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1 Innledning

Det er under utarbeidelse en reguleringsplan for Vikeråsen syd. Planinitiativet
ble behandlet i kommunens interne høringsgruppe 16.06.2020. Tilbakemelding
fra renovasjon er at det anbefales felles løsninger for boligene, og at det må
utarbeides en renovasjonsteknisk plan iht. renovasjonsteknisk veileder. Viktig å
huske på at det tilrettelegges for snumuligheter og adkomst for
renovasjonsbilen.

Innenfor planområdet er det tenkt ca. 15 tomter for frittliggende
småhusbebyggelse, som en naturlig forlengelse av eksisterende boligområde på
Vikeråsen. Frittliggende småhusbebyggelse kan være en blanding av
eneboliger, eneboliger med utleiedel og tomannsboliger. Som grunnlag for den
renovasjonstekniske planen er det forutsatt at ca. 50 % blir én husstand
(eneboliger) og 50 % med to husstander (enebolig med utleiedel eller
tomannsbolig). Totalt antall husstander blir da ca. 22.

I det påfølgende tas det utgangspunkt i liste over forhold som skal beskrives på
veilederens side 3.

2 Kategori avfallsbesittere i eiendommens driftsfase

Innenfor planområdet vil det kun være private husholdninger. Det vil ikke være
næring eller andre virksomheter.

3 Teknisk løsning for oppsamlingsenheter

Planområdet ligger i direkte forlengelse av eksisterende boligområde på
Vikeråsen. De eksisterende boligene har renovasjonsløsning med
beholder/dunk. Det synes derfor naturlig å fortsette med dette innenfor det nye
planområdet på Vikeråsen syd.
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4 Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet
dimensjoneringsgrunnlag

Beregningene tar utgangspunkt i denne tabellen fra veilederen:

Det er forutsatt at restavfall tømmes hver uke, papir/papp hver 4. uke, glass/metall hver 8. uke.
Fredrikstad kommune deler ut plastsekker til kildesortering av plastemballasje og rød boks til
kildesortering av farlig avfall og EE-avfall. Plastsekker settes ut på hentedag.

Under disse forutsetningene trenger hver husstand følgende beholdere/dunker:
- Restavfall: 110 liter, hentes hver uke = 110 liter inkl. matavfall
- Papir/papp: 40 liter, hentes hver 4. uke = 160 liter
- Matavfall: 25 liter, hentes hver uke = 25 liter
- Glass/metall: 2,5 liter, hentes hver 8. uke = 20 liter

Det er tenkt at de fleste husstandene skal ha beholder/dunk på egen tomt. Kommunen har følgende
størrelser på dunkene:

Hver husstand bør da ha følgende beholdere/dunker:
- Restavfall: 140 liter
- Papir/papp: 240 liter
- Glass/metall: 140 liter
- Matavfall: 140 liter (denne ordninger er ikke iverksatt, men planen tar høyde for det)

På de tomtene hvor det evt. blir to husstander (enebolig med utleiedel eller tomannsbolig) kan de ha
felles beholdere/dunker med følgende størrelse:
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- Restavfall: 240 liter
- Papir/papp: 370 liter
- Glass/metall: 140 liter
- Matavfall: 140 liter (denne ordninger er ikke iverksatt, men planen tar høyde for det)

5 Plassering av oppsamlingsenheter

På alle tomtene 1-11 er det tenkt beholdere/dunker på hver tomt. Mulig plassering er vist på vedlagt
illustrasjon med renovasjonsløsning. Den viste løsningen tar høyde for to husstander pr. tomt og mulig
fremtidig løsning med matavfall. Det er avsatt følgende areal på hver av disse tomtene:

For tomtene 12-15, samt hytta, er det tenkt en felles løsning ute ved «hovedvegen». Totalt 4
boligtomter og 1 hytte. Det er tatt høyde for at 50 % av boligtomtene har to husstander. Totalt blir det
da dimensjonert for 7 husstander i egnet avfallshus. I samråd med kommunens renovasjonsavdeling
har man kommet frem til følgende innhold i avfallshuset:
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6 Eventuelle utvidelsesmuligheter ved senere overgang til større eller flere
oppsamlingsenheter

Som beskrevet ovenfor, er det i dimensjoneringen tatt høyde for mulig fremtidig løsning med egen
beholder for matavfall. På alle tomtene 1-11 er det tatt høyde for 2 husstander. I felles avfallshus for
tomt 12-15 er det tatt høyde for 50 % med to husstander. På alle tomtene 1-11 er det god plass til
flere/større beholdere. Det felles avfallshuset har et areal på 14,1 m2. I reguleringsplanen er det
foreslått å sette av 41 m2, slik at det også der vil være rom for utvidelser.

7 Adkomst og stoppested for renovasjonsbil

I veilederen er det i stor grad henvist til Fredrikstad kommunes vegnorm ang. standard på kjøreveg. I
utgangspunktet legger denne opp til 2-felt veg med bredde 5,5 meter, men den har også smalere
standard for de minste adkomstvegene. På Vikeråsen syd er det tenkt felles, private veger. Dette er den
samme standarden som det er på den vegen som vi knytter oss på i nord. Det er enfelts veg med
asfaltert bredde 3,5 meter og 1 meter skulder/grøft på hver side, total bredde 5,5 meter. I tillegg er det
møteplasser på strategiske steder. Det er ønskelig å benytte samme standard som i tilstøtende veg fordi
det vil være unaturlig med en bredere standard i forlengelsen av en veg. Dessuten vil en smal veg
medføre mindre terrenginngrep, bidra til å holde farten nede og gi et hyggeligere preg. Se
sammenstilling med tilstøtende plan på kartutsnitt nedenfor.
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Innenfor planområdet er det til dels krevende terreng. Hele planområdet faller markant mot sør. I
planforslaget er derfor i første rekke f_V1 som må ta opp høydeforskjeller. I veilederen er det satt en
grense på 8 % stigning for adkomst renovasjon. Dersom vi legger til grunn 8 % stigning, klarer vi ikke å
følge terrengets fall. Vi vil ende opp med mer enn 3 meter fylling i sørenden av vegen. For å klare å
følge terrenget på en best mulig måte er det derfor sterkt ønskelig at vi kan ha noe brattere på deler av
strekningen. I våre skisser har vi derfor lagt til grunn stigning inntil 10 %. Dette er da brattere enn
kommunens vegnorm. Vi har hatt møte med kommunens vegavdeling. De hadde ingen sterke meninger
om dette, i og med at kommunen ikke skal overta drift og vedlikehold på disse felles, private vegene.
Før vi fikk den kommunale vegnormen var normalen inntil 10 % stigning. Det finnes derfor mange
andre veger med stigning 10 % i kommunen. Brannvesenet aksepterer også brattere stigning enn dette
(inntil 12,5 %). På bakgrunn av dette mener vi fordelene med dette avviket fra krav til stigning er så
store at det overgår ulempene. Stigning 8 % vil medføre «følgefeil» med ulemper i terrengtilpasning
både på veg og bebyggelse. Renovasjonsavdelingen aksepterer stigning 1:10. Nedenfor er utsnitt av
utkast til reguleringsplan.
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Det er lagt opp til vendehammere i enden på alle tre vegene. Vendehammeren i V3 er imidlertid så liten
at det ikke vil være mulig å snu med renovasjonsbil. Denne vendehammeren er tenkt for å kunne snu
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med personbil og traktor (brøyting). Derfor er det lagt opp til felles renovasjon for disse tomtene.
Vendehammeren i V2 klarer heller ikke helt 20 meter lengde på vendehammeren iht. veilederen.

Av utsnitt nedenfor fremgår det at vendehammeren er 12x17,3 meter. Renovasjonsavdelingen
aksepterer at dette er tilstrekkelig. Arealet T1 er for øvrig tenkt som tilleggsareal til naboen i nord.

Basert på det ovenstående, vil kjøremønsteret for renovasjonsbilen bli som vist med blå strek på figuren
nedenfor.
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8 Adkomst og lokalisering av avfallssugterminal

Er ikke relevant.

9 Stedfestede plikter og rettigheter som er relevante for renovasjon

Utbygger har tillatelse fra grunneier til å benytte tilstøtende privat veg nord for planområdet. Felles
renovasjon for tomt 11-15 og hytte vil bli ivaretatt i planen. For øvrig er det ingen forhold som er
relevante.

10 Hvordan nabo- og gjenboeiendommer berøres av foreslått løsning

Vi kan ikke se at foreslått løsning vil berøre naboer eller gjenboere i nevneverdig grad. Det vil kun være
at renovasjonsbilen kjører forbi eiendommene.

Vedlagt er illustrasjon med renovasjonsløsning.


