Innspill til høring angående etablering av senter for datalagring på Tveiten
Dette er nærområdene våre det er snakk om.
Ikke ta fra oss den flotte skogen vår med rikt dyreliv, sopp og bær. Vi står i fare for å miste
turløypene våre. Det snakkes om livsmestring og folkehelse. Hva er vel viktigere enn å ta
vare på naturen rundt oss slik at vi kan få positive opplevelser i fremtiden også for barna våre,
våre barnebarn og deres barn igjen?
I en norsk undersøkelse svarte mer enn 90% at friluftsliv fører til at folk får positive verdier,
og at det er en naturlig del av barneoppdragelsen (Østlandsforskning 1999).
Regjeringen har forøvrig for noen år siden offentliggjort en rapport fra det nordiske
miljøprosjektet ”Friluftsliv og psykisk helse” og her er kun et lite utdrag for å minne våre
kjære politikere på at folkehelsa er verdiskapning det også:
"Målet med friluftslivspolitikken er å fremme et friluftsliv for alle, i dagliglivet og i
harmoni med naturen. De politiske myndighetene og friluftslivets organisasjoner er
enige om å ivareta mulighetene for folks friluftsliv gjennom:
1) sikring av arealer med nødvendige kvaliteter og å sikre rettigheter til ferdsel og
opphold både i utmark(inkl. strandsonen) og i “den grønne mosaikken”.
2) Samtidig vil man tilrettelegge for og motivere og stimulere til bruk av
friluftsområdene."
Å bygge ett datalagringsanlegg i skogen vår er vel det stikk motsatte og motiverer og
stimulerer IKKE til bruk av friluftsområdene våre.
Et datalagringsenters forventede levetid
Det sies i flere rapporter, blant annet fra Microsoft at datalagringssenter har en levetid på ca 79 år før de er for små og utdatert (2013). Med dagens raske utvikling kan man kanskje tenke
at dette raskt kan reduseres til 4-5 år. Hva skjer da med resten av skogområdene rundt
Barkåker? Blir vi en innestengt drabantby omringet av industri på alle kanter? Det er jo
allerede foreslått tilleggsarealer som kan berammes for videre utbygging. (Facts and Stats of
World’s largest data centers, 2013) (Lucas, 2014)
Dette er absolutt ikke i tråd med den positive utviklingen Barkåker har hatt de siste 10 år som
attraktivt boligområde i stor vekst. Her er det stor risiko for at interessen vil falle og med dette
også boligprisene.
Miljødepartementet referer til følgende refleksjon i samme rapport, «friluftsliv og
psykisk helse»:
Vi bruker uttrykket “å lade batteriene” om den virkningen friluftsliv har på oss. Hva
er det så som gjør friluftsliv – for eksempel i skogen – til en så vellykket
fritidsaktivitet? Sannsynligvis ligger svaret i at så mange goder kan oppnås samtidig.

På tur er vi ikke nødt til å velge eller skille mellom når vi opplever natur, kultur eller
samvær som viktigst. Vi bare går der og føler med hele kroppen og alle sansene at
dette er godt, hevder forsker I. Grimstad Klepp. P. Grahns forskning bekrefter en
tydelig sammenheng mellom menneskers tilgang til natur og deres velbefinnende:
• Jo mer tid man oppholder seg i grøntområder, desto mindre stresset opplever man å
være.
• Oppholdstiden er også sterkt relatert til avstanden. Den som er nært et grøntområde,
tilbringer mer tid der enn den som har lengre veg. Dette bekreftes også av danske
studier (se “Natur og grønne områder forebygger stress”, KVL – Skov og landskab
2005). (Miljødepartementet, 2009)
Merk den siste konklusjonen her angående den positiv effekt nærtliggende grøntområder har
på vår evne til å mestre og håndtere hverdagen.
I oppsummeringen i journalpost 12/8014 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID
070499008. Forslag om tilleggsutredning for etablering av datalagring på Tveiten
skrives:
Mens, de negative lokale virkningene er at det er plasskrevende, og vil forringe naturog friluftsområder, og en vil få fjern- og nærvirkning av industribygg – der det nå er
skogsområder og natur. I tillegg kjenner vi til at det allerede i dag er problemer med
overvann og avrenningen til bekkene i området. Det vil være helt sentralt i et fremtidig
planarbeid å finne gode løsninger og avbøtende tiltak ved en eventuell etablering av et
datalagringsssenter her.
Konsekvenser for folkehelse: En etablering av et slikt senter kommer i konflikt med
turstier/lysløype og natur i tilknytning til Barkåker lokalsenter. Avbøtende tiltak må
vurderes ved en eventuellt etablering. (Viksand, 2017)
I henhold til dette så er det vanskelig å kunne se for seg hvor disse eventuelle avbøtende tiltak
skal etableres ved et så stort tap av friluftsområder som er så nærliggende våre boligområder.
De fleste av Barkåkers innbyggere kan gå ut av sin egen gårdsplass til fots, på ski eller med
sykkel og kan være ute i dette flotte området som vi nå risikerer å miste. Dette kan ikke
erstattes med et område som ligger så langt borte at man må benytte seg av bil for å komme
dit (hvor er det grønne aspektet i det?) eller vegg i vegg med ett industriområde som virker
stressende nok fra før.
Nyskapende teknolologi som skaper arbeidsplasser vil man alltid være positiv til.
Verdiskapning i nærmiljø er fremtiden vår, men det må ikke gå på bekostning av
lokalsamfunnets bærekraftige psykososiale verdier.
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker utdypning av innspill.
Med vennlig hilsen
Trond Andresen
Nyveien 19,
3157 Barkåker
tlf. 97116940
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