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Barkåker Idrettsforening

Kommentarer til InterCity- prosjektet Vestfoldbanen – Hensetting i Tønsbergområdet.

Barkåkerskogen/ Barkåker syd.
Barkåker IF har sitt idrettsanlegg på nordsiden av dette området. Vi er meget klare på at enhver
virksomhet som etablerer seg slik at det vil gi begrensninger for bruken av idrettsanlegget ikke kan
aksepteres. Dette gjelder både i anleggstiden og i senere bruk av ferdigstilt anlegg. Vår virksomhet
er av et slikt mangfold at det vil kreves store buffersoner. Anlegget vårt er i stadig utvikling slik som
samfunnet ellers. Derfor er viktig at nye etableringer i området tar hensyn til at vårt anlegg kan
utvikles videre. Et eksempel er at fotballer kan spilles inn i området. Et annet eksempel er at et nært
hensettingsanlegg kan sette en varig stopper for utvidelse av sentrumsfunksjoner som skole eller
idrettsanlegg sørover.
Støy er også noe som kan påvirke vår virksomhet.
BIF har ingen aktiviteter som utøves i området. Mange av våre medlemmer bruker deler av området
til rekreasjon. Barkåker Skole og Barkåker Barnehage har mange av sine uteaktiviteter i området.

I midlertid er kunstgressbanene og skoleområdet svært viktige lekeområder på dager og kvelder
samt at nesten all vår idrettsaktivitet skjer der.
Et hensettingsanlegg reduserer den visuelle opplevelsen av Barkåker dersom det kommer tett innpå.
Det kan redusere kvaliteten og trivselen for området mot nord. Den svært vanlige sønnavinden blir
mer merkbar på en fotballbane uten skog eller høye bygninger mot sør. Dette er argumenter for en
bred hensynssone i form av et skogbelte mot tettsted og fotballbaner.
Anlegget bør ikke få adkomst via Barkåkerveien. Økt trafikk i Barkåkerveien vil være negativt for
tettstedet Barkåker.

Skottebakken
Området er i bruk av våre medlemmer til rekreasjon året rundt. Det er viktig at det er tilgjengelighet
fra Jareteigen-området til Brekksogen over dette området. Det kjøres skiløyper i området, disse
knytter sammen et stort løypenett i Tønsberg og Horten.
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Brekkeskogen
På Barkåker er skogen en viktig kvalitet for stedet. Spesielt Brekkeskogen brukes av våre medlemmer.
Området er stort, sammenhengende turområde og er hele året et meget viktig for beboere i Horten
og Tønsberg kommuner. Trivsel og folkehelse er viktige begreper i denne sammenhengen. BIF har
lagt ned mye arbeid i turløypa BREKKESLØYFA som er en lysløype. Det er også andre merkede
turløyper i området samt et nettverk av stier og veier. Barkåker IF og Horten O-klubb har o-kart over
Brekkeskogen og Tangsrød. Området blir således benyttet til orienteringsløp. Det vil for beboere i
Barkåkerområdet være svært uheldig med en etablering i Brekkeskogen.
I dette området vil støy – støv og lys være en belastning for brukere.
Adkomst til anlegget vil måtte komme i konflikt med Brekkesløyfa. Adkomst via Barkåkerveien kan
ikke aksepteres grunnet trafikkbilde. Adkomst via Undrumveien vil medføre at veien må legges inn i
turområdet.
Anleggsperioden vil være en stor belastning for brukere av området.

Konklusjon:
Barkåker IF ser ingen av alternativene som positive for utvikling av tettstedet. En uheldig utforming
av Barkåker syd kan medføre at sentrumsområdet preges av en fremmed aktivitet.
Områdene nord for Barkåker er hele året meget viktige rekreasjonsområder for befolkningen i
Horten og Tønsberg Kommuner.
Barkåkerfolket vet av erfaring at anleggstiden er en stor belastning for de mest berørte. Ved
valg av løsning er det derfor svært viktig at anleggsperioden gjennomføres i samarbeid med
berørte parter. Og i henhold til strenge regler for entreprenører vedrørende støy, støv og lys.

Even Cudrio
Leder i Barkåker IF
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