
Monteringsinstruks for nedgravde 

avfallscontainere 

Hjelpemiddel til planleggere og entreprenører ansvarlige for å hente og sette 
ned nedgravde avfallscontainere i kommunene Sandnes, Stavanger, Sola, 

Randaberg, Rennesøy, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. 

Definisjon: 
 Med nedgravd avfallscontainer menes sammenmontert enhet bestående av 

yttercontainer (betongkasse), securomat (ramme for innercontainer), innercontainer og 
dreneringsramme. Innkastsøylen monteres senere av kommunens monteringsteam.

 Bunnskrue er montert.

 Til å sikre søylehullet i plattformen er påskrudd et sikringslokk.
Kommunens monteringsteam fjerner dette når innkastsøylen monteres.

 Enheten har en samlet vekt på ca. 7,0 tonn, hvorav betongkassen veier
ca. 5,8 tonn. 

Lager: 
 Containerne står på lager ved Sola kommunes lager på Joa (Joaveien 46).

 Kontaktinformasjon lager: 51653178 / 488 91 065.

 Ved all henting av containere fra lageret skal medfølge rekvisisjonsskjema fra kommunen.

 Containere kan også hentes hos produsenten på Vigrestad. Kontakt kommunen for 
nærmere avtale. 

Heising av containere: 

 Heising av containerne skal foretas på en slik måte at det ikke risikeres klemskader på 
topp-(drenerings-)ramme og innercontainersystem.

 Sertifisert løfteåk anbefales på det sterkeste benyttet. 

Containermerking: 

 Framsiden av containeren (tilsvarende innkastluken) er merket F.

 I tillegg er merket H for containere til husholdningssøyler,

og N for containere til bedrifter og hytterenovasjon. Hva som 
hentes skal framgå i rekvisisjonsskjema. 



Plassering av containerne i bakken: 
 Containeren settes på et grunnlag av enten avrettet magerbetong eller 

kompaktert/avrettet sand/grus. 

 Containerne settes, med mindre annet er avtalt med kommunen, med avstand mellom 
hverandre på 10-15 cm. 

 Det skal være fall fra containerplattformen til omgivelsene, minimum 20 ‰. 
 
 

NB – dreneringsrammen: 
 For å unngå problemer med vann i betongkassen er det særdeles viktig at dreneringen av 

overvann via dreneringshullene i topprammen ikke tilstoppes. 

 Se detalj A om drenerende masser langs dreneringshullene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graveetreprenøren har ansvar for at tilfredsstillende løsning for drenering ivaretas.  Dette 
er særskilt viktig når det asfalteres inntil topprammen. 
 

 

Figur - innbyggingsplan: 
 

 


