Innspill til at D-14 skal bli næringsområde
Motstanden mot å regulere Barkåkerskogen, eller D-14, har vært stor. Det er et populært
rekreasjons- og turområde, med mange besøkende, deriblant Barkåker barnehage, Barkåker
skole, Hundeklubben, og mange av Barkåkers innbyggere. Det har et rikt dyreliv, og jeg har hengt
opp flere fuglekasser der, til arter som er på vei tilbake i antall på grunn av arealendringer og
habitatinnskrenkinger. Jeg synes at det har så store konsekvenser for lokalbefolkningen at det
overveier de positive effektene av å ha et næringsområde der. Allikevel, siden det skal inn i
kommuneplanen som næringsområde, har jeg et par synspunkter på hvordan man bør regulere
området.
I disse dager hører befolkningen på Barkåker om at Bane Nor har planer om å hensette tog et
sted i Tønsberg kommune, enten i Barkåkerskogen (D-14), i Brekkeskogen eller et annet sted.
Når det gjelder å hensette tog i Brekkeskogen, har befolkningen på Barkåker nettopp vært
gjennom en lang og hard prosess med datalagringssaken i samme område. På grunn av det
sterke engasjementet fra vår side, ble planene forkastet og datalagringssenteret lagt til
Ødegården. Gjennom vår motstand viste vi hvor høyt vi verdsetter Brekkeskogen. Derfor synes
jeg Brekkeskogen er et svært dårlig alternativ til hensetting av tog. Av den grunn synes jeg det er
bedre at hensettingen blir lagt til Barkåkerskogen. Denne togparkeringen tar ikke alt for stor
plass, og dessuten, når man åpner for å fjerne det eneste rekreasjonsområdet skolen og
barnehagen lett har tilgang til (Barkåkerskogen), er det fornuftig bruk å hensette tog der.
Hensetting av tog er bidrar til å øke togtrafikken, slik at man får redusert biltrafikken og dermed
utslippene av drivhusgasser.
Jeg håper og ønsker at allerede eksisterende industriområder i kommunen utnyttes til det fulle
før man eventuelt tillater nedbygging av skog som har så stor betydning for så mange.
Jeg må få understreket nok at jeg ikke ønsker at det skal bli næringsområde i D-14, men at
dersom det blir det, håper jeg at området, som forresten er matjord av ytterste kvalitet, kan
brukes til noe virkelig samfunnsnyttig. Altså noe mer enn grå kontorbygg; for eksempel
hensetting av tog. Dette kan få ned trafikkutslippene, og forhåpentlig ta bare deler av
Barkåkerskogen, slik at man kan bevare noe til barnehage og skole.
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