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Sandfang i Bærum 

Hvordan lykkes med vedlikeholdet  
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Sandfang i Bærum 

120.685 innbyggere pr 01.01 

 

Kjøreveier 373 km 

 

Gang og sykkelveier 127 km 

 

Totalt 499 km 
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Sandfang i Bærum 

• Tømming og registrering som tidligere var utført av egne 

veiarbeidere dannet grunnlag for første avtale med  entreprenør for 

sluktømming i perioden 1990-1996. 

 

• Gammelt / nytt veinett 

• Registrerte sandfang/sluk i 1996, ca 4600 stk 

• Ulike typer sandfang / sluk 

 

• Grunnlag til utlysing av første kontrakt for sluktømming i 1997 
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Overvannshåndtering 

 

Store nedbørsmengder 1997 og 1998 

 

• Veier ble flomskadet 

 

• Vannskade på hus og eiendommer 

 

• Erstatningskrav 

 

 

Sandfang i Bærum 
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Sandfang i Bærum 

 

• Registrering av overvannsproblemer på 

veinettet 

 

• Rutiner for stikkrenner og bekkelukkinger 

 

• Grenselinjer mellom VA og vei 

 

• Asfaltering 

 

• Veinormal 

 

• Ny registrering av sluk 

 

• Ny kontrakter for tømming av sluk 

 

 

Overvannshåndtering 



Vei og trafikk 

Overvannshåndtering 

 

• Registrerte  sandfang/sluk i 2015  ca 6500 stk 

 

• Årlig mål for tømming 3100 stk 

 

• Brudd i tømmerutiner !? 

 

• 600-800 m3 slam deponeres årlig 
 

 

Sandfang i Bærum 
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Miljørapportering 

2.1 Bakgrunn  

• Bærum kommune, avdeling for vei og 

trafikk har i perioden 2005–2015 

gjennomført prøvetaking og analysering av 

feiemasser for å vurdere innholdet av 

miljøgifter i veistøv fra Bærums veisystem. 

I 2008, 2010 og 2015 har Rambøll også 

gjennomført prøvetaking av veisluk i 

Bærum kommune. Målet med 

undersøkelsen er å skaffe kunnskap om 

nivåer av forurensning i feiemasse fra vei 

og slam fra sandfangskummer, samt 

hvordan massene kan disponeres på en 

miljømessig trygg måte.  

Sandfang i Bærum 
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Miljørapportering 
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Miljørapportering 

5. KONKLUSJONER  

Konsentrasjoner av metaller og miljøgifter i 

prøvene fra veisluk i Bærum kommune tilsvarer 

tilstandsklasse 1. 

 

Med unntak av konsentrasjonene av 

alifatefraksjonene C8-C10 og C12-C35, som 

varierer fra tilstandsklasse 3-4. De forhøyede 

konsentrasjonene av alifater er sannsynligvis et 

resultat avrenning fra veiflater hvor massene er 

forurenset av vei- og dekkslittasje, samt lekkasje 

fra kjøretøy.  

 

Uttak av prøver fra kun tre sandfang årlig gir et 

for lite grunnlag til å gjøre gode vurderinger 

rundt forurensningsgraden i masser i 

kommunens veisluk.  

 

Prøvene som foreligger gir dog en indikasjon 

om at massene fra veisluk ved trafikkerte veier 

generelt bør håndteres som om de var 

forurensede, og leveres til godkjent deponi for 

forurensede masser. Dette gjelder også masser 

fra veisluk i gangfelt ved trafikkerte veier.  

Sandfang i Bærum 
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Økonomi 
 

 

 

Driftsbudsjett:  kr 1.700.000.- 

 

Overføring fra VA kr 950.000 .- 

 

Grøfting og drenering kr 4.000.000.- 

 

Sandfang i Bærum 


