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Figur 1: Flyfoto som viser prosjektets beliggenhet.

Info om prosjektet:
Planområdet ligger sentralt til på Sandsli, med Biltema og Sandsli VGS som nærmeste
nabo. Prosjektet har god tilkomst via veien Sandslimarka. Prosjektet legger opp til en
moderat fortetting av eiendommen i form 20 leiligheter fordelt på 2 leilighetsbygg.
Størrelser på leilighetene varierer fra 1 - roms til 4/5 – roms familieboliger. Alle
leiligheter har inngangsdør direkte ut til fellesområdene. Renovasjonsløsning ligger ved
innkjøring til parkeringskjeller øst i prosjektet.
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Figur 2: Utsnitt 3D-modell fra innkjøring til p-kjeller. Nedkast til containere vises til venstre for
innkjøring.

Generell del:
Beskrivelse av løsning for håndtering av avfallstyper
Det legges til grunn en løsning for avfallstypene med nedgravd container som
bunntømt løsning, med identifikasjonssystem for differensiert renovasjonsgebyr slik at
man kan måle avfallsmengden fra den enkelte husholdning. Dimensjoneringsgrunnlag
fremgår av teknisk del i denne rapporten.
Behovet er 1 containere for restavfall, 1 containere for papir/papp/drikkekartong og 1
containere for plast emballasje. Iht. reguleringsplan er det avsatt areal for avfall øst i
prosjektet, ved innkjøring til felles garasjeanlegg.

Plandokumentasjon/reguleringsplan.
Gjeldende reguleringsplan:

Ytrebygda. Gnr. 115 Bnr. 11, 14, 15. Gnr. 116 Bnr 5, 8
m.fl. Birkelandsvatnet. Datert 23.02.1981

Overordnet plan:

Kommuneplanens arealdel 2010.

Reguleringsplan er prosjektert ut fra intensjoner og bestemmelser ved rullering av
kommuneplanens arealdel. Siste bestemmelser datert november 2018.
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Figur 3: Utsnitt fra plankart datert 30.04.2019 utarbeidet av Ard Arealplan AS

Illustrasjonsplan.

Figur 4: Utsnitt fra illustrasjonsplan datert 13.06.2019 utarbeidet av Yr Arkitekter AS. Oransje
areal er avsatt til tømming av boss. Tegning viser inn- og utkjøring med renovasjonsbil (L).
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Teknisk del:
Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger
Løsning må håndtere til sammen 20 boenheter. Beregningsgrunnlag for avfallsmengde
pr. uke pr. boenhet:
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Restavfall:
Papp, papir, kartong:
Plastemballasje:
Glass-og metall emballasje:

100 liter
35 liter
40 liter
Dimensjoneres ikke
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Dimensjoneringsberegning blir følgende (delt på avfallstyper):
Restavfall:

20 boenheter x 100 l. = 2 000 l. (2,0 m3).
Tømmefrekvens en gang per uke.

Papir/papp/drikkekartong:

20 boenheter x (4 uker x 35 l.) = 2 800 l. (2,8 m3).
Tømmefrekvens en gang per måned.

Plastemballasje:

20 boenheter x (4 uker x 40 l.) = 3 200 l. (3,2 m3).
Tømmefrekvens en gang per måned.

Glass- og metallemballasje:

I utbyggingsprosjekter med mer enn 200 boenheter
skal det også legges til rette for nedgravd løsning for
glass- og metallemballasje. På grunn av størrelse på
prosjektet (20 boenheter) planlegges det ikke å
etablere en nedgravd container for glass og metall.

Detaljutforming av avfallsløsningen:
Ut fra dimensjonerings- og kapasitetsberegninger:
Restavfall:

2 m3. 1 stk. 5 m3 nedgravde bunntømte container.

Papir/papp/drikkekartong:

2,8 m3. 1 stk. 5 m3 nedgravde bunntømte container.

Plastemballasje:

3,2 m3. 1 stk. 5 m3 nedgravde bunntømte container.

Glass- og metallemballasje:

Ikke planlagt.

Avfallsløsning:
Det legges til grunn en løsning for avfallstypene med nedgravd container med
identifikasjonssystem for differensiert renovasjonsgebyr slik at man kan måle
avfallsmengden fra den enkelte husholdning.
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Dimensjoner for containere:
5 m3: l= 2 m, b=2m, h=2,6 m.
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Detaljutforming av avfallsløsningen:
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Iht. reguleringsplan er det avsatt areal for avfallscontainere øst i prosjektet ved
innkjøring til felles garasjeanlegg.
Detaljutforming av anlegget er ikke gjennomført, og vi ønsker å prosjektere dette i
forbindelse med søknad om igangsetting av tiltaket. Det henvises til illustrasjonsplan
som viser plassering og adkomst for renovasjon.

Kjørevei og tilkomst/ tilkomst oppstillingsplass:
Planområdet ligger sentralt til på Sandsli med Biltema og Sandsli VGS som nærmeste
nabo og har god tilkomst via veien Sandslimarka og de første 25 m av veien Nordre
Gommershaugen.
I utarbeidet reguleringsplan er avhenting av avfall lagt til innkjøringen til prosjektet i
østre del av tomten. Her er det satt av oppstillingsplass til tømming av avfallscontainer
med enkel kjøreadkomst. Innkjøring til prosjektets parkeringskjeller tas i bruk som
snuhammer ved utkjøring.
Utforming av kjørevei, tilkomst/oppstilling og tømming for renovasjonsbil, ivaretar
følgende krav:
• Maksavstand fra midt renovasjonsbil til løfteinnretning
oppsamlingsutstyr er 6m.
• Kjørevei og oppstillingsplass for tømming er tilpasset vendehammer
iht. renovasjonsteknisk veileder – RTV.
• Oppstillingsplass for tømmebil er tilnærmet plan og det er ikke
hindringer som mur, fortauskant, parkerte biler, brøytekant e.l. som
begrenser krav til tømming.
• Renovasjonsbil er ikke til hinder/sperrer trafikk ved tømming.
• Det er fri høyde ved tømming med kranbil (nedgravde containere).
• Det legges fram strøm til anlegget, for lyssetting og eventuelt strøm til
avfallsanlegget
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Generelt om avfallsløsning:
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Figur 5: Utsnitt fra illustrasjonsplan datert 13.06.2019 utarbeidet av Yr Arkitekter AS. Boligene
er fordelt over to bygg. Det er god tilkomst til nedkastpunkter for renovasjon fra alle boenheter..

Bebyggelsen er fordelt over 2 bygningsvolumer. Vi anser det som hensiktsmessig at
renovasjonsløsning blir liggende ved innkjøring til prosjektet. Trafikkarealet er laget
med tanke på å få størst mulig manøvreringsplass for håndtering av renovasjon ut fra
de gitte begrensninger som tomten gir.
De enkelte beboerne kan ta med seg avfall via heis og trapp via parkeringskjeller til
avfallsstasjonen i øst der parkeringskjeller har sin inngang, eller de kan ta det med
gående over felles uteoppholdsareal, enten via trapper eller ramper med universell
tilgjengelighet.
Lengste avstand fra inngang til avfallspunkt er ca. 75 m. Valgt avfallsløsning med felles
nedgravde containere ivaretar både hygieniske og estetiske hensyn. Det skal etableres
utvendig spyleslange i nærheten av avfallspunktet. Det skal også legges til rette for et
differensiert renovasjonsgebyr. Det betyr at beboere med fellesløsninger skal kunne ta
i bruk dette ved hjelp av identifikasjonssystem. Det vil da være mulig å måle
avfallsmengden fra den enkelte husholdning. Systemet vil kunne oppmuntre til
reduksjon av avfallsmengde fra den enkelte husholdning, samtidig som systemet også
vil hindre at uvedkommende får tilgang til containerne.
Det skal benyttes lesere som støtter/kommuniserer i tråd med ISO 14443 A.
Identifikasjonssystem skal være tilpasset en fleksibel (differensiert) gebyrmodell, slik at
det er mulig å fakturere den enkelte kunde ut fra antall åpninger og bruk av restavfalls
innkaster. Data skal innleveres BIR.
Innkastene til nedgravde containere planlegges og utføres iht. følgende:
Krav ved innkastbegrensning, dvs. en begrensning på hvor store gjenstander kan kastes
på en gang.
For restavfall gjelder følgende innkasts begrensning:
Åpning Ø = 300 mm. Dette tilsvarer å kaste inn en pose på ca. 35 l. per åpning.
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For papir/papp l gjelder følgende innkasts begrensning:
Åpning rektangulær 150 x 400 mm
Tømmehyppighet
Restavfall tømmes 1 gang pr uke.
Papir, papp og kartong tømmes en gang pr. måned.
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Plast emballasje tømmes en gang pr. måned.
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Tekniske innretninger/utstyr for hentested
Vi baserer oss på å prosjektere inn det BIR krever og det leverandør av løsning
beskriver til søknad om igangsetting.
Nedgravde bunntømte containere tømmes med kranbil.
Tømmesystem: To-kroks system som kan tilpasses til «Mushrom»

Med vennlig hilsen

Einar Kverndal Bjørnsen
Yr Arkitekter AS

VEDLEGG:
Illustrasjonsplan datert 12.06.2019
Plankart datert 30.04.2019
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