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Bysnø 

Vanlige forurensningskomponenter i snø: tungmetaller (typisk Fe, Zn, Cr og Cu), organiske miljøgifter 
(PAH-er, PCB-er), næringsstoffer: fosfor og nitrogen, salter, olje og partikler. 
 



Snøtippeplass: Pir 68 

Vinter 2015/2016: 40 700 m3 snø ble dumpet 
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Konklusjoner:  
- Bakgrunnskonsentrasjonen av forurensende stoffer økte marginalt 
- men Cu og PAH bør følges opp grunnet noen forhøyede konsentrasjoner (opptil moderat forurenset) ved langtids 

dumping og lite dispersjon i elva (Drammen 2001) 
- Konsentrasjonene er lave i forhold til annen avrenning til havna (Bækken, T. 1994) 

 



Min oppgave 

Målte konsentrasjoner av As og utvalgte tungmetaller i: 
- sedimenterende materiale 
- vannoverflaten 
- vannkolonnen 
- i sedimentet 
- samt i snøprøver 

 
i området brukt for dumping av bysnø i Trondheim  
 
 
Med studentstipend fra Miljøringen  også PAHer 
 i sedimenterende materiale og i vannkolonne 
 

Referanse: NGI 2011 Delrapport 1B: Risikovurdering. Rev.01 



Sedimentfeller (3 stk) 

Sedimentfeller 

Metaller i vannkolonne: 
DGTer 
Under og etter snødumpingen 

Prøvetaking 
Sedimenterende materiale: 

Fra jan – mars 
53 dager 

PAH-er i vann: 
POM 



Prøvetaking: overflatevannprøver 

1: jan - mars 2015  
(8 prøver) 
2: jan - mars 2015 
(6 prøver) 
3: jan - april 2016 
(22 prøver) 
4: januar 2016 
(3 prøver) 



Prøvetaking: Sedimentprøver 
Boxcorer: 

Nordvest: 
Oktober 2014 
 
Nord: 
Mai 2015 
 
Nordøst: 
Februar 2016 

Overflate: 0-2 cm 



Prøvetaking: Snøprøver 

17 prøver fra 4 ulike steder 











Resultater 



Resultater: Snøprøver 

Partikulært materiale: Zn, Cu og Cr i 
høyeste konsentrasjoner 
 
Løst fase: Zn, Cu og Ni i høyeste 
konsentrasjoner 
 
Bidraget er dermed størst av disse til 
vann og sediment. 



Resultater: Sedimentfeller 

Alle metallene i klasse I 
 
Zn, Cu og Cr i høyeste konsentrasjoner 



Naturlig sedimentering: 
 
0,68 – 2,56 mm/år (NGI, 2011b) 
4,6 – 79 g tørrstoff (NGI, 2015) 
 
Under snødumping: 
 
1,5 - 2 cm (innenfor ~100 m) 
> 410 g tørrstoff (felle 1) 
> 160 g tørrstoff (felle 2 og 3) 

Sedimentfellene 





Sedimentprøvene, topplaget 0-2 cm 

Retning nordvest Retning nord Retning nordøst 

TS = tørrstoff 

Klasse I og II 
Cr høyest i sedimentet (naturlig), deretter Zn, Ni og Cu 



Sediment 

Nord 

Nordøst 

Noe høyere konsentrasjoner i retning nordøst 



Grus fra snø observert 
ut til 250 m. 

Sediment retning nordøst 



Resultater: overflatevannprøver Ringve og 

pir 68 januar – mars 2015 

Gjennomsnittskonsentrasjoner ± 1 std. avvik 

Minimalt med 
snødumping 2015 
 
Ganske like 
konsentrasjoner på pir 
68 og på Ringve 



Resultater: overflatevannprøver,  

under snødumping 

Ute på fjorden Ved land 

Flere metaller i høyere tilstandsklasser enn uten snødumping: Pb og Cr  klasse II  
Cu oppe i klasse III og IV 



Resultater: overflatevannprøver, etter 

snødumping (april) 

Gjennomsnittskonsentrasjoner for hver prøvetakingsdato. 

De fleste konsentrasjonene er i klasse I 
igjen, unntatt for Cu, Ni og Zn 



Overflatevann 

Cr og Pb størst økning i konsentrasjon 



Resultater: vannkolonne, metaller 

Under snødumping (gjennomsnittskonsentrasjoner i DGT-ene for hver prøvetakingsrunde) 

Resultater for As og Hg ikke oppgitt grunnet mangel på gode 

elueringsfaktorer. 

Etter snødumping 
(gjennomsnitt 2 DGT-er) 

De fleste i klasse I både under og etter snødumping  lavere enn i overflatevannet 
Cr signifikant høyere under snødumpingen 



Resultater: vannkolonne, PAH-er 

POM2: 
    Kontaminering? 
    Analysefeil? 



Resultater: PAH-er i sedimenterende materiale  

.  

PAH-er i klasse I og II 



Andre sedimentfeller 

Fortynningseffekt? 

Metaller 



TS = tørrstoff 

Referanse: NGI 2011 Delrapport 1B: Risikovurdering. Rev.01 

Andre sedimentfeller 
PAH-er 



Konklusjon: 

• Like konklusjoner som tidligere undersøkelser: 
- bidrar marginalt med forurensninger til sedimentet  
- men bidrar med masse  øker behovet for mudring 
- Cu kan komme noe høyt 
 

• Marginal påvirkning i vannet 
- De fleste er I klasse I og II (god tilstand), unntatt for Cu og 

Zn som er oppe i klasse III og IV 
- Pb og Cr størst økning i overflatevannet 
- Cr significant høyere i vannkolonna under snødumping 

 
• Sedimentene stort sett i klasse I og II  god tilstand 



Praksis i dag i Trondheim 

Hentet fra trondheimhavn.no 

 
Loggføring 
 
All snø som tømmes ved kai 68 skal loggføres med opplysning om volum, hvor snøen kommer fra og lagringsperiode. 
 
Miljøkrav 
 
Det er ikke tillatt å tømme forurenset snø eller annen forurenset masse i fjorden. Hver enkelt er ansvarlig for at snø som skal 
tømmes ved kai oppfyller alle miljøkrav i henhold til Forurensningsforskriften.  
 
Annet avfall henvises til andre mottaksordninger.  
 
Anvist område 
 
Snøtømming skal kun skje på anvist område ved kai 68.  Det er ikke tillatt å tømme snø andre steder i havneområdet, eller 
ved ISPS-anløp på kai 68.  
 
 
Trondheim Bydrift tar prøver av snøen før den dumpes. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
http://trondheimhavn.no/skipstrafikk.aspx
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Oppsummering resultater: 

Snøprøver:  
 Partkulær fase: Zn, Cu og Cr i høyest konsentrasjoner 
 Løst fase: Zn, Cu og Ni i høyeste konsentrasjoner 
 
Sedimenterende materiale: mest materiale i felle nærmest dumpestedet, 1,5 – 2 cm innenfor 100 m. 
 Metaller: klasse I, Zn, Cu og Cr høyest konsentrasjon 
 PAH-er: klasse I og II 
  
Sediment: Alle metaller i klasse I og II. Cr høyest (av naturlige årsaker) 
                    Ikke mye forskjell mellom retningene 
 
Vannoverflaten:  
 Uten snødumping: Klasse I for metallene, kun Cu i klasse II 
 Under snødumping: Cr og Pb kommer i klasse II, Cr og Pb størst økning i vannoverflaten under snødumping, Cu og Zn oppe i 
 klasse III og IV 
 Etter: tilbake i klasse I igjen, Cu fortsatt en tilstandsklasse over de andre.  
 
Vannkolonnen:  
 Metaller: klasse I under snødumping, lavere enn i overflata.  
                    Cr signifikant høyere under snødumpingen 
 PAH-er: klasse II, unntatt noen i klasse III og V i POM2 (kontaminering?, analysefeil?) 

 


