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SAMMENDRAG 

Det legges til grunn en renovasjonsløsning med nedgravde containere.  Dette anses som mest hensiktsmessig da 
området skal utvikles over tid. Oppsamlingsenhetene er foreslått lokalisert slik at de blir enkle å bruke for de som skal 
kaste avfall, og samtidig enkle å håndtere ved henting av avfall. Planforslaget har lagt til grunn kravet fra kommunen 
om at nedkast skal være maksimum 150 meter i gangavstand fra ytterdør, og kravet om at renovasjonsbilen skal 
kunne hente avfallet uten å rygge. Kravet om at biler skal kunne passere dersom renovasjonsbil har oppstilling på 
trafikkert veg har også vært førende. En mest mulig hensiktsmessig plassering ut fra mulig utbyggingsrekkefølge og -
takt har også vært vurdert.  Det legges til rette for totalt 27 containere, hvorav 7 til restavfall, 8 til papir, 9 til matavfall 
og 3 til glass og metall.  

 

1 Innledning 
 

Virksomheten på Veum Sykehus ble flyttet til Kalnes i 2015. Siden den gang har lokalene stort sett 
stått tomme. Veum Park AS ønsker å transformere de tidligere sykehusarealene til boligutvikling og 
et nærsentertilbud. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en slik transformasjon.   

Det planlegges 260 boenheter, hvorav 34 i hovedhuset. Boenhetene varierer i type og størrelse. Det 
legges til grunn en fordeling på 31 rekkehus og resten leiligheter. I tillegg planlegges det bygget 
1200 m2 til dagligvarehandel, 1800 m2 til tjenesteytende næring og en barnehage. 

I henhold til kommuneplan for Fredrikstad kommune skal det ved regulering utarbeides en 
renovasjonsteknisk plan for det området planforslaget omfatter. Planen skal godkjennes av 
kommunen før reguleringsplanen vedtas.  

Denne renovasjonstekniske planen er vedlegg til reguleringsplanen.  

Det har vært dialog med renovasjonsenheten i Fredrikstad kommune under utarbeidelsen av 
planen.  
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2 Renovasjonsteknisk plan 
 

 Avfallsbesittere  
Reguleringsplanen legger i hovedsak til rette for boligbygging, men også for noe detaljvarehandel, 
kontor, barnehage og tjenesteytende næring som fysioterapi, kiropraktor, frisør, hudpleie, fotpleie 
o l., konsulentvirksomhet og servering, bevertning, kafe, restaurant, pub o.l. Avfallet som 
produseres vil være en kombinasjon av ulike typer avfall.  

 Teknisk løsning  
Det legges til grunn en løsning med nedgravde containere. Bakgrunnen for at man har valgt en slik 
løsning er at området vil utvikles over tid. En løsning med nedgravde containere vil være mere 
tilpasset en trinnvis utvikling og utbygging av området enn en løsning med søppelsug.  Nedgravde 
containere vil være en mer fleksibel og økonomisk gunstig løsning for utbygger.  

Avfallstypene som skal kunne kastes i container er: Restavfall, matavfall, papir/papp og glass- og 
metallemballasje. Ifølge opplysninger fra kommunen vil også plast kunne kastes i restavfallet når 
det nye sorteringsanlegget kommer i drift.  Det antas å skje i 2023.  

Når det gjelder matavfall, er det ikke endelig avklart om det skal inngå som en del av restavfallet 
eller om det skal være egne containere for dette. Det tas derfor høyde for at det også kan avsettes 
plass til matavfallscontainere.  

Når det gjelder farlig avfall, har Fredrikstad kommune en egen innsamlingsordning for dette. Det 
skal etableres egne avfallsrom i byggene.  

 Hoveddimensjoner 
I henhold til Fredrikstad kommunes veileder skal valgt løsning dimensjoneres slik at tømming for 
restavfall ikke må utføres oftere enn én gang pr. uke og ikke sjeldnere enn hver 14. dag. Tømming 
av papir/papp skal forgå hver 4. uke. Tømming av glass- og metallemballasje skal foregå hver 8. uke. 
 
Containerne skal ha funksjonalitet som beskrevet i veilederen.  
Containerne vil bestå av: 

• Yttercontainer (betongelement), volum 5 m3  
• Bevegelig sikkerhetsplattform som skal tåle en belastning på minimum 150 kg  
• Innercontainer (oppsamlingsenheten), volum 3 m3 for matavfall, glass- og metallemballasje 

og 5 m3 for annet avfall 
• Innkasthus  

 
Det er beregnet et arealbehov på minimum 5,5 meter der renovasjonskjøretøy skal hente avfallet, 
og en lengde på renovasjonsbil på 11 meter. Kjørbart areal må tåle 8 tonn akseltrykk.  
Der hvor adkomst er via kjørbar gangvei, SGS4, tillates en kjørebredde på 4 meter.   
 
Når det gjelder antall containere legges det til grunn følgende, i henhold til avtale med kommunen: 
 

- 7 restavfall 
- 8 papir 
- 9 matavfall 
- 3 glass og metall  
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Figur 2-1: Illustrasjon som viser løsning ved nærsentret. 

 
Figur 2-2: Illustrasjon som viser løsning opp mot Brønnerødveien 

 
Figur 2-3: Illustrasjon som viser løsning ved Hestehagen  
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 Plassering av oppsamlingsenheter 
Oppsamlingsenhetene er foreslått lokalisert slik at de blir enkle å bruke for de som skal kaste avfall 
og samtidig enkle å håndtere ved henting av avfall.  

Planforslaget har lagt til grunn kravet fra kommunen om at nedkast skal være maksimum 150 meter 
i gangavstand fra ytterdør, og kravet om at renovasjonsbilen skal kunne hente avfallet uten å rygge. 
Kravet om at biler skal kunne passere dersom renovasjonsbil har oppstilling på trafikkert veg har 
også vært førende. En mest mulig hensiktsmessig plassering ut fra mulig utbyggingsrekkefølge og -
takt har også vært vurdert.   

Figur 2-4 viser forslag til lokalisering og kjøremønster for renovasjonsbil. Endelig detaljert plassering 
må avklares i utomhusplanen.  

Ved oppsamlingsenhetene i Veum Allé, Brønnerødveien og Hestehagen vil det være mulig for biler 
å passere. Hestehagen er med ca. 4 meter bredde noe smalere enn de andre, og det må i 
utomhusplanen vises en utforming som muliggjør passering av biler. De to øvrige lokaliseringene 
ligger langs en intern gangveg. For nærmere beskrivelse av gatesystemet se figur 2-5.    

 

 

 
Figur 2-4: Forslag til plassering av avfallscontainere og kjøremønster for renovasjonsbil (Kilde: Skisseprosjekt Veum Park 
2021, LINK arkitektur) 
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Figur 2-5: Framtidig gatesystem (Kilde: Skisseprosjekt 2021 Veum Park, LINK arkitektur) 

 

 Andre føringer  
Planbestemmelsene gir føringer om at situasjonsplanen, som skal legges ved søknad om 
rammetillatelse, skal redegjøre for plassering av renovasjonsanlegg med nedgravde containere og 
plassering av avfallsrom.  Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for oppstillingsplass 
for renovasjonskjøretøy.  

 Stedfestede plikter og rettigheter som er relevante for renovasjon 
Det foreligger ikke per i dag relevante stedfestede servitutter.   

 Konsekvenser for nabo- og gjenboeiendommer  
Oppsamlingsenheter inne på området vil ikke ha konsekvenser for naboer- eller 
gjenboereiendommer. Ved foreslått lokalisering i Brønnerødveien og Hestehagen er det ingen 
gjenboere. Eneste konsekvens for disse er gjennomkjøring av renovasjonskjøretøy.  

 


