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I forbindelse med detaljregulering for nytt boligområde i Naustdalen skal det utarbeides en renovasjonsteknisk plan
iht. retningslinjer og krav gitt i BIR sin veileder (RTV).

Søknad om godkjenning av Renovasjonsteknisk plan (RTP)
Nøkkelinformasjon:

REV.01
REV.02
REV.03
REV.04
REV.05

-

PlanID
Gnr./Bnr.
Antall boenheter
Avfallsløsning
Boligtype

1201_65640000
Gnr. 35 bnr 747 mfl.
44
Nedgravd bunntømte containere/mobilt bossavsug
Rekkehus og leiligheter

-

Maksimal gåavstand til nedkast

95 meter (restavfall)
196 meter (plast, matavfall, papp og metall)

06.02.2020
21.04.2020
18.05.2020
18.06.2020
07.10.2020

RTP plan Naustdalen Søreide
OPPDATERT ETTER NY RTV
OPPDATERT ETTER INNSPILL FRA BIR
OPPDATERT ETTER INNSPILL FRA BIR RUNDE 2
OPPDATERT ETTER INNSPILL FRA BIR RUNDE 3
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1.

Generell del
Hovedløsning
For boligområdet skal det benyttes en kombinasjonsløsning av nedgravde bunntømte containere og
mobilt avfallssug. Dette innebærer at restavfall får nedkast midt i planområdet og blir sugd bort til
oppstillingsplassen ved tømming, mens plast, matavfall, papir/papp/drikkekartong og
glass/metallembalasje skal ha bunntømte containere ved oppstillingsplassen.
Opprinnelig ønsket man en løsning der alt av avfall ble samlet på enden av planområdet. BIR hadde
innvendinger til denne løsningen fordi avstanden for de boligene helt nord ville blitt nesten 200
meter for å komme seg til renovasjonsplassen. BIR vil ikke kjøre inne på planområdet, så da blir det
vanskelig å få til en løsning i midten for alle typer avfall. Foreslått løsning på dette er et mobilt
avfallssug som kun har løsninger for restavfall. Tanken med en kombinert løsning er at det er
restavfall som kastes oftest fra husholdningene og ved å ha dette plassert i midten av planområdet
er godt nok mtp. avstand til renovasjonsområdet.
Renovasjonsløsning etableres i tråd med krav og retningslinjer fra BIR, med unntak av de to
punktene under. Begrunnelse for manglende oppnåelse medfølger nederst i rapporten.
-

10 % stigning i tilkomstveg.
Maksimalt 100 meter til nedkast

Plandokumentasjon
Utkast til planforslag ligger vedlagt «Vedlegg 1». Planforslaget vil bli oppdatert i tråd med RTP.
Planforslaget kan bli endret på andre måter underveis i planprosessen. Dersom endringer har
betydning for RTP vil denne søknaden bli revidert.

Temaområde
I detaljreguleringen vil det komme frem hvilket område som er avsatt til renovasjonsteknisk
løsning. I plankartet er det illustrert en oransje sone f_BRE. I og med at dette er en revisjon av
første RTP er ikke plankartet oppdatert etter den nye løsningen med nedkast i midten av
planområdet og utvidet/endret f_BRE område i sør. Plankartet oppdateres i tråd med RTP dersom
RTP godkjennes.

Plankart oppdateres hvis løsning
blir godkjent av BIR.
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Detaljplan
Detaljplan/utomhusplan er vedlagt i denne søknaden, vedlegg 2. Detaljplanen viser boligområdet,
avkjørsel til planområdet samt øvrige veger. Tilkomst og snumuligheter er nærmere beskrevet i
kapittel 2.5. Detaljplanen har samme status som plankartet, det oppdateres med renovasjon i
midten av planområdet og endret renovasjonsområde i sør dersom løsningen godkjennes av BIR.
Illustrasjonsplan oppdateres hvis
løsning blir godkjent av BIR.

Byggetrinn
Byggetrinnene får ingen konsekvens for avfallsløsningen.
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2.

Teknisk del
Dimensjonering og kapasitetsberegninger
For planområdet er det gjennomført kapasitetsberegninger for restavfall, papir og papp, og plast.
Boligområdet er planlagt for 46 boenheter, og det legges til grunn at det skal benyttes bunntømte
containere og mobilt avfallssug.
I tabellen under er det listet opp kapasitetskrav for de ulike avfallstypene. Denne er hentet fra BIR
sin veileder for RTP.

2.1.1

Nedgravde bunntømte containere.
Det er lagt til grunn at containere skal ha en kapasitet på 5000 liter.
Anntall
boenheter

3080
6160
7040
440
1320

Volum i
avfallsløsning
5000
5000
5000
5000
5000

Sum måned

18040

35000

Fyllingsgrad

52 %

Avfallstype
Restavfall
Papp/papir
Plast
Glass/metall
Matavfall

Krav til Volume
70 l/uke
140 l/måned
160 l/måned
10 l/måned
30 l/måned

SUM
44
44
44
44
44

Antall
konteinere
1
2
2
1
1

Benyttet
kapasitet
62 %
62 %
70 %
9%
26 %

Restavfall
Kapasitetsbehovet for restavfall er beregnet til å være 3080 liter med ukentlig tømming. Det
foreslås å etablere 1 stk. tank med kapasitet 5 m3/ 5000 liter.
Papp/papir
Kapasitetsbehovet for papp og papir er beregnet til å være 6160 med månedlig tømming. Det
foreslås å etablere 2 stk. bunntømt container med kapasitet 2x 5m3 / 2x5000 liter.
Plast
Kapasitetsbehovet for plast er beregnet til å være 7040 liter med månedlig tømming. Det
foreslås å etablere 2 stk. bunntømt container med kapasitet på 2x 5m3 /2 x 5000 liter.
Glass og metall
Kapasitetsbehovet for glass og metall er beregnet til å være 440 liter med månedlig tømming.
Det foreslås å etablere 1 stk. bunntømt container med kapasitet 5 m3/ 5000 liter.
Matavfall
Kapasitetsbehovet for matavfall er beregnet til å være 2640 liter med tømming to ganger i
måneden. Det foreslås å etablere 1 stk. bunntømt container med kapasitet 5 m3/ 5000 liter.
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Detaljutforming av avfallsløsning
Avfallsløsning for planområdet er kun skissert i plan, og viser et overordnet forslag til arealbehov,
tilkomst og utforming av hentepunkt. Tilkomsten er tenkt at lastebilen skal kjøre rett inn i
avkjørselen til boligområdet og foretar en snuing med en gang. Da står man riktig veg etter
tømmingen og kan nå kjøre rett ut når tømmingen er utført. Kantlinjen er endret fra forslag sendt
inn 21.04.20, slik at det er plass til å få tømmebilen inn på planområdet.
Oppstillingsplassen er lik for avfallssuget og de bunntømte containerne. Den får ikke større tverrfall
en 2 %, og lengdefall mindre enn 4 % etter kravene i RTV. Det er også satt av plass til støttelabber
på fast underlag med krav til aksellast. Området med der støttelabber skal settes ned er ikke mer
enn 0,3 m høyere enn renovasjonsbilen. Avstand mellom containere er 0.2 m, og samtlige
containere er plassert innenfor en radius på 6m når kranbil skal tømme, med unntak av den ene
containeren for plastavfall som er akkurat i grensen innenfor radiusen på 6m. Den klarer kravet til
radius på 7m for plastavfall. Det er over 1m avstand fra container til bygg, mur, trær, stolper etc, og
fri høyde på 15m over renovasjonsanlegget.
Tømmepunktet for avfallsuget ligger innenfor kravet til radius i avfallsuget på 4,2 og 5,5 meter. Blå
farge viser plast, gul viser papp, grønn viser matavfall og lysblå viser metall. Den røde firkanten med
sirkel inni viser påkobling av bossavsuget til de containeren som er lokalisert sentralt i planområdet.
Der viser oransje container restavfall (ikke bestemt eksakt hvor nedkastet og tanken plasseres).
Det første bildet under viser mål for kranløft til bunntømte containere, mens det andre bildet viser
mål for sugebil til det mobile avfallsuget med skisse fra BIR inne som xref. Sugepunktet ligger
innenfor radiusen til lastebilen. Oppstillingsplassen er lik for begge renovasjonsløsningene.
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På bildet under vises hele avfallsløsningen med restavfall i midten av planområdet. Som nevnt i
forrige avsnitt er det ikke bestemt eksakt hvor nedkastet og tanken plasseres, men det blir midt i
planområdet. Rørtrase blir også avklart i senere fase.
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Tømmehyppighet
I RTV kommer det frem forslag til hvor ofte avfall skal hentes. BIR sin tømmeplan er lagt til grunn
for de ulike avfallstypene.
•

Restavfall:

1g. / uke

•

Papp og papir:

1g. / mnd

•

Plastembalasje:

1g. / mnd

•

Matavfall:

2g. / mnd

•

Glass og metall:

1g. / mnd

Teknisk innretninger/utstyr for hentested
Det er ikke nødvendig med tekniske innretninger ved avfallsstasjon. Det skal benyttes
kranbil/sugebil ved henting av avfall, og det forutsettes at denne har nødvendig utstyr for å utføre
oppgaven.
Adkomst til renovasjonsområde skal ha universell utforming. Det skal etableres belysning rundt ved
avfallsstasjon. Belysning skal plasseres slik at de ikke er til hinder for kranløft/suging. Det vil også bli
satt opp «parkering forbudt»-skilt foran oppstillingsplassen.

Tilkomst for kranbil
Detaljreguleringen viser adkomstveg og avkjørsel til planområdet. Løsningen tilfredsstiller krav i til
Statens vegvesens håndbok N100 for tilkomst, utkjøring, snumulighet og oppstillingsplass, med
unntak av avviket for stigning som er omtalt både i starten og slutten av RTP-en. Vegen ned fra
fylkesvegen er omregulert fra privat veg til offentlig veg i gjeldende kommunedelplan. I
detaljreguleringen blir det tatt inn krav i planbestemmelsene om at det skal være utført
bæreevnemåling på vegen før igangsettingstillatelse kan gis. Oppdatert RTP til byggesaken vil ta
med resultat fra bæreevnemålingen. Dimensjonerende kjøretøy er lastebil på 12m. For kranbilen er
det lagt til grunn en kranradius på 6m (7m for plast), og kranbil skal nå midt av container. For
sugebilen er det lagt til grunn at dokkingpunkt plasseres mellom radius 4,2 og 5,5. Oppstillingsplass
får ikke større tverrfall en 2 %, og lengdefall mindre enn 4 %.

10200223-TVF-NOT-001

07. oktober 2020 / Revisjon 05

Side 7 av 12

multiconsult.no

Lastebilen har tilkomst fra Ytrebygdsvegen og inn i planområdet. Denne tilkomstvegen har en
komplisert avkjørsel/kryss situasjon med rampe opp til takparkering, og to kommunale veger som
går ned langs bygget på begge sider. På grunn av dagens fall på vegene, rampen og atkomst til bygg
i de ulike vegene, lar det seg ikke gjøre å endre fall på tilkomstveg, uten å måtte endre bruk
næringsbygg og stenge atkomster.

På grunn av den komplekse situasjonen i tilkomstvegen kan fallet på tilkomstvegen ikke bedres.
Stigning på tilkomstveg gir utfordrende henting enkelte vinterdager. Dette løses ved å ha god
reservekapasitet i anlegget, slik at avfall kan hentes når kjøreforholdene er akseptable.
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Adkomst fra tilkomstvegen og inn til planområdet:
I utklippene nedenfor er sporing for lastebil illustrert. Det er lagt til grunn lastebil (12 m) som er
gjeldende for både kranbil og sugebil. Det er lagt opp til at lastebilen kjører rett inn i planområdet
og snur der inne. Snubevegelsene er løst ved å benytte området på baksiden av de to blå
containerne for plast. Følgende mønster er lagt til grunn: lastebilen kjører inn med fronten mot
garasjeporten, foretar en rygging bak avfallssuget så langt man trenger for å klare svingen frem
igjen. Etter ryggingen kjører lastebilen frem langs kanten og stiller seg opp for tømming. Bilde nr.2
viser utkjøringen for lastebilen.
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Trafikksikkerhetsanalyse
Bildet under viser ferdselsårer for myke trafikanter i tilknytning til
renovasjonsområdet/planområdet. De røde linjene viser bevegelser for myke trafikanter på
offentlig grunn og hvordan de vil bevege seg inn mot planområdet. Den lyseblå linjen viser
gangmønsteret inne på planområdet og ferdselsåren gjennom planområdet. Med busstopp på
nordsiden av planområdet, er det sannsynlig at «Søreidneset» blir brukt som hovedadkomst for
myke trafikanter, og det blir derfor mindre konflikter med renovasjonsplassen. Det er likevel
sannsynlig at den lyseblå linjen vil bli brukt som «snarveg» for de som skal nordover og forbi
planområdet.
Til vanlig, når det ikke er tømmebil på oppstillingsplassen, vil myke trafikanter sannsynligvis gå langs
renovasjonsplassen og inn på/gjennom planområdet. Under tømming kan de bruke fortauet på
motsatt side.
Vurderingen er at trafikksikkerheten for myke trafikanter er godt ivaretatt gjennom tømming av
avfall.
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3.

Begrunnelse for fravik
Som nevnt i innledningen er det et krav i veilederen som ikke er tilfredsstilt.
A) 10 % stigning i tilkomstveg.
B) Maksimalt 100 meter til nedkast (delvis løst).

Begrunnelse A.
I nedkjøringen til Ytrebygdsvegen (tilkomstveg) er de eksisterende forholden kompliserte. Som en
kan se av bilde under har en et næringsbygg med bratte veger på hver side av bygget, samt atkomst
til taket. Dette medfører at det ikke lar seg gjøre å endre stigningen på vegen uten å gjøre drastiske
grep, som å endre bruk av næringsbygg, stenge innkjøring til bygget for å nevne noen. Det er for
omfattende endringer som må til for at dette skal bli en løsning som tilfredsstiller kravene som
stilles. Vi mener eksisterende løsning er akseptabel.

På grunn av vanskelige kjøreforhold vinterstid er det tatt høyde for å gi avfallshåndteringen
tilstrekkelig restkapasitet til at avfallstømming kan utsettes i enkelte perioder.

Begrunnelse B
I det første forslaget hadde vi tenkt at hele renovasjonsplassen skulle plasseres i sør, og de som
måtte gå lengst for å kaste boss måtte gå nesten 200 meter. Dersom en skal oppnå kravet i TEK17
om 100 meter fra bolig til nedkast, har en to muligheter slik vi har vurdert det. Den ene er å legge
nedkast i midten av boligområdet. Den andre er å legge nedkast i begge ender av boligområdet.
I løsningen med å legge nedkast i midten, vil en måtte kjøre inn i midten av boligområdet og ta en
stor del av grøntarealet til atkomst og snuplass. Dette er ikke en løsning BIR ønsker heller, så vi har
sett bort fra den. En annen måte å løse nedkast i midten på er mobilt avfallssug. Dette løser ikke
hele problemet da det kun håndterer restavfall og matavfall, men er vurdert til å være tilstrekkelig
siden det er disse avfallstypene som oftest blir kastet.
I løsningen med nedkast i begge ender vil en få utfordring i nord med løsning og universell
utforming pga. store nivåforskjeller og vanskelige snuforhold. I dette alternativet vil en måtte
akseptere de samme utfordringene i tilkomstvei ved bosshenting, som i løsningen vi har foreslått.
Ettersom eiendommen er lang og smal og har store høydeforskjeller gir plassering for
avfallsløsningen seg selv i stor grad. Hvordan tomten best mulig kan utnyttes med tanke på boliger,
fremkommelighet og uteområde blir de styrende parameterne for at løsningen må plasseres i sør.
Denne plasseringen medfører at lengste avstand til nedkast for plast, matavfall, papp og
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metall/glass blir 196 meter og 95 meter for restavfall, men er i vår totalvurdering den beste
løsningen.
Vedlegg:
Vedlegg 1: Detaljregulering, Naustdalen Søreide
Vedlegg 2: Utomhusplan Naustdalen
Vedlegg 3: Kapasitetsberegninger avfallsløsninger
Vedlegg 4: Alternative løsninger

Vedlegg 4 - Alternative løsninger
Alternative løsninger er vurdert ut fra
- Tomtens beskaffenhet
- Behov til boligfelt
- Eksisterende infrastruktur
Tjenestene som BIR tilbyr gjennom sine avfallsløsninger gir et bredt spekter av muligheter innenfor
ulike typer boligområdet. I planområdet vårt er det store nivåforskjeller og eiendommen strekker
seg som en smal stripe langs Fv. 556 fra nord mot sør.
Det er i hovedsak to forhold som styrer valget bossløsning. Det ene er plassering og det andre er
avfallsbilens muligheter for å kjøre i tilkomstveg med 13.2 % stigning.
Annen aktuelle løsninger

Dersom BIR ikke kan godkjenne en løsning med kranbil/sugebil, vil det være aktuelt for
boligområdet å fremme ønske om denne type løsning. Den har imidlertid ikke løsning for matavfall
og glass/metall.
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