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Innspill til kommuneplanen

Vi viser til høring av forslag til ny kommuneplan for Tønsberg kommune.
Velforeningen Basbergrønningen vest har vurdert de elementene i planen som berører
vårt nærområde.
1. Ny skoletomt for ny Ringshaug barneskole.
Velforeningen syns det er svært positivt at det arbeides med å få etablert ny skole til
erstatning for dagens Ringshaug barneskole. Det er på høy tid.
Velforeningen mener det er viktig å finne en tomt for ny skole som ligger nær dagens
skole. Dette for at skolen skal ligge sentralt i skolekretsen og for at vi skal kunne
beholde en god og trafikksikker skolevei fra Ilebrekke. Det er mange fordeler ved det
arealet som nå er foreslått avsatt til skoletomt vest for dagens skole (alternativ 2).
Imidlertid er det sterke friluftsinteresser knyttet til området. Dersom dette alternativet
velges, må kommunen i videre plan- og byggeprosesser søke å begrense ulempene for
frilufts- og rekreasjonsinteressene mest mulig. Et evt. valg av alternativ 2 kan heller på
ingen måte tas til inntekt for at andre deler av dette viktige skogsområdet kan avsettes
til boligbygging eller andre utbyggingsformål. Det vil velforeningen i så fall sterkt
motsette seg.
Velforeningen er også enig i vurderingen av at alternativ 4 ikke er egnet til ny
skoletomt. En skole på dette arealet vil på en uakseptabel måte komme i konflikt
med viktige frilufts- og rekreasjonsinteresser, antagelig enda mer enn for alternativ 2. I
tillegg vil det generere svært mye ny trafikk til skolen og dette området, da skolen i så
fall vil bli liggende helt i ytterkanten av skolekretsen og føre til at flere barn blir kjørt
til skolen. Det er svært uheldig både ut fra hensynet til folkehelse, trafikksikkerhet og
klima- og miljø.
2. Nye utbyggingsområder og trafikksikkerhet
Det er avsatt store nye boligområder i kommuneplanen i velforeningens nærområde,
spesielt Innlaget. Dette vil forsterke de trafikksikkerhetsmessige utfordringene vi har i
dag med uforsvarlig krysning av Åsgårdstrandsveien. Velforeningen forutsetter derfor
at disse nye store utbyggingene fører til konkrete og effektive tiltak for å bedre
trafikksikkerheten langs nevnte vei. Dette kan bl.a. være redusert hastighet, forsterket
lysovergang, fotgjengerfelt eller trafikklys ved krysningene til busstoppene.
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-På vegne av styret i velforeningen Ilebrekke vest

