Høringsuttalelse: Barkåkerskogen – temaer og kommen tarer
1) Generelt om utredning av Datasenter i Barkåkerskog en
Dissekommentareneer sammenfattetav ei aksjonsgruppe opprettet for dennesaken.Vi oppfatter
at vi representerermajoriteten på Barkåkerinkludert omkringliggendeområdersom Jareteigen,
Tveitenog Undrum.Samtmangeandre i og utenfor kommunensom har interesseav at skogenikke
byggesned. Vi har ogsåsamarbeidetmed andre krefter og lokaleorganisasjoneri denne prosessen.
Nedenforfølger våre kommentarertil temaer som vi mener hører hjemmei denne
konsekvensutredningen.

Innledningsvisflaggervi noen generellesynspunkter:
1. Vi kommer med våre kommentarerog har rukket fristen den 16. feb. Såskalutreder få opp
et dokumentsom belyseralle viktige temaer på forsvarlig vis innen månedsskiftet.Altså12
dagerfra høringsfristtil leveringav utredning.Vi stiller ossundrendetil tidsplanenfor dette.
Et annet tema er årstidendette blir utført på og mulighetenfor å gjennomførerelevant
befaringav arealenenå på vinteren.
2. Vi viser til utredningensom StatensVeivesenlagdei forbindelsemed ny E18Kopstad– Gulli.
E18-utredningenvisertil delsstore negativekonsekvenserfor blant annet følgendetemaer:
Landskap,Kulturminner,Helseog Friluftsliv(megetstor negativ).I dette tilfellet
(Datalagringssenter
i Barkåkerskogen)
planleggesen total nedbyggingav skogen,så
konsekvenseneblir vesentligmer dramatiske.
3. Tønsbergkommunes«Grønnplakat»indikerer at området er klassifisertsom «Områdermed
meget store landskaps-natur- og rekreasjonsverdier
». Vi vet at dette ikke er juridisk
bindendemen det bør vel skjelestil i en saksom denne?
4. Såminner vi bådeutreder og kommunenom at dette t iltaket ikke er en motorvei eller en
militærbaseer som vi ganskeenkelt må byggepå grunn av nasjonalinteresseog eller
ytterste nød. Her snakkervi om et privat selskapsom skalinvestereog som skalbenytte
store arealerog felles goder til å drive forretning. Det må gjerneskje der samfunneter tjent
med det. Ogda får vi støtte opp om slik aktivitet. Sliker det absolutt ikke her: «Utbyggingav
området har store negativekonsekvenserfor Barkåker som boområdeog lokalsenter»sies
det alleredei utlysningsteksten.
5. Hele70%av arealet i Norgeer uproduktiv mark. 20%er skog.For luftkjøling av slikeanlegg
foretrekkesendakaldereklima enn den Vestfoldskesommeren.Det bør altsåvære mer enn
nok av andre muligheteri Norgesland for å finne passendeplasseringerfor datasentre.
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2) Konsekvenser for Barkåker som sted
Kommunenhar anlagtflere nye boligfelter og ønskersterkerebefolkningsvekstinnover i landet.
Det er naturlig at kommunentilrettelegger for godelivsbetingelserfor befolkningenog kanskje
spesieltfor de nye boligområdenesom er etablert i de sistetiårene.

Fig.1. Barkåkeri midten risikererat all den omkringliggende skogenforsvinner.Gulliåsenvest for
E18er ikke med på kartet men skal ogsåbli industriområde.
Barkåkerhar siden1970-talletlevd med ulike utbyggingsplaner,og deretter bygging,av motorvei og
jernbane.Det har ogsåskjedden avskogingog allokering av industriområder.Nesteer idylliske
Ødegården/Gulliskogenrett på innsidenav E18,som blir et stort industriområde. SamtBarkåker
Sør.
Barkåkerer i endringog det kan vi tåle. Men det er svært viktig å bevarede viktige kvaliteter. Enav
dissekvaliteteneer Barkåkerskogen.
Forsvinnerden så er stedet Barkåkerendret til et tettsted
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mellom en rekke veier, jernbaneog industriområder.Den landligebeliggenhetenved en stor og
stabil skogforsvinner.Barkåkerskvalitet som bosted reduserestil ulempe for innbyggerne.

3) Friluftsliv
Dette temaet er en selvsagtdel av denneutredningen. Turområdetgir innbyggerneher mangeulike
kvaliteter og dette kan seessom et godepå linje med tilgangtil skole,barnehage,butikker og
offentlig transport.
Denneskogenbestårav mye løv- og blandingsskogog er ellers ganskevariert og med rom for mange
ulike opplevelserav mangeslag.Det er mangemindre teiger og derfor få store hogstflaterog et
omfattende nettverk av veier som gjør at få turer blir like. Oversmåavstanderkan man gå fra ren
bøkeskogtil furumoer. Skogsområdeter det sistestore området på utsidenav E18i distriktet. Man
kan bevegeseglengeuten å støte på trafikk, bosetting, gjerder eller innmark.Denstille følelsenav
en stor skoger en viktig kvalitet.
Områdetgir mulighet for lavterskelog gratis friluftsliv som for Barkåkersdel er tilgjengeliguten bruk
av bil. Områdetbrukesforøvrig av folk fra hele kommunenog fra nabokommunenetil både
uorganisertog organisertaktivitet til alle årstider. Figur4 viser forskjellenpå dette skogsområdeti
forhold til mer fragmenterteområderutover mot Eikog Slagendalen.Det er en klar kvalitetsforskjell
og en laveretilgjengelighetfor ossden veien.

Fig.2 og 3. Figureneviserhvordandatalagereteffektivt overtar søndredel av skogensamt at
tilkomstentil resterendedel av skogenblir så lang og reduserti kvalitet at vi mister tilgjengeligheten
til resterendedel av skogen.
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BarkåkerIdrettsforening(BIF)har hatt et merket løypenett i skogeni over 45 år og langetradisjoner
for bruk av dette området. Brukenav området har tr olig økt igjen de sisteårene.Dette kan bl.a.
skyldesbefolkningsvekstog ny helårslysløype.Kommunen er blitt noe bedre på å prioritere
løypekjøringher. Velforeningenhar egensnøskuterog en liten gruppemed frivillige kjører opp
løypeneså snart det er snønok. Løypeneer godt brukt, bådepå dagtid, ettermiddagog kveldstid.

Fig.4. Friluftsområdetmot Eikmm er mer fragmentert og mindre tilgjengelig.
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4) Folkehelse
Folkehelseer et tema som etter vårt syn er viktigere enn næringog arbeidsliv.Dette fordi helseer
en forutsetning for god produktivitet og et langt og godt liv. Kommunenhar egneinternettsider som
blant annet omhandler«Helsefremmendestedsutvikling» og «Fysiskaktivitet». Sistnevntesier blant
annet:
«Demest populæreaktiviteteneblant voksneer gåing og turgåing.Andre populæreaktiviteter blant
voksneer jogging,syklingog skiturer, styrketrening og aktivitet i treningsstudio».
Noe av det viktigstefor å bevarehelsaer altsådaglig og ukentlig trim i form av gange,løp, sykkelog
skiturer. Dette gir energiog styrke.Og det er et poengat slik aktivitet er trivelig og lett tilgjengelig.
Glemheller ikke den psykiskehelsasom blant annet ungesliter med i økendegrad. I norsk kultur er
det å gå segen tur en effektiv metode for å finne svar,ta segpauseog fri og ikke minst sette ting i
rette perspektiver.Finneoverskuddog retning gjennom ro og refleksjon.Det kan synessom om trim
og hyppigeturer i skogener styrkendeog forebyggende ogsåfor den psykiskehelsai befolkningen.
Vi mener at nærturområdetpå Barkåkerfremmer samholdet på stedet og er viktig for folkehelsenog
livskvaliteten.Vi ser av fig 3 og 4 at friluftsliv fra Barkåkerikke lar segkombineremed Datalager.
Dette blir så stort og dominerendeat man nestenikke kommer forbi før det er på tide å komme seg
hjem. Det ødeleggertilgjengelighetentil området. I praksisbetyr dette at man går mindre tur eller
lander i et bilsete og kjører til et egnet sted for å gå tur. Dette er selvsagtsvært negativt for
folkehelse.

5) Virkninger for vassdrag og vannføring
Vi forutsetter at virkningerfor vassdragetog konsekvenserav nedbygginger del av utredningen.En
utbyggingav området synessom svært lite heldig for bådebiotopen og videre vassdragog
flomutsatte områder nedenfordette:
Sverstadbekkennedenforområdet, har stasjonærørret og sjøørret.I henholdtil tidligere utredning
er Tveitelva,som Sverstadbekkenrenner ut i, blant de beste ørret-elvenei Vestfold.Vi vet at
Sverstadbekkener et sværtviktig gyteområdefor denne ørreten. Det er sagtat den, i forhold til
størrelsen,er blant landetsaller mest fiskerikeeller produktivevassdrag(vi har ikke innhentet
dokumentasjonpå dette).
Vi forutsetter at driften i anleggetikke skalgi utslipp til luft og vann men vet at for eksempelasfalt,
salting,avrenningog lekkasjerkan ha effekt på vassdraget.Vi antar ogsåat utbyggingenvil ha effekt
på vannkvalitetenog at dette kan være av stor viktighet for vassdragetshelse.
Vedtatte utbyggingerav Barkåkersamt ny jernbanemedfører mer variasjoni vannføringfor
Sverstadbekken.
Enstørre utbyggingav industri oppe i Barkåkerskogen
vil medføreenda lavere
minstevannsføringog kraftigereflomtopper.
Enfirkantet tunell under ny E18synesnoe underdimensjonertalleredei dag.I følgeen pensjonert
gårdbrukergår denne full av og til. Alleredepågående klimaforandringervirker i feil retning og vi
tipser om at en utbyggingkan medføreat tunellen under motorveienmå utvides.
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6) Virkninger for landskap
Virkningerfor landskapetmå væretema i utredningen. Dette er enorme byggverki bådebredder og
høyder.Vi hører om høydepå byggene30 meter.
I dag ser vi den lange,urørte skogkammenfra minst tre himmelretninger.Enforespeiletutbygging
vil synesfra omkringliggendeområderog spesieltfra øst, sør og vest.
I tillegg vet vi at store mengderluft skalut og opp fra byggeneog antar at ett og annet stikker over
takene.Dette kan ikke skjulesi noen skogog vakkert kan dette ikke bli for særligmange.Dette vil
avgjort ha en negativvirkningfra alle himmelretninger.

7) Lokale klimatiske virkninger
Dersomvi antar at dette luftkjølte anleggetforbruker 200 000 kiloWatt så vil all denne energien
slippesut lokalt. Varmereluft vil da stige,eller strømmeover omgivelsenei en eller annenhøyde.
Vi spørom dette anleggettidvis kan gi lokaleklimatiskevirkninger.Ogom problemstillingener kjent
fra andre anlegg.
Ett første enkelt overslagindikereren overraskende stor temperaturøkningpå 3 gradernedstrøms
med midlere vind på 0,5 m/s over et arealmed bredde 700m og høydex 150m. Spesieltpå varme
sommerkvelderog netter er dette av betydning.
Vi tipper at lufta vil stige mer til værsenn her forutsatt og at problemet kan avvisesom ubetydelig.
Men vi vet ikke. Temaetkan med fordel undersøkesnærmere.

8) Effektiv bruk av høyspentnettet
Vestfoldligger langt unna områdermed energioverskudd. Strømmenhentesvia milevismed
høyspentmasterfra innlandet.
Vi er usikrepå om samfunnsøkonomier et relevantog typisk kommunaltutredningstema.Eller
nasjonaleorganerinvolveres.Men den samfunnsøkono
miskelønnsomhetenved å leggeet datalager
her bør prinsipielt vurderesopp mot at datalagerleggesi et områdemed kraftoverskuddsom for
eksempelSørvestlandet.
Strømforbrukerenskalda betale en høyerenettleie. Det er vår forståelseat store industrielle
brukere av kraft ikke bærer den totale kostnadenfor byggingog bruk av sentralnettet.Ellerat
dagensprisforskjellikke er stor nok til at de etablerer anleggetnær der energienproduseres.
Konsekvenserkan væreøkte nett-tap og dårligerenasjonaløkonomi.Ogkanskjeflere kraftlinjer.
Vi anslårat et datalagerkan forbruke minst 10%av overføringskapasiteten
over Tveitenog
Oslofjordentil Sverige.Ogforutsetter at en ny storforbruker i Vestfoldikke begrenser
overføringskapasiteten
ut av landet. Dette er uheldig for miljøet.
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9) Industri og arbeidsplasser
Den kanskjeenestefordelen med dette tiltaket er nye arbeidsplasser.Vi ønskerå få en mest mulig
realistiskoppstillingav denneeffekten. Vi stiller et spørsmålstegnom effekten av dette tiltaket opp
mot den store arealbenyttelsen.Enslik vurderinghører med i utredningensidendennekystnæreog
sentralekommunener tett befolket og vil måtte rasjonere med sinearealeralleredenå.

Fig.5. Her viseseffektivitetentil tiltaket sammenlignetmed andre arbeidsplasseri kommunen.
Skulledatalageretskape200 varigearbeidsplasserer det kun 0,3 ansatt per dekar.
Vår hypoteseer at dennenæringener konkurranseuts
att og at det blir aktuelt å utføre serviceog
oppgraderingav anleggenemed folk fra europeiskeller eventuelt internasjonaltarbeidsmarked.På
sammevis kan mye av styringenog driften av anlegget foregåfra for eksempelIndia.Skulledette bli
driftsmodellenså vil sysselsettingseffekten
bli enda mer beskjeden.
Datasentreer kraftkrevendeog arealkrevendeanleggog vi vet at det blir svært få arbeidsplasserper
areal.De unngårskatt, el. avgift og spesieltgrønne er de heller ikke. Vi mener de ikke passeri så vidt
folketette områdersom Tønsbergmed mindre vi har spesiellemulighetertil å utnytte
prosessvarmen.
Såglipper kanskjenoen arbeidsplasserog noe tilfl ytting. Det har vi råd til. Temaersom næringog
arbeidsplasserer viktige.Men dette behøveri første rekkemer oppmerksomhetog kapital, og kan
ikke løsesved å raserevåre LNF-arealer.
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10)

Tilknytning til infrastruktur

Enkeltilknytning til høyspentog til fibernett har vært nevnt som viktige argumenterfor at en
utbyggingbør skje i Barkåkerskogen.
Vi vil gjerne se dette utredet og bedre tallfestet. Ikke minst bør den alternativekostnadennoen
kilometer lengervekkestimeres.Vannog kloakkmå leggesinn til området og kostnadene for dette
skali såfallmedtasdersomdet skalvurderesforskjeller i utbyggings-og tilknytningskostnader.
Vi kjenner ikke til tekniskevanskermed å trekke fibernett eller høyspentnoen kilometer vekk fra
jernbaneog Statnettsanleggpå Tveiten.Vi tror ikke dissekostnadeneskalvære av avgjørendei
forhold til den totale investeringen.Ekstrakostnader for tilknytning skalbekostesav investor og skal
på ingen måte være førendefor kommunensbeslutningom beliggenhet.

11)

Utnyttelse av spillvarme

Enså enorm mengdeelektriskenergisom 200 000 kilowatt er mer enn nok for et stort
fjernvarmenett.Noen få drivhusmonner ikke.
Dette temaet hører hjemmei denne utredningenmener vi. Dersomman først skalleggeet
datasenteri kommunenså bør plasseringenværeslik at energieni tillegg kan utnyttes til fjernvarme
eller andre formål. I dette perspektivetbør andre plasseringeri kommunenvurderesselvom dette
vel er utenfor rammentil utredningen.
Spillvarmefra Esso-raffineriethar lengevært tema i Tønsberg.Avstandentil Tønsberghar vært en
viktig ulempeog energiener ikke utnyttet.
Enbeliggenheti Barkåkerskogen
syneså være lite heldig for utnyttelse av energien.Avstandentil
Tønsberger for lang.Ytterligerearealertil industri som kan utnytte spillvarmenkan være aktuelt.

Med vennlighilsen

HanneWendt

Vidar Holmøy

på vegneav
Aksjonsgruppaog innbyggerepå Barkåker
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