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Nøkkelinformasjon 
 
Beliggenhet: 
Planområdet er beliggende på to naboeiendommer mellom Strandvegen og Nedre Rælingsveg (FV 
120) og er en del av et etablert boligområde beliggende ca 1,7 km sør for Lillestrøm. 
Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 103/76 og 103/53 og har adkomst fra Strandvegen. 
 

   
Planområdet markert i oversiktskart                 Situasjonskart med plangrense 
 

Eierforhold: 
103/76 – Korneliussen eiendomsutvikling AS 
103/53 – Veiko Punnar 
 

Prosjektinfo:  
Det planlegges to blokker i 5 etasjer som skal ha felles renovasjonsløsning (avfallsbrønner). 
 
Antall enheter:  
Totalt 16 boenheter innenfor planområdet fordelt i to blokker. 
 

Avfallsselskap:  
ROAF 
  



 

ROAFs krav ved etablering avfallsbrønner 
  

• Maksimal avstand fra siden av renovasjonsbilen og til senter av avfallsbrønnene er 4 meter.  
 

• Avfallsbrønnene må etableres iht. krav til universell utforming. Det henvises videre til 
spesifiserte krav i bl.a. byggteknisk forskrift.  

 
• Området der renovasjonsbilen skal stå og området der avfallsbrønnene skal etableres må 

være tilnærmet plant og uten nivåforskjell.  
 

• Det må være minimum 1,5 meter klaring mellom avfallsbrønnene og faste installasjoner som 
støttemurer, gjerder o.l. Det må være minimum 2 meter klaring fra avfallsbrønnene til fasade 
samt parkerte biler. NB! Det eksisterer egne krav til brannvern og avstand fra 
oppsamlingsenhet til fasade. Lokale brannvernmyndigheter må kontaktes for avklaring rundt 
krav. Forsikringsaktører vil kunne stille andre krav enn brannvernmyndigheter.  

 
• Det må minimum være 0,5 meter avstand mellom avfallsbrønnene for å sikre at man kan 

rydde snø rundt enhetene.  
 

• Det kan ikke være hindringer mellom renovasjonsbilen og avfallsbrønnene.  
 

• Det kan ikke være hindringer over avfallsbrønnene, som greiner, lystråder, lyktestolper e.l.  
 

• Området der avfallsbrønnene skal etableres må utformes slik at det ikke «innbyr» til 
oppsamlingsplass for snø. Avfallsbrønnene og området rundt må holdes fritt for snø og is 
vinterstid.  

 

 

Type avfallsbrønn og dimensjonering 
Planområdet er ikke ferdig prosjektert og det vil tas endelig stilling til valg av type avfallsbrønn ved 
utbygging av første tomt. Valg av produkt, plassering og graving vil skje i samråd med ROAF.  

I illustrasjonsplanen som følger som et vedlegg til reguleringsplanen er det så langt avsatt 3 stk 
avfallsbrønner med diameter 1,5m og 1 meters mellomrom. 

Beregning av dimensjon på avfallsbrønn: 140l x 16 boenheter = 2240l 

Følgende avfallsbrønner skal etableres: 

• 1x3m3 for mat- og restavfall inkl. plastemballasje. 
• 1x3m3 for papir, papp og kartong 
• 1x3m3 for glass- og metallemballasje 

 

 



Utforming og plassering av oppstillingsplass for renovasjonsbil 

Oppstillingsplass for renovasjonsbil etableres som en avkjøringslomme fra Strandvegen slik at 
renovasjonsbilen kan stå utenfor veibanen ved tømming. 

Oppstillingsplassen er utformet slik at den kan kjøres inn i både fra øst og vest. Mest naturlig er vel 
innkjøring fra vest slik det er vist i illustrasjonsplan under. Strandvegen er blindvei, men det finnes 
snumulighet øst for planområdet (ved blokkene til Borgensberget) som kan benyttes slik at 
renovasjonsbilen får snudd. 

 

Illustrasjonsplan med sporingskurver og innmålte høyder langs veikant 
 

Strandvegen stiger noe fra vest mot øst, men flater ut langs den øvre delen av planområdet og 
renovasjonsbilen vil stå tilnærmet flatt under tømming. Oppkjøringsrampe ved adkomst fra vest vil 
være ca 1:15. Utkjøring østover etter tømming vil bli tilnærmet flat. 
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