
RENOVASJONSTEKNISK PLAN
Sandslimarka BK1

NØKKELINFORMASJON :
PlanID :  4601-65860000
Bergen kommune, Ytrebygda
Gnr 116 Bnr 119, Sandslimarka 260
Avfallsløsning: Nedgravde bunntømte for papir og 
plast, glass samt mat. Mobilt bossug for rest.
Boligtype: 180 leiligheter og 45 rekkehus
Maksimal gåavstand: 100 m
RTV revisjons nr.: 2

PROSJEKTINFO:
Prosjektet ligger i Sandslimarka, på felt BK1 i gjeldende plan regulert til 
bolig/ kontor. Axer AS utvikler nå hele feltet gjennom reguleringsplan 
der Opus er plankonsulent og TAG er arkitekt/ landskapsarkitekt. Det 
planlegges boligblokker med næring på plan 1 i vest, boligblokker med 
barnehage under i syd, og familieboliger/ rekkehus i nord/øst.

Planområdet omfatter dagens Sandslimarka 260 med alle tilhørende 
parkeringsplasser. Vi har beskrevet tre ulike oppstillingsplasser for å 
dekke renovasjonsbehovet i prosjektet, samt sikre maksimal avstand fra 
boenhet til renovasjonsanlegg. Papp/papir/drikkekartong og glass-/
metallemballasje samt matavfall blir løst med nedgravde bunntømte 
containere. Til plastemballasje brukes også nedgravde bunntømte 
containere, men med komprimering. Restavfall har en egen løsning med 
nedkast til mobilt avfallssug (renovasjonspunkt 1 + fire nedkastpunkt). Det 
blir returpunkt for glass- og metallemballasje (renovasjonspunkt 3).

Dato : 27.11.2020

Løsningen består av:

Renovasjonspunkt 1:
Mobilt avfallssug for restavfall, markdocking (+ 4 nedkastpunkt rundt i 
boligområdet).

Renovasjonspunkt 2:
8 containere:
- 3 stk nedgravd bunntømt komprimerende container til plast.
- 3 stk nedgravd bunntømt container til papp/papir.
- 2 stk nedgravd bunntømt container til matavfall.

Renovasjonspunkt 3:
8 containere
- 1 stk nedgravd bunntømt container til glass/metall.
- 5 stk nedgravd bunntømt container til papp/papir.
- 2 stk nedgravd bunntømt container til matavfall.

Plankart, planforslag 1. gangsbehandling.

Planområdet er markert med rødt.



Fraksjon Dimensjonering
(BIR)

Tømmefrekvens
(BIR)

Volum
(225 enheter)

Container
Antall

containere

Rest bossug

Papir/papp/
drikkekartong
Plast-
emballasje

Glass/metall

80 l /enh

140 l /enh

160 l /enh

10 l /enh

1g /uke

1g /mnd

1g /mnd

1g /mnd

Antall enheter :

Rekkehus =  45 stk.
Leiligheter =  180 stk.
SUM  =  225 boenheter.

8 m3

5 m3

5 m3

5 m3

18.0 m3

31.5 m3

36 m3

2.25 m3

4 stasjoner

8

3*

1

* Plast = 3 stk. nedgravd bunntømt komprimerende container 
(komprimeringsgrad 1:4).

TEKNISK DEL:

Totalt blir det 16 containere fordelt på to renovasjonspunkter samt fire stk stasjoner 
for restavfall som fores til en renovasjonspunkt (markdock) som hentes med mobilt 
avfallssug. Selve dockingpunktet heves omtrent 20 cm over bakken for å unngå at 
vann, snø og løv el. hindrer effektiv tømming. For å unngå at punktet fryser igjen skal 
det også tillegges varmekabler.

Tilkomst for renovasjonsbil skjer fra Sandslimarka. Det er foreslått en kjøresløyfe 
gjennom utearealet i vest, slik at renovasjonsbilene ikke trenger å rygge. Det er 
vanskelig å kjøre gjennom området da det er Bybanen i vest, turvei i syd, og privat 
vei i nord. Vi ser derfor på dette som beste løsning for varetransport og avfall. Det 
er plassert fire nedkastpunkt i planen for bossug, med et sugepunkt i syd som er 
plassert utenfor området ved avkjøring. Dette reduserer kjøring og heising inne 
i feltet, og er slik som ønsket i tilbakemelding fra BIR. Vi har beholdt nedgravde 
bunntømte containere til papir, plast og glass samt utøked med nedgravde 
bunntømte container for matavfall (nye krav fra BIR).

Dockingpunkt for restavfall etableres i byggetrinn 1, og for påfølgende byggetrinn 
kobles disse på fortløpende. Mtp øvrige fraksjoner som har bunntømte containere, 
vil man etablere kjøresløyfe i byggetrinn 1, samt nødvendig antall containere og 
fraksjoner iht antall leiligheter for aktuelt byggetrinn. For å unngå konflikt mellom BIRs 
tømninger og varelevering kan det settes begrensninger på vareleveringstidspunkt, 
som koordineres opp mot BIRs tømminger.

Matavfall 50 l /enh 2 g /mnd 11.25 m3 5 m3 4
Utsnitt fra plankart, planforslag 1. gangsbehandling.

Dockingpunktet er plassert langs gatetunet, innenfor f_BUT. Tilkomstvei, utkjøringsvei, 
snumulighet (vendehammer) og oppstillingsplass for renovasjonsbil tilfredsstiller både 
lastebil (L), jf. Statens vegvesens håndbok N100, og bruksklasse 10 (BK10) 32 tonn, jf. 
‘Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig 
veg’. 

Det vil bli etablert mange, alternative ganglinjer gjennom f_BUT, slik at man sikrer 
trygge forbindelser som alternativ ved tømming. Det er ikke ønskelig med fysisk sperre 
mellom kjørebane og f_BUT, da dette vil være negativt for flyten i området de dagene 
det ikke er tømming, men det kan vurderes å sette inn møbleringselementer e.l rett bak 
renovasjonspunktene, slik at man hindrer trafikk ved tømmepunktene.
Denne type renovasjonsløsning tilfredsstiller krav om at oppstillingsplass for kranbil (L) 
kan ha maksimalt 2 % tverrfall og 6 % helning i lengderetning (4 % for bossugbil).

Støttelabb for renovasjonsbilen (L), kan plasseres maks 0,3 meter høyere enn 
renovasjonsbilen, og står på fast underlag som tåler akseltrykk 11,5 tonn. Det er 
minimum 15 m fri høyde over renovasjonsanlegget og kranbil (L) ved tømming, for 
bossugbil (L) er det minimum 6 m. 

I detaljfasen vil det bli ivaretatt at renovasjonsanlegget bør være opplyst, uten å 
komme i konflikt med kranløft. Kravet om at alle oppstillingsplasser skal ha «parkering 
forbudt»-skilt vil då også bli iavretatt.
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  Nedkast for restavfall til mobilt avfallssug

  Nedgravd bunntømte containere for matavfall, papp/-
  papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje

  Dockingpunkt for mobilt avfallssug

Oversikt over renovasjonsløsningen
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Illustrasjonsplan som viser kjøresløyfe for renovasjonskjøretøyene gjennom boligområdet.
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Illustrasjonsplan renovasjon. Sporingskurver på tilkomstvei til oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy.



MARKDOCKINGSPUNKT FOR RESTAVFALL
(Renovasjonspunkt 1

Utklipp fra RTV, viser tek. krav for mobilt avfallssug.

Prinsipp / krav for utforming av markdock til mobilt avfallssug. Markdock brukes for 
å klare krav om m2 uteoppholdsareal (BHG) samt med hensyn til estetikk.
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Dockingpunktet skal heves 20 cm 
over bakken for å unngå prob-
lemer med vann, snø og løv el. 
Punktet skal også ha varmekabler 
for å unngå å fryse igjen.

Illustrasjonsplan renovasjon. Oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy (mobilt avfallssug)
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Figur 4: Prinsippskisse med forklarende piler. 

 

 
Figur 5: Teknisk tegning med dimensjoner på renovasjonsanlegg og kranbil. 
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Figur 4: Prinsippskisse med forklarende piler. 

 

 
Figur 5: Teknisk tegning med dimensjoner på renovasjonsanlegg og kranbil. 

RENOVASJONSPUNKT 2-3

Utklipp fra RTV (BIR, s.16), viser tek.krav for 
nedgravde bunntømte containere.

Eksempelbilde avfallsbeholdere til renovasjonspunkt 2-3.
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Sporingskurve for kranbil (lastebil L) til nedgravd bunntømte containere på renovasjonspunkt 2 og 3
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Oppstilling for kranbil (lastebil L) for henting av plastavfall, matavfall, papp/papir og glass- og metallemballasje. Gjerde eller annen fysisk barriere settes opp rundt containerne.



2 x matavfall
3 x plastavfall (komp.)
3 x papp/papir

2 x matavfall
5 x papp/papir
1 x glass og metall

Plassering av container til de forskjellige avfallstypene
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Sporing for renovasjonskjøretøyet på vei ut av boligområdet



Lengdeprofil for tilkomstvei (Sandslimarka). Skala 1:1000/1:200 /A3.


