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SAMMENDRAG 

Det skal i løpet av de nærmeste årene skje store ombygginger i Vestby sentrum. I Sentrumskvartalet skal 

det bygges nye lavblokker med boliger og næringslokaler i første etasje.  

Multiconsult er engasjert av Vestby kommune for å gi en vurdering og forslag til løsninger for framtidig 

avfallsløsning for avfall som inngår i henteordning i Sentrumskvartalet. Det er ikke tegnet inn soner til 

renovasjonsformål i reguleringsplanen, men planbeskrivelsen stiller krav om bruk av nedgravde løsninger. 

Det er derfor gjort en vurdering av løsninger med nedgravde containere og avfallssug. En kombinasjon av 

disse løsningene er også aktuelt da noen avfallstyper er dårlig egnet for avfallssug.  

Forprosjektet konkluderer med at det er to alternative løsninger for oppsamling og innsamling avfall:  

 Stasjonært avfallssug  

 Nedgravde containere 

Begge alternativ er estetisk gode og kan tilpasses den kommende renovasjonsløsningen for kommunen. 

Begge alternativ har også en betydelig utfordring: 

 Et avfallssug har høye investeringskostnader 

 Nedgravde løsninger har et arealbehov og trafikale utfordringer som er vanskelige å kombinere 

med reguleringsplanen og intensjonen om bomiljø for Sentrumskvartalet.  

Det presenteres derfor ikke ett forslag til løsning for avfallshåndtering i sentrumskvartalet, men to. Disse 

må vurderes videre av kommunens ansvarlige medarbeidere og politikere.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Vestby kommune har vedtatt en områdeplan som gir muligheter for inntil 6500 nye boenheter i et 

fullt utbygd sentrum. Utbyggingen skjer i tre faser, fase I, II og III. 

Sentrumskvartalet, som er fase I, omfatter ca. 350 boenheter. Det som bygges nytt, skal ha aktive 

første etasjer, som tilsier ca. 8.000-10.000 m2 næring/tjenesteyting. Hvor mange butikker eller 

næringsaktører dette blir er usikkert pr. i dag. Kontoraktiviteter er grovt anslått til arbeidsplass for 

300 personer, herav ca. 100 arbeidsplasser i rådhuset. 

 

1.2 Formål og avgrensning 

Multiconsult er engasjert av Vestby kommune til å gjennomføre et forprosjekt som skal danne 

grunnlag for et saksframlegg der rådmannen skal gi sin innstilling til valg av avfallsløsning for 

Sentrumskvartalet, også med tanke på en senere større utbygging av sentrumsområdet i Vestby.  

Denne rapporten beskriver og vurderer alternative løsninger for oppsamling og innsamling av 

husholdningsavfall og næringsavfall i Sentrumskvartalet, og gjør en rangering av disse.  

I forprosjektet er detaljeringsnivået overordnet, og tekniske løsninger og kostnader må derfor anses 

som estimat. 

Tabell 1 viser mulige løsninger for avfall som inngår i henteordningen. 

Tabell 1 Presentasjon av aktuelle avfallsløsninger 

Avfallsløsning Beskrivelse 

1. Tradisjonelle overflateløsninger 1A. Plastbeholder med hjul 

1B. Overflatecontainere (stålcontainer og bunntømte)  

2. Nedgravde løsninger 2A. Delvis nedgravde container  

2B. Helt nedgravd container  

3. Avfallssug 3A. Mobilt avfallssug 

3B. Stasjonært avfallssug 

 

For hver avfallsløsning er det innledningsvis vurdert fordeler og ulemper ved alternativene, f.eks. 

nærmiljø, brukervennlighet, fleksibilitet, behov for parallelle løsninger.  

Videre er det vurdert hvordan næringskunder kan innlemmes i ny avfallsløsning. 

For avfallssugløsning er det gitt en nærmere vurdering hvordan matavfallet bør håndteres, dvs. 

separat eller sammen med restavfallet. 

1.3 Oppdragsgiver 

Vestby kommune er oppdragsgiver for dette forprosjektet. Vestby kommune har også det formelle 

ansvaret for avfallshåndteringen og er byggesaksmyndighet for nedgravde avfallsløsninger 

 Det er MOVAR som ivaretar den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver 

knytet til håndtering av husholdningsavfallet. MOVAR er et interkommunalt selskap som leverer 

vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester til kommunene og innbyggerne i de fem kommunene 

Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. 
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Kommunene har ulik grad overført både administrative og praktiske oppgaver til MOVAR.  

MOVAR er ansvarlig for og benytter eksterne leverandører til å utføre blant annet innsamling, 

transport og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunene.  

MOVAR gir råd og stiller krav til avfallsløsninger i nye boligprosjekter, og gir innspill i plan- og 

reguleringssaker.  

Både Vestby kommune og MOVAR har gitt innspill til forprosjektet. Det er avholdt tre møter mellom 

Vestby kommune, MOVAR og Multiconsult i løpet av arbeidet.  

2 REGELVERK OG RAMMER 

2.1 Lover for forskrifter 

I det etterfølgende er det gitt en kort oppsummering av noen relevante lover for forskrifter ved 

etablering av nye avfallsløsninger i Vestby sentrum.  

Forurensningsloven 

Forurensingsloven kapittel 5 omhandler avfall. I § 29-31 er kommunenes ansvar for behandling og 

innsamling av husholdningsavfallet definert. I § 34 er kommunens ansvar for innkreving av gebyrer 

definert.  

Håndtering av næringsavfall er regulert i § 32. Det er næringsvirksomheten som selv har ansvar for 

avfallshåndteringen.  

Renovasjonsforskrift for Vestby kommune 

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Vestby kommune, er hjemlet i forurensingsloven. 

Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig 

oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall som fremmer kildesortering og 

gjenvinning i Vestby kommune. Forskriften omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og 

transport av husholdningsavfall hos alle husholdninger i kommunen. Abonnentene plikter å 

kildesortere avfallet som skal til gjenvinning og levere dette til angitt innsamlingsordning slik 

kommunen angir. Kommunen skal besørge anskaffelse, utlevering, vedlikehold og fornyelse av 

oppsamlingsenhetene, med unntak av nedgravde oppsamlingsenheter som er etablert før denne 

forskrifts ikrafttredelse og avfallssug. 

Renovasjonsteknisk avfallsnorm - MOVAR 

Avfallsnormen er hjemlet i Forurensningsloven og renovasjonsforskriften og beskriver de krav 

kommunene i MOVAR har vedtatt for oppsamlings- og innsamlingsløsninger. Avfallsnormen gir også 

veiledning knyttet til ulike stadier i byggesaksbehandlingen i henhold til Plan- og bygningsloven om 

tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift) som blant annet fastsetter krav til avfallsløsninger. 

Den inneholder også råd i henhold til bestemmelser i forskrifter, normer og bestemmelser som er 

relevant for kommunenes husholdningsrenovasjon.  

Avfallsnormens beskriver blant annet ulike kategorier oppsamlingsenheter; standardløsning med 

oppsamlingsløsning i plast, nedgravd oppsamlingsenhet og avfallssug.  

Avfallsnormen er fra 2013, og arbeidet med revidering er påbegynt.  Blant annet er det planlagt at 

beskrivelsen av dimensjonering og nedgravde løsninger skal oppdateres. 
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Byggteknisk forskrift 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) §12-12 stiller følgende krav til avfallssystem: 

1. Det skal tilrettelegges for kildesortering av avfall. Avfallsbrønner, avfallssug eller annet 

avfallssystem skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår sjenerende støy, lukt eller 

annen ulempe.  

2. Felles avfallssystem for boligbygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk 

med krav om universell utforming, skal være lett tilgjengelig, ha trinnfri atkomst og ha 

innkasthøyde på maksimum 1,2 m. 

I veiledningen til første ledd er følgende beskrevet som preakseptert ytelse: 

Avfallssystemet må dimensjoneres etter byggets virksomhet, antall tilknyttede boenheter, antall 

sorteringsfraksjoner samt intervaller for innsamling. 

I veiledning til andre ledd er følgende beskrevet: 

Krav om at avfallssystemet skal være lett tilgjengelig innebærer at det skal være lett å komme til, og 

lett å bruke. 

Avfallssystem som har gode kontrastforhold til omgivelsene er lett å se for svaksynte. 

Preaksepterte ytelser: 

1. Avstanden fra en inngang for arbeidsbygning og byggverk for publikum, eller fra boenhetens 

inngangsdør til et felles avfallssystem, kan være maksimum 100 meter. 

2. En person i rullestol må kunne komme inntil og betjene innkastluken 

3. Innkastluken må ha god kontrast mot tilgrensende flater, med luminanskontrast på minimum 

0,4. 

2.2 Rammebetingelser 

Førende for Norges avfallspolitikk er EUs avfallsrammedirektiv og avfallspyramiden. Den slår fast et 

avfallshierarki som angir prioriteringene i avfallshåndteringen.  

 

 

Figur 1: Avfallspyramiden 
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Klima- og miljødepartementet la fram en stortingsmelding om avfallspolitikken og sirkulær økonomi i 

2017, og denne ble vedtatt 27.02.18. Den tar i seg EUs rammedirektiv og FNs bærekraftsmål. Tema 

for den nye stortingsmeldingen er blant annet økt materialgjenvinning for å underbygge sirkulær 

økonomi, marin forsøpling, avfallsforebygging og matsvinn. De viktigste punktene er;  

 50% materialgjenvinning innen 2020  

 65% materialgjenvinning innen 2035  

 Krav om kildesortering av matavfall  

Det vil være krevende å nå disse målene. Det vil være nødvendig med vesentlige endringer av 

avfallsordningen i MOVAR for å nå disse målene 

2.3 Områdeplan for Vestby sentrum 

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum som skal legge til rette for en betydelig bolig-, kontor-, 

nærings-, og forretningsutvikling samt gode løsninger for fremtiden og sikre at det skapes 

sentrumskvaliteter i Vestby. Den  

Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble fastsatt av plan- og miljøutvalget 2.5.2016. 

Områdereguleringsplanen for Vestby sentrum består av følgende dokumenter: 

 Plankart, datert 28. 10. 2016. 

 Reguleringsbestemmelser, datert 28.10.2016. 

 Planbeskrivelse, datert 28.10.2016 (dette dokumentet). 

 ROS-analyse, datert 5.8.2016 

Planen legger opp til en etappevis utbygging av området som skal tilpasses samfunnsøkonomiske 

forhold og sikre et godt bomiljø i utbyggingsperioden. Sentrumskvartalet er en del av den første 

etappen.  

I områdeplanens rekkefølgebestemmelser er det beskrevet at renovasjon skal reguleres i 

forbindelse med detaljreguleringen. Den gir også føring for at det som hovedregel skal 

planlegges for at renovasjonsløsninger legges under bakken. 

 

Reguleringsplan-ID- 02110216 er vist i Figur 2 under. 
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Figur 2: Planområdet i Vestby sentrum 

 

Sentrumskvartalet i fase I er vist i Figur 3 nedenfor. 
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Figur 3: Planområde Sentrumskvartal 

3 RENOVASJONSORDNING 

3.1 Dagens renovasjonsordning for husholdningsavfall 

Renovasjonsordningen i Vestby kommune består av en henteordning og en bringeordning.  

 Henteordning er avfall som hentes på husstandsnivå.  

 Bringeordning er avfall som må leveres til gjenvinningsstasjon.  
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 Avfallssug anses i denne sammenheng også å være en del av henteordningen, selv om løsningen er 
annerledes enn tradisjonelle beholdere og nedgravde containere.  

Henteordning  

 Papp, papir og drikkekartong: 240 l beholder, tømming hver 4. uke 

 Restavfall: 140 l beholder, tømming hver uke 

 Plastemballasje: 240 l beholder eller plastsekk, tømming hver 4. uke 

 Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer: 140 l beholder, tømming hver 4. uke 
 

Avfallet fra henteordningen samles i dag inn med enkammer komprimatorbil, der én avfallstype 

hentes om gangen. Komprimatorbilene benytter biogass som drivstoff.  

Abonnentene gis mulighet til å være fleksible i forhold til hva det reelle behovet for størrelse på 

avfallsbeholderne er. Det er ikke er anledning til å velge vekk noen av avfallstypene, det er kun 

størrelsen og antall beholdere som kan endres. Restavfall er vesentlig dyrere enn de kildesorterte 

avfallstypene. Det er også mulig for flere å dele renovasjonsutstyr. 

MOVARs vanlige ordning for fellesløsninger med nedgravde oppsamlingsenheter, er i dag tømming 

av restavfall hver uke og hver 4. uke for øvrige avfallstyper. Tømmehyppighet vil også kunne variere 

ut fra tilgjengelig volum på oppsamlingsenhetene.  

Farlig avfall og EE-avfall kan leveres til "miljøbil" som stopper på forhåndsannonserte tidspunkt. 

Abonnentene kan bruke en rød boks på 30 liter til dette avfallet. Dette avfallet kan også leveres på 

gjenvinningsstasjonene. 

Mottaks-/leveringssteder i dag for henteordningen: 

 Restavfall og glass-/metallemballasje leveres for omlastning på Solgård Avfallsplass. Restavfall går 
til forbrenning på FREVARs anlegg i Fredrikstad. Glass-/metallemballasje leveres til Sirkels 
sorteringsanlegg i Onsøy. 

 Plastemballasje og papp, papir og kartong leveres direkte til Ragn-Sells AS for videre sortering og 
behandling (nabo til Solgård Avfallsplass).  

 Disse avtalene er regelmessig ute på anbud og kan endres.  Ved "lang" transportavstand for 
sluttbehandling av innsamlet avfall vil det trolig bli omlasting på SAP (Solgård). 

 

Ved overgang til sentralsortering vil det bli endringer i mottaks-/leveringssteder. 

Bringeordning 

Bringeordning er avfall som må leveres til gjenvinningsstasjonene i Vestby eller Solgård. Det er 

utplassert enheter for tekstiler på sentrale plasser, men ordningen driftes av andre aktører (Fretex 

o.l.), det har blant annet sammenheng med at tekstiler ikke er "avfall" ifølge forurensingsloven.  

3.2 Fremtidig renovasjonsordning for husholdningsavfall 

For å nå EU-krav om økt materialgjenvinning, ref. punkt i 2.2, vil det være nødvendig å endre 

renovasjonsordningen i MOVAR med kildesortering av matavfall og økt utsortering av avfallstyper 

som er egnet for materialgjenvinning. Ny renovasjonsordning skal legge til rette for et 

brukerorientert system med fokus på mest mulig materialgjenvinning, men det må også tas hensyn 

til andre forhold som for eksempel økonomi, nærmiljø, arealbruk og fleksibilitet.  

3.2.1 Planlagt sentralsorteringsanlegg 

Et sentralsorteringsanlegg for Østfold, kalt Østfold Avfallssortering IKS (ØAS) er under planlegging. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og interkommunale selskaper i Østfold. MOVAR 
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er også en del av prosjektet, noe som innebærer av Vestby kommune i framtiden kommer til å levere 

husholdningsavfall til et slikt anlegg. Det er foreløpig planlagt at sorteringsanlegget vil kunne åpne 

2021/2022. Matavfall skal kildesorteres, i egen beholder eller i en pose med egen farge (grønn) som 

sorteres ut på anlegget. Plast kastes i samme pose som restavfallet og sorteres ut i anlegget. Der 

sorteres det også ut papir og metall fra restavfallet. For disse avfallstypene vil det likevel fortsatt 

være kildesortering.  

Det finnes i dag anlegg i Norge, blant annet i Oslo, Skien, Tromsø og ROAF (Romerike) der avfallet fra 

den kommunale henteordningen blir maskinelt sortert. Dette reduserer behovet for antall 

avfallsbeholdere og forenkler kildesorteringen hos abonnentene. De fleste av disse er basert på 

sortering av poser med kildesortert avfall, mens ett av anleggene, kan sortere ut plast og andre 

avfallstyper fra restavfallet. Det er ROAFs anlegg på Skedsmo. Tilsvarende anlegg er under 

planlegging eller oppføring flere andre steder i landet. 

 

 
Figur 4: Framtidig sorteringsløsning i Østfold. Kilde: MOVAR. 

 

Framtidig levering til sentral sortering av avfallet vil påvirke avfallsløsningen i Vestby. Løsningen 

innebærer at det ikke vil være behov for separate avfallsbeholdere for plast, og at matavfall skal 

kildesorteres. Det blir viktig å unngå at spesielt glass havner i restavfallet, da dette vil kunne skade 

maskineriet på sentralsorteringsanlegget. Det betyr at abonnentene må ha gode 

oppsamlingsløsninger for kildesortert glass- og metallemballasje. I tillegg skal papp, papir og kartong 

fortsatt kildesorteres.  

 

3.2.2 Matavfall i ny renovasjonsordning.  

I planlagt ny kildesorteringsordning i MOVAR med sentralsortering er det lagt opp til at matavfall skal 

sorteres i egne poser som kastes i samme beholder eller nedkast som restavfallet. Dette er løsningen 

som ROAF bruker. En slik løsning fører imidlertid til at det blir et relativt stort svinn av matavfall på 

grunn av brekkasje på posene.  Dette har noen ulemper: 

 Mengden matavfall som går til materialgjenvinning (biogassproduksjon) blir mindre  

 Tilgrising av anlegget og gir økt behov for vedlikehold og rengjøring. 

 Tilgrising av andre avfallsfraksjoner (papir o g plast) 
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Avfallssug er en aktuell løsning for innsamling av avfallet fra Sentrumskvartalet. Dette beskrives 

videre seinere i rapporten. Et avfallssug vil være en ytterligere påkjenning for posene, med 

ytterligere risiko for brekkasje og svinn av matavfall.  Det vil derfor være en fordel å ha et eget 

nedkast og egne containere for matavfallet. Dette gir alternativ som presentert i tabell 

Tabell 2: Alternativer systemer for sortering av matavfall i avfallssug 

Nedkast for avfallssug Alt. 1: Blandet Rest og Mat Alt. 2: Rest og Mat separat 

Nedkast 1 Restavfall inkl. plastavfall i 
butikkpose og  
matavfall i grønn plastpose 

Restavfall inkl. plastavfall i 
butikkpose 

Nedkast 2  
 

Papp, papir og kartong 
 

Papp, papir og kartong 
 

Nedkast 3  Ikke behov 
 

Matavfall i pose 

 

For Ski kommune, som i dag leverer til ROAFs sentralsorteringsanlegg, skal det innføres egne innkast 

og containere for matavfall dersom det installeres avfallssug. Årsaken til dette er at ROAF erfarer at 

posene revner i rørsystemet (Linnerud, H og Myrmæl, A, 2017). 

I tabellen nedenfor er noen fordeler og ulemper med denne løsningen vurdert. 

Tabell 3: Vurdering av fordeler og ulemper med bruk av eget nedkast for matavfall i et avfallssug 

Kriterier Alt. 1: Restavfall og Matavfall i 
samme container/nedkast 

Alt. 2 Restavfall og 
matavfall i separate 
nedkast og containere 

Økonomi Høyere investeringskostnad 
for sorteringsanlegg. Mer 
rengjøring 

Høyere investeringskostnad 
for innsamling  

Brukervennlighet 
abonnent 

Ingen stor forskjell Ingen stor forskjell. 

 

Estetikk/ arealbehov Trenger kun 2 nedkast per 
punkt og to containere i 
terminal. 

Mindre arealkrevende. 

Trenger tre nedkast på hvert 
punkt og tre containere 

 

Teknisk løsning Færre nedkast og enklere 
sentral 

 

Material-gjenvinning 
og kvalitet avfall  

Større risiko for tap av 
matavfall og tilgrising av 
andre avfallsfraksjoner.  

 

Container og 
transport til 
behandling. 

Redusert komprimering i 
container for rest og mat pga 
ettersortering. 

Mat kjøres direkte til 
biogassanlegg. Antakelig noe 
økt transport enn om mat går 
sammen med rest. Mat må 
kjøres relativt ofte selv om 
ikke container er full. 

 



  multiconsult.no 

  3 RENOVASJONSORDNING 

 

10207715-RIM-RAP-01  Side 15 av 42 

3.3 Håndtering av næringsavfall 

Håndtering av næringsavfall er regulert i forurensingslovens § 32. Det er næringsvirksomheten som 

selv har ansvar for avfallshåndteringen ved at de inngår en avtale med et avfallsselskap om henting 

av sitt avfall. Dette kan medføre at en rekke ulike aktører vil hente avfall i området. For å hindre 

dette, bør det arbeides med en løsning der husholdninger og næringsliv kan bruke de samme 

beholdere eller nedkast for avfallet sitt. 

3.3.1 Kommunens muligheter for å påvirke innsamling av næringsavfall 

Det er altså ikke adgang for kommunen å kreve at næringsvirksomheter blir tilknyttet den samme 

løsningen som husholdningsavfallet. Kommunen kam imidlertid legge føringer for dette gjennom 

reguleringsbestemmelser og trafikkbegrensning 

For nye utbyggingsområder kan kommunen som planmyndighet gi føringer for hvilke 

renovasjonsanlegg som skal tas i bruk. Dette krever at det forankres bestemmelser for 

renovasjonsanlegg i tilknytning til reguleringsplanen (Heie og Iversen, Bransjenorm for nedgravde 

renovasjonsanlegg. Del I- Administrative bestemmelser, 2018). Dette vil gi forutsigbarhet for 

utbyggere som skal bygge og budsjettere, samtidig som det gir kommunen god planlegging for 

håndtering av framtidig avfall. 

Hjemmelsgrunnlaget som benyttes for å gi føringer for typer renovasjonsanlegg med 

reguleringsbestemmelser og videre rekkefølgekrav fins i Plan- bygningsloven § 12-5 og § 12-7 gjengitt 

under: 

 Fastsetting av arealformål  

o PBL § 12-5 nr. 2 "… samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål 

trasé for nærmere angitt teknisk infrastruktur". 

o PBL § 12-7 nr. 1, 2 og 4 benyttes til å gi nærmere bestemmelser til arealformål som 

angir områder for teknisk infrastruktur. 

o Vedlegg 1 til kart og planforskriften angir både renovasjonsanlegg (1550) og 

avfallssug (2150) med egne farger og arealkoder. 

 Fastsetting av rekkefølgekrav: 

o PBL § 12-7 nr. 10 gir kommunen hjemmel til å stille rekkefølge krav, herunder krav 

om etablering av nedgravde renovasjonsanlegg, og krav til teknisk godkjenning av 

anlegg før søknad om tiltak. 

Det er nødvendig at kommunen forankrer interne rutiner for oppfølging av nye reguleringsplaner, 

krav om nedgravde renovasjonsanlegg i reguleringsbestemmelser og teknisk godkjenning av anlegg. 

Slike rutiner må forankres på tvers i kommunen med planmyndigheten, kommunalteknisk faggruppe 

og byggesak. Har kommunen et annet utførerselskap for renovasjonstjenesten må det også etableres 

rutiner som sikrer deres involvering i planprosessen. 

Selve oppsamlingsløsningen kan være konkurransenøytralt. Dette gjelder både for nedgravde 

løsninger og for avfallssug. Eier av containere eller avfallssug kan tilby sine systemer på like vilkår til 

ulike avfallsaktører. Rørsystemet i et avfallssug er da å anse som et transportnett. Med en slik løsning 

vil næringskundene kunne velge fritt blant ulike private avfallsaktører som har avtale om å benytte 

transportnettet. 

Det er imidlertid fullt lovlig for kommunen å invitere næringslivet til å bli med i et en avfallsløsning. 

For å unngå kryss-subsidiering mellom husholdnings-  og næringsavfall. må det være muligr å skille 
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mellom nærings- og husholdningsavfall i renovasjonssystemet. Dette kan for eksempel gjennomføres 

ved elektroniske adgangsbrikker.   

I dette forprosjektet er dert lagt til grunn at framtidig avfallsløsning i Sentrumskvartalet bygges på 

samme prinsipper for kildesortering og oppsamling for husholdning og næring. Det må derfor være 

et mål at det ikke er andre løsninger for næringsavfallet enn husholdningsavfallet, og at det utredes 

gebyrmodeller for begge kategorier.    

3.3.2 Bruk av RFID-brikke for identifisering og nivåmålerere 

Det er mange kommuner som nå stiller krav om elektronisk tømmeregistrering ved avfallsinnsamling. 

Det betyr at avfallsbeholderen er utstyrt med chip (RFID-brikke) og hver tømming registreres 

automatisk. En av fordelene med dette systemet er at utførelse av renovasjonstjenesten blir 

kvalitetssikret slik at uteglemte tømminger varsles umiddelbart. Systemet kan også benyttes som 

betalingsløsning for abonnenten.  

Avfallssugløsningen i f.eks. Bergen har ID-identifisering. Alle beboere og næringsdrivende har fått en 

nøkkelbrikke som de må bruke nøkkelbrikken hver gang de skal kaste avfall. Alle boenheter i 

bossnettområdet er tildelt ett bestemt nedkastpunkt og to i reserve. Beboerne får et visst antall 

åpninger inkludert i sitt abonnement. Ved hver åpning kan de kaste et gitt volum avfall. Dersom de 

har behov for å kaste mer avfall enn dette, vil det påløpe en kostnad for dette. 

Det kan installeres nivåmålere på f.eks. innercontainer på nedgravde enheter, som gir signal når 

enheten når et fyllingsnivå slik at disse tømmes etter behov. Dette reduserer transporten og sikrer at 

det ikke blir overfylte enheter. 

  

4 Avfallsmengder og dimensjonering 

Dimensjonering av avfallsløsningen i Sentrumskvartelet baseres på avfallsmengder fra næring og 

husholdning. Samtidig må den være bygd ut på en måte som gir god brukervennlighet. 

4.1 Avfallsmengder for husholdningsavfall, henteordning 

Avfallsmengder for i dagens henteordningen i Vestby (2017) fremgår av Tabell 44 nedenfor. Ved 

dimensjonering av framtidig avfallsløsning i Sentrumskvartalet er det relevant å se på mengde pr. 

innbygger.  

Tabell 4: Avfallsmengder, eksiterende henteordning. Kilde: MOVAR 

VESTBY KOMMUNE Tonn/år kg/innbygger 

Restavfall 3174 185 

Glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer 299 17 

Papp, papir og drikkekartong 730 42 

Plastemballasje 167 10 

Totalt 4370 254 
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Framtidige avfallsmengder 

Fra 2010 til 2017 har årlig avfallsmengde i Vestby økt fra 4019 tonn til 4370 tonn, men er ikke endret 

de siste to år. Tradisjonelt har avfallsmengde målt i kg pr. innbygger økt i samme takt som økt 

konsum, de siste to årene har dette ikke vært tilfelle. Med økt fokus på reduksjon i avfallsmengdene 

er det valgt å legge mengder fra 2017 til grunn for videre dimensjonering i dette forprosjektet. Antall 

husstander er satt til 350 og det er forventet at det vil være 2 beboere per husstand.  

 

4.1.1 Avfallsmengder etter endring i renovasjonsløsning 

Mengdene av de ulike avfallsfraksjonene vil påvirkes av endringen i renovasjonsordningen. 

Endringene i forhold til dagens løsning er at matavfall skal kildesorteres, mens plast skal kastes 

sammen med restavfallet. Mengden matavfall som kildesorteres er normalt mellom 40-70 kg per 

innbygger og år. I våre beregninger er det lagt til grunn at det kildesorteres 50 kg matavfall per år I 

tTabell 5 er fordelingen av ulike avfallskraksjoner for Sentrumskvartalet presentert.  

Tabell 5: Anslått mengde husholdningsavfall av ulike avfallstyper etter innføring av ny 
renovasjonsordning.  

 
Mengde  Volum  

 
Per 

innbygger 

(kg/år) 

Sentrums-

kvartalet 

(tonn/år) 

Tetthet* 

(kg/m3) 

Per 

husstand 

(l/år) 

Per 

husstand 

(l/uke) 

Sentrums-

kvartalet 

(m3/år) 

Rest og plast 144 101 100 2888 56 1011 

Glass- og metall  17 12 250 140 3 49 

Papir 42 30 100 849 16 297 

Matavfall  50 35 300 334 6 117 

Totalt 254 178 
 

4211 81 1474 

* Kilde for tetthet (romvekt): Veileder for plukkanalyser (Mepex, 2015) 

4.1.2 Normverdier for volum av avfall husstandene 

I henhold til Norsk standard for tilrettelegging av renovasjonsløsninger (NS9432:2014, kapittel 9.2) 

anbefales følgende volum per husstand for dimensjonering av nedgravde containere: 

 

Dette gir et større volum enn det som beregnes fra avfallsmengdene i Vestby. Årsaken til dette er det 

er sannsynligvis at det bør være overkapasitet for å forhindre forsøpling, Avfallets tetthet er avhengig 

av hvor mye det komprimeres i oppsamlingsenheten og at avfallsmengdene varierer mellom ulike 

husstander. 
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Tabell 6: Volum av husholdningsavfall fra Sentrumskvartalet basert på anbefalte normverdier fra 
NS9432:2014 

Volum basert på norm Per husstand 

(l/uke) 

Totalt (m3/år) 

Rest og plast 105 1911 

Glass og metall 2,5 46 

Matavfall 25 455 

Papir 40 728 

Totalt 172,5 3140 

 

Oslo kommune har normverdier som presentert i tabell 7. Restavfall i Oslo er en beholder som 

inneholder kildesortere poser med matavfall, plastemballasje og restavfall.  

Tabell 7: Normverdier for volum av avfall far Oslo kommune 

 

I MOVARs norm fra 2013 var følgende volumlagt til grunn. Disse er mer i samsvar med mengdene 

som beregnes fra de målte avfallsmengdene i Vestby. MOVAR gjennomfører en revisjon av sin norm 

nå.  

 

 
 

Basert på dette, er behovet for volumet av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall basert på 

dimensjonering som vist i tabell 8: 
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Tabell 8: Volum av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall 

Volum oppsamlingsenheter Rest/plast Glass/metall Papp/papir Matavfall Totalt 

Volum per hustand og uke (l) 90 2,5 40 25 157,5 

Totalt volum husholdning (m3/år) 1638 45,5 728 455 2866,5 

 

4.2 Avfallsmengder for Næringsavfall  

Det finnes ikke godt generelt grunnlag for mengder og fordeling av avfallstyper for næringsavfall. Det 

er heller ikke kjent hva slags type næring som skal drives i Sentrumskvartalet, men det forventes at 

det blir kontorer, små butikker, dagligvarebutikk(er), kafeer og restauranter samt annen 

servicevirksomhet. Våre mengder er basert mengder og fordeling fra andre rapporter, samt 

informasjon fra MOVAR om beholderstørrelse og hentefrekvens på rådhuset.  

Antatt næringsvirksomhet i Sentrumskvartalet er som følger: 

 Rådhuset med 100 ansatte 

 Andre kontorlokaler for 200 ansatte 

 Tjenesteytende næring 8-10.000 m2 

Rådhuset har i dag følgende beholderpark og henteferkvens: 

 Restavfall. 4 beholdere 660 l. Tømmes hver uke. I følge renovatørene var disse alltid fulle 

 Papiravfall: 6 beholdere 660 l. Tømmes hver uke. Renovatør anslår at 1-2 av containerne er 

tomme ved henting. 

 Plastemballasje: En beholder 660 . Henter hver uke. Denne er overfyllt 

 Plass og metall: En beholder 370 l som tømmes hver 4. uke. Dette er tilstrekkelig kapasitet 

Mengdene avfall fra Rådhuset er beregnet ut fra disse opplysningene som vist i tabell 9.  Fordi det er 

overkapasitet for papp og papir, er antallet beholdere det tas utgangpunkt i redusert fra 6 til 4. 

Tilsvarende er antallet beholdere for plastemballasje økt til 1,5. (I en nedgravd løsning er man ikke 

bundet til beholderstørrelsen) 

Tabell 9: Avfallsmengder på Rådhuset fra 2017. Basert på antall beholdere og antall tømminger. Kilde 
MOVAR 
 

Antall 
behold. 

Beholder
-
størrelse 
(l) 

Hentefre
kvens 
(ganger 
per år) 

Volum 
(m3/år) 

Volum 
(m3/uke) 

Andel 
 (%) 

Mengde 
(tonn/år) 

Mengde 
(kg/ansa
tt/år) 

Restavfall 4 660 52 137 2,6 46 13,7 137 

Papp/papir 4 660 52 137 2,6 46 13,7 137 

Plastemballasje 1,5 660 52 51 1,0 4,3 1,3 12,9 

Glass og metall 1 370 13 4,8 0,1 4,0 1,2 12 

Totalt        331 6,4   29,9 299 

Ny ordning         

Rest og plast        98 1,9 33 9,8 98 

Matavfall        17 0,3 17 5,2 52 
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I tabellen er det også vist mengdene for de ulike fraksjonene for de den nye ordningen. For 

papp/papir og glass/metall er det ingen endringer. For matavfall i ny ordning er det antatt en 

avfallsmengde på 200 g per person per dag og 260 arbeidsdager i året.  Mengdene fra Rådhuset 

legges til grunn også for mengder fra annen kontorvirksomhet 

Tabell 10 viser generelle noen estimat for mengder avfall fra ulik næringsvirksomhet. I disse 

beregningen er det antatt at det vil være 2,5 ansatte per 100 m2 næringsareal. Med et næringsareal 

på 8000 m2, tilsvarer dette totalt 200 ansatte. Dette kommer i tillegg til de 300 ansatte på kontor. Ut 

fra en vurdering av en typisk sammensetning av butikker, institusjoner, tjenesteytende virksomhet er 

det lagt til grunn ca. 700 kg pr. ansatt med sammensetning som over. Det understrekes at dette er 

meget usikre tall som bør revurderes i forbindelse med at det avklares hvilken type 

næringsvirksomhet som etableres i området. Det kan gi et behov for å endre antallet containere eller 

nedkast.  

Tabell 10: Avfallsmengder, nøkkeltall for avfallsgenerering næringsavfall. Kilde: (Hjellnes Consult, 
2013)  

 

Tabell 11 viser eksempler på fordeling av avfallsmengden ved kildesortering (vektprosent) i 

virksomheter med god kildesortering (basert på empiriske målinger i prosjekter i Oslo og 

spørreundersøkelser).  

Tabell 11: Eksempel på fordeling i prosent av avfallsmengden ved kildesortering (vektprosent) for næring. Kilde: (Hjellnes 

Consult, 2013) 

 

 

Rådhusparken og Rådhustorget vil også generere kiosksavfall, slik at det vil være behov for små 

oppsamlingsenheter. 

Avfallsnormen for Stavanger og Sandnes gir følgende føringer for mengder avfall fra ulik type 

næringsvirksomhet: 

Virksomhet Mengde Benevning

Restaurant 40 kg/m3

Butikk 1400 kg/ansatt/år

Hotell 0,3-1,5 kg/rest/gjestedøgn

Kantine 0,1-0,5 kg/måltid/dag

Kontor 150-300 kg/årsverk

Virksomhet Papir/papp Matavfall Plastfolie Glass/metall Restavfall

Kontor 70 5 3 2 20

Restaurant 16 44 5 5 30

Butikk 65 3 8 4 20

Kantine 15 50 5 5 25
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Mengden næringsavfall fra Sentrumskvartalet, basert på disse forutsetningene er vist i tabell 12. 

Tabell 12: Anslått mengde næringsavfall fra Sentrumskvartalet (tonn per år) 

Mengde næringsavfall Totalt  Rest/plast Glass/metall  Papp/papir Matavfall 

Kontor for 300 personer (inkl rådhuset) 90 29  4  41  16  

Næring/tjenesteyting  140 57  4  57  21  

Kioskavfall  5 5        

Totalt (tonn) 235 92  8  99  37  

Totalt volum (m3) 2082 918 31 986 146 

 

 

4.3 Totale avfallsmengder 

Den totale avfallsmengden per år for Sentrumskvartalet blir ca. 400 tonn eller ca 5000 m3 per år. For 

husholdningsavfallet er volum basert på normerte verdier, for næringsavfall er dette basert på vekt 

og antatt tetthet. Fordeling på husholdning/næring og avfallstyper er vist i tabell 13. Mengden 

næringsavfall er nesten like stor som mengden husholdningsavfall og omregnet til antall husstander, 

så tilsvarer avfallsmengden ca 600.  
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Tabell 13: Volum husholdningsavfall og næringsavfall for Sentrumskvartalet (m3/år) 

Tol avfallsmengde t Totalt 
(tonn/år) 

Rest/plast 
(tonn/år) 

Glass/metall 
(tonn/år) 

Papp/papir 
(tonn/år) 

Matavfall 
(tonn/år) 

Næringsavfall (m3/år) 2082 918 31 986 146 

Husholding (m3/år) 2867 1638 46 728 455 

Totalt volum (m3/år) 4948 2556 77 1714 601 

 

5 Løsninger for oppsamling av avfall 

Utgangspunkt for dette forprosjektet var at det skulle vurderes bruk av nedgravde containere eller 

avfallssug for Sentrumskvartalet.  

NS 9432: 2014 inneholder en veiledning for valg av renovasjonsløsning i forhold til størrelse av 

utbygging eller boligfelt. Denne er gjengitt nedenfor (Heie og Iversen, Bransjenorm for nedgravde 

renovasjonsanlegg. Del II - Teknisk beskrivelse, 2018). Tabellen må anses som veiledende og må 

tilpasses det enkelte boligområde og kommune. 

 

 
Figur 5: Veileder for valg av avfallsløsning og antall boenheter 

 

Overflatebeholdere er generelt kun beskrevet som en god, fremtidig løsning i strøk med spredt 

bebyggelse. Vi har likevel beskrevet dette alternativet i denne rapporten, blant annet fordi dette er 

en enkel og billig løsning. de kan også være aktuelle dersom det tar tid å etablere den permanente 

ordningen, for eksempel for et avfallssug  

5.1 Overflatebeholdere - Småbeholdere og stålcontainere 

Overflatebeholdere kan være beholdere eller container. Beholdere kan plasseres utendørs, gjerne in 

et avfallsskap eller i et innvendig avfallsrom. Stålcontainere må plasseres slik at det er mulig for å en 

komprimatorbil å rygge helt inntil og tømme den med vinsj. 

 

 

 

Figur 6: Beholdere og stålcontainere i MOVAR-området. Kilde: MOVAR. 
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Eksempel på bruk av plastbeholdere i borettslag, der de kan plasseres i avfallsskap eller i 

kjeller/avfallsrom. 

   

Figur 7: Løsninger for bruke av 660 l beholdere (venstre bilde) og avfallsrom med 660 l beholdere 

5.1.1 Bunntømte overflatecontainere 

Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte beholdere og tradisjonelle 

containere. Dette er en løsning der nedgravde containere ikke lønner seg, eller for steder der det 

ikke er mulig å grave ned slike containere. Bunntømte containere er ofte en renere og mer ryddig 

løsning enn småbeholdere og stålcontainere. Bunntømte containere finnes i flere varianter og 

størrelser, fra 1,7 til 5 m3. 

Bunntømte containere kan f.eks. benyttes til glass-/metallemballasje, også i kombinasjon med andre 

avfallsløsninger. 

 

  

Figur 8: 4000 l container til restavfall  

 

5.1.2 Innsamling av avfall fra overflateløsninger 

Innsamling av avfall fra overflatebeholdere og containere foregår med en komprimatorbil. Dette kan 

være utfordrende i tettbygde strøk og byområder med trange gater og begrenset plass.  
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Figur 9: Eksempel på komprimatorbil. Kilde MOVAR 

5.1.3 Arealbehov  

Overflateløsninger krever et betydelig areal til standplassene. Tabell 14. Viser antallet beholdere det 

vil bli behov for, basert på estimerte avfallsmengder for Sentrumskvartalet. 

Det er tatt utgangspunkt i ukentlig tømming for restavfall, plastemballasje, papir/papir/kartong og 

matavfall. Tømming av glass-/metallemballasje er hver 4 uke. Totalt vil avfallsbeholderne beslaglegge 

et areal på ca. 260 m2. Beholderne må også plasseres slik at renovasjonsbilen har tilgang. Det må 

også settes av areal der renovasjonsbilen kan stå under innsamling. Krav til standplass for beholdere 

fremgår av renovasjonsforskriften for Vestby. 

Tabell 14: Antall beholdere og arealbehov ved bruk av beholdere for oppsamling av avfall. Det er lagt 
opp til 660 l for rest/plast og papp/papir og 360 l matavfall og glass/metall 

Beskrivelse Totalt Rest/plast Glass/metall Papp/papir Matavfall 

Volum (m3/år) 4948 2556 77 1714 601 

Antall tømminger per år  52 13 52 52 

Antall 660 l beholdere  0,66 0,36 0,66 0,36 

Arealbehov per beholder 172 74 16 50 32 

Areal (m2)  2,0 1,0 2,0 1,0 

5.1.4 Andre fordeler og ulemper. 

Overflateløsninger kan gi utfordringer med forsøpling og er mer utsatt for risiko med tanke på brann 

enn nedgravde løsninger. Tømming av 660 liters beholdere er tungt for renovatør, og krever at 

renovasjonsbilen kommer til på standplassen.  

Basert på en totalvurdering anses dette å være en såpass lite sannsynlig løsning for 

Sentrumskvartalet at den ikke utredes videre. 

Fordelen med overflatebeholdere er at det er en billig løsning, samt fleksibelt med tanke på 

endringer i avfallsmengdene eller omlegging av renovasjonsordningen. De kan i utgangspunktet 

plasseres i kort gangavstand fra utgangsdøra. 

5.2 Dimensjonering av nedgravde oppsamlingsenheter 

MOVAR legger i dag følgende til grunn ved dimensjonering av nedgravde enheter: 

Med ukestømming på restavfall og hver fjerde uke for de øvrige avfallstypene: 

 5 m3 restavfall kan håndtere minst 50 boenheter (antar 70 -80 boenheter i 

leilighetskomplekser i sentrum med sorteringen som er i dag.) 
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 5 m3 papp/papir/kartong kan håndtere ca. 20 boenheter 

 5 m3 plastemballasje kan håndtere 30-35 boenheter 

 3 m3 glass-/metallemballasje kan håndtere 150-200 boenheter 

I nye boligbygg med krav om tilgjengelighet skal felles avfallsløsning ha trinnfri adkomst og være lett 

tilgjengelig. Veiledningstekst sier inntil 100 meter fra ytterdør.  

Når nivåmåling og tømming etter behov innføres kan dette påvirke dimensjonering. 

 

5.3 Nedgravde containere 

Det finnes hovedsak to ulike typer nedgravde løsninger på markedet i dag; "delvis nedgravd 

container" og "helt nedgravd container". 

Delvis nedgravd container (siloløsning/Molok) oppbevares avfallet delvis under bakken og består av 

en container som er tredels nedgravet, og ut utløftbar sekk for tømming. Sekkens volum er fra 300 

liter opp til 5 m3, og egner seg for 5 eller flere husstander. 

 

 

  
Figur 10: Delvis nedgravde containere 

 

Helt nedgravde container består av en vanntett yttercontainer i betong, innerkonteiner i stål med 

bunntømming og et innkasthus for avfall montert på plattform over bakkenivå. Helt nedgravd 

container består av innkasthus over bakken og stålcontainere på 3, 4 og 5 m3 under bakken, og egner 

som for minimum 20 husstander. I dette prosjektet er det kun "helt nedgravd container" som anses 

som aktuelt, først og fremst da delvis nedgravd krever større plass over bakken. 

 
 

 
 

Figur 11: Helt nedgravde containere 
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5.3.1 Arealbehov og antall nedkast 

Tabell 15viser antallet nedgravde containere det vil være behov for i Sentrumskvartalet. 

For nedgravde avfallsbrønner kreves areal på og under bakken til brønnene og nedkast. For hver 

brønn kreves i snitt omlag 2x2m, For grupper med fire brønner blir arealbeslaget på bakken 

minimum 16 m2. Det må også tas høyde for plass til krokbil til henting. Her gjelder at avstand fra 

ytterkonteiner til nærmeste konstruksjon bør være minimum 1m horisontalt og minimum 11m i 

høyden. (NS 9430 sier minimum 9 meter) Bilens areal er anslått til ca 55 m2. I tillegg må det være 

plass til å snu bilen dersom det ikke er gjennomgående trafikk i ved standplassen. 

Tabell 15: Antall nedgravde containere og arealbehov for Sentrumskvartalet. Verdiene for 
husholdningsavfall er basert på erfart mengde for Vestby, ikke norm. 

Antall nedgravde containere  Rest/plast Glass/metall Papp/papir Matavfall 

Volum (m3/år) 4948 2556 77 1714 601 

Antall tømminger per år  52 13 52 52 

Volum nedgravd container  5 3 5 5 

Antall nedgravde containere  10 2 7 2 

Arealbehov per container  4,0 4,0 4,0 4,0 

Totalt arealbehov 84 40 8 28 8 

 

Ved valg av antallet nedgravde containere må det også tas hensyn til at gangavstand til 

avfallspunktet skal være akseptabel. Anbefalingen i TEK 17 er maksimalt 100 meter, mens ofte er en 

avstand på 50 meter er anbefalt. Avstanden til avfallspunktene er viktig for å forhindre utfordringer 

med forsøpling. Det må legges til rette for kildesortering. Derfor må det være mulighet til å kaste 

matavfall og helst også de andre avfallstypene det er beholder for restavfall. Det vil derfor være 

behov for noen flere containere enn det som kommer fram fra tabellen over. Det totale arealbehovet 

vil dermed være betydelig høyere enn det som kommer frem i tabellen. 

Avfallspunktene kan i utgangspunktet plasseres på samme posisjoner som punktene med nedkast for 

avfallssug (se figur 15). Men det må her tas hensyn til at de må plasseres slik at krokbilen får tilgang. 

NS 9430 anbefaler at det ikke er mer enn 3 m fra containerens krokfeste til kjørbar vei.  

5.4 Avfallssug 

5.4.1 Stasjonært avfallssug 

Stasjonært avfallssug er anbefalt løsning for større prosjekter, dvs. mer enn 300 boenheter. 

Et stasjonært system utformes med en avfallsterminal, rørtrase og nedkastventiler og nedkast.  

 Terminalen kan plasseres inntil ca. 2 km fra det området der avfallet kastes.  

 Avfallet kastes i et nedkast som også fungerer som et mellomlager. Avfallet suges automatisk fra 

nedkast til terminal når den er full. Eventuelt et fast antall ganger per dag. Ventilene er kompakte 

og krever liten plass.  

 Drift og overvåkning skjer automatisk.  

 I terminalen suges avfallet rett inn i containere. En terminal vil inneholde flere containere for ulike 

avfallsfraksjoner. Ved behov kan terminalen utstyres med komprimator. Containerne hentes og 

tømmes etter behov med vanlig containerbil (krokbil).  
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 Rørtrase etableres fra nedkast til terminal. Avfallet suges fra ventilene via stålrør til terminalen. 

Rørene sveises og korrosjonsbeskyttes og om nødvendig benyttes herdet spesialstål i utsatte 

deler/partier.  

 For adgangskontroll kan det også leveres med låsesystem.  

Rørføringen legges i gate eller gang og sykkelvei der det er mulig. Rørene kan ha dimensjon på 400 

eller 500 mm og trenger ikke å ligge frostfritt. Det er tilstrekkelig med 50-60 cm overdekning. Rørene 

må ikke selvfall, men det tåles ikke bakker med for stor helning.  

Ved flere ulike fraksjoner, vil systemet for avfallssug bestå av flere utvendige nedkast ved siden av 

hverandre, som leder til felles sugeledning i kjeller eller i grunnen.  

Det er i dag etablert stasjonære avfallssug blant annet i Bærum, Trondheim, Tromsø og Bergen. Flere 

er under utbygging. Det er mange fordeler med systemet, blant annet at anlegget er skjult under 

bakken og er mindre arealkrevende. Den største fordelen er at man slipper å ha trafikk inn i 

boligområdene ved tømming av avfallsbeholdere. Ulempene er blant annet høye 

investeringskostnader og mindre fleksibelt for endringer i kildesorteringsordningen.   

 

 

Figur 12: Stasjonært avfallssug 

Bildet nedenfor er fra bygging av infrastruktur og rør for stasjonært avfallssug i Bergen. 

 

 
 

Figur 13: Legging infrastruktur Bergen 

 



  multiconsult.no 

  5 Løsninger for oppsamling av avfall 

 

10207715-RIM-RAP-01  Side 28 av 42 

5.4.2 Mobilt avfallssug 

Et mobilt avfallssug består at et nedkastrør, lagringstank, rørsystem, påkoblingspunkt og en 

spesialbygd sugebil. Avfallet kastes inn i innvendig eller utvendig nedkast og lagres i en lukket 

lagringstank som tømmes av sugebilen. Størrelsen på tankene er fra 2-8 m3. Mobile avfallssug er 

tilpasset boligområder med 50-300 boenheter. I forslag til ny norm er mobile avfallssug anbefalt for 

prosjekt med mindre enn 150 boenheter.  

 

 
 

Figur 14: Mobilt avfallssug 

 

 

Den største ulempen med mobile avfallssug er tiden det tar for sugebilen å tømme dem. Det er noe 

støy under sugingen og bilen må stå koblet til et docking punkt hele perioden. Tid for tømming av 

restavfall er ca. 5 min per tank og for papir ca. 7-10 min per tank. Docking kan plasseres et stykke 

unna boligområdet, noe som vil redusere utfordringer med støy fra bilen. Det vil likevel ta lang tid å 

tømme hele avfallsmengden fra Sentrumskvartalet. 

Mobile sug krever også lagringscontainere (skrutanker) ved hvert nedkast. Dette er en dyrere løsning 

enn de vanlige ventilene. 

Mobilt sug krever en spesial-sugebil som koster ca. 4 mill. NOK. Utnyttelse av en slik bil vil være 

begrenset dersom den kun skal suge avfall fra Sentrumskvartalet. 

Tidligere vurderinger av mobilt avfallssug 

ROAF har tidligere varslet sine eierkommuner at de revurdere sin tidligere anbefaling om etablering 

av mobile avfallssug som avfallsløsning, da de som nevnt i notat datert 11.4.17 er uegnet for flere 

avfallstyper, har en støyende innsamling og et høyt drivstofforbruk. Mobile avfallssug har også en 

relativt høy etableringskostnad. 

Mobilt avfallssug er vurdert i "Områdereguleringsplan for Stjørdal Sentrum, Temautredning for 

avfallshåndtering datert 2.5.16" utarbeidet av COWI AS. De konkluderte med at det ikke er egnet for 

papir og matavfall.  

Mobilt avfallssug er vurdert som den dårligste avfallsløsningen for Ski sentrum i "Renovasjonsteknisk 

plan for Ski sentrum" utarbeidet av Sweco 19.1.17, blant annet fordi det er driftsutfordringer med 

næringsavfall, og at løsningen dermed ikke synes fremtidsrettet med tanke på at den også bør å 

kunne håndtere en andel næringsavfall Løsningen krever tre nedkastpunkter mot bare to for 

avfallsbrønner. Årsaken er av matavfall bør suges separat for at ikke posene skal bli ødelagt av 

glasskår som erfaringsvis ligger sammen med restavfall. 
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Som en del av denne utredningen har det vært møter med Envac der disse innvendingene helt eller 

delvis er motsagt. Bilen som ROAF henviste til i sitt notat, var ikke spesielt godt egnet til formålet og 

skal nå erstattes av en bil som både bråker og forurenser mindre. Utfordringer med brekkasje på 

poser, noe som særlig er utfordrende for matavfallet kan løses med egne nedkast for denne 

avfallstypen slik at den suges separat. 

5.4.3 Rørdiameter 

Avfallssug kan leveres i med rør som har diameter 400 mm eller 500 mm. Det er også levert 

avfallssug med mindre diameter enn dette, men det anbefales ikke fordi det øker risikoen for 

tilstopping. Mobile avfallssug (se kap 5.5) kan leveres for rørdiameter opp til 400 mm. Rørdiameter 

begrenser maksimal størrelse på avfallet som kan fraktes. For husholdningsavfall vil et system med 

400 mm rør være tilstrekkelig, mens for næringsavfall kan dette bli et større hinder. I følge 

leverandøren, vil et system med 400 mm rør kunne håndtere sekker på 60 l. I et system på 500 mm 

kan det kastes sekker på opptil 120 l.  

I Bergen er det valgt 500 mm for å legge til rette for næringsavfallet. I Tønsberg (som er under 

utbygging) var høye kostnader forbundet med en liten økning i gravedybden den viktigste årsaken til 

at det er valgt et system med 400 mm rør. I områder der det kun er husholdningsavfall vil det være 

tilstrekkelig med 400 mm, mens der det er en betydelig andel næringsavfall, vil 500 mm være den 

beste løsningen. Dette er tilfellet fr sentrumskvartalet. Nedkastende i system med 500 mm rør vil 

også være større, slik at det blir behov for verre nedkast. I løpet av dette forprosjektet er det gjort 

kostnadsberegninger for både 400 mm og 500 mm rør. 500 mm rør økte investeringskostnaden med 

ca 10% i forhold til 400 mm. Dette er ansett som en såpass liten innsparing at det ikke kan 

kompensere for de ulempene dette vil medføre for næringsaktørene. På grunn av anleggets størrelse 

og sannsynligheten for videre utbygging vil det være mest hensiktsmessig med et stasjonært anlegg. 

Det videre arbeidet er derfor basert på et anlegg med 500 mm rør. 

En sugebil er en mindre investering enn en terminal, og den kan benyttes av flere mobile avfallssug 

plassert på ulike steder. Flere kommuner og interkommunale selskaper vurderer nå anskaffelse av 

sugebiler slik at de kan betjene nye boligområder som ønsker å installere et mobilt avfallssug. Flere 

ser på dette som en midlertidig løsning mens de venter på at flere skal installeres flere avfallssug som 

skal kobles sammen. For Sentrumskvartaler anses dette ikke som aktuelt, men for andre områder i 

Vestby, der bebyggelsen ikke er like tett og med mindre innslag av næringsaktører, kan dette være 

en aktuell modell.  

Den terminalen som bygges i forbindelse med en eventuell etablering av et avfallssug i 

Sentrumskvartalet vil kunne dekke en utbygging med noe over 1000 boenheter med ukentlig 

tømming av containerne i terminalen. Ved å øke tømmehyppigheten, kan den dekke enda flere 

boenheter. Ved en utvidelse opp til 6500 enheter, må den utvides. I den forbindelse kan det være 

aktuelt å se på behovet for mobile avfallssug i en utbyggingsfase. 

 

5.4.4 Arealbehov og antall nedkast 

Dimensjonering av antall nedkast er utført av leverandør (Envac Norge AS) basert å 

grunnlagsopplysninger fra og møter med Multiconsult. Volumene som ligger til grunn for 

dimensjoneringen er de samme som for de nedgravde containerne.  Det er lagt til grunn 3 

tømminger per døgn, noe som er i henhold til forslag til nasjonal norm. I Tabell 16. Er antallet 

nedkast av høy type for 500 mm rør.  
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Som for nedgravde løsninger, bør nedkastende utformes slik at det er like lang avstand til et punkt 

for å kaste mat som til et punkt for restavfall. Den endelige løsningen må derfor planlegges i 

forbindelse med regulering og prosjektering av eiendommene.  

Det kan brukes skrucontainere som komprimerer avfallet for papp/papir og restavfall. Det vil 

redusere behovet for antallet nedkast. Med disse avfalls mengdene skal det i utgangspunktet ikke 

være behov for slike skrucontainere. Store avfallsmengder fra noen abonnenter (f. eks. rådhuset) 

kan likevel gi grunnlag for å installere slike i noen posisjoner. 

Tabell 16: Antall nedkast for avfallssug i Sentrumskvartalet. Beregnet for 500 mm Høy modell. Kilde: 
Envac. 

Fraksjon Antall nedkast   

Rest/plast 7 

Papir 5 

Mat 5 

Totalt antall nedkast 13 

 

Basert på denne beregningen legges det opp til 7 punkter med tre nedkast på hvert Arealbehovet er 

ca. 1x5 m for et nedkast med tre punkt. Disse 7 punktene i Sentrumskvartalet krever dermed et areal 

på totalt 35 m2.  I tillegg må det etableres minst to punkter med nedgravde containere for glass og 

metall. Disse to punktene må plasseres slik at det er tilgjengelig for kranbil. Øvrige punkt kan 

plasseres der det er hensiktsmessig i forhold til optimal gangavstand for abonnentene.  

I tillegg vil det være behov for en terminal med et areal på ca. 300 m2b terminalbygg. På tomta må 

det også være plass til mellomlagring av containere og biler som skal frakte containere til og fra 

terminalen.  

I terminalen er det en container for hver avfallstype. Her kan avfallet komprimeres slik at det ikke blir 

behov for å tømme disse så ofte. For matavfall er det uansett behov for å tømme containeren minst 

annenhver uke, kanskje hver uke, så i beregningen er det ikke lagt opp til komprimering av 

matavfallet. Det er vanlig å sette krav om maksimal komprimering til 350 kg/m3 for avfall som skal 

leveres til sentralsortering. Dette er også brukt som grense her. Tabellen viser at det er mulig å 

komprimere mindre eller å øke antallet abonnenter med samme antall containere ved å legge opp til 

å hente containerne hver uke. Containerstørrelsen er satt til 28m3 i denne beregningen. 

Tabell 17: Antall containere og tømminger for sentral i stasjonært avfallssug 

Total avfallsmengde Sentrumskvartalet Rest/plast 
(tonn/år) 

Papp/papir 
(tonn/år) 

Matavfall 
(tonn/år) 

Totalt 193 128 72 

Tetthet i komprimator (kg/m3) 350 350 300 

Volum komprimert  551 366 239 

Tømminger av container på 28 m3 20 13 9 
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5.4.5 Utfordringer 

Store avfallssekker og papp kan plugge rørene. Leverandørene opplyser at i et 500 mm rør kan det 

kastes sekker på 120 l, mens i et 400 mm rør kan det kastes 60 l sekker. Nedkastene kan utstyres 

med volumbegrensninger for å forhindre at større gjenstander kastes i suget. 

For å hindre at papp plugger rørene, er det utviklet en «papprive» som gjør pappen myk uten å kutte 

fibrene. Det siste er viktig for kvaliteten på returpapiret og dermed muligheten for 

materialgjenvinning.  

Glass- og metallemballasje kan også samles inn i et avfallssug, men dette krever rør av meget god 

kvalitet som blir uforholdsmessig dyre. Det anbefales derfor å bruke nedgravde løsninger for denne 

fraksjonen. 

Rørene er retningssensitive. Posisjon for terminal må derfor bestemmes før rørene begynner å 

legges. Posisjoner for nedkast bør planlegges før hovedrør legges, slik at det kan settes av 

avgreininger for disse.  

Terminal må etableres i første byggetrinn. Dette vil medføre større investeringskostnader i 

oppstartsfasen enn for den videre utbyggingen 

 

Stasjon med nedkast i Bergen sentrum. Nedkast for papp er utstyrt med papprive. 

5.4.6 Skader på poser – erfaring fra andre  

Det er begrenset erfaring med hvordan tilstanden til posene som er brukt til emballasje for avfallet 

påvirkes av avfallssug. Det pågår et arbeid for å definere hvilke krav som skal stilles til posene for å 

minimere disse utfordringene (Syed og Hovland, 2018). Arbeidet har hatt fokus på økt utbytte av 

avfall transportert gjennom avfallssug. Resultatene fra testene varierte i stor grad. Det var stor 

forskjell mellom anlegg. Det er tydelig at lengden på sugestrekningen har betydning, men uklart om 

dette skyldes strekningen i seg selv eller antall retningsendringer. Noen av posene klarte seg bedre 

enn andre, men det ikke klart hvilke kvalitetsparameter som skilte disse posene fra andre poser. I 
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testen i Tromsø var resultatet for den posen som klarte seg best at kun 28% kom gjennom 

avfallssuget med alt innhold i posen. I testen i Bergen ble gjennomsnittlig resultat 63%, men for noen 

typer av poser var resultatet bedre enn dette. i gjennomsnitt 63% av posene seg. På Fornebu greide 

mer enn 90% av posene seg. Noen poser greide seg bedre i ett avfallssug enn i de andre. Det er 

derfor fortsatt behov for jobbe med utvikling av kvaliteten på posene som skal brukes i et avfallssug. 

Resultatene indikerer imidlertid at avfallssammensetningen både i og utenfor posen, påvirker posens 

prestasjon. Som eksempel har poser som inneholder kildesortert matavfall klart seg bedre enn 

posene med plastemballasje. På samme måte ser posene ut til å påvirkes av avfallet fra de andre 

posene de kastes sammen med. Dette er et argument for ha egne nedkast for matavfallet, slik at 

eventuell brekkasje i minst mulig grad nedfører sammenblanding av det kildesorterte avfallet. Riktig 

utforming av rørtraséen er også viktig for å sikre kvaliteten på det kildesorterte avfallet. 

 
 

5.4.7 Trasé og plassering av nedkast 

Figur 15 viser en mulig trasé og plassering av nedkast for et avfallssug i Sentrumskvartalet. Det er 

plassert inn punkter for nedkast basert på at alle beboere skal ha maksimalt 50 m gangavstand til 

nærmeste nedkast. Dersom et avfallssug skal installeres, må en reell prosjektering gjennomføres. 

Antallet posisjoner kan vurderes. Det kan være en bedre løsning å etablere færre punkter med flere 

nedkast i hvert, eller bruke skrutanker. Med færre punkt kan også traséens lengde sannsynligvis 

reduseres noe, slik at rørkostnader reduseres. 

 

Figur 15: Forslag til trasé og innkastgrupper for avfallssug i Sentrumskvartalet. 
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Maksimal avstand fra nedkast til terminal er ca 1,8 km for 400 mm rør og 2,5 km for 500 mm. Trasé 

må tilpasses så den ikke får for krappe bend. Selve rørene er tetningssensitive. Maksimal stigning er 

15%. 

Figur 16 viser foreløpige aktuelle plasseringer for terminalen. 

 
 

 

Figur 16: Aktuelle plasseringer av terminalen 

 

5.4.8 Løsningenes egnethet for ulike avfallstyper 

De ulike avfallstypene er i ulik grad egnet for innsamling i ulikeløsninger 

Restavfall med plast 

Godt egnet for alle typer innsamling. Avfallssug krever at avfallet er emballert i pose, men det 

anbefales også for de nedgravde containerne. Nedstrøms behandling (sorteringsanlegg) er basert på 

at avfallet leveres i plastpose. Betraktningene er de samme for både husholdningsavfall og 

næringsavfall. 

Grovavfall kan ikke kastes i avfallssug eller nedgravde containere. Dette må bringes til 

gjenvinningsstasjonen. 

Plastfolie fra næringslivet 

Næringsdrivende kan ha egne ordninger for retur av plastfolie. Dette kan kreve at det etableres egne 

systemer for dette avfallet. Dette utelukker ikke bruk av avfallssug, men det må veies opp mot 

ulempen ved økt trafikkbelastning for å hente dette avfallet. 
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Matavfall  

Avfallssug stille strenge krav til posenes kvalitet og at de er knyttet ordentlig. Tilgrising av annet avfall 

og tap av matavfall som blir gjenvunnet er en utfordring for avfallssug. Bruk av egne nedkast vil 

redusere disse utfordringene.  

Næringsdrivende med mye flytende matavfall bør ha alternativ ordning for denne delen av 

matavfallet. Dette gjelder for alle innsamlingsløsninger. Dette er relativt små mengder som ikke vil gi 

stor trafikkbelastning. 

 Papir/papp/kartong 

Større papp må deles opp eller gjøres fleksibel før den kastes slik at den ikke blokkerer for annet 

avfall. Konsekvensen av dette antas å være større i et avfallssug enn i ved nedgravde containere. 

Dette kan begrenses ved lukestørrelse og utforming av nedkastet. For avfallssug er det utviklet en 

spesiell papprive. Det kan være snakk om store mengder, så gode løsninger her vil ha betydning for 

trafikk i forbindelse med innsamling av avfallet. 

Glass og metallemballasje 

Dette avfallet kan kastes i avfallssug, men det fører til nedknusing og stor slitasje på rør. Nedgravde 

containere er derfor bedre enn avfallssug. Mengdene er relativt små og henting hver 4 uke vil være 

tilstrekkelig. Bruk av nedgravde containere vil dermed ikke medføre betydelig trafikkbelastning. Det 

stiles likevel krav til at punktene er tilgjengelig for kranbilen. 

Det er spesielt viktig for materialgjenvinningsgraden at dette avfallet kildesorteres. Glass vil også 

skape utfordringer i sorteringsanlegget. MOVAR sier at dersom Vestby kommune velger å gå for 

nedgravde containere for alle avfallstyper, vil de sette opp container for alle avfallstyper på alle 

punkt. Ved bruk av avfallssug vil nedkastenes posisjon være uavhengig av veinettet og containere for 

glass og metall kun plasseres på ett eller to punkter der de er tilgang for bil.  

Andre avfallstyper 

Andre avfallstyper som tekstiler, EE-avfall, farlig avfall, planter/hageavfall etc, må fortsatt bringes til 

gjenvinningsstasjon eller returpunkt. 

Det legges opp til at innbyggerne i Sentrumskvartalet skal kunne klare seg uten bil. Kommunen, i 

samarbeid med MOVAR, bør derfor legge til rette for at innbyggerne skal kunne kvitte seg med det 

avfallet som ikke inngår i henteordningen på en hensiktsmessig måte. Dette kan være gjennom 

etablering av returpunkter og mobile gjenvinningsstasjoner. 

5.5 Vurdering av ulke løsninger for innsamling av avfall 

I tabell 18 er det gjort en oppsummering av fordeler og ulemper ved de ulike løsningene som er 

vurdert. Her er det ikke tatt hensyn til kostnader for etablering og drift av systemet. I denne 

sammenligningen kommer det stasjonære avfallssuget best ut.  
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Tabell 18: Sammenligning av fire alternativ for innsamling av avfall fra Sentrumskvartalet. 1 er best og 4 er 
dårligst. 

 Overflate-
løsning 

Nedgravde 
containere 

Mobilt 
avfallssug 

Stasjonært 
avfallssug 

Arealbruk og brukervennlighet     
Estetikk 4 1 1 1 

Arealbehov Standplass 4 3 1 1 

Arealbehov sentral/docking 1 1 2 3 

Universell utforming 4 1 1 1 

Gangavstand til standplass 1 3 2 2 

Tilgang for renovasjonsbil til standplass 4 3 2 1 

Behov for å brette/rive papp 1 3 4 3 

Mulighet for å kaste sekker 1 2 4 2 

SNITT 2,5 2,1 2,1 1,8 

     
Miljø, HMS og bomiljø     
Brannsikkerhet 4 1 1 1 

Støy 4 3 2 1 

Utslipp fra kjøretøy 3 2 2 1 

Lukt, skadedyr og forsøpling 3 1 1 1 

Kvalitet avfall ved materialgjenvinning 1 2 3 3 

Effektiv (tidsbruk) tømming 4 3 2 1 

Arbeidsmiljø renovatør 4 3 2 1 

Trafikksikkerhet 4 3 2 1 

SNITT 3,4 2,3 1,9 1,3 

     
Tekniske faktorer     
Fleksibilitet endring volum 2 3 2 1 

Fleksibilitet endring av sortering 1 3 3 3 

Behov for back-up ved driftsstans 1 2 4 4 

Mulighet for adgangskontroll 3 1 1 1 

Teknisk kompleksitet 1 2 4 4 

SNITT 1,6 2,2 2,8 2,6 

     
Totalt         

Arealbruk og brukervennlighet 2,5 2,1 2,1 1,8 

Miljø, HMS og bomiljø 3,4 2,3 1,9 1,3 

Tekniske faktorer 1,6 2,2 2,8 2,6 

Gjennomsnitt  2,5 2,2 2,3 1,9 
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6 Kostnader til drift og investering 

I det følgende er det beregnet kostnader for drift og investering av et stasjonært avfallssug med 500 

mm rørdiameter, samt et system basert på nedgravde containere. Disse to løsningene er valgt fordi 

 500 mm rør er nedre egnet for næringsavfall. Rørdiameter 500 mm kan bare brukes i 

stasjonære system. 

 Anlegget blir så stort at alle normer anbefaler et stasjonært anlegg som permanent løsning. 

 Et avfallssug er en betydelig investering. Kostnader for et slikt system må derfor veies opp 

mot ulemper ved bruk av nedgravde containere. 

Kostnader for arealbehov er ikke med i vurderingen.  

6.1 Stasjonært avfallssug 

Estimat for kostnader til investering for et stasjonært avfallssug er presentert i tabell 19. Kostnader 

for selve suget er hentet som estimat fra leverandør, mens gravekostnad er antatt etter beste skjønn. 

Gravekostnaden vil påvirkes betydelig av om det er kompliserte grunnforhold og om arbeidet utføres 

samtidig som annen graveaktivitet. Avstand til terminal har også stor betydning. Tomtekostnader er 

ikke med i estimatet. Kapitalkostnader er beregnet med internrente 5%, 50 års nedskrivningstid på 

bygg og graving og 25 år på øvrig utstyr. Levetid på rør anslås 60 år. Årlige kostnader er presentert i 

tabell 20. Installasjon av et avfallssug vil kreve at det etableres to nedgravde containere for glass og 

metall. Disse er lagt inn kun som årlig driftskostnad basert på informasjon fra MOVAR 

Tabell 19: Investeringskostnader for stasjonært avfallssug med 500 mm rørdiameter. Tomtekostnader 
er ikke med i estimatet. 

    

Enhetspris   Mengde Sum 

Grøft inkl. graving, transport og masser 2 500 kr/m 2 000 5 000 000 

Rør og bend (Ø 500) 4 500 kr/m 2 000 9 000 000 

Nedkast 3 fraksjoner, høy 600 000 kr 7 4 200 000 

Gravekost nedkast 100 000   7 700 000 

Papprive 1 000 000   2 2 000 000 

Gravekost Stor stasjon 400 000   2 800 000 

Inspeksjonskummer (Ø 1500 mm) 10000 kr/stk 15 150 000 

Terminal for tre fraksjoner 7 650 000 kr/stk 1 7 650 000 

Bygg 15 000 kr/m2 300 4 500 000 

Usikkerhet 20 % 1 6 800 000 

Totalt       40 800 000 

 

Tabell 20: Årlige driftskostnader for stasjonært avfallssug 

Årlige kostnader   

Enhetspris   Mengde Sum 

Kapitalkostnader    2 608 000 

Driftskostnader     
Driftskostnader nedgravd (glass og metall) 15000 kr/stk 3 45 000 

Tid til bytte av containere 350 kr/h 208 72 800 
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Serviceavtale 100000 kr/år 1 100 000 

Vedlikehold og service 1 %   408 000 

Strøm 150 kWh/tonn 74 000 

Totale driftskostnader    699 800 

Behandlingskostnad    168 000 

Totalt    3 475 800 
 

Kapitalkostnader bidrar med den absolutt største andelen av de årlige utgiftene. Prisen på 

serviceavtale er et estimat fra leverandør, men vil være avhengig av ønsket innhold i avtalen. Det er i 

tillegg satt av 1% av totale investeringskostnader til vedlikehold og service. Behandlingskostnader er 

lagt på fordi disse inngår i de årlige kostnadene som MOVAR presenterer og som er brukt ved 

beregning av kostnader for nedgravde containere 

6.2 Nedgravd containere 

Årlige kostnader for nedgravde containere er basert på sjablongverdier fra MOVAR. Antall containere 

er basert på ukestømming for alle fraksjoner bortsett fra glass og metall. Dette stemmer ikke helt 

med forutsetningene for de opplyste kostnadene som er basert på sjeldnere tømming for papir.  

Dette inkluderer ikke gravekostnader og eventuelle investeringskostnader for MOVAR 

Det er usikkerhet forbundet med de reelle avfallsmengdene og det reelle behovet for antallet 

containere må revurderes i forbindelse med detaljregulering og prosjektering. 

Antall nedgravde containere Rest/plast Glass/metall Papp/papir Matavfall Sum 

Antall 10,0 2,0 7,0 7,0  
Driftskostnad per container 
(NOK/år) 53 000 15 000 10 000 53 000  
Totale driftskostnader (NOK/år) 530000 30000 70000 371000 1 001 000 

 

Selv om det er en del usikkerhet knyttet til kostnadsestimatene, viser disse beregningene at 

kostnadene for nedgravde løsninger er en betydelig rimeligere løsning enn et avfallssug.  

Da er det ikke tatt hensyn til arealbehov i selve Sentrumskvartalet for de nedgravde løsningene eller 

ulemper som tømming av containerne medfører. 

 

7 Avsluttende betraktninger 

7.1 Arealbehov for innsamling av avfall 

Det største ankepunktet mot nedgravde containere er logistikk rundt innsamling. Dette gjelder både 

at det må legges til rette for en standplass for kranbilen mindre enn tre meter fra der containeren er 

plassert. Dette medfører at kranbil må parkere i veien eller krysse gang og sykkelvei for å få tilgang til 

containerne. Det er ikke tillatt å løfte en nedgravd container over engang og sykkelvei.  

Atkomstveg som renovasjonsbilen benytter skal prosjekteres i henhold til krav for lastebil i Statens 

Vegvesens håndbok N100, veg og gateutforming, og krav i gjeldende kommunal avfallsforskrift. 

Arealbehovet for kranbilen kan være opp mot 11x 5 m. Dersom det ikke er mulighet for 

gjennomkjøring, må det også settes av plass til snuhammer inne på eiendommene. 
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Et alternativ kunne være å plassere de nedgravde containerne i «grøntbeltet». Dette vil medføre at 

beboerne må krysse gang og sykkelvei for å kaste avfall. Planlagte parkeringslommer må også være 

tilgjengelig for renovasjonsbil ca 1 dag i uka og forhindrer dermed annen type parkering i denne 

perioden. 

Kroerveien og Garderveien er fylkesveier og det er i utgangspunktet ikke tillatt å sperre disse med en 

kranbil som skal stå for innsamling av avfallet. Det er derfor sannsynlig at den beste løsningen ved 

bruk av nedgravde containere vil være å sette av areal inne på tomtene til avfallspunkter og 

oppstillingsplass for kranbil. Alt i alt estimeres arealbehovet til 100 m2 for hvert avfallspunkt som 

derfor ikke kan utnyttes til andre formål. Avkjøring fra fylkesveien må i tilfelle også inn i 

reguleringsplanen. En annen utfordring er at bilene som skal hente avfallet bli nødt til å krysse gang 

og sykkelveien 

For husene i S3 og S4, som er de som er kommet lengst i sin prosjektering, er husene planlagt 

plassert svært nært fortauet.  

7.1.1 Tid til innsamling 

Dersom det antas at det tar 15 minutter å tømme en nedgravd container, vil det ta ca 6 timer 

ukentlig å tømme de nedgravde containerne. I denne perioden vil en kranbil sperre deler av veien og 

være til hinder for trafikken. Dette vil også medføre støy. Dette vil være en ulempe for beboere og 

næringsdrivende i kvartalet. 
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Figur 17: Reguleringsplanen for Sentrumskvartalet. Det er ikke lagt opp til noen form for biltrafikk inne i 
kvartalet. Dette er utfordrende for innsamling av avfall fra nedgravde containere. 

7.2 Deltagelse fra næringslivet 

Omtrent 50% av avfallet i Sentrumskvartalet vil være næringsavfall. Det er derfor essensielt at 

næringsaktørene i all hovedsak benytter seg av den samme ordningen for innsamling av avfall som 

husholdningene. Kommunen kan ikke kreve at næringslivet benytter samme ordning som 

husholdningene, men de kan legge sterke føringer gjennom planverket. Noen muligheter ble 

beskrevet i kapittel 3.3.1. 

7.3 Finansiering -  eierskap og drift 

Et avfallssug er en stor investering. Det finnes ulike modeller for finansiering av eierskap og drift av 

slike system.  Disse er oppsummert i rapporten «Finansiering, Eierskap og drift – Nedgravde 

renovasjonsanlegg» utgitt av Avfall Norge (Heie og Iversen, Bransjenorm nedgravde 

renovasjonsanlegg- finansiering, eierskap og drift, 2018).  De samme prinsipper vil kunne gjelde for 

nedgravde containere, men her er investeringskostnadene mindre. 

Følgende alternativ er presentert. Kommuner som bruker de ulike løsningene er skrevet i parentes: 

1. Privat investering – offentlig eierskap inkludert anlegg på privat grunn (Trondheim) 

a. Investeringskost dekkes ved kjøp av ny bolig 
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b. Driftskostnader dekkes av renovasjonsgebyr 

c. Næringsaktører som frivillig knytter seg til må betale driftsgebyr og sin del av 

anleggskostnaden. 

2. Kommunal investering – offentlig eierskap til anlegg på offentlig grunn (Bergen sentrum)  

a. Tilbakebetaling av investeringskostnader over renovasjonsgebyr 

b. Driftskostnader dekkes av renovasjonsgebyr 

c. Næringsaktører som frivillig knytter seg til må betale driftsgebyr og sin del av 

anleggskostnaden 

3. Kommunal investering, hovedanlegg avfallssug – offentlig eierskap hovedanlegg, privat eierskap 

intern-nett (Lørenskog 

a. Tilbakebetaling av kapitalkostnader hovedanlegg skjer over renovasjonsgebyr samt et 

tilknytningsgebyr. 

b. Beboere betaler kapitalkostnader på intern nett ved kjøp av bolig og et renovasjonsgebyr 

som gjenspeiler driftskostnaden. 

c. Næringsaktører som frivillig knytter seg til må betale anleggskostnaden og driftsgebyr. 

4. Kommunal investering, hovedanlegg avfallssug – offentlig eierskap hovedanlegg, og offentlig 

overtakelse av private intern-nett (Bærum) 

a. Tilbakebetaling av kapitalkostnader hovedanlegg skjer over renovasjonsgebyr samt et 

tilknytningsgebyr. 

b. Beboere betaler kapitalkostnader på intern-nett ved kjøp av bolig og et renovasjonsgebyr 

som gjenspeiler driftskostnader. 

c. Næringsaktører som frivillig knytter seg til må betale driftsgebyr og sin del av 

anleggskostnaden 

5. Privat investering, privat eierskap (Oslo og Bergen/BIR utenom sentrum) 

a. Beboere betaler anlegg ved kjøp av bolig. Alternativt at borettslag/sameier har tatt opp 

lån som tilbakebetales med fellesutgifter for beboere. 

Hvilken finansieringsform som bør velges vil være avhengig av typen abonnenter som skal bruke 

anlegget. Det må også tas hensyn til kommunens behov for kontroll med hele systemet fordi de vil ha 

ansvar for innsamlingen av husholdningsavfallet. Ved privat eierskap til hele eller deler av deler av 

anlegget, må det sikres kontroll med grensesnittene. 

8 Konklusjon 

For Sentrumskvartalet og Vestby sentrum for øvrig er det to alternative løsninger for oppsamling og 

innsamling avfall i henteordning fra husholdning og næring.  

 Stasjonært avfallssug  

 Nedgravde containere 

Begge alternativ er estetisk gode og kan tilpasses den kommende renovasjonsløsningen for 

kommunen. Begge alternativ har også en betydelig utfordring: 

 Et avfallssug har høye investeringskostnader 

 Nedgravde løsninger har et arealbehov og trafikale utfordringer som er vanskelige å 

kombinere med reguleringsplanen og intensjonen om bomiljø for Sentrumskvartalet.  

Det presenteres derfor ikke ett, forslag til løsning for avfallshåndtering i sentrumskvartalet, men to 

alternativ som må vurderes videre av kommunens tekniske fagmyndighet og politiske ledelse. 

  



  multiconsult.no 

  9 Referanser 

 

10207715-RIM-RAP-01  Side 41 av 42 

9 Referanser 

Heie og Iversen. (2018). Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg. Del I- Administrative bestemmelser. Avfall 
Norge. 

Heie og Iversen. (2018). Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg. Del II - Teknisk beskrivelse. Avfall Norge. 
Heie og Iversen. (2018). Bransjenorm nedgravde renovasjonsanlegg- finansiering, eierskap og drift. Avfall Norge. 
Hjellnes Consult. (2013). Nøkkeltall for avfallsgenerering, næringsavfall, Klif rapport TA+3037/2013.  
Linnerud, H og Myrmæl, A. (2017). Renovasjonteknisk plan for Ski sentrum. SWECO. 
Mepex. ( 2015). Veilder plukkanalyser,. Avfall Norge. 
Syed og Hovland. (2018). Test av poser i avfallssug. Avfall Norge. 
 

 

 

 

  



  multiconsult.no 

  9 Referanser 

 

10207715-RIM-RAP-01  Side 42 av 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


