RENOVASJONSTEKNISK NORM

VEDLEGG B
GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER
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Denne normen har som formål å sikre at nedgravde avfallsløsninger planlegges, vedlikeholdes og
fornyes på en slik måte at gitte funksjonskrav til anleggene opprettholdes.

Tekniske krav er gitt i dokument:
Renovasjonsteknisk norm – Tekniske krav

Norm for nedgravde løsninger består av følgende deler:




Renovasjonsteknisk norm – Tekniske krav
Vedlegg A – Administrative bestemmelser
Vedlegg B – Generell om nedgravde avfallsløsninger (dette dokument)

Det er to varianter av nedgravde løsninger; nedgravde containere og rørbaserte løsninger.
Sistnevnte kan igjen deles i mobilt og stasjonært avfallssug.
Nedgravde løsninger har følgende hovedfordeler:
•
•
•
•

Nedgravde løsninger kan lett gis en universell utforming ved at innkastlukene plasseres
slik at alle kan nå disse
Nedgravde løsninger er mer brannsikre enn overflateløsninger
Nedgravde løsninger er estetiske og arealbesparende, oppsamlingssystemet er under
bakken. Det blir dermed større arealer som kan benyttes til blant annet fellesområder.
Nærmiljømessig kan rørbaserte løsninger bidra til mindre støy og lavere transportbehov.
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Nedgravde containere kan brukes for alle typer avfall. Disse passer for områder med 10-50
boenheter hvor det er gode adkomstforhold for tømmebil. Nedgravde containere kan også brukes
på bringepunkt for avfall (glass, metall, papp). Nedgravde containere krever stor plass for
tømmebil og gir mindre fleksibilitet enn rørbaserte løsninger i større og tette boligområder.
Nedgravde containere har kun innkastluken over bakken. Hver enhet trenger et areal på ca. 2x2
meter og graves ca. 3 meter ned i bakken. De finnes i ulike design og utførelser, men
hovedprinsippet er det samme. De leveres i størrelser på 3 m3, 4 m3 og 5 m3. Nedgravde
containere skal utstyres med elektronisk adgangskontroll på samme måte som beskrevet for
innkastene i avfallssug.
Nedgravde containere er bygd som et modulsystem. Ved tømming løftes container med
innkastenheten opp.

Bilde 1. Nedgravde containere (Trondheim kommune)

Levetiden på nedgravde enheter ved normal bruk er 15-20 år.
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Mobile avfallssuganlegg er løsninger som er tilpasset mindre boligområder, vanligvis i
størrelsesorden 50-300 boenheter. Innkastene er utformet som i de stasjonære systemene. I stedet
for ventil koblet direkte på sugesystemet, faller avfallet ned i oppsamlingstanker under bakken
eller kjeller rett under nedkastene. Størrelsen på tankene er fra ca. 2-8 m3. Avfallet suges evt.
skrus ut av tanken til sugeledningen. Rørstrengen videre fra tømmepunktene er som ved
stasjonære anlegg, men i et mobilt anlegg er det ikke en terminal, men en tilkoblingsstasjon i
enden. Herfra hentes avfallet med en spesiallaget sugebil. I Trondheim er dette systemet foreløpig
kun aktuelt for restavfall. Et eksempel på mobilt sug er vist på figur 2.

Figur 2

Prinsipp for mobilt avfallssug (Envac).

Stasjonære avfallssuganlegg synes å være det mest framtidsrettede system for større
byutbygginger, dvs felt med mer enn 300 boenheter. Oppsamlingspunktene er enkle rør påkoplet
en hovedrørstreng fram til en oppsamlingsterminal med to eller flere containere. Mellom
nedkastrør og hovedrør er det satt inn ventiler som avgrenser oppsamlingsvolumet. Ved
tømmeoperasjoner blir ventilene åpnet automatisk. Containerne i terminalen hentes ved bruk av
krokbiler. Det vil være mulig å suge alle avfallsfraksjoner, utenom større papp, glass og metall.
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Figur 3 Prinsipp for stasjonært avfallssug (Envac)

Innkastet er en del av innmatingssystemet og er normalt den eneste utrustning som brukerne av
anlegget ser og kommer i kontakt med. Innkast leveres i ulike design og farger. Innkastlukene er
plassert på innkastet og fås i ulike utforminger og dimensjoner. For åpning av innkastluken skal
det benyttes RFID-brikker (Radio Frequency Identification). Brukerne har da en unik registrert
brikke som åpner luken. Teknologien kan også brukes til debitering og et fremtidig krav kan være
at brukerne faktureres etter mengde/vekt av avfallet. I bunnen av nedkastet sitter vanligvis
ventilen som åpner ved tømming. Denne blir styrt av PLS plassert i terminal.

I dette systemet inngår foruten avfallsugrøret en del teknisk utrustning. Transportrøret starter etter
ventilen ved nedkastet og avsluttes i terminal. Dimensjon på transportrøret bestemmes i første
omgang av størrelse på det avfall som skal transporteres, men også av rørsystemets sugeavstand.
Variasjoner mellom ulike rørdiametre kan forekomme i visse tilfeller.
Komponenter og materiell i transportsystemet skal beskyttes mot korrosjon. Normalt er
transportrøret utvendig beskyttet med belegg, men om korrosjonsbeskyttelsen må ytterligere
forsterkes gjøres det normalt med katodisk metode, offeranode eller påtrykt strøm.
Det må også tas hensyn til innvendig slitasje. Slitende materialer som glass, metall, keramikk og
porselen er en av parametrene man må ta hensyn til ved rørdimensjonering.
Transportluftventiler plasseres langs rørstrekket ut fra ulike kriterier, samt seksjoneringsventiler
for å stenge ut delfelt etter behov.
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Terminalen kan plasseres opp til ca. 2,5 km fra det innkast som er lengst unna, avhengig av
viftekapasitet, rørdiameter etc. I terminal plasseres utrustning for fordeling av ulike fraksjoner til
respektive container, separering av transportluft og avfall, containere for lagring, utrustning for
containerhåndtering, viftesystem, og utstyr for lukt- og støyreduksjon. Videre er automatikk og elteknisk utstyr plassert her.
Terminalens størrelse er avhengig av antall fraksjoner som skal transporteres samt mengde av de
ulike fraksjonene. Størrelsen kan også måtte tilpasses behov for reservecontainer. Avfallstype og
avfallsmengde er også bestemmende for valg av system for adskillelse av avfallet fra
luftstrømmen. Syklonavskiller med komprimator kan benyttes for store avfallsmengder. Det
finnes også enklere systemer for luftavskilling og systemer uten komprimering av avfallet i
container.
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