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Kristiansand

• Bussveier og gs-veier har høyeste 
prioritet, ca 3 cm snø

• Boligveier, brøyting starter ved ca
12 cm snødybde

• Bussveier saltes
• Alle gater i Kvadraturen inklusiv de 

fleste fortau brøytes og strøs
• 400 km veier og 100 km gang og 

sykkelveier
• Ca 80 brøyteroder 4 saltroder 
• Varierende vintre



Snøhåndtering utenfor by sentrum

• Snø lagres i hovedsak langs vei
• Snø freses inn i hager
• Lokale deponier



Snøhåndtering i bysentrum

• Snø fra Kvadraturen og 
noen andre 
sentrumsområder må kjøres 
bort ved store snøfall.

• 0-4 ganger pr år/ 0-75.000 
m3

• Kommunal gater i 
Kvadraturen: 11.5 km



Tømmeplassen:Tangen

• Sentralt plassert
• Tidligere fyllplass, gassverk, 

næring/industri
• Tidligere hovedlager for 

ingeniørvesenet
• Gode strømningsforhold
• Ingen konflikt med nyttetrafikk
• Snøtømmeplass er regulert 



Utfordringer

• Nytt byutviklingsområde
• Nattarbeid/støy
• Forurensning?



Hvordan startet prosjektet

• Klager fra naboer/ turgåere 
sammen med  spørsmål fra 
Fylkesmannen

• Dialog med Fylkesmannen 
- hva gjør vi
- utfordringer
- innhold i rapport/undersøkelser

• Samarbeid med Statens vegvesen
• Engasjerte konsulent  - Norconsult



Alternativer?

• Fortsette som før
• Bruke eksisterende 

strandkantdeponi
• Renselekter  
• Deponi på land



Myndighetskrav og regelverk - Forurensningsloven

• «sterkt nedbygde og trafikkerte 
områder i byer og industriområder kan 
inneholde både avfall og 
forurensninger»

• Definisjon av forurensning - §6, pkt 1 
Forflytning av snø KAN falle inn under 
denne. 

• §28 - Generelt forbud mot forsøpling 
«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare 
eller transportere avfall slik at det kan 
virke skjemmende eller være til skade 
eller ulempe for miljøet.»



Myndighetskrav og regelverk - Vannforskriften

• Gir rammer for fastsettelse av 
miljømål slik at vannmiljøet blir 
beskyttet og brukt på en 
bærekraftig måte.

• Prinsippene i vannforskriften vil 
være førende ved vurderinger av 
utslipp og effekter av forurensede 
stoffer til vannforekomster. 

• Behovet for en tillatelse vil være 
særlig aktuelt når snøen er sterkt 
forurenset, det skal dumpes store 
mengder eller dersom 
vannforekomsten der snøen ønskes 
dumpet er spesielt følsom.



Fylkesmannen
• Fylkesmannen har fått delegert 

myndighet til å fatte vedtak knyttet til 
forurensning og avfall ved 
dumping/deponering av snø

• Praksisen vår med tømming innebærer 
en risiko for forurensing

• Kommunene må foreta en 
risikovurdering av resipient og vurdere 
om snøen er forurenset slik at det må 
søkes om tillatelse

• Enighet om at det skal gjennomføres en 
kartlegging

• Viktig å iverksette tiltak der de har best 
effekt



Kartleggingsrapport utarbeidet 2016

• Dumping av snø i Otra er den mest 
praktiske løsningen og vil gi minst 
kostnader

• Dumping innebærer risiko for 
spredning av miljøgifter som er 
høyere enn miljømål for 
Kristiansandsfjorden

• Oppsummering av tidligere 
kunnskap

• Det er behov for mer kunnskap
• Anbefalinger om forebyggende tiltak



Forebyggende tiltak

• Feiing av gatene om høsten og gjennom 
vinteren

• Tidligere bortkjøring av snø
• Avfallsplukking/nye avfallsbeholdere
• Kontroll på tømmeplassen
• Tømming av sluk/sandfang
• Tiltakene løser flere utfordringer ( ren 

by og luftkvalitet)
• Tømmeplass renskes årlig for stein, 

grus (søppel)
• Handlingsplan for Marint avfall



Snø fra private arealer

• Kan benytte tippeplassen etter egen 
avtale med ingeniørvesenet

• Tipping må skje på dagtid

• Ingeniørvesenet er tilstede

• Må selv ta ansvar for en vurdering 
om snøen egner seg for dumping 



Prøvetakingsprogram
• Prøvetakingsprogram gjennomført i 3 

sesonger 2016-2019
• Egen prøvetakingsrapport 
• Representative prøvene ble tatt ut fra 

lastebilene på tømmeplassen etter 
beskrevet metode 

• Analyse på PCB, PAH og THC og 
tungmetaller og mikroplast

• Snø ble kjørt til lager for nedsmelting 
og avfall sand/grus ble veid

• Snøens bevegelser etter dumping ble 
observert (GPS)

• Gjennomføringen i  hovedsak egen 
organisasjon, med støtte fra konsulent



Resultater fra prøvetakningsprogrammet
- miljøgifter

• Ufiltrerte prøver ligger i 
tilstandsklasse 4 (5)

• Filtrerte prøver tilstandsklasse 2-3
• Liten forskjell på veier med høy 

trafikk og mindre trafikk 
• Resultantene tyder på at 

forurensningsgraden øker jo lenger 
snøen ligger

• Sett i forhold til mengde overvann 
er andelen forurensning  fra snø 
relativt liten



Avfallsmengder i snø

Avfall fra 4 billass 2016  - før vinterfeiing Avfall fra 4 billass 2018  



Mikroplast

• Plastbiter mindre enn 5 mm
• Det ble funnet en del mikroplast 

(sort)
• Antas å stamme fra bildekk
• Økt feiing vil kunne redusere 

mengden



Resipienten - miljømål

• Tilstandsklasse III i sedimenter 
generelt

• Mindre områder med høye 
konsentrasjon må vurderes spesielt 
i forhold til oppvirvling/spredning

• Det skal ikke være utslipp fra ny 
aktivitet på land slik at disse 
overskrider tilstandsklasse II



Mer om resipienten

• Vi er «heldig» med resipienten
• Otra har stor vannføring
• Vannforekomsten er registrert med 

økologisk tilstand god
• Kjemisk tilstand er registrert som 

dårlig



Miljørisikovurdering
• Ut fra målte konsentrasjoner i snø, hurtig 

fortynning utgjør miljøgiftene trolig ingen 
økologisk risiko.

• Mengde snø er liten i forhold til overvann 
og vannvolumet i Otra/resipient

• Alternativ med deponi på land vil medføre 
økt klimagassutslipp fra transport, økte 
kostnader, trafikkutfordringer.

• Forebyggende tiltak pririoriteres

• Dagens praksis videreføres



Hvor er vi nå?
• Rapport med vår konklusjon ble oversendt 

Fylkesmannen oktober 2019

• Orienteringssak til politisk behandling 
november 2019

• Fylkesmannen har tatt rapport til etterretning, 
støtter konklusjonen. Inntil nye retningslinjer 
kommer fra sentrale myndigheter vil de ikke 
sende nye krav til kommunen.

• Andre krav/ny veileder?

• Ingen snø i sikte J



Hva er viktig fremover

• Opprettholde (og gjerne øke) 
forebyggende tiltak

• Fremdeles helårsfokus!
• God dialog med innbyggerne
• Følge opp eventuelle nye 

retningslinjer



Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no


