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Prøvetaking av snø i Oslo havn 2020/21

Prøvetakingsprogram: 

─ Snø

─ Sediment

─ Turbiditet

Fra Oslo havns areal i 2020/21:

- 3 500 m3 snø tippet i sjø

- 8 500 m3 snø levert til snølekter

Fargede områder brøyter HAV



Prøvetaking av snø 2020/21

Hadeland maskindrift AS brøyter snø 
i hauger før tipping/bortkjøring

NGI tok snøprøver av 20 stikk 

Snøen smeltes og analyseres for 
organiske miljøgifter, metaller og 
støtteparametere

Smeltet snø består av en vannfase 
og en partikkelfase

Foto: Gabrielle Dublet-Adli



Analyseparametere for snø

Snø er analysert som: 
1) Totalfase
2) Vannfase (dekantert og filtrert 0,45 µm)

Metaller: 
Aluminium, arsen, barium, kalsium, kadmium, 
kobolt, krom, kobber, jern, kvikksølv, kalium, 
magnesium, mangan, molybden, natrium, nikkel, 
bly, vanadium og sink

Organiske miljøgifter: 
PAH-16, THC, TBT, mikroplast

Støtteparametere: 
Klorid, SS, pH, ledningsevne

Foto: Gabrielle Dublet-Adli, Caroline B. Hansen

Foto: belge.com



Analyseparametere sediment

Metaller: 
Arsen, bly, kopper, krom, kadmium, 
kvikksølv, nikkel, sink

Organiske miljøgifter:
Sum PCB-7, sum PAH-16, organisk tinn 
(MBT, DBT, TBT), TOC

Støtteparametere:
Tørrstoff, vanninnhold, kornfordeling 
(>63 µm, <2 µm) 

Foto: Christian Totland



Snø er vann og partikler

Konsentrasjonen i snøen er vist for tre faser:

1) Totalfase (analysert)

2) Vannfase (analysert)

3) Partikkelfase (beregnet fra konsentrasjonen i totalfase og 
vannfase = overestimert (A i ligningen nede til høyre))

Foto: Gabrielle Dublet-Adli

Partikkelstørrelser som vi har kvantifisert mengde partikler for (C)

Partikkelstørrelse som vi har kvantifisert forurensning for (B)
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Hvordan bestemme om konsentrasjonen av 

miljøgifter i snø er høy eller lav?

Sediment, kystvann og biota: M-608
Utslipp fra snølekter Terje: 
Utslippsgrenser

Det finnes ingen veileder for 
prøvetaking av snø eller grenser for 
klassifisering av konsentrasjoner av 
miljøgifter i snø



Resultater analyse snø miljøgifter - totalfase

Konsentrasjonen varerier med:

1) Type miljøgift
2) Sted for prøvetaking
3) Tidspunkt

Men ser ingen tydelige mønster



Konsentrasjon i totalfase snø sammenlignet med 

utslippsgrenser for Terje Konsentrasjonen i totalfase 
overskrider utslippsgrenser for 
snølekter Terje



Konsentrasjon i vannfase snø sammenlignet med 

utslippsgrenser for Terje
Konsentrasjonen i vannfase er 
innenfor utslippsgrenser for 
snølekter Terje



Konsentrasjon i sedimentet før og etter sesongen 2020/21

Ingen effekter av snøtipping på 
konsentrasjonen av miljøgifter i 
sedimentet



Mengde mikroplast i snø - totalfase

Konsentrasjonen varerier med:

1) Type miljøgift
2) Sted for prøvetaking
3) Tidspunkt

Det sees ingen tydelige mønster



Konsentrasjonen av snø sammenlignet med 

forurensning i tilsvarende medier

For parametere som er kjente 
forurensninger fra trafikk (Cr, Cu, Ni, 
Pb, PAH-16) er vaskevann fra tuneller 
høyest, for øvrige metaller (As, Cd, 
Hg) og olje er forurensningen høyest i 
snø.  



Miljørisikovurdering for tipping av snø i sjø

Vannfase vil ikke forverre 
tilstanden i resipienten Oslo havn 
og by

Partikkelfase i snøen vil på sikt føre 
til:
1) Forurensning av resipienten

2) Redusert seilingsdyp

Foto: Marion Børresen



Problemstillinger

Er det bedre for miljøet å 
transportere snøen til et deponi?

Hva er et vesentlig bidrag til 
forurensning? 

Snø vil oftere og oftere falle som regn. For sesongen 
2020/21 snødde det 5 ganger. Hvordan er 
konsentrasjonen og bidraget til forurensning av 
resipienten Oslo havn og by fra urban avrenning?

Steffen et al., 2015

Oslo Havn KF
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Funn og anbefalinger

Bedre og annen type renhold

Annen brøytemetode for mindre 
asfalt og partikler i snøen

Bedre snøberedskap i byen med 
skalerbare løsning uten 
bortkjøring



Takk for 

oppmerksomheten!
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