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V.I.T. Bolig AS

Årstad, gnr. 13, bnr. 996 m fl.

STORETVEITHAGEN BOLIG
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1.

INNLEDNING
Denne renovasjonstekniske planen (RTP) tar for seg et nytt boligområde som planlegges bygget
øst for Storetveitvegen (fv 582) i Årstad bydel langs grensen mot Fana. Området ligger rett over
vegen for Storetveitmarkene, mellom krysset mot Fantoftvegen i sør og Vestre Fantoftåsen i
nord. Tilkomstveien til området for beboere og besøkende skal skje via kryss fra Fantoftvegen.
For renovasjonsbil vil tilkomst skje fra Vestre Fantoftåsen.
De 46 eksisterende rekke- og tomannsboligene med adresse i denne vegen har også tilkomst
herfra. Disse boligene fordeler seg omtrent likt videre nordover og sørover langs Vestre
Fantoftåsen – der de i sør ligger i bakkant og ovenfor ny boligbebyggelse. Eksisterende boliger
inngår ikke i avfallsløsningen for Storetveithagen.
Både tilkomstveg, snuareal, oppstillingsplass og utkjøringsveg for renovasjonsanlegget oppfyller
krav til maks. tverrfall og helning for renovasjonsbil.

Nøkkelinformasjon
PlanID:
Gnr/Bnr.:
Antall boenheter:
Avfallsløsning:

Boligtype:
Maksimal gåavstand:
RTV revisjonsnr.:

62250000
13/996 m. fl.
105
Nedgravd bunntømt container
for papp/papir/drikkekarong,
matavfall og glass/metall.
Nedgravd bunntømt
komprimerende container for
plast.
Mobilt avfallssug for restavfall.
Midlertidig løsning, jf. forslag
kap. 4.
Blokk/konsentrert småhus
100 m
2.0

(

(Kartkilde: 1881)
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2.

GENERELL DEL

2.1

Hovedløsning for håndtering av avfall
Storetveithagen får en moderne og fremtidsrettet avfallsløsning. Det skal etableres et
renovasjonsanlegg med nedgravde bunntømte containere i hht BIRs retningslinjer i
renovasjonsteknisk veileder (RTV), siste versjon gjeldende fra 04.11.2019. Det blir containere for
papir/papp/drikkekartong, matavfall, glass/metall og plast. Container for plast blir
komprimerende. For restavfall blir det etablert mobilt avfallssug. Felles returpunkt legges
innenfor egen eiendom, helt nord i planområdet. Tilkomst skjer rett etter innkjørsel i Vestre
Fantoftåsen.
Det er maks. 170 m gangavstand mellom returpunkt og boliginngangen som ligger lengst i sør.
Dette er lenger enn maksimum avstand anbefalt i veilederen, men blir samlet sett vurdert som
akseptabelt. Den gjennomgående gangtilkomsten til renovasjonsanlegget er tilnærmet flat, og
går nord-sør internt mellom de nye boligbyggene - langs og delvis i tilknytning til utearealene.
Den er universelt utformet og lett tilgjengelig fra boligene. For å forbedre tilbudet etableres det
mobilt avfallssug for restavfall, med nedkast og lagringstank sentralt plassert i uteområdet og
rørtrasé til dokkingpunkt på samme sted som containerne. Det kan være maks. avstand 100 m til
nedkast, og det blir ca den avstanden fra boligene med lengst avstand.
Det har vært vurdert annet alternativ for plassering av renovasjonsanlegg sentralt i
boligområdet, men dette er ikke videreført. Det er ikke mulig å legge det langs Storetveitvegen.
Det vurderes som en mindre egnet løsning med kjøring lenger inn og sørover i Vestre
Fantoftåsen, som er en smal boliggate og en blindveg. Containere og vendehammer ville her ta
en for stor del av det sentrale og beste utearealet til boligene. Det er også høydeforskjell mellom
Vestre Fantoftåsen og boligene.
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2.2

Plandokumentasjon/reguleringsplan
I forslag til reguleringsplan Storetveithagen bolig er det avsatt felles formål renovasjonsanlegg
f_BRE nord i planområdet.

Plankart for Storetveit bolig, renovasjonsområde markert.
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2.3

Beskrivelse av renovasjon
Renovasjonsanlegget er omtalt på følgende måte i planbeskrivelsen, jf. kap. 5.12:
Det skal etableres et renovasjonsanlegg med nedgravde bunntømte containere og et mobilt
avfallssug med dokkingstasjon, plassert i samme område som containerne. Anlegget blir plassert
i nordre del av boligområdet. Det blir containere for papir/papp/drikkekartong, plastemballasje,
glass- og metallemballasje og matavfall. For plastemballasje blir det av plasshensyn containere
med komprimerende løsning. For restavfall skal det etableres nedkast og langringstank sentralt i
boligområdet, med rørtrasé til dokkingstasjonen.

2.4

Bestemmelse om renovasjon
Reguleringsbestemmelsene for Storetveit bolig har følgende punkt om renovasjon, jf. § 3.1.6:
Renovasjon
Felt f_BRE skal tilrettelegges med nedgravd renovasjonsløsning og dokkingstasjon for mobilt
avfallssug, jf. Renovasjonsteknisk avfallsplan RTP av 15.04.2021. Det skal leges til rette for 5
fraksjoner. Det skal etableres nedkast for restavfall til mobilt avfallssug innenfor område f_BUT1
#2.
Henting av avfall skal ikke skje i tidsrommet kl. 08-09 og 14.30 – 15.30.
Det kan etableres midlertidige renovasjonsløsninger til de første byggetrinnene. Midlertidig
løsning skal godkjennes av BIR. Før det kan gis igangsettingstillatelse for siste byggetrinn
innenfor planområdet skal f_SV2 og renovasjonsanlegg f_BRE1 og f_BRE2 være opparbeidet.

2.5

Detaljkart

Utsnitt av område f_BRE, plankart.

Utsnitt av illustrasjonsplan med
dokkingpunkt og rørtrasé fra tank sentralt
i området
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3.

TEKNISK DEL
Denne delen tar for seg det tekniske aspektet ved renovasjonsløsningen. Dimensjonert volum,
sammen med antall boliger og tømmefrekvens for avfallstypene, gir et samlet antall på 10
nedgravde containere for boligprosjektet Storetveithagen.

3.1

Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger
Dimensjonert volum pr. boenhet for ukomprimert avfall, samt tømmefrekvens er som følger:
Avfallstyper

Henting / Tømming

Restavfall

Avfallsmengde per boenhet
(liter)
min. 70

Papir, papp, drikkekartong
Plastemballasje

min. 140
min. 160

1 / måned
1 / måned

Glass- og metallemballasje
Matavfall (fra 2023)

min. 10
min. 60

1 / måned
2 / måned

Prosjektet Storetveithagen bolig omfatter
på:
Restavfall:
105 x 70 l
Papir, papp, drikkekartong: 105 x 140 l
Plastemballasje:
105 x 160 l
Glass- og metallemballasje: 105 x 10 l
Matavfall:
105 x 60 l

1 / uke

105 boenheter. Det medfører et totalt minimumsvolum
= 7 350
= 14 700
= 16 800
= 1 050
= 6 300

Nedgravde bunntømte containere har en kapasitet på 5 m3 (5 000 l) og en fyllingsgrad på 85 %.
Justert for fyllingsgrad blir netto volum pr. container 4 250 l. Den største type lagringstank for
mobilt avfallssug er brutto 10 200 l, og netto 8 176 l med fyllingsgrad 80 %. Denne passer for
volumet på restavfallet i dette tilfellet. Behovet blir slik:

Avfallstype
Restavfall

Antall liter

Antall nedgravde containere
7 350 l

Papir, papp, drikkekartong
Plastemballasje

14 700 l
16 800 l

Glass- og metallemballasje
Matavfall

1 050 l
6 300 l

1 (lagringstank ved
nedkast inne i området)
4
2 (komprimerende)
1
2

Av plasshensyn er det valgt komprimerende enhet for plastemballasje, dvs. 2 stk. containere i
stedet for 4. Løsningen kan kun benyttes for plast, jf. BIRs renovasjonstekniske veileder.
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3.2

Detaljutforming - nedgravde bunntømte
containere
Tveitevannet
De nedgravde containerne tømmes med kranbil. Hentestedet følger BIRs krav om utforming.
Bilens mål er dimensjonerende for tilkomstvei, vendehammer, oppstillingsplass og utkjøringsvei.
Renovasjonsbilens dimensjoner:
Lengde: 12 m
Bredde: 2,55 m
Bredde ved tømming som følge av støttelabber: 5,8 m
Høyde: 4,5 m
Høyde ved tømming: 15 m
Kranradius: 6 m, med komprimering (7 m for plastemballasje uten komprimering)
Kranen er plassert midt på bilen, 2,5 m fra front. Støttelabbene er også plassert 2,5 m fra front,
og stikker ut 1,625 m på hver side. Bilens bredde er totalt 5,8 m ved tømming. Plasseringen av
containerne er basert på disse målene, jf. tegning under.

Fantoft

Prinsipp for plassering av containere og renovasjonsbil (RTV 2.0, BIR)
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3.3

Detaljutforming, lagringstank og dokkingpunkt for mobilt avfallssug
Lagringstank ved nedkast inne i boligområdet tømmes via rør til avfallssugebil ved dokkingpunkt,
som er plassert i samme område der de nedgravde containerne tømmes med kranbil. Mobilt
avfallsssug kan suge inntil 100 m, og planlagt nedkast ligger godt innenfor denne avstanden.
Hentestedet følger BIRs krav om utforming. Bilens mål er dimensjonerende for tilkomstvei,
vendehammer, oppstillingsplass og utkjøringsvei.

Lengdesnitt og plan av nedkast, med lagringstank og inspeksjonsluke fra terreng (Envac)

Rambøll

11 (12)

Avfallssugebilens dimensjoner:
Lengde: 12 m
Bredde: 2,55 m
Høyde: 4,5 m
Høyde ved tømming: 6 m
Indre radius snabel: 4,2 m
Ytre radius snabel: 5,5 m
Snabel som kobles til dokkingen er festet på høyre side av bilen, og den stikker ut 5 m fra utside
bil. Dokkingpunktet skal være plassert mellom indre og ytre radius på snabel. Plasseringen av
dokkingpunket er basert på dette, jf. tegning under.

Prinsipp for plassering av dokkingpunkt og avfallssugebil (RTV 2.0, BIR)
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3.4

Kjørevei, tilkomstvei, oppstillingsplass og utkjøringsvei
Både tilkomstvei, snuareal, oppstillingsplass og utkjøring for renovasjonsbil (L) tilfredsstiller
lastebil (L) og bruksklasse 10 (BK10) – jf. hhv Statens håndbøker N100 og R412. Vestre
Fantoftåsen er her tilnærmet plan. Inne på oppstillingsområdet vil krav til maksimum stigning på
4 % bli overholdt.
Renovasjonsbilene har kort tilkomst fra Storetveitvegen (fv 582) via Vestre Fantoftåsen (privat
vei) og inn i boligområdet fra nord. Renovasjonsanlegget er plassert helt nord i området, like ved
tilkomsten. Det forutsettes at bilene kjører frem i Vestre Fantoftåsen og rygger en kort strekning
inn til anlegget. Bilene har terskelfri tilkomst. De rygger inn på oppstillingsplassen mellom to
containerrekker.

Sporing renovasjonsbil ved innkjøring til området
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Oppstillingsplass
På oppstillingsplassen er det oppstilling av renovasjonsbil mellom to rekker med containere; 6 på
ene siden, og 3 på den andre siden – der det også er dokkingpunkt for avfallssugebilen.
Kranbilen overholder avstand fra containerne på 0,5 m. Støttelabbene plasseres minimum i
høyde med renovasjonsbilen og maksimum 0,3 m høyere på fast dekke. Det er ingen bygg eller
installasjoner som kommer i konflikt med kranløftet og det er 15 m fri høyde. Oppstillingsplassen
blir skravert og det blir satt opp skilt for parkering forbudt.
Avfallssugebilen får tilsvarende plassering, ved containerne på østsiden, der rør fra lagringstank
munner ut i dokkingpunktet.

Oppstillingsplass renovasjonsbil – nedgravde containere
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Oppstillingsplass renovasjonsbil – mobilt avfallssug

Utkjøringsvei
Ved utkjøring vil renovasjonsbilene kjøre ut i Vestre Fantoftåsen med gode siktforhold i begge
retninger uten å overdekke annet areal enn kjøreareal.

Sporing renovasjonsbil ved utkjøring fra området
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3.5

Trafikksikkerhetsanalyse
Krav til trafikksikkerhet fra BIR sin renovasjonstekniske veileder:
Planforslaget/prosjektets renovasjonsløsning skal:
Unngå løfting av container over fortau, gang-/sykkelvei, lekeområde eller annet
oppholdsareal.
Løses i utkant av boområdet.
Unngå rygging ved ferdselsårer.
Ikke plasseres i frisiktsone.
Unngå oppstilling i område med stanseforbud (enten skiltet eller som følge av
trafikkreglene)
Øvrig kjørende trafikk må ikke ledes via gangareal for å passere renovasjonsbil.
Disse kravene er vurdert oppfylt med valgt renovasjonsløsning. Forslaget unngår løfting av
container over ferdsels- og/eller oppholdsareal og legger til rette for ferdselsårer som ikke er i
konflikt med ryggebevegelser. Fremtidige ganglinjer er vist i figur under. Ganglinjene gjennom
og forbi området, samt til skolen, krysser verken oppstillingsplassen eller ryggestrekningen. De
gående ledes tydelig til et gangfelt, som treffer godt på aktuelle målpunkt og tilbud videre.
Videre er løsningen plassert i utkanten av boområdet utenfor frisiktsoner og byggegrense. Når
renovasjonsbilen er oppstilt vil den ikke hindre øvrig trafikk eller være i strid med trafikkreglene.

Tilrettelagt
for gående
Blandet
trafikk
Ganglinjer - Planlagt situasjon

Avkjørselen til renovasjonspunktet vurderes som oversiktlig basert på gode sikt- og
stigningsforhold. I bakkant av oppstillingsplassen er det planlagt et skille mellom gående og
oppstilling for renovasjon. Renovasjon og ev. andre nyttefunksjoner forventes å finne sted i korte
tidsrom med lav hyppighet og dermed ikke utgjøre en stor trafikksikkerhetsrisiko.
En samlet vurdering av hastighet, siktforhold og hvor ofte denne situasjonen vil oppstå, gjør at
trafikksikkerheten vurderes som tilfredsstillende.
Helhetlig vurdering av andre forhold i Vestre Fantoftåsen er beskrevet i notatene Trafikkforhold,
Vestre Fantoftåsen og Renovasjonsløsning.
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4.

MIDLERTIDIG RENOVASJONSLØSNING, BYGGETRINN
Planen åpner for en trinnvis utbygging av området – fra sør til nord. Under skisseres prinsipp for
anleggsfasen. Skissen viser forslag til maksimal utbygging som kan tillates før permanent
avfallsløsning er på plass. Den omfatter 83 boenheter, og dimensjonerings- og
kapasitetsberegningen nedenfor er gjort med det som grunnlag. Det kan også bli en mindre
utbygging enn dette. Hvor mye som skal bygges i hvert enkelt utbyggingstrinn avgjøres i
forbindelse med rammesøknad. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at midlertidig
renovasjonsløsning skal godkjennes av BIR ved rammesøknad.
Det etableres anleggsvei fra nord. Det etableres et midlertidig renovasjons-punkt (R) i nordøstre
hjørne av tomten, for ikke å komme i konflikt med anleggstrafikken. Det skal utarbeides egen
trafikksikkerhetsplan for anleggsfasen.

Eksempl på byggetrinn ved maksimal utbygging før permanent løsning, 83 boliger

4.1

Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger - midlertidig
Dimensjonert volum pr. boenhet for ukomprimert avfall, samt tømmefrekvens er som følger:
Avfallstyper

Avfallsmengde per boenhet
(liter)

Henting / Tømming

Restavfall
Papir, papp, drikkekartong

min. 70
min. 140

1 / uke
1 / måned

Plastemballasje
Glass- og metallemballasje

min. 160
min. 10

1 / måned
1 / måned

Matavfall (fra 2023)
min. 60
2 / måned
Det foreslås felles container for restavfall og matavfall i den midlertidige perioden, og
tømmefrekvens tilpasses dette. Jf. nedenfor.
Prosjektet Storetveithagen bolig med maksimal utbygging før permanent løsning omfatter 83
boenheter. Det medfører et totalt minimumsvolum på:
Restavfall:
83 x 70 l
= 5 810
Papir, papp, drikkekartong: 83 x 140 l
= 11 620
Plastemballasje:
83 x 160 l
= 13 280
Glass- og metallemballasje: 83 x 10 l
=
830
Matavfall:
83 x 60 l
= 4 980
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For midlertidig renovasjonsløsning legges det opp til containere på bakkeplan, med 3 store
overflate containere for restavfall, papp/papir/drikkekartong og plastemballasje, samt 1 liten
overflate container for glass/metallemballasje. Når det gjelder matavfall, så er det en
forutsetning at det i en overgangsperiode blir felles bruk med restavfallet.
Det tas utgangspunkt i to typer containere, en liten med kapasitet på 10 m3 (10 000 liter), og en
stor med kapasitet på 20 m3 (20 000 liter). Fyllingsgrad for begge er på 80 %. Justert for
fylllingsgrad blir netto volum pr. midlertidige container 8 000 liter for liten og 16 000 liter for
stor. Behovet estimeres som vist:
Avfallstype
Restavfall

4.2

Antall liter
5 810 l

Papir, papp, drikkekartong
Plastemballasje

11 620 l
13 280 l

Glass- og metallemballasje
Matavfall

830 l
4 980 l

Antall containere
1 stor (inkl. matavfall, jf. under)
1 stor
1 stor
1 liten
Inngår midlertidig i container for
restavfall

Kjørevei, tilkomstvei, oppstillingsplass og utkjøringsvei - midlertidig
Det legges opp til innkjøring fra Vestre Fantoftåsen og at renovasjonsbil rygger inn til de
midlertidige containerne og kjører ut igjen som vist under. Containerne hentes med krokbil og
heises inn bak på bilen. Det blir kun rygging inne på et avgrenset areal, i forbindelse med
anleggsområdet, uten at det påvirker annen trafikk eller eksisterende og nye boliger i området.
Området utplaneres og blir tilnærmet flatt.

Prinsipp for krokbil, hentet fra gjeldende RTV
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