Høringsuttalelse om hensettingsanlegg i Tønsbergområdet i forbindelse med
Intercityutbyggingen.
Hei! Vi har lest Forslag til planprogram-Hensetting i Tønsbergområdet og konsekvensutredningene
for de ulike områdene, og vil med dette uttrykke vår mening om Bane Nors planer om å bygge
togparkering i Barkåkerområdet. Vi er svært positive til planene om utbygging, for dette øker
kapasiteten på jernbanenettet, som vil gi flere togavganger. Dette kan bidra til at flere tar toget, og
dermed er det et viktig miljøtiltak. Imidlertid er det av stor viktighet at man tar hensyn til friluftsliv,
naturmangfold og jordbruk. Slik vi har forstått saken, står valget mellom å bygge i Brekkeskogen,
Skottebakken eller Barkåkerskogen. Sistnevnte område er allerede tatt inn i kommuneplanen som
næringsområde, men er per i dag skog.
Brekkeskogen ble vurdert tatt inn i kommuneplanen i 2017/18 da det fra kommunestyrets side ble
tatt initiativ til utbygging av et datalager i området. Planene om å rasere store deler av skogen, som i
praksis er det eneste store rekreasjonsarealet for Barkåker og for så vidt den eneste gjenværende
sammenhengende skogen av noen størrelse i hele Tønsberg, mobiliserte store deler av befolkningen
på Barkåker til forsvar av skogen. Svært mange møtte opp på informasjonsmøter og i kommunestyret
for å vise sin motstand. Over 1000 underskrifter ble samlet inn i protest og over 400 gikk i
demonstrasjonstog, av en befolkning på 1700. Det viser at engasjementet for å beskytte
Brekkeskogen er svært stor, og vi mener at dette er det dårligste av de tre alternativene.
Når det gjelder Skottebakken ligger utfordringen i at man risikerer å bruke så mye matjord, og dette
er svært bekymringsfullt. Imidlertid er det ikke så store friluftsinteresser i området.
Vi mener at det ville vært et bedre alternativ å plassere hensettingsanlegget i Barkåkerskogen. Vi vil
imidlertid presisere at vår mening er at den beste løsningen ville vært å bruke bare den sørlige delen
av Barkåkerskogen til industriområde. Inntaket av Barkåkerskogen i kommuneplanen som
næringsareal var svært omdiskutert, ettersom arealet brukes i stor grad av barnehage og skole, i
tillegg til innbyggerne i området. Det er det eneste grøntarealet av noen størrelse i overkommelig
rekkevidde for barnehage og skole på Barkåker. Derfor forekommer det meg logisk å begrense
Barkåkerskogen næringsområde til kun å gjelde den sørlige delen av skogen, slik at
hensettingsanlegget kan plasseres der. Dersom det er mulig, kan da den nordlige delen av
Barkåkerskogen tas ut av kommuneplanen som næringsområde. På den måten unngår man å bygge
ut hele skogen. Da kan også skole og barnehage, i tillegg til beboerne i området, fremdeles benytte
seg av de nordlige delene av skogen.

En annen fordel med dette er at man reduserer arealet man potensielt kan bygge ut til industri.
Dersom man velger å bygge hensettingsanlegget i de to nordlige alternativene, Brekkeskogen og
Skottebakken, der det ikke er planlagt utbygging av industri, risikerer man dobbel reduksjon av skog,
rekreasjonsområder og jordbruksområder. Om man velger å bygge ut kun den sørlige delen av
Barkåkerskogen, og frigjør de nordlige områdene av Barkåkerskogen, unngår man store
naturødeleggelser.
Dette er det alternativet vi støtter mest. Allikevel, uansett hvilket alternativ man velger, er det svært
viktig at Bane Nor ikke utelukkende vektlegger de økonomiske aspekter, men strekker seg til det
ytterste for å ta vare på natur-, frilufts- og jordbruksinteresser.
Med vennlig hilsen
Jørgen Wendt (17) og Dugagjin Osmanaj (17)

