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Kommunen må i løpet av våren feie opp tonnevis av sand etter vinterens jobb med å strø plasser, gater 
og fortau. Flere kommuner resirkulerer sanden slik at den kan brukes om igjen neste år. Sanden blir 
renset og vasket og brukes på nytt igjen. Det hevdes at det både er en miljøgevinst og lønnsomt. 
Samtidig behøver man ikke å tømme forurenset sand et eller annet sted. 
 

1. Hva gjøres med sanden som feies opp i gatene i Drammen etter vinteren? 
Resirkuleres den? 
Dumpes den uten sortering? 
Sorteres den slik at restavfall kastes der det skal og sanden brukes til et eller annet formål? 
 

2. Om Drammen kommune resirkulerer sanden blir det da regnet som en miljøgevinst og 
økonomisk positivt? 
 

3. Om Drammen ikke resirkulerer sanden, er det planer om å innføre et slikt system? 
 
Svar 
 
Feiemasser gjenbrukes så langt det er mulig. Feiemasser siktes og spyles og fremmedelementer som 
avfall og løv leveres til godkjent deponi. Finstoffer gjenbrukes i prosjekter som omfyllingsmasse rundt 
rør og kabler. Kun de best egnede fraksjonene gjenbrukes som strøgrus. Det tas prøver av alle masser 
før de gjenbrukes. Strøgrus fra de mest trafikkerte gatene er mest nedbrutt og inneholder mest 
forurensning som tungmetaller, hydrokarboner og støv. Disse massene kjøres direkte til deponi. 
 
Utfordringen med gjenbruk av strøgrus er at det er krevende å fjerne nullstoffene. De må tas ut for at de 
ikke skal bidra til unødvendige støvplager. Videre er brukt strøgrus noe rundere og gir trolig noe 
dårligere friksjon en ny skarp grus. Gjenbruk av strøgrus er en krevende prosess og gir ingen økonomisk 
gevinst i forhold til innkjøp av ny. Derimot er det dyrt å levere masser til deponi og det gir derfor en 
betydelig økonomisk gevinst i å redusere volumet som leveres til deponi.  
 


