og gode sosiale arenaer. Til dette har vi bl.a. al benyttet oss av de
naturgitte områdene som omgir oss, med Brekkeskogen/Tveiten som det største, nærmeste og mest
naturlige området for våre medlemmer.
Brekkeskogen/Tveiten har vært brukt av våre orienteringsløpere med kart og kompass, våre
langrennsløpere har nedlagt timer med trening i variert terreng, de mange stiene har inspirert til å ta
fram løpeskoene, sykelistene har funnet glede i bratte oppoverbakker og svingete nedkjøringer. Og
selvfølgelig; de som finner stor glede i en tur i skogen på jakt etter bær, sopp, fisken i bekken, en
maurtue i dvale eller ungenes første selvlagde seljefløyte.
For Barkåkers befolkning er dette turområdet et av stedets største verdier. Ikke i kroner og øre, men i
opplevelser, god helse og flotte minner. At dette området nå står i fare for å bli tatt fra oss kan vi ikke
sitte og se på.

Dette er vi sterkt imot!

1. FRILUFTSLIV og NÆRMILJØ
Barkåker har siden begynnelsen av 1900-tallet vært en fredelig og landlig bygd, med kort avstand til
byene Tønsberg og Horten. Transport har fungert greit, med tog og vei. Som naturlig er i slike bygder
skjer det en viss utvidelse og nyetablering. Den første, store utvidelsen skjedde på 70-tallet, da både
skole, idrettshall og barnehage ble bygd, i kjølvannet av boligbyggingen som skjedde. Rundt
tusenårsskiftet skjedde en ny boligutvidelse, da et større byggefelt ble etablert. Fram til denne tid
hadde Barkåker beholdt sine nære turområder og skogsarealer. Skolen hadde sine grønne områder
og barnehagen sin bålplass. Og alle sammen hadde vi gåavstand til flott turterreng i Brekkeskauen.

Men nå begynte det å skje ting;

-

I syd ble det etablert et industriområde. Dette førte til at skolen mistet deler av sitt
skogsområde.
Jernbaneverket hadde et stort prosjekt de skulle gjennomføre; et nytt dobbeltspor. Sporet
gikk rett gjennom Barkåker og delte stedet i to.
Vegvesenet hadde også planer som berørte Barkåker. De flyttet E-18, og la den nye veien tett
oppunder skogkanten på Tveiten
Hvis vi i tillegg legger til at vi har Hortensveien i øst, ser vi at Barkåker er i ferd med å bli
stengt inne med STORE veier, industri eller jernbanespor på alle kanter. Med ett unntak; mot
nord. Der har vi fremdeles de flotte naturområdene i Brekkeskauen/Tveiten.

Illustrasjonene under viser litt av utviklingen rundt Barkåker sentrum.
Fig 1 viser etableringen av ny E-18. Fig. Fig. 2 viser omfanget og beliggenheten av et eventuelt
datalager med E-18 i vest, Hortensveien i øst og industrifeltet i sør.
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2. MILJØPERSPEKTIVET
Ved en eventuell etablering av et datalagringssenter, som vil båndlegge 700 kvadratkilometer,
mister altså Barkåker fullstendig nærheten til naturen. Vi vil måtte bevege oss langt før vi

kommer inn i tilfredsstillende skog og friluftsområder. Barkåker mister med dette en betydelig
verdi i forhold til helse, miljø og trivsel. Man vil i stor grad sette seg i bil og kjøre til andre
turterreng, lenger unna. Bilbruken i dette landet er enorm. Nærhet til friluftsområder, uten å
måtte sette seg i bilen, er et gode som må vektlegges. Å fjerne denne nærheten, er helt feil vei og
gå. Dette er ikke minst et dårlig signal til de yngre.
På neste side vises konsekvensene i forhold til tilgjengelighet til naturen (de gule pilene) ved et
eventuelt datalager.
Figur 1 viser hvor betydelig lenger det er å gå til turområdene ved et eventuelt datasenter.
Figur 2 viser dagens korte, praktiske, sikre og miljøvennlige vei til naturområdene i Brekkeskauen
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3. FOLKEHELSE
Man kan ofte spørre seg, - hva er et godt sted å bo? Hvilke forutsetninger må være til stede for at
man skal trives?
På Tønsberg kommunes hjemmeside står det å lese; «Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og
er et viktig virkemiddel i forebygging, og ved behandling, av over 30 ulike diagnoser om en rekke
helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.» Videre står det: «De mest
populære aktivitetene blant voksne er gåing og turgåing» …» dette understreker hvor viktig det er å
tilrettelegge for turområder, grøntområder og gang- og sykkelveier som fremmer fysisk aktivitet i
kommunen».

Det er flere gullkorn å lese: «Helse skapes der folk lever og bor, og lokalsamfunnet er derfor den
viktigste arenaen for folkehelsearbeid. Kommunen kan gjennom god planlegging …. Gjøre det lettere
å ta helsefremmende valg.» Videre skriver kommunen «…at kort avstand fra bopel til grøntområder
øker sannsynligheten for bruk og lengre opphold i grøntområdene».
Bedre enn dette kan det ikke sies! For å si det enkelt; grøntområder, skog og natur er viktig. Og det
må være i nærheten.
For Barkåker betyr det at Brekkeskogen/Tveiten er svære viktig, sett i et folkehelseperspektiv. Et
bortfall av dette området vil med stor sannsynlighet føre til en betydelig nedgang i den fysiske
aktiviteten til Barkåkers innbyggere.
Like viktig som den fysiske helse, er psykisk helse. I norsk kultur er det å gå en tur, god mental helse.
Skogen er der og gir stabilitet i en ellers omskiftelig verden. I skogen er det ro å finne.
De senere års utvikling av stier og turløyper i Brekkeskauen, med tilhørende gapahuker og bålplasser,
har ført til en enorm oppblomstring av folk som ønsker å bruke skauen. Mon tro om det ikke mange
friske og glade mennesker på Barkåker!

4. AREALEFFEKTIVITET PR. ARBEIDSPLASS
At dataprosjektet er plasskrevende hersker det ingen tvil om. 700 kvadratkilometer, eller for å si det
på en annen måte; 100 stk fotballbaner i full størrelse. Det er voldsomme tall. Det er pr. i dag
usikkert hvor mange arbeidsplasser anlegget vil generere. La oss allikevel leke litt med tall og gjøre
noen sammenligninger.
Se på vedlagte illustrasjon.
Barkåkers største arbeidsplass; Visma huser 250 ansatte. De holder til på ca. 14 dekar tomt.
Nortura har med sine 600 ansatte 60 dekar tomt. Hva med de 700 dekarene til datalagersenteret?
Det hersker stor usikkerhet i forhold til antall ansatte, men vi kan med sikkerhet si at arealutnyttelsen
pr. ansatt vil bli svært lav. Å bruke vår flotte natur til så få arbeidsplasser hører ikke hjemme noe
sted.

5. VISUELT UTTRYKK OG PÅVIRKNING PÅ LANDSKAPET.
Når vi først er inne på størrelser; Et datalager vil ikke bare dekke mange kvadratkilometer med areal,
det vil også bli enormt ruvende i terrenget. Men bygningshøyder på opp mot 30 meter vil dette bli
noen gigantiske bygg som vil være synlig i mals avstand. Og dette altså, midt inni skauen. Særlig
vakkert vil det neppe bli.

ENGASJEMENT
Barkåkers innbyggere er et stolt folkeferd. Stolt av bygda, stolt over de mulighetene som finnes på
dette stedet. Stolt over å bo her. Vi har skole, barnehage, idrettsanlegg, menighetshus, cafè, frisør og
dagligvarebutikk. Det er passe avstand til byen og de «urbane» tilbudene. Samtidig er det landlig nok
til at vi, rett utenfor døra, har flotte friluftsområder som blir hyppig benyttet. I vinter har vi faktisk
kunnet utføre «ski in, ski out»! Slå den! Det er ikke alle forunt å ha den muligheten. Denne flotte
beliggenheten er en av, om ikke den, viktigste grunnen til at barkåkerfolket trives så godt. Vi har alt
av det beste.

Da datalagersaken kom barkåkerfolket for øre, ble raskt et enormt engasjement vekket til live.
Gammel og ung, alle med et eget forhold til skauen, lot seg engasjere. Det enorme engasjementet
har kommet til syne på svært mange måter;
-

-

-

Det har vært underskriftskampanjer. Over 1200 underskrifter ble samlet og overlevert
politikerne. Dette gjorde sterkt inntrykk.
i desember møtte 400 mennesker til et «folketog» gjennom lysløypa i skauen. Ved
gapahuken vartet Velforeningen opp med pølser og drikke. Her fikk vi virkelig vist hva skauen
betyr for oss.
Presentasjon på gruppemøter. Vi var 3 stykker som hadde fått tillatelse til å møte de ulike
politiske partiene på deres respektive gruppemøter, i forkant av deres behandling av saken.
Der la vi fram våre syn på saken.
I bystyremøte den 6. desember møtte nærmere 50 personer fra Barkåker opp og viste sin
motstand mot prosjektet.
Utallige leserinnlegg har vært publisert i Tønsbergs Blad i perioden november-desember.
Engasjementet har vært enormt.
Vi har også fått fremmet vår sak i NRK, både på radio og TV.
Og selvfølgelig; et helt vanvittig engasjement på sosiale medier. Her er det lagt ut bilder og
kommentarer som viser virkelig viser at dette er en sak vi brenner for, og Barkåker vil miste
sitt viktigste turområde dersom datalagersaken blir en realitet.

ET SAMLET BARKÅKER
En av de mest interessante sidene i denne saken, er at det er et samlet Barkåker som har
engasjert seg.;
-

-

Barkåker Idrettsforening har et helt opplagt engasjement i saken, da vi har en nybygd
lysløype som går i Brekkeskauen. Denne ønsker vi selvsagt å beholde. I tillegg benytter flere
av våre grupper skauen i sitt treningsarbeid.
Barkåker Velforening har på vegne av stedets innbyggere også frontet saken. Det var
velforeningen som tok initiativet til det første, store informasjonsmøte, på Sem
Samfunnshus, i oktober.

-

-

Barkåker skole, ved rektor, har engasjert seg sterkt i saken. De har tidligere allerede mistet
viktig skogsområde, ved etableringen av industriområdet i syd. De frykter på miste ytterligere
områder.
Barkåker Barnehage. Har, som skolen, frykt for å miste ytterligere turområder. Dette er
spesielt viktig for denne gruppen, da det er begrensinger på hvor langt de minste kan gå.
Private initiativ. Det har vært ulike private initiativ. Dette har vært godt organisert, og det
har vært jobbet målrettet og godt mot politikerne.

Barkåker er et godt sted å bo, for store og små. Slik har det alltid vært, og slik skal det forbli.
Her kan vi ferdes til fots, på ski og med sykkel. Naturen er i den umiddelbare nærhet, og er
viktig for folkehelsen, trivselen og samholdet i bygda.
La oss sørge for at framtidige generasjoner også får oppleve den gleden det er å ferdes i
naturen. Uten å sette seg i bilen, kun ta beina fatt, rett utenfor stuedøra. Det er en styrke og
en verdi som ikke kan verdsettes høyt nok.
Så derfor, la Brekkeskogen/Tveiten være!

Barkåker, 2018
Terje Berntsen
på vegne av styret i Barkåker IF

