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RENOVASJONSTEKNISK PLAN (RTP)
BBB1 Jacob Kjødesveg/ Paradisalléen.

Innledning
Plannavn og -ID:
Gårds- og bruksnr:
Antall boenheter:
Boligtype:
Maksimal gåavstand
til nedkast:

Fana, gnr. 13 bnr. 200 mfl. Jacob Kjødes veg, Nasjonal arealplan-ID 4601_65560000
13/200, -175 og 179
30
3-4 mindre boligblokker i 3-4 etasjer
55m

Renovasjonsteknisk avfallsplan er utarbeidet for planlagt byggeprosjekt på del av boligområdet som inngår i planarbeid for
reguleringsplan, Fana, gnr. 13 bnr. 200 mfl. Jacob Kjødes veg, og er utarbeidet av LINK arkitektur AS på vegne av JACOB
KJØDE BOLIGEIENDOM AS.

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning redegjør for kommunens ansvar og BIR / kunder sine plikter.
Gjeldende RTP skal være et dokumentasjonsgrunnlag for BIR, kommunal myndighet og tiltakshaver for å sikre at bestemmelser
gitt i gjeldende forskrift blir forsvarlig gjennomført og ivaretatt. I RTP inngår prosjekt-dokumentasjon som beskriver
rammebetingelser, valg av løsning, dimensjonerings- og kapasitetsberegninger og andre renovasjonstekniske forhold.
RTP er utarbeidet iht. Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning, Askøy og Bergen kommuner,
Hordaland og BIRs renovasjonstekniske veileder, versjon 1, 2018, ref. BIRs nettside før endring 04.11.2019.

LINK arkitektur AS / Dreggsalmenningen 10/12, NO-5003 Bergen / T.+47 55 57 34 00 / F.+47 55 57 34 01 / bergen@linkarkitektur.no / www.linkarkitektur.no
Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Generell del
Historikk
BIR har tidligere gitt positiv uttalelse til RTP for BB1 planlagt og dimensjonert som en felles løsning med S7 og S5. Denne
løsningen var av ulike grunner vanskelig å få gjennomført, og det ble sendt inn en alternativ løsning 04.12.2019, basert på en
reduksjon av antall boenheter. Det ble her foreslått en løsning med nedgravde beholdere med hydraulisk lift (Lift-o-mat). BIR stilte
seg ikke positiv til den skisserte alternative løsningen da den ville ha medført enda en type renovasjonsbil inn i området.
En ny revisjon av RTP, som baserer seg på en løsning der BB1 fortsatt løses helt uavhengig av S5 og S7, men med bunntømte
kontainere for avfallstypene papir/papp og plast, ble sendt inn 04.02.2020 og fikk positiv uttalelse fra BIR den 19.02.2020.
Ved oppstart av behandling av planen i august 2020 bes RTP revidert iht. gjeldende veileder fra BIR, dvs. at en tar høyde for nye
krav om matavfall og tekstiler. Avfalls- og kildesortering er et politisk viktig tema for Bergen.
Som en kommentar til dette har det vært særdeles tidkrevende å komme i mål med en tilfredsstillende renovasjonsløsning for
dette planforslaget. Det har vært jobbet med renovasjonsplanen kontinuerlig siden 2018, mange parter er involvert og det er
mange hensyn å ta. Kravet vedr. matavfall som en egen fraksjon kom helt på slutten av denne prosessen, like før siste revisjon
av planen. Løsningen slik beskrevet i RTP datert 04.02.2020.har krevd stor grad av samarbeidsvilje fra eksterne parter, spesielt
fra Statens Vegvesen, som nå er i full gang med å få priset og etablert allmenningen der avfallskontainerne er plassert. Det er
trangt om plassen grunnet mange installasjoner i grunnen, bla. en fjernvarmeledning som allerede er flyttet for å gi plass til plastog papiravfall for BB1. Det er ikke mulig å endre på plassering og antall nedgravde kontainere slik vist i denne revisjonen av RTP.
Vi ser derimot ikke bort fra at nye tekniske løsninger kan bli tilgjengelige i framtiden, noe som kan bidra til at det kan tilrettelegges
for egne fraksjoner for mat- og tekstilavfall.
BIR’s kommentar til dette er at for eksisterende anlegg må man i hvert enkelt tilfelle se hva som er den beste måten å håndtere
nye EU-krav som kommer. Det kan f.eks. løses ved å omfordele containerne slik at man får en til matavfall, eller splitte
containerne. Mobilt avfallssug har dessverre vist seg å ikke være godt egnet for matavfall. Videre krav om utsortering som måtte
komme i fremtiden er noe som vurderes fortløpende.

Planlagt løsning
Det planlegges nå å nytte nedgravde avfallsbeholdere av typen Metro fra Strømbergs Plast as. For restavfall planlegges det et
mobilt avfall-sug, med eget dockingpunkt, uavhengig av S5. Når det gjelder glass- og metall, er det normalt ikke behov for egen
kontainer da antall enheter er under 40. Nærmeste avfallsstasjon med UFF-kontainer for tekstiler og beholder for glass- og metall
finnes i en avstand på ca. 130m fra planområdet. Selv om denne skulle fjernes ved utbygging av S1, finnes tilsvarende i
Statsminister Michelsensveg og på Hop hhv. 1,1km og 1,4km unna planområdet. BIRs returpunkter for glass/metall er utstyrt med
nivåmålere som gir kontinuerlig informasjon om fyllingsgrad. På denne måten kan BIR kjøre dynamiske ruter for tømming av
containerne. Det vil med andre ord være kapasitet i nærområdet til 30 ekstra boenheter for glass/metall.

Metro oppstikk som blir synlige over bakken
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Løsning skal ha identifikasjonssystem for differensiering av renovasjonsgebyr. Måling av avfallsmengde fra husholdning ved
begrensing i innkast. Følgende dokumentasjon er vedlagt planen:
•

•
•
•
•

Utsnitt fra plandokumentasjon områdeplan /igangsatt reguleringsplan som omhandler renovasjon. Temaområde for
avfallshåndtering (oppsamlingssted/hentested) vist i plangrunnlag. Plankart- og bestemmelser Nasjonal arealplan- ID
4601_65560000.
Illustrasjonsplan, som viser prosjektet i geografisk sammenheng, oppstillingsplass og renovasjonspunkt.
Detaljplan (bebyggelsesplan/utomhusplan) som viser avfallsløsning, type bygninger og trafikal løsning for renovasjon med
sporingskurver for renovasjonsbil (lastebil 12m).
Detaljerte planer og snitt av planlagte avfallscontainere av typen Metro.
Avtale om veirett

Funksjonskrav
Det skal tilrettelegges for en fremtidsrettet avfallsløsning for 30 boenheter og avfallsanlegget skal være tilrettelagt for
kildesortering. Iht. RTV gjort gjeldende i november 2019 skal det også planlegges for sortering av matavfall fom. 2023 og
tekstiler 2025. Anlegget skal planlegges og utføres slik at det i den daglige bruken ikke oppstår sjenerende støy eller lukt.
Trafikksikkerhet er også svært viktig.
Universell utforming
Renovasjonsanlegget vil også bli nyttet av boligbygning hvor det er krav om tilgjengelig boenhet, jf. TEK 17 § 12-12. Anlegget
skal ha trinnfri adkomst og innkasthøyde for avfallet skal maks være 1,2 meter.
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Teknisk del
Dimensjonering og kapasitet
Renovasjonsanleggets kapasitet er dimensjonert iht. antall boenheter regulert i reguleringsplan plan ID 4601_6350000. Totalt
antall boenheter er nå 30, en reduksjon på 16 enheter i forhold til tidligere innsendt RTP.

Beregning for 30 boenheter (hele BB1)
Tabell avfallsmengde og frekvens (kilde; www.bir.no før endring 2019)

Antall
enheter

Avfall pr
boehet

Dimensjonerende
avfallsmengde

Forslag til disponering
av kontainere

Tømme
frekvens

Restavfall

30

100 liter

3000 liter

Mobilsug knyttet til eget eller
felles sugepunkt ved S5

1 pr uke

Papir papp kartong

30

140 liter

4200 liter

1 stk. * 5m2 uten
komprimering

1 pr måned

Plast-emballasje

30

160 liter

4800 liter

1 stk. * 5m2 uten
komprimering

1 pr måned

Glass- og
metallemballasje

30

Min. 10

300 liter

0 stk.

1 pr. måned

Tabell avfallsmengde og frekvens (kilde; www.bir.no etter endring 2019)

Antall
enheter

Avfall pr
boehet

Dimensjonerende
avfallsmengde

Forslag til disponering
av kontainere

Tømme
frekvens

Restavfall

30

80 liter

2400 liter

Mobilsug knyttet til eget
sugepunkt ved S5

1 pr uke

Papir papp kartong

30

140 liter

4200 liter

1 stk. * 5m2 uten
komprimering

1 pr måned

Plast-emballasje

30

160 liter

4800 liter

1 stk. * 5m2 uten
komprimering

1 pr måned

Glass- og
metallemballasje

30

Min. 10

300 liter

0 stk.

1 pr. måned

Matavfall

30

Min. 50

1500 liter

Evt. omfordeling/ splitting av
nedgravde kontainere

2 pr. måned
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Grunnlag for dimensjonering
Slik tabellene viser, blir det nødvendig med totalt 2 nedgravde avfallsdunker a 5m2 til plast og papir for å oppnå kapasitet iht.
behovet.
For BB1 skal det etableres mobilt avfallssug for restavfall med lagringstank med netto kapasitet (korrigert for fyllingsgrad 80%)
minimum 3000 liter (30 boenheter x 100 liter restavfall). Etter hvert som BIR får biler og tømmefrekvenser som er tilpasset
mobilsug med ulike fraksjoner, vil en kunne utvide med innvendig tank(er) for sortering av mat- og tekstilavfall.

Detaljbeskrivelse avfallsløsning/ utforming
For avfallstypen restavfall skal det etableres mobilt avfallssug mens for avfallstypene plast og papir skal renovasjon foregå
gjennom løsning med nedgravde containere som vist over. Det skal nyttes identifikasjonssystem for beregning av
avfallsmengde fra hver husholdning slik at differensiert avregning for renovasjonsgebyr kan gjennomføres.

Det skal benyttes containere av typen Metro, leverandør Strømbergs, målsatt snitt vist over.
For nedgravde bunntømte containere uten komprimering, må man ta utgangspunkt i mål på betongen som er 1665 mm, dvs. et
fotavtrykk på 1665x1665 mm. Kapasitet for nedgravde bunntømte containere er 5m3 og fyllingsgrad er 90%. Beregnet kapasitet
er 4,5m3. For container med komprimering, må det tas særskilte hensyn mht. grubetype.
Man kan velge blant tre kjente tømmesystemer; enkrok, 2-krok og Kinshofer. Den som her skal leveres er Kinshofer mushroom.
Når det gjelder bossug-systemene blir de på verdensbasis i dag brukt til innsamling av restavfall, papir, papp, plast, mat- og
tekstilavfall. I Sverige har de aktive mobile anlegg for innsamling av matavfall som fungerer veldig bra. Tekstilavfall vil kunne
håndteres omtrent på samme måte som restavfall. Når det gjelder produktutvalg er det i utgangspunktet 1 tank pr fraksjon, men
det finnes også noen kombitanker som kan løse 2 fraksjoner. Tankene finnes i flere forskjellige størrelser.
Om BIR i fremtiden får biler og systemer som håndterer mat- og tekstilavfall fra mobilt bossug, kan det planlagte tekniske rommet
i underetasjen enkelt deles opp med en tank per fraksjon.
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Det er avsatt et rom på ca. 40 m2 til avfallstanker og andre tekniske installasjoner i underetasjen

Plassering og utforming
Det planlegges å grave ned 2 kontainere og det er avsatt ca. 60m2 for plassering av disse og oppstillingsplass for kranbilen i
gatetunet mellom S5 og BB1. Plassering av anlegg er i et areal som i områdeplanen av avsatt til gatetun og det har derfor vært
holdt flere møter med Statens Vegvesen for å bli enige om en løsning.
Renovasjonsanlegget med område utformes i henhold til renovasjonsplan. Vi viser til vedlagt situasjonsplan som viser målsatt
plassering og adkomst for renovasjon. Statens vegvesen har krevd at nedkast for restavfall for felt BB1 plasseres i fasadelivet til
bygg A slik vist i vedlagte tegning. På sikt vil dette mobile bossug-anlegget kunne utvides til å håndtere også mat- og
tekstilavfall; se skisse over. Det er gitt veirett for renovasjonsbilens benyttelse av snuareal i S5, vedlagt.
Planlagt boligområde består av totalt fire små boligblokker. Boligblokk A og B har adkomst for gående fra veg, blokk C og D fra
felles uteområde. All parkering skal skje i underetasjen til S5 slik områdeplanen tilsier.
Avfallspunkt er plassert like nordvest for blokk A og er lett tilgjengelig for hele boligfeltet med universell tilkomst. Lengste
avstand til avfallspunkt for de til sammen 8 enhetene i hus C, er ca. 55 m., for de 3 enhetene i bygg D er det ca. 45m.
Resterende 19 enheter i bygg A og B har en avstand på under 50m meter og samtlige 30 boenheter når renovasjonsanlegget
trinnfritt.
Renovasjonsanlegget vil bli tilrettelagt for differensiert renovasjonsgebyr, en vil nytte volumbegrensning og id-system.
Avfallsmengde fra hver enkelt husholdning vil bli registrert og det er å anta at aktuelle system vil bidra til redusert
avfallsproduksjon. Samme system vil også hindre uvedkommende tilgang til anleggets containere.

Andre forutsetninger
For anlegget og innkastene gjelder følgende:
•
Nivåmåling er ikke medtatt i planlagt installasjon
•
Innkast- og volumbegrensning. (begrensing på størrelse pr. innkast)
•
Restavfall har et lukket skuffesystem løsning, dimensjon maks. 300mm med maksimalt 35 l innkast pr. skuffeåpning.
•
Papir/papp har innkastbegrensing, dimensjon åpning rektangulær maks 15x400mm
•
Identifikasjonssystem (ID – kontroll/bruk- og registering av bruker)
•
Digital registrering iht. ISO 14443 A. Systemet blir iht. BIRs BossID – standard og tilpasset differensiert gebyrmodell

6(8)

Kjøretøy -logistikk -veianlegg
Renovasjonskjøretøy nytter offentlig veg o_KV4 som tilkomstvei til renovasjonsanlegg, det er avsatt oppstillings- og snuareal på
o_KV5 for kjøretøy. Ved tømming vil ferdsel på vei o_KV5 i korte perioder være midlertidig stengt for kjøretøy, myke trafikanter
vil i svært liten grad bli berørt.
Renovasjonskjøretøy har adkomst fra Statsminister Michelsensveg, o_KV1 via oppgradert vegkryss til Jacob Kjødesveg inn mot
innkjørsel til parkering og varelevering for planlagt Rema 100 butikk i felt S5. Tilkomstveier har ikke helning på over 10%.
Renovasjonsbil benytter seg av den kommunale Jacob Kjødesveg, o_KV4 og svinger til venstre inn på o_KV5 og
oppstillingsplass i nytt gatetun i enden av o_KV5. Etter tømming rygger bilen inn i planlagt vareleveringshammer inne i S5 og
svinger til høyre ut i Jacob Kjødesveg. Helning er mindre enn 10%. Det er signert en privatrettslig avtale som sikrer vegrett for
BB1 for denne snuhammeren. Avtalen følger vedlagt.

Tilkomstvei, utkjøringsvei, vendehammer og oppstillingsplass for renovasjonsbil er iht. BIRs veileder og tilfredsstiller krav til
både lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10), jf. Statens vegvesens håndbok R412.
Underlag har fast asfaltert dekke.
Oppstillingsplassen er tilnærmet plan og tilfredsstiller med god margin BIRs krav på maksimalt 2 % tverrfall og 6 % helning i
lengderetning. Kranbilen overholder avstanden fra containerne på 0,5 m. Oppstillingsplassen vil bli ivaretatt med «parkering
forbudt»-skilt. Støttelabben er plassert 0,2 m høyere enn renovasjonsbil og har fast dekke som tåler akseltrykk på 11,5 tonn. Det
er ingen bygningsmasse, skilt, el. som er i konflikt med kranløftet, dvs. minst 1 meter fra container. Det er 15 m fri høyde i
tilknytning til kranløftet.
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Oppsummering
Renovasjonsteknisk avfallsplan er utarbeidet i et samarbeid mellom tiltakshaver, leverandør og ansvarlig søker LINK Arkitektur
AS. Den er utarbeidet iht. retningslinjer gitt av BIR og Bergen kommune.
Planen sikrer en forskriftsmessig behandling og ivaretakelse av aktuelle tema og bestemmelser angående avfallsløsning for
gjeldende område.
Det bes om snarlig tilbakemelding / uttale til denne reviderte planen.

Bergen 31.08.2020
Ansvarlig søker for BB1, Jacob Kjøde Boligeiendom As

Elin Heimark
Nestleder team Bergen, sivilarkitekt
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