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God avfallslogistikk i attraktive 
og gode byer

Er DET mulig da??

27.02.2023



Hva mener jeg med en «attraktiv og god by» ?



I fremtiden kommer 80 % av oss til å bo i byer

Dette er en ønsket 

utvikling, og en viktig del 

av det grønne skiftet!

«Kommunene har 

lederansvaret for den 

grønne byutviklingen».

Krever en ny måte å 

tenke byutvikling og 

det gode liv i byen på.

Henger vi i avfalls-

verdenen med?



Hva betyr Grønn byutvikling?

Bo trangere (tettere, høyere) – kjøre mindre

Bedre luft, mindre støy og plager - folkehelse

Miljøvennlige og velfungerende 
logistikksystemer

Overvannshåndtering, flomsikring, 
blågrønne verdier er viktig

Rikelig med natur og friluft, lekeplasser

Redusere brannrisiko – passe på liv & helse

Ta vare på kulturarv og arkitektur

Skape gode og innbydende byrom

? (Men hva med Avfallsløsningene ?)



BERGEN, en av verdens vakreste byer!



Slik vil vi ikke ha det i vår by!

Eller ?



Hva betyr moderne byutvikling for oss i 
avfallsbransjen?

• Minst mulig tungtransport – All kjøring skjer på de myke trafikanters premisser

• Avfallsløsningene skal være trafikksikre, hygieniske og arealeffektive

• I sentrumsområder bygges det i all hovedsak kombinasjonsbygg; 
Publikumsrettet næring i de nederste etasjene og boliger på toppen. 
Forventning om felles infrastruktur for renovasjon

• Tradisjonell renovasjon (søppelspann) er ikke ønsket i den moderne grønne 
byen

• hverken bærekraftig, arealeffektiv, hygienisk, brannsikker, estetisk eller tiltalende

=> Slik har vi ikke gjort det før! Skal vi gi opp da??



Hvordan jobber vi med dette?



Kommuneplanen (styrende dokument)

• Samfunnsdel (KPS, 2015) og Arealdel (KPA, 2018)

• Legger føringer for HVOR byen skal utvikles og 
HVORDAN det skal skje

• NYHET! Avfallsløsninger er omtalt i 
bestemmelsene til KPA §4, 5, 20 og 28

• Stiller krav til utbyggere, planleggere og renovasjons-
selskap (BIR)

• Avfallsinfrastruktur på 
veg inn i i PBL 



Avfallsløsninger er skreddersøm!
Likt tilbud krever ulike løsninger

• Det finnes ikke en standardløsning; 
vi må velge med omhu 

• Avfallsløsningene må tidlig inn i 
planleggingsprosessene, hos både 
utbygger og kommune

• Med mer fortetting, og vekst i 
senterområdene, øker forventningene 
og kravene til nye avfallsløsninger

• Nye europeiske og nasjonale krav til 
utsortering og sirkulær økonomi 
(figuren til venstre er snart utdatert)

• Avfallsbransjen har en jobb å gjøre på 
innovasjon og utvikling



Ambisjoner for avfallshåndteringen i byen

Vi skal skape samfunnsøkonomiske gevinster !

Betydelige
miljøgevinster

Sikkert, rent og pent 
bysentrum

Bedre løsning for 
innsamling av avfall

Redusert brannfare
Færre bosspannFærre skadedyr
Bedre hygiene

Mindre tungtrafikk Lavere klimagassutslipp
Bedre arealutnyttelse Mindre forsøpling

Tar vare på ressurseneTilgjengelig hele døgnet
Takler morgendagens kravAldri fullt



Bossnettet i Bergen



Bossnettet i Bergen

Verdens mest 

avanserte 

underjordiske 

system for opp- og 

innsamling av 

avfall. 

Det første som 

dekker en hel 

bykjerne



Forventninger til Bossnettet 

• Verdens beste og største bossnett!
(vi er tross alt bergensere …..)

• Bossnettet som alltid fungerer!

• Superfornøyde brukere!

• Norges reneste by 
(også når solen skinner..)!

• En internasjonal turistattraksjon!

Hvordan har det gått?



Verdens beste og største bossnett?



Bossnettet som alltid fungerer?



Superfornøyde brukere?



Norges reneste by (også når solen skinner ….)?



En internasjonal turistattraksjon?



Vi tar vare på byene vår !



Tusen takk for at jeg fikk komme til Trøndelag 
og snakke med dere!

kolbjorn.akervold@bergen.kommune.no.

Tlf: 915 96 670
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