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Sammendrag
Sweco Norge As har på oppdrag fra Ås kommune utredet en helhetlig
renovasjonsløsning for Ås sentralområde. Oppdraget beskriver og vurderer alternative
avfallsløsninger for oppsamling og innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall i Ås
sentralområde, og angir forslag til fremtidig avfallsløsning for området.
Utredningen beskriver tre ulike løsninger, nedgravde avfallsbrønner, mobilt og stasjonært
avfallssug, og omtaler kombinasjoner av disse løsningene.
FolloRen IKS har vært bidragsyter til rapporten underveis i arbeidet.
Oppdraget følger av planbestemmelsene for utbygging av Ås sentralområde som består
av de fire delområdene Langbakken nord for Ås sentrum, Gamleveien/Sentrum Øst, Ås
sentrum og Moerveien og Nordre Moer sør for Ås sentrum.
Investeringskostnader, driftskostnader og årlige kostnader for de ulike løsningene er
beregnet, og generelle fordeler og ulemper er vurdert, herunder arealbehov, miljø,
kostnader, trafikk m.m.
Tabellen nedenfor er en sammenstilling av arealbehov, årlige kostnader pr. bolig
klimabelastninger og arbeidsmiljø for renovatører for de ulike avfallsløsningene:
Avfallsløsning

Behov
for
areal,
m2

Nedgravde
avfallsbrønner

2 400
*)

Investeringskostnad

18 096 000

Årlige driftskostnader pr.
bolig inkl.
avskrivninger,
lån og renter
1 727

Utslipp av
klimagass ***)

Arbeidsmiljø
for
renovatører

15 % mindre CO2
OK
-utslipp enn
overflatebeholdere
Mobilt
2 784
114 766 400
4 676 Noe mindre CO2 Krevende
avfallssug
*)
utslipp enn
overflatebeholdere
Stasjonært
718
139 717 000
4 425 94 % mindre CO2
Best
avfallssug
**)
-utslipp enn
overflatebeholdere
*) Inkludert oppstillingsplass for renovasjonsbil, som er 8-12 meter lang, ved hvert mottakssted. Her
er det lagt til grunn 48 oppstillingsplasser med et arealbehov på 40 m 2 pr. oppstillingsplass.
**) Inkludert avfallssugterminal på 400 m2 og 2 m2 pr. nedkast. Kun arealbeslag på bakken og ikke
rørtrasé under bakken.
***) Estimater gitt fra leverandører av renovasjonsteknisk utstyr.

Stasjonært avfallssug er den minst arealkrevende avfallsløsningen for Ås sentralområde
fordi mesteparten av infrastrukturen ligger nedgravd i bakken. Denne løsningen er også
den som innebærer lavest klimagassutslipp fordi transportbehovet for innsamling av avfall
reduseres til et minimum, ettersom alt avfall samles i konteinere i et terminalbygg.

Estetikk

OK

OK

Best

Estimater Sweco har foretatt på oppdrag fra en leverandør av avfallssuganlegg viser at
utslipp av CO2 reduseres med ca. 94 % i forhold til tradisjonelt renovasjonssystem. Den
største ulempen med et stasjonært avfallssuganlegg er at det kreves høye
investeringskostnader tilknyttet rørgater og terminalbygg, og avfallssug har derfor også
de høyeste årlige driftskostnadene (inkl. avskrivninger). Kostnadsbildet er imidlertid
preget av at man ikke verdsetter/beregner kostnader for utendørs arealbeslag for de ulike
avfallsløsningene. Stasjonære avfallssug kan tilpasses det meste av næringsavfallet og
er i utgangspunktet designet for større utbygginger mer enn 300 boenheter, noe som gjør
at løsningen er aktuelt for Ås sentralområde.
Nedgravde avfallskonteinere (avfallsbrønner) er den rimeligste løsningen for Ås
sentralområde. Løsningen medfører regelmessig renovasjonstrafikk og krever utendørs
arealer til konteinere med innkast og oppstillingsplasser for renovasjonsbiler som henter
avfallet. Estimater en leverandør av nedgravde avfallskonteinere har foretatt viser at
utslipp av CO2 reduseres med ca. 15 % når tradisjonelt renovasjonssystem erstattes med
nedgravde konteinere. Nedgravde avfallskonteinere kan tilpasses det meste av
næringsavfallet og er i utgangspunktet designet for større utbygginger mer enn 20
boenheter, noe som gjør dette til en aktuell avfallsløsning for store deler av Ås
sentralområde. Nedgravde avfallskonteinere kan også være et supplement til stasjonært
avfallssug dersom det er områder hvor man ikke ønsker å grave ned rørtraseer for
avfallssuganlegg.
Erfaringer med mobile avfallssug tilsier at denne løsningen ikke framstår veldig godt
egnet for Ås sentralområde, ettersom Follo Ren IKS ikke disponerer nødvendig utstyr for
henting av avfall fra slike systemer. I tillegg kommer erfaringsmessig driftsutfordringer
med næringsavfall i mobile avfallssugsystemer. Mobile avfallssug krever at
renovasjonsbil suger avfallet fra mellomlagringstanker til bil, noe som krever en del
energi. Dette gjør at klimagevinsten ved overgang fra tradisjonelt avfallssystem til mobilt
avfallssug er beskjeden. Mobile avfallssug kan tilpasses det meste av næringsavfallet.
Mobile avfallssug medfører tilnærmet like mye kjøring som for nedgravde
avfallskonteinere, og vil følgelig innebære høyere klimagassutslipp enn stasjonært
avfallssug.
Bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg – finansiering, eierskap og drift, utgitt av
Avfall Norge i 2018, beskriver ulike alternativer for finansiering, drift og vedlikehold av
nedgravde renovasjonsanlegg. Det er ikke skilt på type nedgravde anlegg, og fordeler og
ulemper mellom alternativene opplyses å ikke ville avvike i vesentlig grad mellom
avfallsbrønner og avfallssug. Modellene beskriver bl.a. eierskap til terminal,
ledningsanlegg og drift, og er gjengitt i denne rapporten, og det vises til ulike kommuner
som har valgt ulike modeller. Hvilke finansierings-, eierskaps- og driftsmodeller som vil
passe Ås kommune vurderes i noen grad å være et politisk spørsmål, da det handler om
grad av kommunalt eierskap og drift av hele eller deler av renovasjonsanlegg vs. privat
eierskap og drift.

RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

IEM

repo001.docx 2015-10-05

Innholdsfortegnelse

1

Bakgrunn

3

1.1

Om oppdraget

3

1.2

Om utredningsområdet

4

2

Eksisterende renovasjonsløsning i Ås sentralområde

8

2.1

Husholdningsavfall

8

2.2

Næringsavfall

10

2.3

Avfall langs kommunale veier, gater, parker og byrom

10

3

Dagens håndtering av innsamlet husholdningsavfall

11

4

Rammer og regelverk

13

4.1

Rammebetingelse gitt i områdeplan for Ås sentralområde

13

4.2

Avgrensning av innhold

14

4.3

Opparbeidelse av infrastruktur

14

4.4

Husholdningsavfall

14

4.5

Næringsavfall

14

4.6

Byggeregler for avfallssystemer

15

5

Metode for vurdering av ulike avfallsløsninger

16

5.1

Beregning av mengder husholdningsavfall

16

5.2

Beregning av mengder næringsavfall

17

6

Presentasjon av ulike renovasjonsløsninger

19

6.1

Nedgravde avfallsbrønner

19

6.2

Rørbaserte løsninger – avfallssug

20

6.2.1

Generelt

20

6.2.2

Mobile avfallssug med sugebil

20

6.2.3

Stasjonære løsninger – avfallssug med sentralt sug

22

6.2.4

Terminal – plassering og utforming

23

7

Areal-, miljø og kostnadsberegninger

28

7.1

Arealbehov

28

7.2

Klima- og miljøbelastninger

29

7.3

Kostnadsberegninger

32

7.3.1

Omlasting og frakt av avfallskonteinere

32

7.3.2

Nedgravde avfallsbrønner

33

7.3.3

Mobile rørbaserte løsninger – avfallssug med sugebil

RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

34
1(56)

7.3.4

Stasjonære rørbaserte løsninger – avfallssug med sentralt sug

36

7.4

Mulige eierstrukturer for de ulike løsningene

38

8

Vurderinger, fordeler og ulemper

43

8.1

Generelt

43

8.1.1

Nedgravde avfallsbrønner – fordeler og ulemper

43

8.1.2

Mobile avfallssug

44

8.1.3

Stasjonære avfallssug

45

8.2

Andres erfaringer med bruk av de ulike løsningene

46

8.2.1

Nedgravde avfallsbrønner

46

8.2.2

Mobile og stasjonære avfallssug

47

9

Virkemidler for å få med næringsavfall i stasjonært avfallssug

49

10

Sammenstilling av arealbehov og kostnader

50

11

Kombinasjoner av alternative løsninger

53

12

Konsekvenser for renovasjonsteknisk løsning for resten av Ås tettsted

53

13

Definisjon / ordliste

54

14

Referanser

55

Vedlegg
Kart med mulige rørtraséer og plassering av terminalbygg i Ås sentralområde.

Rapport
versjon
26.03.2021_01
08.03.2021_00

Revisjoner

Utarbeidet/rev. av

Kvalitetssikret av

Rev. etter innspill
fra Ås kommune
Første utkast

Anita Myrmæl

Lise Kolberg

Lise Kolberg,
fagansvarlig
Henrik H. Linnerud
(kart og
kostnadsberegninger)

Anita Myrmæl
(samlet rapport)
Fabian Geiser
(kostnadsberegninger)

Samarbeidspartnere og bidragsytere:
FolloRen IKS v/ Astri Thomassen Ekroll

repo001.docx 2015-10-05

2(56)
RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

1

Bakgrunn

1.1

Om oppdraget
Sweco Norge As har på oppdrag fra Ås kommune utredet en helhetlig
renovasjonsløsning for Ås sentralområde. Oppdraget ble gitt Sweco i desember 2020.
Oppdraget beskriver alternative avfallsløsninger, herunder
• Nedgravde avfallsavfallsbrønner
• Mobile, rørbaserte løsninger (avfallssug hvor avfall hentes ved bruk av sugebil)
• Stasjonære, rørbaserte løsninger (avfallssug hvor avfall hentes fra konteinere i
en avfallsterminal)
• Kombinasjoner av alternative løsninger
Følgende forhold er vurdert:
• Fordeler og ulemper med de tre ulike løsningene, herunder støy, lukt, estetikk,
arealbehov, brukervennlighet, fleksibilitet, trafikale utfordringer og tilgang for
renovasjonsbil og behov for parallelle løsninger.
• Kostnadsvurderinger for de ulike alternativene, herunder:
o Innkjøp av løsningen (investeringskostnader)
o Etableringskostnader inkludert gravekostnad pr. punkt og pr. meter
rørgrøft.
o De årlige driftskostnadene for hver løsning
o Innkjøp av utstyr, herunder egne biler, til drift.
• Behov for infrastruktur og installasjoner, herunder rør, parkeringsplass(-er) og
manøvreringsareal for renovasjonsbiler, mellomlagre for kildesortert avfall m.m.
• Fraksjonsmuligheter – mulighet for å tilpasse systemet eventuelle fremtidige
endringer i kildesorteringssystem, herunder imøtekomme fremtidige EU-krav om
separat innsamling av tekstiler og farlig avfall.
• Næringsavfall – beskrivelse av hvordan næringskunder kan innlemmes i de
alternative avfallsløsningene.
• Kostnadsfordeling – profiler for dette opp mot innbyggere (avgifter), utbyggere
og kommunen (infrastruktur).
• Lokale forhold - hvordan alternativene kan kombineres med allerede
eksisterende avfallsløsning for etablert bebyggelse i Ås sentralområde.
• Annet - eventuelle andre relevante forhold av betydning for valg av
avfallsløsning.
Antall mottakspunkter/innkast for hver løsning er beregnet, men det er i denne omgang
ikke foreslått plassering. Dette må vurderes nærmere når fremtidig renovasjonsløsning er
valgt.
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1.2

Om utredningsområdet
Antall innbyggere og areal
Ås kommune har ifølge SSB i overkant av 20 000 innbyggere, og grenser til kommunene
Vestby, Frogn, Nordre Follo og Indre Østfold. Kommunens samlede areal er 102,7 km2.
Dagens utbygging i Ås sentrum fremkommer av figur 1-1.

Figur 1-1: Kart som viser dagens bebyggelse i Ås sentralområde og omegn.
Utredningsområdet omfatter arealene innenfor områdereguleringen for Ås sentralområde,
se Figur 1-2.
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Figur 1-2: Kart som viser avgrensningen av Ås sentralområde (ytre avgrensning).
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Totalt areal for sentrumsplanen er ca. 1.135.000 m2, og områdene hvor det foreslås ny
bebyggelse utgjør ca. 525.000 m2 (ref. planbeskrivelse for områdereguleringen).
Studieområdet for denne utredningen er i hovedsak arealene som går fram av kart
mottatt fra Ås kommune ved prosjektoppstart i januar 2021, se figur 1-3, totalt ca.
270.100 m2.

Figur 1-3: Geografisk avgrensning av utredningsområdet for renovasjonstekniske løsninger for Ås
sentralområde. Kilde: Ås kommune, januar 2021.

I denne rapporten er sentrum inndelt i fire delområder for estimering av næringsarealer
og boliger. Dette er Langbakken, Gamleveien/sentrum øst, sentrum/Moerveien og Nordre
Moer.
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Tabell 1-1 viser eksisterende og fremtidig estimat for antall boliger og
næringsvirksomheter innenfor sentralområdet ved full utbygging. Det er estimert at det
skal bygges flest boliger i nordlig og sørlig del av sentralområdet, dvs. i områdene
Langbakken og Nordre Moer, ca. 2 050 boliger, og den fremtidige avfallsløsningen må
derfor innrettes slik at avfallshåndteringen i disse områdene blir ivaretatt på en
hensiktsmessig måte. Videre er det antatt at bruttoarealet til næringsvirksomheter kan
øke med ca. 19 500 m2 totalt i Ås sentralområde. Næringsandelen kan bli høyere etter
hvert som det enkelte felt utvikles. Det laveste estimatet for næringsareal er lagt til grunn.
Tabell 1-1 Estimat for arealutnyttelse (BRA bruttoareal). Kilde: Ås kommune, januar 2021.
Område
Områdenavn
Antall boliger
Antall m2
nr.
næringsareal
1
Langbakken
1100
2
Gamleveien / sentrum øst
440
5000
3
Sentrum* / Moerveien
690
7500
4
Nordre Moer
950
7000
Alle
Alle
3180
19500
* Kun ny bebyggelse.

Hensikten med områdeplanen for Ås sentralområde har vært å legge til rette for en
omfattende utvikling av samtlige arealer, med byggeområder, gater, parker og annen
arealbruk.
Teknisk infrastruktur
Det er innhentet en plantegning for Ås sentralområde med vann- og avløpsanlegg og
fjernvarme. Kart som viser elektriske kabler og signalkabler er ikke innhentet og vist.
Ved etablering av ny infrastruktur i områder med eksisterende infrastruktur må det
påregnes betydelige kostnader for tilpasning og eventuell omlegging av eksisterende
infrastruktur. I kostnadsberegningene er det lagt inn en betydelig usikkerhet på dette. På
den annen side kan kostnader fordeles på flere formål når det først skal graves i bygater,
herunder formål som vann, avløp og annen ny infrastruktur.
Øvrige planer i Ås sentralområde som kan få betydning for valg av løsninger
Tilgrensende arealer til utredningsområdet, ref. figur 1-3, er i hovedsak etablert
småhusbebyggelse, men også store offentlige virksomheter som Ås videregående skole,
Ås ungdomsskole, idrettsstadion, Moer sykehjem, Søråsteigen og Tunveien barnehager.
Renovasjonsteknisk plan skal også vurdere hvordan ny avfallsløsning kan kombineres
med eksisterende løsninger.
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2

Eksisterende renovasjonsløsning i Ås sentralområde

2.1

Husholdningsavfall
Follo Ren IKS har ansvar for husholdningsrenovasjonen i Ås sentralområde og resten av
Ås kommune.
I dag hentes plastemballasje, papp/papir og restavfall med plast- og matavfall hjemme
ved husholdningene, se bilde 1 og tabell 2-1.

Bilde 1 Standard avfallsløsning i Ås kommune 2021. Foto: Sweco.

I enkelte borettslag og sameier er det fellesløsninger i form av nedgravde avfallsbrønner
mens de fleste husholdningene har beholderrenovasjon. For øvrige avfallstyper er det
bringeordning til returpunkt eller gjenvinningsstasjon.
Tabell 2-1 Eksisterende hente- og bringeordninger for avfall fra husholdninger.
Avfallstype

Type ordning

Restavfall inkl. plastemballasje
Matavfall

Henteordning – egen beholder
Henteordning – egen grønn pose som leveres i samme
beholder som restavfallet
Henteordning – egen beholder
Bringeordninger – returpunkt / gjenvinningsstasjon
Bringeordninger – tekstiltårn / gjenvinningsstasjon
Bringeordning- gjenvinningsstasjon
Bringeordning - gjenvinningsstasjon
Bringeordning – gjenvinningsstasjon

Drikkekartong, papir- og pappavfall
Glass- og metallemballasje
Tekstiler
Øvrige avfall / grovavfall
Farlig avfall
Elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)
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Returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiltårn for klær, sko og tekstiler finnes
fire steder i Ås sentralområde og flere steder i nærområdene.
Follo Ren IKS drifter tre gjenvinningsstasjoner, hvor den nærmeste til Ås sentrum er
Bølstad i Ås kommune. Her leveres blant annet farlig avfall, EE-avfall, hageavfall og
grovavfall. Grovavfall er grave- og rivemasser, sofaer og andre større avfallsmengder
som ikke skal kastes ved husstanden.
Tabell 2-2 viser renovasjonsløsningene som benyttes i Ås sentralområde i dag. I tillegg er
det tre returpunkt for glass- og metallemballasje og ett tekstiltårn for brukte tekstiler.
Ca. 19 % av volumet er næringsavfall (17,6 % av restavfallet og 1,3 % av papiravfallet).
Over halvparten (Ca. 51,5 volum-%) av avfallet tømmes med dobbel tømmefrekvens,
dvs. en gang i uken for restavfall og hver 14. dag for papp og papir. En ordning der
avfallet blir hentet med dobbel frekvens medfører ekstra tungtrafikk i sentralområdet.
Videreføring av dagens beholderløsning er ikke en del av denne utredningen.

Tabell 2-2 Eksisterende renovasjonsløsning i Ås sentralområde, restavfall inkl. matavfall
og plastemballasje, papp- og papiravfall, hentefrekvens og mengde. Kilde: Follo Ren IKS.
Type avfall

Volum

Antall beholdere

Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Nedgravd rest
Delsum, rest
Totalt, rest

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
5 m3

5
80 + 3 næring
16 + 2 næring
2 + 1 næring
1 næring
3 næring
2 + 2 næring
9 næring
5

Papiravfall
Papiravfall
Papiravfall
Papiravfall
Papiravfall
Papiravfall
Nedgravd papir
Nedgravd papir
Delsum, papir
Totalt, papir

140 liter
240 liter
370 liter
660 liter
370 liter
660 liter
5 m3
5 m3

3
67 + 2 næring
16 + 2 næring
17
1 + 2 næring
41 + 5 næring
5
2

Totalt (m3),
rest + papir

Dobbel
frekvens

x
x
x
x

x
x
x

Totalt volum pr uke
(m3)
0,35 + 0
9,6 + 0,36
2,96 + 0,37
0 + 0,14
0 + 0,72
0,74 + 0,74
0 + 5,94
25 + 0
38,65 + 8,27
46,92
0,21 + 0
8,04 + 0,24
2,96 + 0,37
5,61 + 0
0,37 + 0,74
27,06 + 3,3
25 + 0
5+0
74,14 + 4,65
78,79
125,71
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2.2

Næringsavfall
Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter velger selv hvilke firmaer de vil
benytte for å hente og behandle avfallet sitt.
I Ås sentralområde, innenfor sentrumsplanen, er det i dag næringsvirksomhet
hovedsakelig i form av kontorvirksomhet, butikker og forretninger og restauranter. Her
finnes i dag imidlertid også bl.a. bensinstasjoner, bilforretning/verksted og vaskeri.
Av offentlig virksomhet finnes barneskole, ungdomsskole, barnehager, rådhus og
kulturhus.
Det eksisterer ingen oversikt over løsninger næringslivet benytter i Ås sentralområde,
men det antas at det i all hovedsak benyttes plastbeholdere og metallkonteinere.

2.3

Avfall langs kommunale veier, gater, parker og byrom
Ås kommune, ved kommunalteknisk virksomhet, har ansvar for renovasjon på kommunalt
eid grunn, herunder drift og tømming av avfallsbeholdere i gater, torg og parker.
Kommunen har ikke fremlagt data for hvor store avfallsmengder som samles inn pr. år
langs kommunale veier, gater parker og byrom. Sammenlignet med avfallsmengdene for
husholdning og næring er disse avfallsmengdene erfaringsmessige små og er derfor ikke
inkludert i de videre beregningene.
Hjemmel for innsamling av avfall langs kommunale veier m.m. går fram av
forurensningsloven § 35 andre ledd (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg,
utfartssteder m.m.) og § 36 (avfall langs offentlige veger m.m.).
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3

Dagens håndtering av innsamlet husholdningsavfall
Dagens renovasjonsløsning innebærer at Follo Ren IKS har inngått avtale med ROAF
IKS (Romerike avfallsforedling) om sentral ettersortering av restavfall inkludert
kildesortert matavfall. Innbyggerne i Ås kommune sorterer matavfall i grønne poser, og
plastemballasjen skal kastes i samme pose som restavfallet. Alle disse posene skal
kastes i restavfallsbeholderen. Ved sentralsorteringsanlegget til ROAF skilles de grønne
matavfallsposene fra restavfallsposene ved fargeavlesning/optisk sortering. Matavfallet
videreforedles til biogass og gjødsel. Plastemballasjen sorteres ut fra restavfallet i
sentralsorteringsanlegget og skal videreforedles til nye plastprodukter. Feilsortert metall
og papir sorteres også ut maskinelt før restavfallet energigjenvinnes.
Tabell 3-1 viser dagens henteordninger for avfall fra husholdningene.

Tabell 3-1 Hente- og bringeordninger for avfall fra husholdninger i Ås kommune.
Avfallstype
Type ordning
Restavfall inkl. plastemballasje

Henteordning – egen beholder

Matavfall
Drikkekartong, papir- og pappavfall

Henteordning – egen grønn pose som leveres i
samme beholder som restavfallet
Henteordning – egen beholder

Øvrige avfallstyper

Bringeordninger

For avfallssuganlegg må det etableres egne innkast og konteinere (uten komprimering)
for innsamling av matavfall. Dette skyldes ROAFs erfaring med at feilsortert glass i
restavfall fører til at matavfallsposene revner i rørsystemet.
Follo Ren gjennomfører avfallsanalyser for å sjekke andelen feilsortering i restavfallet.
Avfallsanalysen fra 2019 viser at ca. halvparten av alt avfallet som kastes i restavfallet er
feilsortert. Videre viser resultatene fra avfallsanalysen 2019 at ca. halvparten av
matavfallet kildesorteres på anvist måte i grønne poser, mens halvparten av matavfallet
kastes i restavfallet.
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Figur 3-1 Figur som viser hvordan restavfall og matavfall kildesorteres og feilsorteres.
Kilde: Follo Ren IKS.
Resultatene av plukkanalysene viser at innbyggerne i Ås har betydelig potensial for økt
kildesortering. Det er derfor avgjørende at det nye avfallssystemet er brukervennlig og
gjør det enkelt å sortere avfallet på anvist måte.
Follo Ren anbefaler at man etablerer «miljøhus» på ca. 25 m2, med adgangskontroll, hvor
innbyggerne kan kildesortere og mellomlagre av avfall som ikke skal kastes i restavfallet,
som for eksempel elektriske artikler, batterier, keramikk, stekepanner og andre
husholdningsartikler.

repo001.docx 2015-10-05

12(56)
RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

4

Rammer og regelverk

4.1

Rammebetingelse gitt i områdeplan for Ås sentralområde
Planbestemmelsene for områdereguleringen for Ås sentralområde sier følgende:

Kvalitetsprogrammet for områdereguleringen for Ås sentralområde sier følgende:
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4.2

Avgrensning av innhold
Tradisjonelle løsninger med henting av beholdere slik som i dag, er ikke en del av denne
utredningen. Bakgrunnen for dette er at det i planbestemmelsene står at løsningen ikke
skal kreve areal på bakken. Beholderrenovasjon er svært arealkrevende og anbefales
ikke som løsning i områder med mer enn 12 boenheter.
Det er et ønske om at næringsvirksomheter i større grad skal ta i bruk nedgravde
avfallsbrønner og/eller ev. avfallssug. Utredningen vil legge til grunn at det meste av
avfallsmengdene fra næringsvirksomheten i Ås sentralområde kan benytte seg av
avfallsløsningen som velges. Det foreligger imidlertid i dag ikke regelverk som kan
pålegge næringsvirksomheter å benytte fellesløsninger, se kap. 4.5.

4.3

Opparbeidelse av infrastruktur
Plan- og bygningsloven regulerer i dag krav til opparbeidelse av vann, avløp og vei. Det
er i dag ikke hjemmel til å kreve opparbeidelse infrastruktur for avfall. I Avfallsstrategien
(Miljøverndepartementet 2013) angis det at Miljøverndepartementet vil utrede dette
nærmere, slik at infrastruktur for avfall likestilles med infrastruktur for vann, avløp og vei.
Vi er ikke kjent med at dette arbeidet er påbegynt, og det er derfor pr. nå lite sannsynlig at
Ås kommune kan anvende en eventuell lovendring i den videre prosessen.

4.4

Husholdningsavfall
Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensningsloven §30,
1. ledd, og i Ås kommune er det det interkommunale selskapet Follo Ren IKS som sørger
for de lovpålagte renovasjonstjenestene. Videre i 3. ledd heter det at kommunen kan gi
forskrifter som er nødvendige for å få en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring,
innsamling og transport av husholdningsavfall. Forskrift for husholdningsavfall for Ås
kommune https://www.folloren.no/hjemme/renovasjonsforskrifter/ trådte i kraft den
01.12.2012 og setter blant annet krav til sortering av avfall, bruk av oppsamlingsenheter,
plassering av oppsamlingsenheter og krav til veistandard.
I den lokale forskriften for husholdningsavfall §17 tredje ledd går det fram at
«Avfallssuganlegg og spesialbeholdere må godkjennes av kommunen ved Follo Ren.
Kommunen ved Follo Ren kan pålegge flere abonnenter å bruke fellesbeholder,
avfallssug eller andre lignende renovasjonsordninger når dette er hensiktsmessig i
forhold til mål for avfallssektoren slik dette fremgår av § 1. Alle pålegg knyttet til ny
renovasjonsordning i etablerte bygg/husstander, betales av kommunen».

4.5

Næringsavfall
I forurensningsloven § 32 Håndtering av næringsavfall står det følgende:
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Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes
på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet
på nærmere fastsatte vilkår.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å
levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.
Næringsvirksomheter, inkludert kommunale virksomheter, kan fritt velge renovatør, jf.
forurensningsloven §32.
Det er ikke utarbeidet noen forskrift som kan pålegge næringsvirksomheter å tilknytte seg
bestemte avfallsløsninger i et område.
Fordi næringsvirksomheter selv kan velge renovatør, har det ved utbygging av avfallssug
ikke vært mulig å kreve tilknytning av næringsvirksomheter. I Avfallsstrategien (MD 2013)
er det vurdert å utrede tilknytningsplikt også for næringsvirksomheter gjennom endring i
forurensningsloven. Status i dag er at dette mest sannsynlig ikke blir gjennomført, dvs. at
innsamling av næringsavfall også i fremtiden vil være markedsstyrt (se også kap. 4.3).
For Ås betyr dette for eksempel at spisesteder og butikker i sentrum ikke trenger å knytte
seg avfallssug, selv om avfallssug velges som løsning for husholdningsavfall.
Imidlertid kan selve rørnettet være konkurransenøytralt, og eier av f.eks. stasjonært
avfallssug kan tilby rørnettet på like vilkår til ulike renovasjonsselskaper. Rørsystemet er
da å anse som et transportnett. Med en slik løsning vil næringskundene kunne velge fritt
blant ulike renovasjonsselskaper som har avtale om å benytte transportnettet. Mer om
mulige eierstrukturer for nedgravde løsninger er beskrevet i kap. 7.4.
Det må understrekes at den lovpålagte renovasjonstjenesten kommunen gjennomfører
for husholdningene ikke kan benyttes til å subsidiere renovasjonstjenesten for
næringsavfall. Det må derfor være mulighet for å skille mellom nærings- og
husholdningsavfall i avfallssystemet. Dette kan for eksempel gjennomføres ved god
kontroll på tilknyttede kunder ved hjelp av ID-brikker og kontroll på mengde avfall
generert av hver kundegruppe.

Spesielt om næringsmidler
Næringsmiddelhygieneforskriften stiller krav til håndtering av næringsmiddelavfall, som
blant annet omfatter at steder der avfall skal lagres, skal være utformet slik at de kan
holdes rene. Det er tillatt å benytte varemottak til uttransport av avfall.

4.6

Byggeregler for avfallssystemer
Byggteknisk forskrift §12-12 første ledd stiller krav om at det skal tilrettelegges for
kildesortering, og at avfallssystemet skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår
sjenerende støy, lukt eller annen ulempe. For boliger og byggverk med krav til universell
utforming, stiller § 12-12 andre ledd krav til tilgjengelig, trinnfri adkomst og innkasthøyde
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på minimum 1,1 meter. Videre må avstand fra boenhet eller arbeidsplass være maksimalt
100 meter til avfallssystemet. Anbefalt avstand fra hovedinngang til innkastpunkt for
restavfall er maksimalt 50 meter, og for papp og papir er avstanden 100 meter.

5

Metode for vurdering av ulike avfallsløsninger

5.1

Beregning av mengder husholdningsavfall
Follo Ren IKS fører årlig statistikk på avfall som hentes på husstandsnivå, returpunkter og
leveres ved de tre gjenvinningsstasjonene. Avfall levert på gjenvinningsstasjonene er ikke
en del av denne utredningen, og er derfor ikke en del av statistikken som presenteres.
Det oppgis tall basert på innhentet husholdningsavfall i Ås kommune.
I 2019 produserte hver innbygger i Ås kommune ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) totalt
470 kg husholdningsavfall pr. innbygger, noe som er ca. 10 % mer enn
landsgjennomsnittet som er 427 kg husholdningsavfall pr. innbygger. Ifølge Follo Rens
årsrapport for 2019 produserte hver innbygger i kommunene hvor Follo Ren samler inn
avfall, dvs. kommunene Frogn, Nordre Follo, Nesodden og Ås, i gjennomsnitt 480 kg
avfall i 2019, noe som samsvarer godt med mengden avfall fra innbyggerne i Ås
kommune.
Mengden avfall fordelt pr. type avfall som hentes på husstandsnivå eller bringes
returpunkt er gjengitt i Tabell 5-1.
Tabell 5-1 Spesifikke avfallsmengder i kg pr innbygger for Ås kommune i år 2019. Kilde: Follo Ren
IKS.
Avfallstype
Avfallsmengde
(kg pr. innbygger pr. år)
Restavfall inkl. plastemballasje
129 kg, hvorav 120 kg restavfall og 9 kg
plastemballasje
Matavfall
28 kg
Drikkekartong, papir- og pappavfall
40 kg
Glass- og metallemballasje
18 kg
Tekstiler, inkl. klær og sko
9 kg
Øvrige avfall / grovavfall
231 kg
Farlig avfall
6 kg
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
9 kg
Totalt

470 kg

Follo Ren IKS har gjennomført plukkanalyser for å estimere sammensetning i
husholdningsavfall. For å kunne estimere tall for forventet utsortering av matavfall og
forventet mengde restavfall inklusive plastemballasje, er føringer fra Follo Ren i «Teknisk
avfallsveileder» av 17.09.2020 lagt til grunn. Tabell 5-2 viser gjennomsnittlig mengde og
volum for avfall i som inngår i henteordningene.
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Historiske tall fra SSB viser at økningen i avfallsmengder fra hver husholdning har
stabilisert seg, og er noe nedadgående. De samlede avfallsmengdene øker som følge av
at innbyggertallet øker. Det er derfor lagt til grunn en stabil mengde avfall pr. husstand,
og fordeling av avfallstypene er foretatt i tråd med Follo Rens normtall.

Tabell 5-2 Gjennomsnittlig mengde og volum for avfall i henteordning iht. Teknisk
avfallsveileder for Ås kommune og avfallsmengder iht. Årsrapport for Follo Ren 2019.
Avfallstype

Restavfall inkl. plastemballasje
og matavfall
Drikkekartong, papir- og
pappavfall
Totalt

Avfallsmengde
(liter pr.
innbygger pr. uke)
120

Avfallsmengde
(kg pr. innbygger
pr. uke)
3

Avfallsmengde
(kg pr. innbygger
pr. år)
157

60

0,8

40

180

3,8

197

Tabell 5-3 viser estimerte avfallsmengder i henteordningen fordelt på mengde avfall pr.
innbygger pr. uke (tonn/uke) før og etter utbyggingene i Ås sentralområde
Det er beregnet at det for tiden produseres ca. 8500 tonn husholdningsavfall pr. år i Ås
kommune, hvorav ca. 42 % inngår i henteordningen. Restavfall hentes hver uke, mens
drikkekartong, papir- og pappavfall hentes annen hver uke.
I fremtiden skal det bygges inntil 3200 nye boliger i Ås sentralområde, noe som
innebærer en økning på ca. 40 % i forhold til dagens situasjon. Til grunn for beregningen
ligger ca. 3200 antall nye boliger innenfor sentralområdet som vist i tabell 1-1.

Tabell 5-3 Estimerte mengder avfall fra boliger i Ås sentralområde.
Avfallstype

Restavfall inkl. plastemballasje og
matavfall
Drikkekartong, papir- og pappavfall
Totalt

5.2

Avfallsmengde
Dagens situasjon
(tonn pr. uke)
2818

Avfallsmengde
Etter utbyggingene
(tonn pr. uke)
3947

752
3570

1053
5000

Beregning av mengder næringsavfall
Mengde avfall fra næringsvirksomheter varierer svært mye for type næringsvirksomhet. I
litteratur og samtaler med renovasjonsselskaper varierer avfallssammensetning svært
mye, og typiske tall er fra ca. 0,8 tonn til over 3 tonn pr. arbeidsplass. Tilgjengelig
statistikk fra Miljøfyrtårnbedrifter og -virksomheter viser imidlertid vesentlig lavere
avfallstall enn dette, herunder eksempelvis 110 kg i landsgjennomsnitt for kontorbedrifter
og 450 kg for barnehager. Butikker har mye emballasje og har en betydelig høyere
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avfallsandel. Dette gjør det utfordrende å sammenstille gode data for mengder og
avfallssammensetning fra virksomheter.
Det er valgt å legge til grunn en mengde og fordeling av avfall som vist i
tabell 5-5tabell 5-4. Denne fordelingen er hentet fra rapporten Avfallsug – Effekter på
materialgjenvinning utarbeidet av Hjellnes Consult as. Det er i denne rapporten valgt å
benytte en bredere definisjon på enkelte virksomheter.
Tabell 5-4 Avfallsmengde og arbeidsplasser ved ulike virksomheter. Kilde: Hjellnes Consult 2013.
Enhet
Forretninger
Tjenester,
Kontor
Servering og
(m2 / BRA)
kino, bibliotek
(m2 / BRA)
hotell
mv.
(m2 / BRA)
(m2 / BRA)
1 arbeidsplass pr. X m2
25
25
Ansatte/ 100 m2 salgsflate*
2,5
Antall arbeidsplasser
3624
3742
8161
Kg avfall / ansatt
1200
200
200
Kg avfall / m2 **
40
* Gj.snitt for Follo, oppgitt av Ski kommune
*Gjennomsnitt for Follo
**TA-3037/2013
**TA-3037/2013

Sammensetningen av avfallsfraksjonene for næringsavfall som vist i
tabell 5-5 er basert på samme rapport (Hjellnes Consult 2013).
Tabell 5-5 Sammensetning (vektprosent) i næringsavfall fordelt på næringsvirksomhet. Kilde:
Hjellnes Consult 2013, Avfallsug – Effekter på materialgjenvinning.

Butikk
Avfallstype

Forretninger

Rest- og plastavfall
Matavfall
Papp og papir
Glass- og metall
Sum

Virksomhet i TA-3037/2013
Kontor
Kontor
Virksomhet i denne rapporten
Tjenester, kino,
Kontor
bibliotek mv.

Restaurant
Servering og

28 %

23 %

23 %

35 %

3%
65 %
4%
100 %

5%
70 %
2%
100 %

5%
70 %
2%
100 %

44 %
16 %
5%
100 %

Estimert mengde næringsavfall i Ås sentrum antas å utgjøre ca. 5 % av alt avfall som
produseres i Ås sentralområde, dvs. det samme som dagens nivå. Avfall fra offentlige
rom regnes også som næringsavfall, men er i denne sammenhengen neglisjerbart. Valg
av løsning for husholdningsavfall vil kunne tilpasses og tilbys næringskunder.
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6

Presentasjon av ulike renovasjonsløsninger

6.1

Nedgravde avfallsbrønner
Nedgravde avfallsbrønner er oppsamlingsenheter som er helt nedgravd under bakkeplan
med et tilhørende innkast over bakkenivå, se figur 6-1. Helt nedgravde avfallsbrønner
består av en vanntett ytterkonteiner i betong, innerkonteiner i stål med bunntømming og
et innkasthus for avfall montert på plattform over bakkenivå. Helt nedgravde
avfallsbrønner leveres med beholdervolum 3m3, 4m3 og 5m3. Ved slike løsninger er det
kun innkasthuset som synes over bakken. Nedgravde avfallsbrønner som dette kan
utstyres med elektronisk adgangskontroll som drives på batteri.

+
Betongelement

+
Sikkerhetsplattform Konteiner

+

=
Innkasthus

Figur 6-1 Nedgravd avfallskontainer (kilde Stavanger kommune).
Ved tømming heises oppsamlingsenhetene opp med kran, se bilde . Avfallet tømmes
over i renovasjonskjøretøyet ved at bunnluken på oppsamlingsenheten åpner seg. For
tømming må det avsettes tilstrekkelig plass til bil med lastearm. Generelt gjelder at
avstand fra ytterkonteiner til nærmeste konstruksjon bør være minimum 1 meter
horisontalt og minimum 11 meter vertikalt.

Bilde 2 Tømming av nedgravd avfallskonteiner. Foto: Follo Ren IKS.
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Det tar normalt 3-5 minutter å tømme en nedgravd avfallskonteiner uavhengig av
størrelsen. Det er ikke nevneverdig støy ved utførelse av tømmingen, men noe lyd fra
kran og avfall som faller ned i konteineren forekommer. Sikkerheten ved tømming
overholdes ved å lage stengsler som hindrer ferdsel under løftet avfallskonteiner.

Bilde 3 Nedgravde avfallskonteinere i Ås sentrum. Foto: Sweco.

6.2

Rørbaserte løsninger – avfallssug

6.2.1 Generelt
I et avfallssuganlegg samles avfallet inn via et nedgravd rørsystem. Det eksisterer to
systemer – stasjonært eller mobilt system. I det stasjonære systemet suges avfallet for
mellomlagring i en avfallssentral, mens i det mobile anlegget mellomlagres avfallet ved
nedkastet for senere å bli suget til en spesiell renovasjonsbil (sugebil).
Systemene ser like ut for abonnentene, og innkastene er normalt den delen av systemet
brukerne kommer i kontakt med. Begge systemene er utviklet for tettbygde, bymessige
områder, men mobile avfallssug er tilpasset mindre boligområder enn stasjonære
avfallssug.

6.2.2 Mobile avfallssug med sugebil
I et mobilt avfallssug mellomlagres avfallet under innkastsøylen, enten i kjeller eller i
nedgravd bunker, se prinsipptegning i figur 6-2. Tankene kan leveres i mange størrelser
og skreddersys til formålet, og typisk størrelse er fra 2 - 8 m3. Når tankene skal tømmes,
knytter en spesialbygget renovasjonsbil seg til et tilknytningspunkt, kalt dokkingpunkt.
Blåsemaskiner på renovasjonsbilen skaper undertrykk og suger avfallet fra tanken til
renovasjonsbilen. Avfallstanken kan være utstyrt med flere kammer for kildesortering i for
eksempel restavfall og papp og papir. Det er da et nedkast til hver tank, men fremdeles
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kun et rør fra tankene til dokkingpunkt. Styringssystemet i renovasjonsbilen fjernstyrer
hvilken beholder som skal tømmes, slik at fraksjonene holdes adskilt. Tankene kan være
utstyrt med en skrue for kontrollert innmating i rørsystemet
Diameteren på rørsystemet er normalt ca. 300 mm til 400 mm. Det eksisterer også et
system som komprimerer avfallet, og dette systemet skal derfor kunne benytte mindre
diameter på rørsystemet. Ved økning i diameter kreves det større blåsemaskiner, og av
hensyn til størrelsen på blåsemaskinen på bilen er Ø400 største diameter som tilbys i
dag. Maksimal avstand fra tank til dokkingpunkt er normalt ca. 300-350 meter.
Det tar normalt ca. 3-5 min å tømme en tank på ca. 8m3. Det vil da produseres støy på
ca. 80dB målt 7 meter fra bilen og 95 dB ved tankrommet.
Mobilt avfallssug skal fylle samme funksjon som andre avfallsløsninger. Innkastene kan
plasseres på uteareal nær inngangsdør eller i oppgang. Alle innkast må plasseres mer
eller mindre rett over lagringsbeholderen uten vesentlig bend, slik at avfallet faller ned i
beholderen ved hjelp av gravitasjon. Større tanker vil kunne være tilkoblet flere innkast
som vil være påført lås og der hver abonnent får nøkkel til sine innkast, slik at avfallet
fordeles jevnt i tanken.

Figur 6-2 Illustrasjon av mobilt avfallssug hentet fra Trondheim renholdsverks informasjonsbrosjyre
om «Nedgravde avfallsløsninger i Trondheim kommune».
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6.2.3 Stasjonære løsninger – avfallssug med sentralt sug
I et avfallssug transporteres avfallet i rør til en terminal et annet sted, se figur 6-3. Normalt
er hovedrør nedgravd i gate, men rørsystemet kan også trekkes inni bygninger for
innendørs nedkast.

Figur 6-3 Illustrasjon av stasjonært avfallssug hentet fra Trondheim renholdsverks
informasjonsbrosjyre om «Nedgravde avfallsløsninger i Trondheim kommune».

I et stasjonært avfallssug mellomlagres avfallet i en liten tank under nedkastet, som har
en ventil i enden. Ventilen forhindrer at avfallet faller videre ned i systemet og styrer
hvilken nedkasttank som skal tømmes. Dette systemet er et gravitasjonssystem, der
avfallet faller forbi ventilen. Ved tømming starter viften i terminalen og det sendes et
signal til ventilen ved innkastet om at den skal åpnes, og avfallet suges via rør til
konteiner plassert i et terminalbygg. Dette skjer på fastsatte tidspunkt eller når
avfallsmengden har nådd et visst nivå. Det er vanlig å beregne 36-40 boligenheter per
nedkast med 3 tømminger per dag, men det er også mulig å øke antall tilknyttede boliger
til 80 boenheter ved å øke antall tømminger til 6 stykk per dag og benytte et nedkast med
større lagringskapasitet. Det er også mulig å etablere avfallstanker for å lagre større
mengder avfall, tilsvarende som for mobilt avfallssug. Tømmetiden for hvert enkelt
nedkast er normalt ca. 20-30 sekunder. Det er trykkluft som normalt åpner og lukker
ventiler i systemet utenfor terminalbygget, og det er trykkluftslange og signalkabel lagt i
grøft til hvert enkelt innkast. For å få en luftstrøm gjennom røret er det plassert
tilluftsventiler i systemet. De er plassert strategisk i systemet for å skape en luftstrøm ved
mellomlageret for avfall. Ved tømming vil det skapes noe støy fra den ventilen som er i
drift.
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Ved flere hovedavgreninger i rørsystemet etter terminalen, benyttes ventiler i rørsystemet
for styre hvilket rørstrekk man etablere sug i.
Maksimal størrelse på pose i et 400 mm system opplyses fra én leverandør å være ca. 60
l, mens det suppleres fra Sweco Sverige at det er mulig å kaste 80 l sekker om de ikke er
helt fulle. I et 500 mm rør kan det ifølge én leverandør benyttes poser opp til 120 l. Sweco
Sverige supplerer at en leverandør i Finland har rørsystem 400 mm og 500 mm innkast
som tar 125 l poser.
Det kan i et innkast etableres flere luker, slik at det er en stor luke for næringsavfall, en
mindre luke for husholdninger, og en liten åpning for publikumsavfall. For næring og
husholdninger kan det monteres nøkkelkort for adgangskontroll.
Det må etableres inspeksjonskummer, som er standard betongkum med lokk med
inspeksjonsluke i røret, ved alle bend og med ca. 50-60 m avstand på rettstrekk. Disse
benyttes for inspeksjon og service, for eksempel hvis avfall sitter fast i røret.
Systemet kan tilpasses kildesortering ved å etablere flere innkast.
Backupløsning
Det er vanlig at eier av rørsystemet har en driftsavtale for planlagt service og håndtering
av driftsutfordringer som for eksempel poser som setter seg fast i rørsystemet. Ved
strømstans vil det ikke være mulig å suge avfallet fra innkast til terminalen, og eventuelt
elektronisk adgangssystem kan hindre tilgang til innkastene. Eier av anlegget må derfor
ved langvarig strømstans vurdere mulighet til å utplassere beholdere, enten ved at de
utfører dette i egen regi eller ved avtale med renovatør. Sannsynligheten for langvarig
strømstans i Ås sentralområde vurderes imidlertid å være svært lav.

6.2.4 Terminal – plassering og utforming
Terminal for stasjonært avfallssug kan plasseres opp til 2 km fra det innkastet som er
lengst unna, avhengig av viftekapasitet, rørdiameter osv. Det er oppgitt av produsent at
maksimal avstand for 400 mm rør er 1600 m og for 500 mm er avstanden 2000 m.
Fra terminalen hentes konteinerne ved alarm om at konteineren er fylt, eller på bestemte
tidspunkter.
Størrelsen på terminalen er avhengig av mengde avfall som skal transporteres. I
terminalen plasseres utrustning for fordeling av ulike fraksjoner til respektive konteinere,
separering av transportluft og avfall, konteinere for lagring, utrustning for
konteinerhåndtering, viftesystem og utstyr for lukt- og støyreduksjon. Videre er også
styresystemet / PLS plassert i terminalen. Luften som blåses ut fra terminalen må ledes i
rør til et stykke over tak, slik at lukt fortynnes. Det er mulig å installere kullfilter for ekstra
rensing av luften før utslipp, men dette er normalt sett ikke nødvendig. Det er opplyst at
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terminaler i tettbygde områder som i Bergen og på Lørenskog ikke har kullfilter. Det har
ikke vært meldt om luktproblemer av betydning, se kap. 8.2.
Med hensyn til hentehyppighet av konteiner, kan terminalen utstyres med en ekstra
konteiner og automatisk konteinerbytte, eller én konteiner for hver av de tre avfallstypene.
Fulle konteinere må hentes og byttes av krokbil. Automatisk konteinerbytte krever ekstra
plass, fordi det må være oppstillingsplass for fire konteinere; én som er tom/ekstra og tre
som er bruk - en for hver avfallstypene rest,- papir/papp- og matavfall.
En avfallsterminal er relativt fleksibel med hensyn til avfallsmengde. Det vil være nesten
ubegrenset kapasitet på stasjonære avfallssug siden avfallet konteinerne kan tømmes
etter behov.
Det mest effektive er at avfallet suges nedover eller nær flatt, og de vil være mest
energiøkonomiserende å legge selve terminalen noe lavere enn arealene det suges fra.
Tidlig i denne utredingen ble det gjort en overordnet vurdering av fire ulike alternativer for
mulig plassering av avfallsterminal innenfor 2 km fra Ås sentralområde. Alternativene ble
spilt inn av kommunens administrasjon.
1.
Langbakken nord for Ås sentralområde.
2.
Kommunal tomt («Trekanttomten») tett ved Ås sentrum.
3.
Moerjordet sør for Ås stasjonsområde.
4.
Kommunal tomt ved renseanlegg lengst sør i Hogstvetveien.
Figur 6-4 viser vurderte lokaliseringer av avfallssugterminal i denne rapporten.
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Figur 6-4 Reguleringsplankart over Ås sentralområde og omegn som viser foreløpig vurderte
plasseringer av terminal for avfallssug (1-4) og grenser for delområder for renovasjonsplan som
vurderes i denne utredningen. Kilde: Sweco, januar 2021.

Langbakken
Det er planlagt utbygging av Langbakken nord for Ås sentrum. Området består i dag i
hovedsak av små næringsvirksomheter. En aktuell mulighet er å lokalisere
avfallssugterminalen i Langbakken, og en lokalisering lengst sør i Langbakken vil kunne
betjene hele Ås sentralområde. Området er i områdeplanen avsatt til kombinert
bebyggelse næring/bolig Arealer sør i Langbakken vurderes derfor som meget aktuelle
for en avfallssugterminal.
Kommunal tomt («Trekanttomten»)
Kommunen disponerer om lag halvparten av en tomt sentralt i Ås (Trekanttomten) som
ligger mellom fv. 152, jernbanen og Ås vgs. Der er det i dag et privat bygg uten ordinær
tilkomstvei for kjøretøy, og dagens praksis er at tomten har tilkomst via gang- og
sykkelvei. Den manglende tilkomsten gjør at Trekanttomten vurderes som uaktuell for en
avfallssugterminal.
Moerjordet
Det er planlagt utbygging av Moerjordet sør for Ås togstasjon. Området består i dag i
hovedsak av små næringsvirksomheter, lagerbygg og ubebygde jorder. Ettersom det er
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planlagt tett utbygging i dette området, og en lokalisering av avfallssugterminalen helst
burde lokaliseres i den nordre delen området av Moerjordet, dvs. det området som ligger
nærmest togstasjonen, så vurderes arealer nord på Moerjordet som mindre aktuelle for
en avfallssugterminal. Trafikk til terminal her vil dessuten måtte gå via Brekkeveien
gjennom sentrum og lokaliseringen er derfor vurdert å være uaktuell.
En annen mulighet er å lokalisere avfallssugterminalen ved kommunens lagerbygg nord
for Moer jordet, dvs. like ved stasjonen. Dette vil være en uaktuell lokalisering fordi trafikk
til terminal her vil måtte gå via Brekkeveien gjennom sentrum som for Moerjordet.
.

Bilde 5 Kommunens lagerbygg sør for Ås togstasjon. Foto: Sweco.

Kommunal tomt i Hogstvetveien
Kommunen disponerer en tomt lengst sør i Hogstvetveien. Der er det i dagen
driftsbygning som betjener det kommunale VA-systemet. Tomten har tilgjengelige arealer
for en avfallssugterminal, men er lokalisert så langt sør for Ås sentrum at den ikke kan
betjene Langbakken. Tomten vurderes derfor som uaktuell for en avfallssugterminal.
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Bilde 6 Kommunens tekniske bygg i Hogstvetveien. Foto: Sweco.

Samlet vurdering av muligheter:
•
•
•
•

Trekanttomten vurderes pt. lite aktuell på grunn av utfordringer med adkomst.
Hogstvetveien ligger for langt unna for å betjene hele sentralområdet.
Terminal plassert helt sør i Langbakken eller på Nordre Moer kan betjene alle de
fire områdene.
Alternativt plasseres to terminaler, en i Hogstvetveien og en i Langbakken, men
utbyggingsvolumet tilsier ikke behov for to terminaler.

Valgt tomt som grunnlag av beregning av kostnader i denne utredningen ble plassering i
Langbakken (nr.1 i kartet) for å unngå at konteinerbilene må passere trafikken i
sentrumsområdet. Arealbehov for terminal er nærmere beskrevet i kap. 7.1. Lokalisering
av terminal må i alle tilfelle vurderes nærmere dersom stasjonært avfallssug velges som
renovasjonsløsning for Ås sentrum.
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7

Areal-, miljø og kostnadsberegninger
Investeringskostnadene avhenger av type løsning og størrelse/antall. Avtaler gjøres
direkte mellom kjøper og leverandør. Det må tas høyde for kostnader og tid til
prosjektering, byggesaksgebyr, fraktkostnader, graving, grunnarbeid og leveringstid.
Det må videre tas høyde for en betydelig usikkerhet, særlig når det gjelder investeringsog driftskostnader for mobile og stasjonære avfallssug. I beregningene er det tatt høyde
for 20% usikkerhet/uforutsette kostnader for alle tre avfallsløsningene.
Utgifter til anskaffelse av renovasjonsbiler er ikke inkludert.

7.1

Arealbehov
For nedgravde avfallsbrønner kreves areal på og under bakken til brønnene og nedkast.
For hver brønn kreves i snitt ca. 2x2 meter, dvs. for grupper med to brønner blir
arealbeslaget på bakken minimum 8 m2. Det må tas høyde for plass til krokbil til henting,
og her gjelder at avstand fra ytterkonteiner til nærmeste konstruksjon bør være minimum
1 meter horisontalt og minimum 11 meter vertikalt. Minimum arealbehov på bakken
iberegnet sikkerhetsavstand for krokbil blir grovt beregnet ca. 14m 2 i grunnflate, utelatt
parkeringen av krokbilen. Inkludert oppstillingsplass for krokbilen, som er 8-12 meter
lang, er det lagt til grunn et arealbehov på 40 m2 pr. oppstillingsplass
Mobile avfallssug krever areal til nedkast og dokkingpunkt. Gruppe med tre nedkast
krever ca. 2 meter x 5 meter, dvs. ca. 10m2, avhengig av utforming. Selve
dokkingpunktene krever ikke mer enn ca. 1 m2, men ved dette må det tas høyde for at
sugebilen skal ha plass til å stå mens det suges, se figur 6-2.
Stasjonært avfallssug krever areal på bakken til nedkast på samme måte som mobile
avfallssug, dvs. ca. 2 m2 pr nedkast og 6 m2 pr gruppe. Det må videre avsettes eget areal
til avfallsterminal. Størrelsen på terminalen avhenger av om det ønskes avsatt plass til
reservekonteinere. Eksempel fra Lørenskog er terminalbygg med plass til tre konteinere
på 16 meter x 20 meter = 320 m2. Høyden er 4,6 meter. I tillegg må det avsettes plass
foran portene for henting/bytting av konteinerne med krokbil. Dersom det ønskes en
løsning med plass til 3x3 konteinere (inkl. reservekonteinere) vil dette kreve et minimum
areal på ca. (4 meter x 9 meter) x 9 stk. konteinere + 16 m2 vifterom = 340 m2. I tillegg
kommer areal til renovasjonsbil som henter konteinerne.
Det er på dette stadiet ikke tatt med tomtekostnader for arealbeslag av de ulike
løsningene. Nedkast kan plasseres i bygninger, i garasje, på fellesarealer eller offentlige
rom, se eksempler Figur 7-1. Mulig plassering av avfallsbrønner, nedkast, dokkingpunkt
m.m. må vurderes nærmere når konsept for avfallsløsning er valgt. En avfallsterminal kan
være et eget bygg eller plasseres i bygg sammen med andre funksjoner. Tomtekostnad
for terminal kan derfor deles på flere, avhengig av hvilke løsninger som velges.
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Figur 7-1 Eksempler på utvendige nedkast. Kilde: En leverandør.

7.2

Klima- og miljøbelastninger

Nedgravde avfallskonteinere
Leverandører av nedgravde konteinere hevder at klimagevinsten ved overgang fra
tradisjonell renovasjon, hvor avfallet mellomlagres i utendørs plastbeholdere til nedgravde
avfallskonteinere, er ca. 15 %. Årsaken er mer effektiv innhenting av avfall. Gevinsten
oppnås fordi man samler opp avfallet i store konteinere i stedet for at renovasjonsbilen
må kjøre gjennom alle smågatene og stå på tomgang mens beholdere trilles mellom
boliger og renovasjonsbil.

Avfallssug
Sweco har tidligere gjennomført noen klimaberegninger på oppdrag fra Envac som viser
at klimagevinsten er betydelig ved overgang fra tradisjonell renovasjon, hvor avfallet
mellomlagres i utendørs plastbeholdere og stasjonært avfallssuganlegg. Disse
beregningene viser at utslipp av CO2 reduseres med 94 % fra selve innhentingen av
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avfall. Den store gevinsten oppnås fordi man samler opp og komprimerer avfallet i en stor
terminal i stedet for at renovasjonsbilen må kjøre gjennom alle smågatene og stå på
tomgang mens beholdere trilles mellom boliger og renovasjonsbil.

Illustrasjon 7.2: Utslipp fra tradisjonell renovasjon versus utslipp fra avfallssug. Kilde: Sweco/Envac.

Beregningen viste også at lokal forurensning som følge av utslipp til luft av CO, HC, NOx
og partikler er betydelig mindre ved avfallssuganlegg enn tradisjonell renovasjon via
plastbeholdere.

Illustrasjon 7.3: Utslipp til luft fra tradisjonell renovasjon versus utslipp fra avfallssug. Kilde: Sweco/Envac.
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Sweco har også gjennomført en livsløpsanalyse hvor man sammenlignet material-,
ressurs- og energibruk for avfallssystem bestående av tradisjonelle avfallsbeholdere i
plast med stasjonært avfallssuganlegg, hvor også miljøbelastningen med rør og terminal
ble hensyntatt, se utklipp fra rapportnedenfor. Beregningene er gjennomført for et par
svenske anlegg og kan ikke direkte overføres, men gir tydelige indikasjoner på at
overgang til avfallssuganlegg medfører betydelige klima- og miljøbesparelser. Dersom
man ønsker mer eksakte tall for hvilke besparelser som kan oppnår for Ås sentralområde
bør det gjennomføres livsløpsberegninger med representative tall for renvosjonssystemet
i Ås kommune.

Illustrasjon 7.4: Utslipp fra tradisjonell renovasjon versus utslipp fra avfallssug. Kilde: Sweco/Envac.
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7.3

Kostnadsberegninger
Kostnadene for de ulike avfallsløsningene varierer, og nedgravde konteinere er den
rimeligste løsningen mens avfallssug er den dyreste løsningen, både når det gjelde
investering og drift. Mobilt avfallssug har de høyeste driftskostnadene pga. tidkrevende
innsamling. Det gjøres oppmerksom på at utendørs arealbruk ikke er verdisatt i disse
kostnadsberegningene.
Her følger en kortfattet oversikt over de tre mest aktuelle avfallsløsningene for Ås
sentralområde hvor ulikhetene for vesentlige faktorer er sammenstilt:
Avfallsløsning

Totalt behov
for areal, m2

Total kostnad,
investering,
NOK eks.
mva.

Total kostnad
pr. bolig, NOK
eks. mva.

Årlige driftskostnader pr. bolig
inkl. avskrivninger

Forutsetninger i
tillegg til ukentlig
tømming

Nedgravde
avfallsbrønner
Mobilt avfallssug

2 400 *)

18 096 000

5 691

1 727

120 innkasthus

2 784 *)

114 766 400

36 090

4 676

Stasjonært
avfallssug

718 **)

139 327 000

43 622

4 425

144 innkast, dvs. 48
mottakssteder
53 mottakssteder med
gruppe på 3 nedkast

*) Inkludert oppstillingsplass for renovasjonsbil, som er 8-12 meter lang, ved hvert mottakssted. Her
er det lagt til grunn 48 oppstillingsplasser med et arealbehov på 40 m2 pr. oppstillingsplass
**) Inkludert avfallssugterminal på 400 m2 og 2 m2 pr. nedkast

7.3.1 Omlasting og frakt av avfallskonteinere
Follo Ren sørger for omlasting av avfall på Fugleåsen for å redusere antall transporter til
nedstrøms anlegg. Omlasting gjennomføres for avfall som er samlet inn i standard
renovasjonsbiler, som også omfatter innsamling fra nedgravde konteinere.
Omlasting vil også omfatte eventuelle framtidige mobile avfallssug.
Avfall innsamlet i stasjonært avfallssug vil være ferdig lastet i 30 m3 konteinere, og det er
derfor ikke behov for omlasting av avfallet. Fra terminal i Ås sentralområde vil det kun
være mulig å frakte én konteiner per bil, mens det på hovedveier til nedstrøms anlegg vil
være mulig å frakte to konteinere per bil. Det kan derfor være gunstig å benytte
omlastingsterminalen for å knytte to konteinere til én bil. Det er i våre beregninger lagt til
grunn at avfallet transporteres til omlastingsstasjonen på Fugleåsen.
Videre transport fra omlastingsstasjonen er ikke medtatt i våre beregninger, da dette i
utgangspunktet vil være likt uavhengig av innsamlingsmetode.
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7.3.2 Nedgravde avfallsbrønner
Det skal ifølge Follo Ren IKS dimensjoneres med 120 liter restavfall inkludert matavfall pr.
uke og 60 liter papp- og papiravfall pr. husstand pr. uke. Dette innebærer at Ås
sentralområde har behov for ca. 120 nedgravde avfallsbrønner.
Et avfallssystem bestående av nedgravde avfallsbrønner koster ca. 5 691 kroner pr.
husstand, og årlige driftskostnader, inkludert avskrivninger, på kr. 1 727 pr. husstand.
Nedgravde avfallsbrønner har kostnadsdrivere i form av konteinere med nedkast og
gravearbeider, samt 20 % usikkerhet. Det er behov for minst 120 nedgravde
avfallsbrønner hvorav 60 med nedkast for henholdsvis papp- og papiravfall og 60 med
nedkast for restavfall inkludert plastavfall og matavfall.
Tabellene nedenfor viser antatte kostnader for etablering og drift av nedgravde
avfallsbrønner innenfor Ås sentralområde.
Tabell 7-1 Etableringskostnader for avfallsbrønner i Ås sentralområde.

Nedgravd konteiner, etableringskostnader
Kostnad husholdning, bare boliger
Post
Konteiner med nedkast
Nedgraving
inkl. rigg og drift
Prosjektering
Prosjektledelse

Kostnad pr.
enhet /
påslag
65 000

Enhet
stk

27 000

stk

12 000

stk

12 000

stk

Kostnad husholdning med næring

Kostnad pr.
Mengde Kostnad
enhet /
påslag
120
7 800 000
65 000
120

3 240 000

120

1 440 000

120

1 440 000

Enhet

Mengde

stk

27 000

stk

12 000

stk

12 000

stk

Kostnad
126

8 190 000

126

3 402 000

126

1 512 000

126

1 512 000

Sum prosjektkostnad
Rigg og drift
Byggherrens byggeledelse og adm.
Usikkerhet / uforutsett

%
%
%

Sum kostnadskalkyle
Sum kostnadskalkyle pr. bolig

0%
10 %
20 %

13 920 000
1 392 000
2 784 000

%
%
%

0 % Inkludert
10 %
20 %

18 096 000
5 691

19 000 800
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14 616 000
1 461 600
2 923 200

Tabell 7-2 Driftskostnader for avfallsbrønner i Ås sentralområde.

Nedgravde kontainere, driftskostnader

Kostnad husholdning, bare boliger
Post
Vedlikehold og service
Tømming av en enhet og frakt til Fugleåsen

Enhet
%
kr / tømming

Avskrivning
Lån og renter (antar 25 år annutitetslån 4 % rente)

år
annuitetsfaktor

Kostnad pr.
enhet /
påslag

Mengde

Kostnad husholdning med næring
Kostnad

1,5 %
500

18 096 000
6678

271 440
3 339 000

25

18 096 000

723 840

0,064

1 158 144

Kostnad pr.
enhet /
påslag

Mengde

1,5 %
500

19 000 800
7610

285 012
3 805 000

25

19 000 800

760 032

0,064

1 216 051

5 492 424
Sum årlig kostnad
Årlig kostnad pr. bolig

1 727

7.3.3 Mobile rørbaserte løsninger – avfallssug med sugebil
Et mobilt avfallssuganlegg koster ca. 36 090 kroner pr. husstand, og årlige
driftskostnader, inkludert avskrivninger, på kr. 4 676 pr. husstand.
Et mobilt avfallssuganlegg for Ås sentralområde har kostnadsdrivere i form av 17
dockingpunkter med mellomlagringstanker, ca. 850 meter underjordisk rørsystem,
tilluftventiler og nedkast, samt 30 % usikkerhet. Det er behov for minst 48 grupper med 3
nedkast for henholdsvis papp- og papiravfall, restavfall inkludert plastavfall og matavfall,
dvs. totalt 144 nedkast.
Tabellene nedenfor viser antatte kostnader for etablering og drift av mobile avfallssug
innenfor Ås sentralområde.
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Kostnad

6 066 095

Tabell 7-3 Etableringskostnader for mobilt avfallssug i Ås sentralområde.

Tabell 7-4 Driftskostnader for mobilt avfallssug i Ås sentralområde.
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7.3.4 Stasjonære rørbaserte løsninger – avfallssug med sentralt sug
Det er til dette prosjektet utarbeidet en skisse som viser hvordan et stasjonært
avfallssuganlegg kan betjene hele Ås sentralområde. Skissen indikerer mulig plassering
av rør for å kunne betjene alle områdene i utredningen, og indikerer dermed hvor mange
meter rør, antall nedkast og antall tilluftventiler som må til. Skissen danner grunnlaget for
estimering av investerings- og driftskostnader for avfallssuganlegget. Det understrekes at
rørene kan legges i andre traseer, og alternativer må vurderes nærmere dersom
avfallssug velges som løsning.

Illustrasjon 7.4: Skisse som viser forslag til plassering av stasjonært avfallssug for Ås
sentralområde. Rød ring angir forslag til plassering av avfallssugterminal og rørgater er illustrert
med rosa linjer.

Et stasjonært avfallssuganlegg for Ås sentralområde koster ca. 43 622 kroner pr.
husstand, noe som medfører årlige driftskostnader, inkludert avskrivninger, på kr. 4 425
pr. husstand. Beregningen er basert på mottatte tall fra Ås kommune om fremtidig
bebyggelse som estimert i områdeplanen, og inkluderer ikke eksisterende
boligbebyggelse som fortsatt skal stå i Ås sentrum
Avfallssuganlegget har kostnadsdrivere i form av en avfallssugterminal, et 3400 meter
langt underjordisk rørsystem, tilluftventiler og nedkast, samt 40 % usikkerhet. Det er
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behov for minst 53 grupper med 3 nedkast for henholdsvis papp- og papiravfall, restavfall
inkludert plastavfall og matavfall.
Tabellene på neste side viser antatte kostnader for etablering og drift av stasjonært
avfallssug innenfor Ås sentralområde. Det er forutsatt at ventilene tømmes 6 ganger pr.
døgn og at det benyttes stor ventil med kapasitet 0,31 m3. Tømmefrekvensen medfører at
det ved konteinerskifte i terminalen må settes på plass en konteiner umiddelbart ved
konteinerbytte. Alternativt må det settes av plass ved terminalen for å ha konteinere
tilgjengelig for å umiddelbart sette inn en tom konteiner. Tomtekjøp og regulering av
eiendom inngår ikke i beregningene.
Tabell 7-5 Etableringskostnader for stasjonært avfallssug i Ås sentralområde.
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Tabell 7-6 Driftskostnader for stasjonært avfallssug i Ås sentralområde.

7.4

Mulige eierstrukturer for de ulike løsningene
Det legges til grunn en modell der kommunen eier avfallsterminal for stasjonært
avfallssug og rør for avfallssug i offentlig vei.
Det legges videre til grunn at de enkelte borettslag/sameie eier
- nedgravde avfallsbrønner
- mobile sug inkludert nedkast og rør
- nedkast og rør for stasjonært sug fram til offentlig vei.
Follo Ren IKS (på vegne av kommunen) legges til grunn å hente avfallet i alle de tre
alternativene, i form av å
- tømme nedgravde avfallsbrønner
- eie/leie sugebil til å tømme mobile avfallssug
- eie hentebil for konteinere i terminalbygg for stasjonært avfallssug (eier i dag).
Anlegg må godkjennes før de tas i bruk.
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Avfall Norge utga i 2018 en bransjenorm for nedgravde renovasjonsanlegg – finansiering,
eierskap og drift. FolloRen deltok i arbeidet gjennom en prosjektgruppe. Normen har
tabeller som framstiller ulike alternativer for finansiering, drift og vedlikehold av nedgravde
renovasjonsanlegg. Det er ikke skilt på type nedgravde anlegg, og det opplyses at
fordeler og ulemper mellom alternativene ikke vil avvike i vesentlig grad mellom
forskjellige anlegg som avfallsbrønner og avfallssug. Det understrekes at størrelsen på
investeringskostnadene vil være stor mellom avfallssuganlegg og andre typer anlegg, slik
også denne rapporten viser.
Bransjenormen gir et godt bilde av ulike valgmuligheter, og modellene er gjengitt i form av
utklipp i tabellene nedenfor.
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Se modeller for enkelte kommuner kort beskrevet i kap. 8.2.
Hvilke finansierings-, eierskaps- og driftsmodeller som vil passe Ås kommune vurderes i
noen grad å være et politisk spørsmål, da det handler om grad av kommunalt eierskap og
drift av hele eller deler av renovasjonsanlegg vs. privat eierskap og drift.
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8

Vurderinger, fordeler og ulemper

8.1

Generelt
Tabell 8-1 viser en oversikt over avfallstyper og de ulike løsningenes egnethet for å
håndtere disse. Nedgravde avfallsbrønner kan generelt benyttes for flere avfallstyper enn
avfallssug.
Det er viktig å merke seg at en del næringsavfall ikke er egnet for de systemløsningene
som utredes i denne rapporten. Det vil derfor være behov for et parallelt system for å
håndtere en del av næringsavfallet.
Tabell 8-1 Renovasjonsløsningers egnethet for ulike avfallstyper.
Avfallstype
Restavfall inkl. plastemballasje
Matavfall
Drikkekartong, papir- og pappavfall
Glass- og metallemballasje
Tekstiler
Farlig avfall og EE-avfall
Øvrig avfall / grovavfall

Nedgravd avfallsbrønn
Egnet
Egnet
Egnet
Egnet
Anbefales ikke
Ikke egnet
Ikke egnet

Stasjonært avfallssug
Egnet
Egnet, uten komprimering
Egnet, med små innkast
Ikke egnet
Anbefales ikke
Ikke egnet
Ikke egnet

8.1.1 Nedgravde avfallsbrønner – fordeler og ulemper
Fordeler
• Lave kostnader ved etablering og drift.
• Tilfredsstiller universell utforming.
• Er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken.
• Reduserer lukt og fare for skadedyr.
• Er en brannsikker avfallsløsning.
• Er en estetisk avfallsløsning.
• Innkaståpningenes størrelse hindrer uønsket avfall og bedrer sorteringen.
• Middels effektive å tømme, noe som bedrer arbeidsmiljøet for renovatørene.
• Kan utstyres med adgangskontroll for å hindre misbruk.
Ulemper
• Medfører transportbehov inne i sentralområdet.
• Krever oppstillingsplass for kjøretøy ved tømming som må være fri for parkering
og andre hindringer.
• Er middels fleksibel med hensyn til plassering.
• Høyere investeringskostnader sammenlignet med beholderløsninger.
• Krever jevnlig rengjøring med spesialutstyr.
• Mindre sikker tømming enn ved avfallssug da enhetene må løftes opp over
bakkenivå.
• Tømming medfører noe støy.
• Behov for omlasting.

repo001.docx 2015-10-05

43(56)
RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

Figur 8-1 Illustrasjon av arealbehov for nedgravde avfallsbrønner og oppstillingsplass for krokbil. I
Norge er høydekravet 11m, ikke 10m som på denne illustrasjonen. Kilde: Avfall Sverige.

8.1.2 Mobile avfallssug
Fordeler
• Tilfredsstiller universell utforming.
• Er mer arealbesparende i boligområdet enn nedgravde avfallsbrønner fordi
oppsamlingsenhetene kan plasseres under bygninger.
• Er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken.
• Reduserer lukt og fare for skadedyr.
• Er en brannsikker avfallsløsning.
• Er en estetisk avfallsløsning.
• Innkaståpningenes størrelse hindrer uønsket avfall og bedrer sorteringen.
• Middels effektive å tømme, noe som bedrer arbeidsmiljøet for renovatørene.
• Kan utstyres med adgangskontroll for å hindre misbruk.
• Det rørbaserte systemet har ikke behov for rengjøring.
• Et skjult og moderne innsamlingssystem gir en høyere standard på området, som
igjen kan gjøre verdien av eiendommene større.
Ulemper
• Høye etablerings- og driftskostnader sammenlignet med nedgravde
avfallsbrønner.
• Medfører transportbehov i bykjernen.
• Krever oppstillingsplass for sugebil ved tømming som må være fri for parkering
og andre hindringer.
• Mobile avfallssug er avhengig av henting med spesialbil.
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•
•
•
•
•
•

Et avfallssug er et fast installert og nedgravd system som kan gi redusert
fleksibilitet i forhold til plassering og mulige endringer i oppstrøms- og nedstrøms
løsninger.
Tømmeprosessen medfører noe støy (3-5 min. pr. tank).
De mobile systemene er mindre robuste enn stasjonære systemer i forhold til
driftssikkerhet, bl.a. fordi en har overgang fra oppsamlingsbeholdere med skruer
til sugerør.
Det er problemer med transport av papp/papir i de mobile løsningene.
Dårlig egnet for næringsavfall.
Behov for omlasting.

8.1.3 Stasjonære avfallssug
Fordeler
• Ikke transportbehov i bykjernen, bare til og fra terminal på utsiden av eller i
ytterkant av byen.
• Tilfredsstiller universell utforming.
• Er arealbesparende da oppsamlingsenhetene er under bakken og i terminal.
• Enklere å utforme tilpassede bilfrie veier helt inntil bolig.
• Er en hygienisk avfallsløsning som oppbevarer avfallet kjølig under bakken.
• Reduserer lukt og fare for skadedyr.
• Er en brannsikker avfallsløsning.
• Er en estetisk avfallsløsning.
• Innkaståpningenes størrelse hindrer uønsket avfall og bedrer sorteringen.
• Effektive å tømme.
• Kan utstyres med adgangskontroll for å hindre misbruk.
• Nærmiljømessig vil rørbaserte løsninger bidra til mindre støy og lavere
transportbehov.
• Det rørbaserte systemet har ikke behov for rengjøring.
• Stasjonære avfallssug har stor kapasitet, nedkast kan tømmes inntil 6 ganger pr
døgn.
• De stasjonære systemene er mer robuste enn mobile systemer i forhold til
driftssikkerhet, bl.a. fordi en unngår overgang fra oppsamlingsbeholdere med
skruer til sugerør.
• Et skjult og moderne innsamlingssystem gir en høyere standard på området, som
igjen kan gjøre verdien av eiendommene større.
Ulemper
• Høye etablerings- og driftskostnader sammenlignet med nedgravde
avfallsbrønner.
• Et avfallssug er et fast installert og nedgravd system som kan gi redusert
fleksibilitet i forhold til plassering og mulige endringer i oppstrøms- og nedstrøms
løsninger.
• Alminnelig trafikkstøy når renovasjonskjøretøy kjører konteinere til og fra
terminalen. Noe støy fra ventilasjon.
• Krever areal til terminal, og denne kan ligge max. 2 km fra ytterpunkt av
rørsystemet.
• Mer omfattende oppgraving enn alternativene pga. rørtraseer
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Figur 8-2. Bilde inne fra avfallsterminalen på Fornebu. Foto: Sweco.

8.2

Andres erfaringer med bruk av de ulike løsningene

8.2.1 Nedgravde avfallsbrønner
Follo Ren IKS
Nedgravde avfallsbrønner har vært i drift i Follo Ren sine eierkommuner siden 2011.
Utbygger/borettslag/sameie står for investering og driftskostnader, mens Follo Ren står
for tømmingen av avfallsbrønnene. Erfaringene med nedgravde avfallsbrønner er gode.
De er effektive å tømme og krever lite vedlikehold.
Stavanger
Stavanger er den kommunen som først startet med nedgravde avfallsbrønner i Norge, og
i dette området har derfor nedgravde avfallsbrønner vært i drift lengst (snart 20 år).
Stavanger har et utbredt nett av nedgravde avfallskonteinere for større borettslag og
sameier, for sentrumsnære områder i gamle Stavanger og i deler av Storhaug.
Stavanger har valgt en modell der tiltakshaveren står for finansiering og gjennomføring av
innbygging av nedgravde avfallsbrønner. Kommunen overtar ansvaret for all videre drift,
vedlikehold og fornyelse av de nedgravde avfallsbrønner, men med unntak av systemets
ytterkonteiner. Unntaket gjelder kun betongelementet, ikke sikkerhetsplattform eller
stålramme. Systemets betong-ytterkonteiner forblir brukers eiendom, som da har
ansvaret for vedlikehold og fornyelse av denne med krav om at funksjonsdyktigheten av
nedgravd beholder til enhver tid er sikret iht. renovatørens krav. Bruker forblir også
ansvarlig for omgivelsene rundt de nedgravde avfallsbrønnene.
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8.2.2 Mobile og stasjonære avfallssug
Bergen
I Bergen sentrum er det etablert stasjonært avfallssug for innsamling av
husholdningsavfall og næringsavfall, kalt «Bossnett». Hittil har man ikke hatt et eget
system for matavfall i Bergen, men nå testes det ut et system med innsamling av
matavfall via egne nedkast i det stasjonære avfallssugsystemet.
Avfallssugsystemet i Bergen er dimensjonert for å håndtere næringsavfall, og
målsetningen er at 50 % næringsvirksomheter skal benytte avfallsuget. Ferdig utbygd
skal systemet betjene ca. 15.000 husholdninger.
Det benyttes ikke komprimering av avfallet før transport i rørsystemet. Det skal installeres
en shredder for oppkutting av papir og papp som vil bli et returpunkt for husholdningene
og næringskunder. Det er derfor valgt å benytte 500mm hovedrør. Stor rørdimensjon og
få mekaniske komponenter i systemet er et valg som er gjort for å redusere risikoen for
tekniske utfordringer med tilhørende nedetid ved anlegget.
Kommunen finansierer og eier hele anlegget. Investeringskostnadene dekkes inn over
renovasjonsgebyret med et differensiert tillegg både for de som tilknyttes anlegget og de
øvrige i kommunen som ikke er tilknyttet. Det interkommunale selskapet Bossnett AS har
ansvar for utvikling, utbygging, drift og vedlikeholde.
Det er to typer nedkast i systemet, et for restavfall og et for papir og drikkekartong (i løs
form) og plastemballasje (emballert i egen pose).
Trondheim
Trondheim renholdsverk drifter og eier serviceavtaler for 35 mobile avfallssug og 3
stasjonære anlegg (Sweco 2017). De opplyste at det er stor forskjell på driftskostnadene
avhengig av hvor godt anlegget er driftet. Generelt er deres erfaring av anleggene er lite
kostnadskrevende med hensyn til vedlikehold og at det er deler som pakninger,
trykkfølere, sensorer dvs. slitedeler, som oftest må skiftes. Ringpermer (uavhengig av
emballasjeform), klær (uemballert) og store gjenstander blir angitt som spesielt
utfordrende i systemet.
Deres erfaring er at brukerne av systemene stor sett er flinke til å følge retningslinjene for
bruk av systemene.
Tromsø og Karlsøy
Remiks, renovasjonsselskap som eies av Tromsø og Karlsøy kommune, drifter 29 mobile
avfallssuganlegg og ett stasjonært anlegg (Sweco 2017). Det største anlegget er 14 år
gammelt og betjener 4000 beboere, og dette systemet opplyses å ha fungert relativt bra.
Det sorteres i 5 fraksjoner – våtorganisk avfall, plastemballasje, drikkekartong, papir og
restavfall. Det er ikke bygget avfallssuganlegg som skal håndtere både nærings- og
husholdningsavfall. For eksempel er ny politistasjon bygget med eget stasjonært
avfallssuganlegg.
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Lørenskog
ROAF erfarer at innsamling av grønne poser sammen med restavfall medfører altfor stort
svinn av matavfall gjennom de ulike håndteringstrinnene. På denne bakgrunn anbefaler
nå ROAF at matavfall samles inn separat i avfallssuganlegg.
Et borettslag tilknyttet stasjonært avfallssug i Lørenskog kommune opplyste i 2017 å
være svært fornøyd med sitt stasjonære avfallssug, etter en oppstartsfase med noen
mindre problemer. Styreleder opplyser om innkjøringsproblemer i form av støy/ pipelyd
fra tilluftsventil, men dette er nå bra etter å ha blitt justert flere ganger. Videre opplyser
han at de fire ganger har betalt for utrykning i løpet av ca. 1 år, fordi noen hadde stappet
inn søppel i et allerede fullt rør. Her er det en lærekurve som nå ser ut til at alle har vært
gjennom og nå er dette mye bedre. Det har ikke være noen utrykning etter sommeren. De
opplever at anlegget er luktfritt. Det ble opplyst at det til deres avfallssug var tilknyttet 49
leiligheter til ett nedkast.
Fornebulandet
På Fornebulandet er det bygget stasjonært avfallssug. Brukere av anlegget, inkludert
styreleder og et styremedlem i et av borettslagene tilknyttet avfallssuget, opplyser at de
stort sett bare har positive erfaringer med anlegget og at det har vært veldig lite klager.
De fikk endret innsugingstidspunkt tidlig på morgenen i helgene fordi det forstyrret noen
av de som hadde soverom nær avsugene. Man anbefaler å lokalisere
innsugningspunkter i god avstand fra soveromsvinduer og verandaer/terrasser. Noen
ganger har det vært forstoppelse i deler av avfallssuganlegget på grunn av brukerfeil, og
da sier brukerne at det er greit at de finnes flere andre nedkast i nærheten.
Spesielt om mobile avfallssug
På forespørsel opplyste både Oslo og Bergen i 2017 at de ikke ønsker å benytte mobile
avfallssug. Asker har heller ikke tatt dette med i sine planer for renovasjon i nye
boligområder. FolloRen IKS opplyser videre at de har konferert med ROAF som sier at de
ønsker å si nei til nye prosjekter som satser på mobile avfallssug. Follo Ren IKS opplyser
at de som følge av dette og deres leveringsavtale med RoAF heller ikke ønsker denne
løsningen.
En leverandør av mobile avfallssug opplyser at de ikke lenger ønsker å tilby denne
løsningen for næringsvirksomhet som følge av driftserfaringer med denne typen avfall.
Spesielt om suge- og hentebiler
Det opplyses fra FolloRen IKS at suge- og hentebiler er så tunge at det må tas hensyn til
dette i når man planlegger hvor renovasjonsbil skal hente, for eksempel i garasjeanlegg.
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Virkemidler for å få med næringsavfall i stasjonært avfallssug
Basert på samtaler med renovasjonsselskaper og leverandører er det sett på mulige
virkemidler for å øke sannsynligheten for at næringslivet skal benytte et stasjonært
avfallssug. Det er nedenfor listet opp punkter (ikke i prioritert rekkefølge) som kan bidra til
økt tilknytning av næringskunder.
Tilgjengelighet og
brukervennlighet

Rørsystem kan bygges inn i bygget med nedkast sentralt
plassert i næringslokalet.

Konkurransenøytralt
nett.

Renovasjonsaktører får benytte det stasjonære anlegget på like vilkår.

To løsninger for å
gjennomføre
konkurransenøytralt
nett:
Næringsavfall- og
husholdningsavfall kan
innsamles i samme
nedkast og blandes i
systemet.

Eier av stasjonært anlegg utarbeider en fordelingsnøkkel for å
kostnadsberegne hhv. nærings- og husholdningsavfall. Det benyttes
ID-brikke for å registrere bruk.

Innebærer at det ikke er behov for å utarbeide en fordelingsnøkkel for
å skille mellom næring- og husholdningsavfall.

Næring benytter egne
innkast og eventuelt
egne konteinere i
terminalen.
Indirekte virkemidler

Restriksjoner i bruk av vei, som for eksempel kjøreforbud,
parkeringsforbud mv. Dette kan øke kostnadene / tidsbruk forbundet
med transport av avfallet.

Tekniske løsninger ved
anlegget

Innkastluker med luke for store poser (opp til ca. 120 l).
Økt diameter på rørsystemet for å kunne håndtere store poser og
redusere risiko til tilstopping.
Tilby innkast for store fraksjoner av papp/papir/kartong ved bruk av
shredder, som kutter opp avfallet til mindre biter.

Kommunale planer,
forskrifter og krav

Tidlig avklaring av løsninger kan bidra til en forutsigbar prosess for
utbyggere og næringsaktører som kan tenke seg å delta.

Informere og involvere
næringsaktører

Aktivt informere og involvere næringsaktører i prosessen med valg av
renovasjonsløsning.

Miljøprofil

Stasjonært avfallssug vil bidra til mindre trafikk i Ås sentrum, og kan
derfor innebære en positiv miljøprofil for de næringsaktørene som
benytter anlegget.
Der er utført beregninger som viser at hvis alle næringsaktørene
knyttes til stasjonært avfallssug, så vil dette være lønnsomt for
næringsaktørene (Kilde: Avfallsstrategien 2013).
Nedkast kan redusere lukt, rengjøring mv. og være positivt for
arbeidsmiljøet og i forhold til næringsmiddelhygieneforskriften.

Kostnader

Hygiene og
arbeidsmiljø
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Sammenstilling av arealbehov og kostnader
Økonomisk investering og drift innenfor sentralområdet
Tabell 10-1 gir oversikt over beregnede totale kostnader for etablering og drift av de ulike
avfallsløsningene. Oversikten viser at Ås kommune må foreta avveininger hvor
økonomiske hensyn må veies mot miljøhensyn, herunder mulighet for grønne arealer og
utslipp av klimagass;
-

Årlige driftskostnader pr. bolig blir lavest dersom Ås kommune velger å etablere
nedgravde avfallskonteinere.

-

Arealbehovet for avfallsformål og utslipp til luft, inkludert klimagassutslipp, blir minst
dersom Ås kommune velger stasjonært avfallssug.

Tabell 10-1 Investerings- og driftskostnader ved de ulike løsningene.
AvfallsTotalt
Total
Total
løsning
behov for
kostnad,
kostnad pr.
areal, m2
investering,
bolig, NOK
NOK eks.
eks. mva.
mva.
Avfallsbrønner
2 400 *)
18 096 000
5 691
Mobilt
avfallssug
Stasjonært
avfallssug

2 784 *)

114 766 400

1 727
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4 676

Forutsetninger i
tillegg til ukentlig
tømming

120 innkasthus

144 innkast, dvs.
48 mottakssteder
718 **)
139 717 000
43 622
4 425
53 mottakssteder
med gruppe på 3
nedkast
*) Inkludert oppstillingsplass for renovasjonsbil, som er 8-12 meter lang, ved hvert mottakssted. Her
er det lagt til grunn 48 oppstillingsplasser med et arealbehov på 40 m 2 pr. oppstillingsplass
**) Inkludert avfallssugterminal på 400 m2 og 2 m2 pr. nedkast
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36 090

Årlige
driftskostnader
pr. bolig inkl.
avskrivninger

Andre vurderingskriterier
I tabell 10-2 er fordeler og ulemper oppsummert for de ulike avfallsløsningene.
Tabell 10-2 Fordeler (+) og ulemper (-) med de ulike avfallsløsningene. 0= nøytral.
Andre
vurderingskriterier
Transportbehov i
sentrum

Nedgravde
avfallsbrønner

Mobilt avfallssug

Stasjonært
avfallssug

-

-

+

Støy

0

0

0

Universell utforming

+

+

+

Hygiene for beboere

+

+

+

Lukt og skadedyr

+

+

+

Brannsikkerhet

+

+

+

Estetikk

+

+

+

Arealbehov i
sentrumskjernen

-

0

+

Forsøpling

+

+

+

Effektiv tømming

+

+

+

Sikker tømming

-

0

+

Mulighet for
adgangskontroll

+

+

+

Fleksibilitet for endringer
i volum/boenheter

0

0

+

Fleksibilitet for endring
av renovasjonsløsning

+

0

0

Backup-løsninger ved
driftsstans

+

0

-

Behov for omlasting

0

0

+

SUM

+=10 / 0=3 / - =3

+=8 / 0= 7 / - =1

+=13 / 0 =2 / - =1

Rangering

2

3

1

repo001.docx 2015-10-05

51(56)
RAPPORT
26.03.2021 - VERSJON 01
FREMTIDIG AVFALLSLØSNING FOR ÅS SENTRALOMRÅDE

Samlet vurdering
Rent økonomisk vil nedgravde avfallsbrønner være den billigste løsningen, både når det
gjelder investering og drift. Løsningen medfører renovasjonstrafikk i sentrum og krever
areal på bakken i form av innkast og oppstillingsplass for krokbil som må løfte opp
avfallskonteineren for å tømme avfallet.
Renovasjonstrafikk bidrar til klimagassutslipp, og løsningen medfører de de høyeste
klimagassutslippene.
Erfaringer med mobile avfallssug tyder på at denne løsningen ikke framstår veldig godt
egnet for Ås sentralområde. En viktig årsak er driftsutfordringer med næringsavfall, og at
løsningen dermed ikke synes fremtidsrettet med tanke på at den også bør å kunne
håndtere en andel næringsavfall. Spesialkjøretøy må benyttes, og mobile sug medfører
like mye kjøring som for nedgravde avfallsbrønner. 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.
Stasjonære avfallssug vil kreve betydelige investeringer i infrastruktur og terminalanlegg.
Den store fordelen er at renovasjonstrafikken med renovasjonsbiler reduseres til et
minimum og flyttes ut av sentrumsområdet. Årsaken er at avfallssug kun krever at
renovasjonsbilene kjører til og fra én terminal som kan plasseres utenfor eller i utkanten
av sentrumsområdet, nært hovedvei. Stasjonære sug kan også tilpasses en andel av
næringsavfallet. Dette fordi et stasjonært system kan etableres med kraftigere vifter enn
det som kan monteres på en sugebil, og rørdimensjonen kan derfor være større enn et
mobilt avfallssug.
Stasjonært sug er i utgangspunktet tilpasset større utbygginger mer enn 300 boenheter,
og vil slik sett være hensiktsmessig for de nye utbyggingsområdene i Ås sentralområde.
Tekniske løsninger som krever strøm, slik som avfallssug, vil i utgangspunktet være mer
sårbare ved strømbrudd enn manuelle løsninger. ROS-analyse og beredskapsplan for
anlegget forutsettes å gjenspeile dette.
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Kombinasjoner av alternative løsninger
Dersom man bestemmer seg for stasjonært avfallssug vil det mest hensiktsmessige være
å etablere et anlegg som betjener hele Ås sentralområde. På den måten får man utnyttet
fordelen med å unngå at renovasjonsbiler kjører inn og korttidsparkerer i sentralområdet,
og man får flere abonnenter å fordele de relativt høye investeringskostnadene på.
Leverandør av avfallssuganlegg bekrefter at det vil være tilstrekkelig med én
avfallssugterminal for hele Ås sentralområde, og at det er uproblematisk at rørgater
krysser under jernbaneskinner. Det er for eksempel etablert et avfallssuganlegg med
jernbanekryssing på Ranheim like nord for Trondheim sentrum.
Det kan allikevel være enkelte områder, for eksempel i Ås sentrum, hvor man ikke ønsker
eller har mulighet til å gjennomføre gravearbeider for å legge ned avfallssugrør.
Etablering av avfallssuganlegg bør sees i sammenheng med planer for utbedring av
eksisterende infrastruktur. I det eksisterende området kan nedgravde avfallskonteinere
være et godt alternativ.

12

Konsekvenser for renovasjonsteknisk løsning for resten av Ås
tettsted
Denne rapporten og de økonomiske beregningene omhandler Ås sentralområde. Det ble
i tillegg ønsket en vurdering av konsekvenser for valg av renovasjonsteknisk løsning for
den eksisterende bebyggelsen i Ås tettsted, spesielt de kommunale virksomhetene i Ås
sentrum, herunder Ås rådhus, skoler og barnehager.
Nedgravde avfallsbrønner kan ikke sees å medføre noen konsekvenser av betydning for
valg av løsning for resten av Ås tettsted. FolloRen IKS må benytte krokbil som de
allerede disponerer i dag, og investeringskostnaden pr. boenhet vil bli lavere ved at flere
boenheter deler på denne kostnaden.
Mobile avfallssug kan heller ikke sees å medføre noen vesentlige konsekvenser for valg
av løsning for øvrige arealer. FolloRen IKS må leie eller anskaffe sugebil, og
investeringskostnaden pr. boenhet vil bli lavere ved at flere boenheter deler på
kostnaden. Mest aktuelt pr. nå er ifølge FolloRen IKS å leie sugebil av ROAF eller
eventuelt Oslo kommune.
Dersom det investeres i stasjonært sug med avfallsterminal tilknyttet Ås sentralområde,
vil det være hensiktsmessig at tilstøtende områder kobler seg på avfallssuget så langt det
er kapasitet i rørsystemet og avfallsterminalen. Både investerings- og driftskostnadene er
i utgangspunktet høye, men blir lavere jo flere som bidrar til å dele på.
Avstandsbegrensning fra ytterpunkt innkast til terminal er oppgitt å være max. 2 km, og
teoretisk kan alle de nye utbyggingsområdene innenfor denne avstanden benytte en
terminal plassert på arealet et stykke sør i Langbakken eller i nærheten av Ås togstasjon.
Det skal etableres en del næringsarealer, og der disse arealene ligger inntil trafikkert vei
kan disse med fordel også benyttes til renovasjonsformål ettersom renovasjonstrafikk.
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Ulemper fra renovasjonsvirksomhet oppfattes ofte mindre sjenerende i næringsområder
enn i boligområder.
Avfall langs kommunale veier, gater, parker og byrom som omtalt i kap. 2.3 bør vurderes
nærmere når konsept for renovasjonsløsning er valgt.

13

Definisjon / ordliste
Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar og lignende (Forurensningsloven).
Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner
(Forurensningsloven).
Husholdning: Alle typer boliger med privat husholdning, også boliger som ikke benyttes
regelmessig, herunder hytter, fritidsboliger osv.
Shredder: Papp og papirkutter
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Koksabukta Boligsameie på Fornebulandet v/ styreleder Øyvind Aassve og styremedlem
Johan Ch. Øwre
Nordre Follo kommune v/ Nils Vangdal (eksempel kostnadsberegninger)
ROAF v/ Harald Myrli
Solheim Terrasse Eierseksjonssameie v/ styreleder Morten Søraa
Strømberg Plast v/ Tor Andre Vikki
VESAR v/ Bjørn Erik Rui

Ulike leverandører av avfallsløsninger.

Lovdata.no
Lover
• Forurensningsloven
Sentrale forskrifter
• Næringsmiddelhygieneforskriften
• Byggteknisk forskrift
Lokale forskrifter
• https://www.folloren.no/hjemme/renovasjonsforskrifter/
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