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1

INNLEDNING

I 2017 ble det vedtatt en ny avfallsplan for Sandefjord kommune, bl.a. med forslag om
investeringer ved Kastet gjenvinningsstasjon, som man har gjort ved de øvrige
gjenvinningsstasjonene i Vestfold. Kommunestyret vedtok å utrede alternative muligheter og
plasseringer for gjenvinningsstasjoner i den nye kommunen, før man konkluderer. I
kommunestyrets vedtak den 28.11.17, for ny avfallsplan, er det lagt inn følgende
forutsetning, sitat:
«Adm. bes vurdere en alternativ plassering av et avfallsmottak sentralt plassert i kommunen.
Det vurderes også to mindre mottak sentralt i gamle Andebu og Stokke. De innbyggerne som
ønsker det, bør fortsatt kunne levere avfall på Rygg.»
Denne rapporten inneholder en vurdering iht. kommunestyrets vedtak.
For gjennomføring av studiet, har administrasjonen i Sandefjord kommune opprettet en
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:




Arne Johnsen
Rune Solberg
Reidar Dahl Rasmussen (Asplan Viak AS)

I tillegg til arbeidsmøter, har gruppa gjennomført befaring til aktuelle lokasjoner.
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2

BESKRIVELSE AV STUDIET

Studiet omfatter seks alternativer A til F, hvor A er 0-alternativet. A er dagens situasjon, dvs.
bruk av Kastet, uten utbygging, og Rygg. Det er valgt ut et sett med vurderingskriterier som
ligger til grunn for vurderingene av hvert av alternativene. Alternativene gis poeng hvorvidt de
kommer bedre, likt eller dårligere ut enn 0-alternativet.
I Tabell 1 fremgår de ulike alternativene. Nummereringen i parentes henviser til
nummereringen av de ulike stasjonene vist i Tabell 3.
Ved valg av lokalitet for mulig ny stasjon sentralt i Sandefjord (4) er det aksen FokserødTassebekk som har blitt vurdert, fordi aksen er mest dekkende i forhold til
befolkningstyngdepunktene i kommunen. Ved valg av lokaliteter for mulig nye stasjoner i
Andebu og Stokke (5+6) er det valgt lokaliteter som ligger innenfor allerede regulerte
områder til næringsvirksomhet. Lokaliteter som har blitt vurdert som ikke aktuelle er vist i
vedlegg 1.
Tabell 1: Oversikt over alternativene.

A

Alternativene
(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens
Kastet og Rygg (1+3)

B

Nye Kastet og Rygg (2+3)

C

Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)

D

Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny
sentralt i Stokke og Andebu (4+5+6)

E

Som alt. D og fortsatt bruk av Rygg
(3+4+5+6)

F

Ny stasjon sammen med Tønsberg
kommune (7)

Sandefjord Kommune

Kommentar
Ikke oppgradere eksisterende
gjenvinningsstasjon på Kastet og
fortsatt kjøpe tjenester av Vesar for
bruk av gjenvinningsstasjonen på
Rygg for innbyggere som i dag
benytter denne stasjonen.
Oppgradere eksisterende
gjenvinningsstasjon på Kastet og
fortsatt kjøpe tjenester av Vesar for
bruk av gjenvinningsstasjonen på
Rygg for innbyggere som i dag
benytter denne stasjonen.
Ny gjenvinningsstasjon sentralt
plassert innenfor tidligere Sandefjord
kommunes grenser. Langs E-18 i
akse mellom Fokserød til område
Tassebekk-krysset.
Som alternativ C og i tillegg etablere
en mindre gjenvinningsstasjon
sentralt plassert innenfor tidligere
Andebu kommunes grenser og en
innenfor tidligere Stokke kommunes
grenser.
Som alternativ D samt fortsatt kjøpe
tjenester av Vesar for bruk av
gjenvinningsstasjonen på Rygg for
innbyggere som fortsatt ønsker å
benytte dagens tilbud
Etablere en ny stasjon på
Borgeskogen-Øst til bruk for alle
innbyggerne i Sandefjord, Re og
Tønsberg kommuner.
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Vurderingskriteriene i studiet fremgår av kulepunktene under:






Nærmiljø (støy, lukt, støv og flygeavfall), se Tabell 2
Kjøreavstander for hovedtyngden av brukere.
Adkomstveier med tanke på veiens standard, dagens trafikkforhold, behov for
sikringstiltak for myke traffikanter og trafikkøkning som følge av en evt.
gjenvinningsstasjon.
Klimabelastning med fokus på brukernes transport til og fra stasjonene.
Investerings- og driftsutgifter med konsekvens for renovasjonsgebyret.

I studiet vurderes først hver enkelt mulige lokalisering av stasjon opp mot ovennevnte
kriterier. Deretter sammenstilles vurderingene inn i de aktuelle alternativene for ny
stasjonsstruktur. Alternativene er vist i Tabell 1 og stasjonene i Tabell 3
I Tabell 2 er mulige nærmiljøulemper fra en gjenvinningsstasjon vist.
Tabell 2: Oversikt over mulige nærmiljøulemper ved en gjenvinningsstasjon

Ulempe
Støy
Lukt
Støv
Flygeavfall

Beskrivelse
Dunkelyder ved kasting av avfall i
containere og trekking av containere.
Kan oppstå i første rekke fra hageavfall,
plast og restavfallet. Det er sjelden
luktproblemer fra andre avfallstyper.
Kan skje ved evt. kverning av hageavfall og
ved kjøring på støvete flater.
Kan være et problem ved
gjenvinningsstasjoner på grunn av mye
manuell håndtering av avfall og åpne
containere. Forsøpling langs
adkomstveiene er også et problem ved at
avfall faller av tilhengerne.

Tabell 3 viser de aktuelle lokaliseringene av stasjoner. Tabellen gir også en oversikt over
hvilke innbyggere, med henvisning til den gamle kommunestrukturen, som i hovedsak vil
være brukere av stasjonene.
Når det gjelder lokalisering nr. 7, ny stasjon sammen med Tønsberg kommune, omfatter
studiet kun Sandefjord kommune, ikke innbyggerne Tønsberg og Re kommuner som også vil
være brukere av stasjonen. Tønsberg og Re kommuner vil være sammenslått f.o.m.
01.01.2020.

Sandefjord Kommune

Asplan Viak AS

7

Tabell 3: Oversikt over lokalisering av stasjoner og hvilke innbyggere, med henvisning til den gamle
kommunestrukturen, som i hovedsak er vil være brukere av stasjonene.

Nr.
1.

Stasjon
Dagens Kastet

2.

Nye Kastet

3.

Rygg

4.

Ny stasjon sentralt i
Sandefjord

5.

Ny mindre stasjon
sentralt i Stokke
Ny mindre stasjon
sentralt i Andebu
Ny stasjon sammen
med Tønsberg
kommune

6.
7.

Adresse
Djupsundveien 20,
Sandefjord
Djupsundveien 20,
Sandefjord
Taranrødveien 93,
Tønsberg
Fokserødveien
(vestsiden av E-18),
Sandefjord
Sundlandveien, Stokke

Brukere
Sandefjord
Sandefjord
Andebu og Stokke
Sandefjord, Andebu
og Stokke
Stokke

Moreneveien, Andebu

Andebu

Planlagt
industriområde
Borgeskogen-Øst,
Stokke

Sandefjord, Andebu
og Stokke (i tillegg
kommer Re og
Tønsberg)

Figur 1 viser kart over lokalisering av stasjonene som inngår i studiet. Nummereringen i
figuren henviser til stasjonsnummereringen i Tabell 3.
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Figur 1: Kart med lokalisering av stasjonene.
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3

GRUNNLAGSTALL

Kapitlet gir en oversikt over viktige grunnlagstall som er lagt til grunn for vurdering av de ulike
kriteriene i studiet.
I studiet er det lagt til grunn avfallsmengder, befolkningsmengder og økonomitall som i
hovedsak stammer fra 2017. Det er ikke gjennomført framskrivning av disse tallene i studiet.
Det er gjennomført en framskriving under klimabelastning for å belyse hva befolkningsvekst
og endringer i personbilparken (overgang til el- og hybridbiler) har å si for klimabelastningen
over tid.
Tabell 4 gir en oversikt over antall besøk ved de ulike lokaliseringene. Det er lagt til grunn at
av de som kommer med hageavfall kommer 75% kun med hageavfall og ikke andre
avfallstyper.
Tabell 4: Oversikt over antall besøk og avfallsmengder ved de ulike lokaliseringene

Nr. Stasjon

Brukere av stasjonen

Antall besøk
med avfall
(uten
hageavfall)
pr. år

Antall
besøk med
kun
hageavfall
pr. år

Totalt
antall
besøk pr.
år

Avfallsmengde
tonn pr. år Kommentar

1 Dagens Kastet

Sandefjord

36 000

22 500

58 500

16 000

2 Nye Kastet

Sandefjord

36 000

22 500

58 500

16 000

3 Rygg
Ny stasjon sentralt i
4 Sandefjord

Andebu og Stokke
Sandefjord, Andebu og
Stokke

17 000

8 500

25 500

4 500

53 000

31 000

84 000

20 500

5 Ny stasjon sentralt i Stokke

Stokke

11 000

11 000

6 Ny stasjon sentralt i Andebu
Ny stasjon sammen med
7 Tønsberg

Andebu
Sandefjord, Andebu og
Stokke

6 000

6 000

53 000

31 000

84 000

Ikke
2 300 hageavfallsmottak
Ikke
1 200 hageavfallsmottak
20 500

Tabell 5 viser oversikt over kjøreavstander til de ulike stasjonene i studiet. Brukere er definert
som innbyggerne i de tidligere kommunene. Avstanden beregnet fra sentrum i de tre tidligere
kommunene. Nærmere bestemt fra jernbanestasjonen i Sandefjord, jernbanestasjonen i
Stokke og bensinstasjonen/kjøpesenteret i Andebu sentrum. Bruk av avstand fra sentrum er
en grov forenkling i forhold til de reelle kjøreavstander, men gir et tilstrekkelig bilde for å
kunne vurdere de ulike alternativene mot hverandre.

Sandefjord Kommune

Asplan Viak AS

10

Tabell 5: Oversikt over kjøreavstander til lokaliseringene. Avstanden er beregnet fra sentrum i de tre tidligere
kommunene

Nr.

Lokalisering
1 Dagens Kastet
2 Nye Kastet
3 Rygg

Adresser
Djupsundveien 20, Sandefjord
Djupsundveien, Sandefjord
Taranrødveien 93, Tønsberg

4 Ny stasjon sentralt i Sandefjord

Fokserødveien (vestsiden av E-18), Sandefjord

5 Ny stasjon sentralt i Stokke
6 Ny stasjon sentralt i Andebu
7 Ny stasjon sammen med Tønsberg

Sundlandveien, Stokke
Moreneveien, Andebu
Borgeskogen Industriområde, Stokke

Sandefjord Kommune

Brukere
Sandefjord
Sandefjord
Andebu
Stokke
Sandefjord
Andebu
Stokke
Stokke
Andebu
Sandefjord
Andebu
Stokke

Avstand fra
sentrumsområder i km
3,5
3,5
12,0
11,4
7,2
23,3
9,3
1,5
2,7
17,0
10,0
4,5
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VURDERINGER AV ALTERNATIVENE

I dette kapitlet vurderes hvert enkelt alternativ A til F opp mot studiets vurderingskriterier. Vi
har valgt å dele inn kapitlet i fire hovedbolker. Innledningsvis sier vi noe om utforming og
størrelse på stasjonene. I de øvrige bolkene gjøres en vurdering innenfor temaene:




Nærmiljø, kjøreavstand og veistandard
Klimabelastning
Investerings- og driftskostnader

Alternativene har fått poeng innenfor de tre temaene over. Poenggivingen er gjort etter beste
skjønn. Poengskalaen innenfor de tre ulike temaene er noe ulike. Skalaene er kun ment for å
få frem en innbyrdes vekting innenfor det aktuelle tema.
Alternativene er gitt poeng innenfor hvert vurderingskriterium hvorvidt de kommer bedre, likt
eller dårligere ut enn 0-alternativet. Poengene er satt etter en rangering hvor 0-alternativet er
gitt 0 poeng og alternativene som kommer likt ut med 0-alternativet gis 0 poeng. Alternativet
som ligger nærmest 0-alternativet, bedre eller dårligere gis henholdsvis poengene 1 eller -1,
nest nærmest 2 eller -2, osv.
Alternativ B – Nye Kastet og Rygg blir lik som Alternativ A – Dagens Kastet og Rygg når det
gjelder nærmiljø, kjøreavstand, veistandard og klimabelastning og blir derfor gitt
poengsummen 0 innenfor disse kriteriene. Den eneste forskjellen på disse to alternativene er
investeringskostnader knyttet til bygging av Nye Kastet.

4.1

Utforming og størrelse på stasjonene

Det er lagt til grunn 3 ulike størrelser på stasjonene som er med i studiet. Nye Kastet og ny
stasjon sentralt i Sandefjord har fått mål/areal omtrent som dagens Kastet og Rygg, ca. 15
daa. Ny mindre stasjon i Stokke og Andebu foreslås med et areal på ca. 10 daa fordi det her
ikke er lagt opp til å være hageavfallsmottak. Ny stasjon sammen med Tønsberg, vil betjene
et befolkningsgrunnlag på om lag 110 000 og det foreslås et areal på 20 daa. I Tabell 6
fremgår størrelse på stasjonene.
Tabell 6: Størrelse på stasjonene

Nr.

Stasjon

1.
2.
3.
4.

Dagens Kastet
Nye Kastet
Rygg
Ny stasjon sentralt i
Sandefjord
Ny mindre stasjon
sentralt i Stokke
Ny mindre stasjon
sentralt i Andebu
Ny stasjon sammen
med Tønsberg
kommune

5.
6.
7.

Ca. areal,
daa
15
15
15
15

Kommentar

10

Ikke
hageavfallsmottak
Ikke
hageavfallsmottak

10
20

Det foreslås å etablere rampe for containere også ved de mindre stasjonene i Andebu og
Stokke. Det vil si at containerne står på et 2 meter lavere nivå enn brukerne. Se eksempel i
Figur 2. Det finnes eksempler på mindre stasjoner uten rampe hvor containerne står på
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bakken, på samme nivå som brukerne, og hvor det er laget trapper hvor man kan gå opp og
kaste avfall. Ev. kan man bruke lavere containere. Ulempen da er at man må laste om i
større containere før uttransport. Løsning med containere på bakken er ikke noe vi vil
anbefale først og fremst fordi området blir kan bli uoversiktlig og økt fare for påkjørsler og
personskade.
Det finnes også eksempler på svært små gjenvinningsstasjoner. Oslo kommune har etablert
en rekke såkalte minigjenbruksstasjoner i tillegg til tradisjonelle gjenvinningsstasjoner.
Minigjenbruksstasjonen kan være i et butikklokale eller på et mindre utendørs område.
Løsningen legger opp til at man går inn på stasjonen og at man kan ha med seg mindre
mengder avfall og i små kolli, f. eks. trevirke med maks 1 m lengde. Det er f. eks ikke
anledning til å levere møbler og vinduer her (Kilde: Oslo kommunes hjemmesider). Vi tror
ikke en gjenvinningsstasjon av denne typen vil være dekkende for behovet for innbyggerne i
tidligere Andebu og Stokke kommuner, og at de da som oftest må reise til en av de
tradisjonelle gjenvinningsstasjonene.

Figur 2: Eksempel fra Kastet med rampe med container på lavere nivå i forhold til brukeren. Foto: Asplan Viak AS

4.2

Nærmiljø, kjøreavstand og veistandard

1 – Kastet (inkl. 2 – Nye Kastet)
Vurderinger knyttet til nærmiljø, kjøreavstand og veistandard vil være lik for de to stasjonene
dagens Kastet og nye Kastet. Vurderingen for disse to er derfor slått sammen.

Kort beskrivelse
Stasjonen har om lag 60 000 besøkende pr. år. og i 2017 ble det levert inn om lag 16 000
tonn avfall. Brukerne av stasjonen er i hovedsak innbyggerne i gamle Sandefjord.
Området er pr. i dag ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er området godkjent til bl.a. å
etablere avfallsvirksomhet.

Sandefjord Kommune
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Et foto av stasjonen er vist i Figur 3.

Figur 3: Foto av dagens Kastet gjenvinningsstasjon. Kilde: Asplan Viak AS

I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
1. Dagens Kastet (inngår i 0-alterantivet) (inkl. 2 – Nye Kastet)
Brukere av
Brukerne av Kastet gjenvinningsstasjon er i hovedsak
stasjonen
innbyggerne i tidligere Sandefjord kommune.
Kjøreavstand Avstand fra Sandefjord sentrum til Kastet er 3,5 km.
Stasjonen ligger ganske sentralt med tanke på
befolkningstyngdepunktet for brukerne av stasjonen.
Nærmiljø
Kastet gjenvinningsstasjon har til dels god avskjerming og
avstand til omkringliggende bebyggelse. Det har vært
enkelte episoder med klager knyttet til nærmiljøulemper, men
vår vurdering er at det er ikke mulig å unngå helt.
Kommunen har truffet tiltak, når det har kommet klager.
Stasjonen har ligget her mange år og befolkningen er
innforstått med lokaliseringen.
Adkomst og
Det er anlagt dobbelt kømagasin i Djupsundveien, noe som
veinett
har løst tildligere køproblemer her. Ved evt. etablering av ny
gjenvinningsstasjon her, vil det etableres rundkjøring i
Djupsundveien og kømagasiner inne på stasjonsområdet.
Sum

Sandefjord Kommune

Poeng
0
0

0

0
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3 - Rygg
Kort beskrivelse
Andelen besøk til stasjonen fra innbyggerne i tidligere Andebu og Stokke kommuner utgjør
om lag 25 500 besøk pr. år og andelen avfall om lag 4 500 tonn avfall. Stasjonen brukes
ellers i hovedsak av innbyggerne i Tønsberg og Re kommuner.
I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
3. Rygg (inngår i 0-alternativet)
Brukere av
Innbyggerne i tidligere Andebu og Stokke kommuner (i tillegg
stasjonen
til innbyggerne i Tønsberg og Re kommuner)
Kjøreavstand Avstand fra Andebu sentrum er 12 km og fra Stokke sentrum
11,4 km. Stasjonen ligger noe i ytterkant i forhold til
befolkningstyngdepunktet i de to tidligere kommunene.
Nærmiljø
Rygg gjenvinningsstasjon har til dels god avskjerming og
avstand til omkringliggende bebyggelse. Stasjonen har ligget
her mange år og befolkningen er innforstått med
lokaliseringen. Etter det vi kjenner til, er det ikke registrert
klager på støy, lukt og støv. På Rygg kan det midlertid være
vanskelig for naboer å bedømme hvem som er årsak til
ulempene fordi det er mange avfallsvirksomheter i området.
Adkomst og
Adkomsten til Rygg har utfordringer på den siste delen som er
veinett
uoversiktlig og svingete. Det er heller ikke gang- og sykkelvei
på denne delen.
Sum

Poeng
0
0

0
0

4 - Ny stasjon sentralt i Sandefjord
Kort beskrivelse
Stasjonen er tenkt til å kunne betjene innbyggerne i de tre tidligere kommunene. Antall
besøkende blir da omlag 85 000 besøkende pr. år. og avfallsmengden vil bli om lag 20 000
tonn pr. år. Omtrentlig plassering av stasjonen er vist i Figur 4.
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Figur 4: Rødt punkt viser omtrentlig plassering av 4 - ny stasjon sentralt i Sandefjord. Kartutsnittet viser gjeldende
reguleringsplaner i området.

Området er pr. i dag ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er området angitt som LNFområde. En eventuell endring til avfallsvirksomhet må da tas i sammenheng med rullering av
kommuneplanen, før reguleringsplanarbeid kan starte opp. Deler av området er båndlagt til
planlagt ny vei til Kodal. Ved eventuell regulering vil det kunne komme krav knyttet til den
planlagte veien.
I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
4. Ny stasjon sentralt i Sandefjord
Brukere av
Innbyggerne i tidligere Sandefjord, Andebu og Stokke
stasjonen
kommuner
Kjøreavstand Avstand fra Sandefjord sentrum er 12 km, fra Andebu sentrum
23,3 km og fra Stokke sentrum 9,3 km.

Poeng
-2

Med tanke på befolkningstyngdepunkt blir stasjonen liggende
vesentlig lenger unna tyngdepunktet i Sandefjord,
sammenlignet med Kastet, vesentlig lenger unna
tyngdepunktet for Andebu sammenlignet med Rygg og
omtrent likt for Stokke, sammenlignet med Rygg.

Nærmiljø

Adkomst og
veinett

Siden avstanden er såpass stor for Andebu er det sannsynlig
at det vil bli lekkasje til Rygg herfra. Ved lenger avstand til
gjenvinningsstasjon vil faren for økt forsøpling øke, både ved
at det villfyllinger kan etableres og at lengre veistrekninger vil
kunne forsøples av avfall som faller av tilhengere langs
adkomstveiene.
Lite bebyggelse i området. Avstand til nærmeste bebyggelse
er ca. 250 meter. Denne avstanden gjør at det antas at
lokaliseringen ikke vil gi vesentlige ulemper relatert til lukt,
støy og støv.
Når det gjelder avkjøringsfeltene fra E-18 ved Fokserød, har
vegvesenet uttalt at mengden biler på visse tidspunkt av
døgnet nærmer seg en kritisk mengde. Vår vurdering er at
trafikktoppene til en evt. gjenvinningsstasjon her, vil være
utenom rushtiden knyttet til arbeidstid og derfor ikke vil være
et problem. Dessuten er det en fartsbegrensning på 60 km i
timen ved kjøring med tilhenger på E-18. Dermed vil mange
benytte andre adkomstveier enn E-18.
Det er mulig å benytte gamle E-18 både for innbyggerne i
Sandefjord, Stokke og Andebu. En del av innbyggerne i
Andebu vil benytte Kodalveien.
Sum

0

0

-2

5 - Ny mindre stasjon sentralt i Stokke
Kort beskrivelse
Stasjonen er tenkt til å kunne betjene innbyggerne i tidligere Stokke kommune. Antall
besøkende blir da omlag 11 000 besøkende pr. år. og avfallsmengden vil bli om lag 2 500
tonn pr. år. Hageavfall skal ikke leveres her. Aktuell tomt for stasjonen er vist i Figur 5.
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Figur 5: Kartutsnitt som viser mulig lokalisering (gul innramming av tomter) av gjenvinningsstasjon på Sundland i
Stokke

Området er pr. i dag regulert til næringsområde. Etablering av evt. gjenvinningsstasjon vil
være i strid med gjeldende kommuneplan, fordi det ikke er angitt at avfallsvirksomhet kan
etableres her. Endring må tas via kommuneplanrulleringen, evt. ved dispensasjon fra
kommuneplanen og tillate at det startes opp regulering.
I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
5. Ny mindre stasjon sentralt i Stokke
Brukere av
Innbyggerne i tidligere Stokke kommune
stasjonen
Kjøreavstand Avstand fra Stokke sentrum er 1,5 km. Stasjonen ligger langt
bedre plassert i forhold til befolkningstyngdepunktet i Stokke,
enn Rygg.
Nærmiljø
Avstanden til nærmeste bolig er 150 meter. Boligen ligger på
motsatt side av Stokkeveien. Avstand nærmeste del av
planlagt boligfelt på Sundland vil være om lag 200 meter.
Næringsvirksomhet vil bli liggende like ved stasjonen. Det er
risiko for at en etablering av gjenvinningsstasjon her, vil kunne
skape konflikt både opp mot næringsaktiviteten og boliger i
området. Det kan altså være en viss risiko for
nærmiljøutfordringer i forhold til støy, lukt og flygeavfall.
Adkomst og
Adkomsten til gjenvinningsstasjonen vurderes som svært god
veinett
ved at det er etablert et næringsområde her med god adkomst
fra Stokkeveien.
Sum

Sandefjord Kommune

Poeng
1
-1

1
1

Asplan Viak AS

17

6 - Ny mindre stasjon sentralt i Andebu
Kort beskrivelse
Stasjonen er tenkt til å kunne betjene innbyggerne i tidligere Andebu kommune. Antall
besøkende blir da omlag 6 000 besøkende pr. år. og avfallsmengden vil bli om lag 1000 tonn
pr. år. Hageavfall skal ikke leveres her. Aktuell tomt for stasjonen er vist i Figur 6. Tomten er
på i overkant av 9 daa. Dersom arealet blir for lite kan også tomten rett syd, med gbnr.
213/31, være aktuell.

Figur 6: Aktuell tom for lokalisering av mindre stasjon i Andebu.

Området er pr. i dag regulert til næringsområde. Etablering av evt. gjenvinningsstasjon vil
være i strid med gjeldende kommuneplan fordi det ikke er angitt at avfallsvirksomhet kan
etableres her. Endring må tas via kommuneplanrulleringen, evt. ved dispensasjon fra
kommuneplanen og tillate at det startes opp regulering.
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I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
6. Ny mindre stasjon sentralt i Andebu
Brukere av
Innbyggerne i tidligere Stokke kommune
stasjonen
Kjøreavstand Avstand fra Andebu sentrum er 2,7 km. Stasjonen ligger
langt bedre plassert i forhold til befolkningstyngdepunktet i
Andebu, enn Rygg.
Nærmiljø
Nærmeste boliger ligger på andre siden av Håskenveien.
Avstanden er på om lag 150 meter. Næringsvirksomhet vil
være lokalisert helt inntil stasjonen. Det kan altså være en
viss risiko for nærmiljøutfordringer i forhold til støy, lukt og
flygeavfall.

Adkomst og
veinett

Poeng
1
-1

Det har tidligere vært konflikt mht. støv fra pelletsproduksjon
i området, med klage fra naboer.
Adkomstforholdene for en gjenvinningsstasjon er god siden
det er etablert et næringsområde her. Trafikkøkningen som
følge av etablering av en gjenvinningsstasjon vurderes som
ikke vesentlig.
Det vil være behov for tiltak for myke trafikanter i
Haugangrenda, spesielt i forhold til Signo-Hjemmet for Døve,
som har bokollektiver like i nærheten.
Sum

1

1

7 - Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune
Kort beskrivelse
Stasjonen er tenkt til å kunne betjene innbyggerne i hele Sandefjord kommune i tillegg til
innbyggerne i Tønsberg og Re kommuner. Antall besøkende fra Sandefjord blir da blir da
omlag 85 000 besøkende pr. år. og avfallsmengden vil bli om lag 20 000 tonn pr. år.
Stasjonen er evt. tenkt etablert på nytt planlagt næringsområde kalt Borgeskogen Øst. Se
Figur 7. Omrisset av reguleringsplan under arbeid er vist figuren.

Figur 7: Mulig lokalisering av ny stor stasjon sammen med Tønsberg kommune på Borgeskogen-Øst

I boksen under gis en vurdering av kjøreavstand, nærmiljø, adkomst og veinett.
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7. Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune
Brukere av
Innbyggerne i tidligere Sandefjord, Andebu og Stokke
stasjonen
kommuner (I tillegg til innbyggerne i Tønsberg og Re
kommuner)
Kjøreavstand Avstand fra Sandefjord sentrum er 17 km, fra Andebu
sentrum 10 km og fra Stokke sentrum 4,5 km.

Poeng

-2

Med tanke på befolkningstyngdepunkt blir stasjonen
liggende betydelig lenger unna tyngdepunktet i Sandefjord,
sammenlignet med Kastet, kortere unna tyngdepunktet for
Andebu sammenlignet med Rygg og vesentlig kortere unna
tyngdepunktet for Stokke, sammenlignet med Rygg.
Siden avstanden er såpass stor for innbyggerne i dagens
Sandefjord er det sannsynlig at det vil bli lekkasje til
gjenvinningsstasjonen på Grinda i Larvik spesielt for den
sørlige delen av gamle Sandefjord kommune.
Ved lenger avstand til gjenvinningsstasjon vil faren for økt
forsøpling øke, både ved at det villfyllinger kan etableres og
at lengre veistrekninger vil kunne forsøples av avfall som
faller av tilhengere langs adkomstveiene.
Nærmiljø

Adkomst og
veinett

Stasjonen vil kunne etableres med god avstand til nærmeste
boliger. Næringsvirksomheter vil bli liggende like i nærheten
av stasjonen, med mulig konflikt knyttet til støv, støy etc. Det
er etablert avfallsrelatert virksomhet på Borgeskogen og vi er
ikke kjent med at det har vært konflikter knyttet til denne
virksomheten.
Adkomsten til gjenvinningsstasjonen vurderes som svært
god ved at det er etablert et næringsområde her med god
adkomst via hovedveinettet.
Sum

-1

1
-2

I Tabell 7 er poenggivingen fra hver enkelt stasjon summert for alternativene.
Tabell 7: Viser poenggivingen fra hver enkelt stasjon summert for alternativene basert på vurderingskriteriene
nærmiljø, kjøreavstand, adkomst og veinett.

A
B
C
D
E
F

Alternativer
(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens Kastet og Rygg
(1+3)
Nye Kastet og Rygg (2+3)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny sentralt i Stokke og
Andebu (4+5+6)
Som alt. D og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune (7)

Poeng

Sum
0+0

0

0+0
-2
-2+1+1

0
-2
0

-2+1+1+0
-2

0
-2

Poenggivingen i tabellen over er nærmere kommentert og vurdert i kapittel 5 – Konklusjon.
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4.3

Klimabelastning

Det er regnet ut fremtidig klimabelastning ved transport av avfall fra husholdninger til de ulike
stasjonene for alternativ A til F. Det understrekes av beregninger på dette nivået ikke kan gi
nøyaktige utslipp i tonn CO2 ekvivalenter. Resultatene kan likevel brukes som en indikasjon
på forventede utslipp i fremtiden, og for å gi en rangering av hvilke alternativer som medfører
lave og høye utslipp av klimagasser.

4.3.1

Forutsetninger

Det er benyttet en beregningsperiode fra 2018 til 2040. Økt befolkningsvekst i de tidligere
kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord er hentet fra statistikk fra SSB1. Det er antatt at
antall besøk, som vist i Tabell 4, øker lineært med økt befolkningsmengde.
Ved beregning av transport fra husholdning til stasjoner er det benyttet kommunesentrum i
de tidligere kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord som grunnlag. Dette gir selvfølgelig
en usikkerhet i beregningene, da alle innbyggere ikke bor i kommunesentrum. Men likevel
anses dette som en grei antakelse for beregninger på dette nivået. Kjøreavstand en vei er
oppgitt i Tabell 5.
Det er lagt til grunn TØIs trendbane for utvikling i personbilparken2. På bakgrunn av denne er
det laget et scenario for utvikling av utslipp per gjennomsnittlige kjøretøy-km 2018-2040 år.
Dette medfører en el+hybridbil andel på 26% i 2018 og 70% i 2040.

4.3.2

Resultater

Figur 8 viser utslipp av klimagasser i tonn CO2 ekvivalenter pr år, for transport fra
husholdninger til de ulike stasjonene, for alternativ A til F. Årlige utslipp ligger på mellom 160
til 380 tonn CO2 ekvivalenter. Alternativ A, B, D og E har relativt like store klimagassutslipp,
mens alternativ C har rundt 50% høyere utslipp og alternativ F har rundt 130 % høyere
utslipp av klimagasser sammenliknet med alternativ A, B, D og E.

SSB: Framskrevet folkemengde, etter tid, region, statistikkvariabel, Middels nasjonal vekst (Alternativ
MMMM)
2 https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43853
1
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sentralt i Stokke (3+4+5+6)
og Andebu
(4+5+6)
Figur 8: Klimagassutslipp i tonn CO2 ekvivalenter pr år for transport fra husholdninger til de ulike stasjonene, for
alternativ A til F.

I Figur 9 er utslipp akkumulert i perioden 2018 til 2040.
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Alt A: Dagens situasjon (1+3)
Alt B: Nye Kastet og Rygg (2+3)
Alt C: Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Alt D: Ny stasjon sentralt i Sandefjord, ny sentralt i Stokke og Andebu (4+5+6)
Alt E: Som alt. 3 og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Alt F: Ny stasjon sammen med Tønsberg (7)
Figur 9: Akkumulerte klimagassutslipp, 2018 til 2040, i tonn CO2 ekvivalenter pr år for transport fra husholdninger
til de ulike stasjonene, for alternativ A til F.

I Tabell 8 er alternativene gitt poeng etter hvor stor klimabelastning de har i forhold til A (0alternativet).
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Tabell 8: Poenggiving av alternativene i forhold til klimabelastning

A
B
C
D
E
F

Alternativer
(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens Kastet og Rygg (1+3)
Nye Kastet og Rygg (2+3)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny sentralt i Stokke og Andebu
(4+5+6)
Som alt. 3 og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune (7)

Poeng
0
0
-3
-2
-1
-4

Poenggivingen i tabellen over er nærmere kommentert og vurdert i kapittel 5 – Konklusjon.

4.4

Investerings- og driftskostnader

I dette kapitlet gis et grovt anslag på investerings- og driftskostnader og hvilken konsekvens
dette vil få for renovasjonsgebyret for alternativ A til F. En beregning av investerings- og
driftskostnader pr. stasjon er vist i vedlegg 2.
Basert på kostnadene er det beregnet hvilken prosentvis endring de ulike alternativene gir på
renovasjonsgebyret. Det er for alle alternativene satt som utgangspunkt at stasjonen(e) blir
tatt i bruk i 2018. For investeringer vil da full effekt sees for gebyret i 2019 og vil har brukt
prosenten for dette året i beregning. Når det gjelder driftskostnader er den prosentvise
endringen basert på gebyret for 2018. Basis for beregningene er økonomiplanen for 2018 til
2021.
Når det gjelder Kastet og Rygg er kjøp ikke aktuelt, siden det her allerede ligger en
gjenvinningsstasjon. For Rygg ligger tomtekostnaden inne som leie av tomt i driftskostnad.
Når det gjelder Kastet, er rådmannen usikker om eierskapet til tomten ligger innenfor
selvkostområdet eller ikke. I dette studiet har vi lagt til grunn at eierskapet ligger innenfor
selvkostområdet og leiekostnader for tomt er dermed satt til 0.
Som grunnlag for beregning av driftskostnader ved de ulike stasjonene, er det dagens Kastet
som er lagt til grunn, og vi har fått frem en pris pr. ansatt og pr. tonn avfall. Vi har da benyttet
disse to faktorene for å beregne driftskostnadene ved de andre stasjonene, unntatt Rygg,
hvor tall fra Vesar er oppgitt. Investeringskostnadene er delt inn i byggekostnad og kjøp av
tomt.
Tabell 9 angir investering, drift og prosentvis endring av gebyr for alternativene A til F for et
standard renovasjonsgebyr pr. stasjon.
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Tabell 9: Investering, drift, prosentvis endring av gebyr og poeng pr. alternativ

Nr. Alternativene

(0-alternativet)
Dagens
A. situasjon (1+3)
Nye Kastet og
B. Rygg (2+3)
Ny stasjon
sentralt i
C. Sandefjord (4)

Byggekostnad

Kjøp av tomt Sum investering

Driftskostnad

*Endring i
**Prosent- Poeng
driftskostnad i vis endring
forhold til
i gebyr
dagens
situasjon

0

0

0 14 200 000

0

0,0

0

30 000 000

0

30 000 000 14 200 000

0

4,1

-1

42 000 000

5 000 000

47 000 000 14 000 000

-200 000

5,5

-2

28,4

-3

34,3

-4

-3,0

1

Ny stasjon
sentralt i
Sandefjord, ny
sentralt i
Stokke og
D. Andebu (4+5+6) 92 000 000 12 500 000 104 500 000 22 500 000
8 300 000
Som alt. 3 og
fortsatt bruk av
E. Rygg (3+4+5+6) 92 000 000 12 500 000 104 500 000 25 700 000
11 500 000
Ny stasjon
sammen med
F. Tønsberg (7)
25 000 000
8 000 000
33 000 000 10 500 000
-3 700 000
*Driftskostnad i dagens situasjon er summen av driftskostnad for Kastet og Rygg, totalt 14,2 mill
**Prosentvis endring er summen av gebyrendring for investering og drift.
Endring for investering tar utgangspunkt i 2019 fordi man da har fått full effekt av investeringen.
Det er økonomiplanen for 2018 til 2019 som ligger til grunn for endringen knyttet til investering.
Endring for drift tar utgangspunkt i gebyret for 2018.

Poenggivingen i tabellen over er nærmere kommentert og vurdert i kapittel 5 – Konklusjon.
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5

KONKLUSJON

Poenggivingen, som fremgår av tabellene under, er hentet fra Tabell 7, Tabell 8 og Tabell 9 i
kapittel 4.
Poenggivingen er gjort etter beste skjønn. Poengskalaen for vekting av alternativene
innenfor de tre ulike temaene under er noe ulike. Skalaene er kun ment for å få frem en
innbyrdes vekting innenfor hvert av temaene.
I Tabell 10 er poeng for alternativene innen nærmiljø, kjøreavstand og veistandard
sammenstilt.
Tabell 10: Sammenstilling av poeng for alternativene innen nærmiljø, kjøreavstand og veistandard

Alternativer

A
B
C
D
E
F

(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens Kastet og
Rygg (1+3)
Nye Kastet og Rygg (2+3)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny sentralt i Stokke
og Andebu (4+5+6)
Som alt. 3 og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune (7)

Nærmiljø,
kjøreavstand
og
veistandard
0
0
-2
0
0
-2

Av tabellen ser man at alternativ A(0-alternativet), B, D og E kommer best ut. Alt. B har
samme lokalisering som 0-alternativet. Score mht. nærmiljø mv. kommer derfor likt ut som 0alternativet. Når det gjelder alt. D og E utlignes dårlig score for økt kjøreavstand til ny stasjon
på Fokserød mot kortere kjøreavstand til ny stasjon i Andebu og Stokke. Alternativene lander
dermed i sum likt som 0-alternativet. Alternativ C og F kommer dårligere ut enn 0alternativet. Hovedårsaken er økt kjøreavstand for brukerne.
I Tabell 11 er poeng for alternativene innen klima sammenstilt.
Tabell 11: Sammenstilling av poeng for alternativene innen klimabelastning

Alternativer
A
B
C
D
E
F

(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens Kastet og
Rygg (1+3)
Nye Kastet og Rygg (2+3)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny sentralt i Stokke
og Andebu (4+5+6)
Som alt. 3 og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune (7)

Klimabelastning
0
0
-3
-2
-1
-4

Av tabellen ser man at alternativ A (0-alternativet) og B kommer best ut. Alternativ F kommer
dårligst ut. Årsaken er at den vesentlig lengre kjøreavstanden for innbyggerne i tidligere
Sandefjord kommune slår veldig hardt inn her
I Tabell 12 er poeng for alternativene innen investerings- og driftskostnader sammenstilt.
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Tabell 12: Sammenstilling av poeng for alternativene innen investerings- og driftskostnader

Alternativer
A
B
C
D
E
F

(0-alternativet, dagens situasjon) Dagens Kastet og
Rygg (1+3)
Nye Kastet og Rygg (2+3)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord (4)
Ny stasjon sentralt i Sandefjord og ny sentralt i Stokke
og Andebu (4+5+6)
Som alt. 3 og fortsatt bruk av Rygg (3+4+5+6)
Ny stasjon sammen med Tønsberg kommune (7)

Investeringsog driftskostnader
0
-1
-2
-3
-4
1

Av tabellen ser man at alternativ A (0-alternativet) kommer best ut. Årsaken er at alternativet
ikke inneholder investeringer for Nye Kastet. Alternativ F kommer nest best ut fordi
investerings og driftskostnader vil deles med Tønsberg kommune.
Samlet konklusjon
Ut fra en samlet vurdering kommer alternativ A – (0-alternativet) Dagens Kastet og Rygg
(1+3) best ut. Årsaken er at alternativet ikke inneholder investeringer for nye Kastet og at den
kommer likt ut eller bedre i forhold til nærmiljø, reiseavstand, veistandard og klimabelastning,
sammenlignet de andre alternativene. Det nest beste alternativet er B – Nye Kastet og Rygg
(2+3). Dette alternativet er like gunstig som 0-alternativet mht. nærmiljø, reiseavstand,
veistandard og klimabelastning, men har investeringskostnader for etablering av nye Kastet.
Siden Kastet har et stort behov for oppgradering, er vår vurdering at alternativ B – Nye
Kastet og Rygg (2+3) er det beste alternativet.
Vår anbefaling er at Sandefjord kommune går inn for alternativ B – Nye Kastet og Rygg
(2+3).
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VEDLEGG 1 - IKKE AKTUELLE LOKALITETER
Den 02.03.18 ble det gjennomført en befaring til mulige lokaliseringer av
gjenvinningsstasjoner. Aktuelle lokaliseringer fremgår av rapporten. Her gis en oversikt over
lokaliteter som av ulike årsaker har blitt vurdert som uegnet til etablering av en
gjenvinningsstasjon.
Tassebekk
Ny stasjon sentralt i Sandefjord: Skogsområde på motsatt side av gamle E-18 ved
krematoriet. Uheldig lokalisering med nærhet til krematoriet.
Torp Øst
Ny stasjon sentralt i Sandefjord eller ny stasjon sentralt i Stokke: Adkomsten vurderes som
uegnet med dagens veiløsninger.
Lillevarskogen, Stokke
Ny stasjon sentralt i Stokke: Det er ikke tilgjengelig areal til en gjenvinningsstasjon.
Kommunalt verksted/lager, Andebu
Ny stasjon sentralt i Andebu: Vestre Andebuvei 99: Tomten er på ca.5 daa og vurderes som
for liten. Bolighus ligger tett opptil på både nord og sørsiden. Se Figur 10.

Figur 10: Kommunalt verksted/lager i Andebu

Kommunalt renseanlegg, Gravdal
Ny stasjon sentralt i Andebu: Det er ikke plass på tomten.
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Kullerød, Andebu
Ny stasjon sentralt i Andebu: Det er mottak av hageavfall her i dag. Adkomsten er svært bratt
og vurderes derfor som uegnet for en gjenvinningsstasjon. Se Figur 11.

Figur 11: Hageavfallsmottak ved Kullerød
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VEDLEGG 2 – INVESTERINGS- OG DRIFTSKOSTNADER
PR. STASJON
Stasjon

Byggekostnad

1 Dagens Kastet
2 Nye Kastet

Kjøp av tomt Sum investering

Driftskostnad

0

0

0

11 000 000

30 000 000

0

30 000 000

11 000 000

0

0

0

3 Rygg

Kommentar

3 200 000 Leie av tomt ligger inne i driftskostnaden
Investeringskostnadene omfatter bl.a.
spregning av tomt, en ca. 600 meter lang
adkomstvei og VA-ledning til en samlet
kostnad på ca. 12 mill.
Foruten kjøp av selve tomten er det lagt inn
en kostnad for kjøp av areal på ca. 5 daa til
adkomstvei.

Ny stasjon
sentralt i
4 Sandefjord

Dersom ny Kodalvei blir anlagt, vil man
kunne oppnå en betydelig besparelse
14 000 000 knyttet til adkomstveien

42 000 000

5 000 000

47 000 000

Ny stasjon
5 sentralt i Stokke

25 000 000

5 000 000

30 000 000

4 500 000

Ny stasjon
6 sentralt i Andebu

25 000 000

2 500 000

27 500 000

4 000 000
Tallene angir Sandefjords andel.
Innbyggertall nye Tønsberg kommune blir
ca. 50 000 og Sandefjord 60 000. Sum 110
000. Prosentvis fordeling 45/55.
Byggekostnad på om lag 45 mill. 45
mill*0,55=25 mill
Kjøp av tomt om lag 14 mill. 14 mill*0,55=8
mill

Ny stasjon
sammen med
7 Tønsberg

25 000 000

Sandefjord Kommune

8 000 000

33 000 000

Driftskostnad er satt 25% lavere en ny
stasjon sentralt i Sandefjord pga.
10 500 000 stordriftsfordel

Asplan Viak AS

