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Analyser av snø i Harstad kommune 2015

Manuel Echeverria, Miljørådgiver, Harstad kommune

Harstad kommune i samarbeid med Miljødirektoratet og Kystverket har i tidsrommet 2011-2014 

gjennomført en stor opprydningsaksjon ved Harstad havn. Prosjektet Ren Harstad Havn (RHH) ble 

ferdigstilt i 2014 og målene om å redusere utvalgte miljøgiftkonsentrasjonene i sedimenter til 

tilstandsklasse III eller lavere ble oppnådd. 

I 2003 ble det kartlagt mulige kilder for forurensning til Harstad havn, kartlegging ble utført av 

Akvaplan NIVA. Dagens praksis for snødeponering ble vurdert som en mulig forurensningskilde. Det 

ble beregnet en grov estimat på at rundt 20 000 m3 snø blir dumpet i havnebassenget fra kommunale 

veier, i tillegg ble det estimert at Mesta (Veidekke) og private entreprenører kjørte om lag 60 000 m3

fra riksveier, fylkesveier, bedrifter og private gårder. Disse tallene var preget av stor usikkerhet siden 

det fantes ingen form for registrering av snøen som faktisk ble deponert i havet på den tiden. I 2003 

ble det konkludert at snø dumping ved havnebassenget var en mulig vesentlig kilde for tilførsel av 

tungmetaller og PCB, og det ble antatt som en viktig kilde av PAH i størrelsesorden på cirka 5-8 kg i 

løpet av en sesong (Larsen et al. 2003)

På grunn av mistanke om mulig rekontaminering av havnebassenget ble det utformet «Retningslinjer 

for håndtering av snø vintersesong 2014/15 – Harstad kommune» i disse ble det bestemt at alt snøen 

som kjøres til havnebassenget og Stangnes fergekai skulle loggføres, og at Harstad kommune skulle 

foreta en analyse av forurensningssituasjonen i snøen som brøytes og dumpes ved havnebassenget. 

Snøen fra 7 utvalgte lokaliteter, vedlegg 1, ble analysert for organiske miljøgifter og tungmetaller. 

Lokalitetene skulle være representative for ulik trafikkbelastede veier i Harstad for å estimere 

tilførsel av miljøgifter til havnebassenget med dagens praksis av snødumping. 6 lokalitetene ble valgt 

ut for å representere noe av de mest trafikkbelastede områder i byen og 1 lokalitet, «Folkeparken» 

skal representere referanse verdier for hva som er normal ikke-forurenset snø i Harstad kommune.

De utvalgte lokalitetene er:

1. Folkeparken

2. Torget

3. Fylkesveien 83 ved Rema 1000

4. Fylkesveien 83, krysset Samagata og Trondenesveien

5. Åsveien ved kirka

6. Seljestadveien

7. Parkeringsplassen ved busstasjonen

Bakgrunn

Etter vanndirektivets klassifiseringssystem er Harstad havneområde, klassifisert som en «sterk 
modifisert vannforekomst» (SMVF) (vann-nett.no), dette fordi den er så påvirket av samfunnsnyttige 
fysiske inngrep at miljømålet satt på vanndirektivet, ”godt økologisk potensial” ikke med rimelighet 
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kan oppnås. SMVF er ikke et unntak, men en egen kategori med egne, tilpassede økologiske 
miljømål, som tar hensyn til det fysiske inngrepet. Miljømålet for SMVF kalles ”godt økologisk 
potensial” (GØP), men i tillegg er det også krav om minst god kjemisk tilstand på linje med naturlige 
vannforekomster.
Til å oppnå god kjemisk tilstand, må vesentlig tilførsel av miljøgifter og tungmetaller fra landbaserte 
kilder må opphøre. Per dags dato er Harstad havneområde klassifisert som i risiko for å ikke oppnå 
god kjemisk tilstand innen 2021 (www.vann-nett.no).

Noen av kravene som ble stilt av Fylkesmannen i Troms til gjennomføring av opprydningsaksjonen 
RHH, var at alle mulig forurensningskilder på land skulle stoppes eller reduseres til å unngå 
rekontaminering av havnebassenget etter RHH ble ferdigstilt.  

Prøvetaking

Innsamling av prøvene ble utført 1. april, lufttemperatur var ca. 1,2C. Det ble benyttet metallspade 

og plastbøtter for prøver hvor metaller skulle analyseres. For snøprøver som skulle analyseres for 

organiske miljøgifter ble snø tatt med metallspade og plassert i 10 l metallspann, 2 spann per

prøvepunkt. Det ble ikke registrert snøfall av betydning etter prøvetaking. Snøen ble tatt fra 

snødunger «brøytekanter», det ble gravd cirka 1 m for å hente snø som hadde ligget der en stund, 

anslagsvis 2-4 uker. Det var noe grus og stein i snøen, og noen steder var den hardt komprimert. 

Prøvetaking ble dokumentert med bilder, vedlegg 2.

Kjemiske analyser

Snøen ble analysert av ALS Laboratory Group Norway AS. Snøen ble analysert for tungmetaller, PAH16

og 3 prøver ble i tillegg analysert for PCB7. Det ble analysert både i vannfasen og i sedimenter for å

se på den delen av snøen som sedimenterer ved dumpeplassen. Analysemetoder benyttet for 

påvisning og resultater er gitt i vedlegg 4 og vedlegg 5.

Trafikkforurensede snøprøver er heterogene, både kjemisk sammensetning og ikke minst fordeling i 

selve vannfasen. Noen forbindelser danner oljeaktige overflatefilmer, i vannfasen vil 

gummi/plastkomponenter ikke sedimentere, mens metallbiter, stein og grus sedimenterer 

momentant (Rannekleiv et al. 2013).

Resultater

Hovedmengden av snøen som kjøres bort fra Harstad sentrum tippes på sjøen på Larsneset, dette 

tilsvarer 75 % av rapporterte lass for vintersesongen 2014/15, resterende 25 % kjøres til Stangnes 

fergekai og omegn. Ut i fra innrapporterte data fra kommunale og private aktører kan man anslå at

totalt sett for regionen ble kjørt bort cirka 21 000 m3 snø i år. Til havnebassenget kjørtes cirka 16 000 

m3 i vintersesongen 2014/15.

Det er naturligvis stor variasjon fra år til år, samt i tidspunkt på året, avhengig av når det snør mest. I 

vintersesongen 2014/15 ble det registrert en snittnedbør på 87,34 mm i måned (www.yr.no).

Høyeste nedbørfall ble registrert i februar med 124,6 mm, figur 1, dette representerte over 900 snø 

lass. Det ble totalt kjørt 12 412.5 m3 snø som ble tippet i havet, hvorav 9 409.5 m3 ble deponert ved

havnebassenget. Vær statistikk fra vintersesongen 2014/15 viser at vinteren har hatt høyere 



3

temperaturer en normal, med døgntemperaturer over null i november-desember og i store deler av 

sesongen etter midt februar. Registrert snøfall er også betydelig lavere enn tidligere år for samme 

periode (www.yr.no).  

Figur 1: været som var, data fra www.yr.no

På en vintersesong som i 2014/15 kan Harstad havn tilføres miljøgifter som vist i tabell 1. det er lagt 

til grunn et vanninnhold på 50 %, i snøen, og det er benyttet gjennomsnittskonsentrasjoner målt i 

vintersesongen 2014/15 fra noe av de mest trafikkerte områder. Snøen som deponeres ved 

Larsneset er snøen som falt innenfor nedbørsfeltet til Harstad havn, dette betyr at snøen som tippes 

her ville smelte naturlig og gitt overflatevannsavrenning til Harstad havneområde. 

Tabell 1 Beregnet størrelsesorden av tilførsel av noen miljøgifter til Harstad havneområde. 

Det er lagt til grunn deponering av 20 844 m3 (totalt) og 16 429 m3 (Larsneset) snø 

med et vanninnhold på 50 % (20 844 m3 = 20 844 000 liter vann). Det er benyttet 

gjennomsnittskonsentrasjoner av miljøgifter målt i Harstad kommune vintersesong 

2014/15.

Variabel
Konsentrasjon (μg/l) i snø fra 
Harstad

Beregnet størrelsesorden av 
tilførsler til Harstad havneområdet 
(gram/år).

As (Arsen) 0.62 5.1

Pb (Bly) 3.36 27.6

Cd (Kadmium) 0 0.00

Cu (Kopper) 20 163.66

Cr (Krom) 19 155.12

Ni (Nikkel) 11 89.3

Zn (Sink) 43.15 354.46

Sum PAH-16 0.24 1.96

Sum PAH carcinogen 0.064 0.52

Vurdering av gjennomsnittskonsentrasjonene i smeltet snø fra vegkantene ble klassifisert ved 

tilstandsklassifisering fra vannforskriften M-241/2014. Det ble bruk klassifiseringsstandard for Norsk 

kystvann, tabell 2, tabell 3 og tabell 4.

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.
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Tabell 2 Forklaring av fargeskala og biologiske effekter

Tabell 3 Klassifisering av gjennomsnittlig miljøgiftinnhold i henhold til 

kystvannklassifiseringsskala gitt i M-241/2014. 

Skala Bakgrunn God Moderat Dårlig S. dårlig

Forklaring Bakgrunnsnivå
Ingen 

toksiske 
effekter

Kroniske effekter 
ved 

langtidseksponering

Akutt toksiske 
effekter ved 

korttidseksponering

Omfattende 
akutt 

toksiske 
effekter

Variabel

Harstad 
2015, 

Kystvann 
klassifisering

As (Arsen) 0.62

Pb (Bly) 3.36

Cd (Kadmium) 0

Cu (Kopper) 20

Cr (Krom) 19

Ni (Nikkel) 11

Zn (Sink) 43.15

Sum PAH-16 0.24

Sum PAH 
carcinogen

0.064
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Tabell 4 Tilstandsklassifisering av konsentrasjonene målt i hver lokalitet i henhold til kystvannklassifiseringsskala gitt i M-241/2014

Tilstandsklassifisering av metaller og miljøgifter i sjøvann
Stoff Folkeparken Torget Kirke Sama Rema Seljestadvegen Busstasjon

As (Arsen) µg/l <0.5 0,795 0,611 0,536 <0.5 0,541 <0.5

Pb (Bly) µg/l <0.5 6,04 1,84 2 3,77 3,83 2,72

Cd (Kadmium) µg/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Cu (Kopper) µg/l <1 23,7 16,1 17,4 33,8 18,6 9,94

Cr (Krom) µg/l <0.9 31,1 12,3 15,1 22,8 20,9 11,1

Ni (Nikkel) µg/l <0.6 18 6,72 8,47 13,4 12,8 5,84

Zn (Sink) µg/l <4 58,1 39,9 31,1 55,6 42,1 32,1

Naftalen µg/l <0.100 <0.100 <0.030 <0.030 <0.100 <0.030 <0.030

Acenaftylen µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Acenaften µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Fluoren µg/l <0.020 0,033 0,07 <0.010 0,121 <0.010 <0.010

Fenantren µg/l <0.030 0,076 0,046 <0.020 0,18 0,024 0,021

Antracen µg/l <0.020 <0.020 <0.010 <0.010 0,048 <0.010 <0.010

Fluoranten µg/l <0.030 0,057 0,011 <0.010 0,067 0,024 <0.010

Pyren µg/l <0.060 0,092 0,017 <0.010 0,112 0,03 <0.010

Benso(a)antracen^ µg/l <0.010 0,012 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Krysen^ µg/l <0.010 0,024 <0.010 <0.010 0,014 <0.010 <0.010

Benso(b)fluoranten^ µg/l <0.010 0,026 <0.010 <0.010 0,03 <0.010 <0.010

Benso(k)fluoranten^ µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Benso(a)pyren^ µg/l <0.020 <0.020 <0.010 <0.010 0,022 <0.010 <0.010

Dibenso(ah)antracen^ µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Benso(ghi)perylen µg/l <0.010 0,024 <0.010 <0.010 0,024 <0.010 <0.010

Indeno(123cd)pyren^ µg/l <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Sum PAH-16 µg/l n.d. 0,34 0,14 n.d. 0,62 0,078 0,021

Sum PAH carcinogene^ µg/l n.d. 0,062 n.d. n.d. 0,066 n.d. n.d.
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Analyser av tørrstoff, den delen av prøven som ville sedimentere momentant etter dumping av 

snøen i havna har ikke påvist forurensning av verken metaller eller PAH16 Vedlegg 4.

Vurdering av bidrag til miljøbelastning

Snø, først og fremst i brøytekanter, akkumulerer miljøgifter. Ved dumping av snø i sjøen vil det skje 

en konsentrering av miljøgift utslipp, som ellers ville ha funnet sted til jordsmonn og befestede 

arealer under snøsmeltningen. I Harstad vil denne konsentreringen finnes sted rundt Larsneset. 

Sedimentet i dette området ble konstatert å ha inneholdt høye konsentrasjoner av både PAH og PCB 

(Skjegstad 2002a og b) før mudring av RHH i 2013.

Beregning av tilførsler av miljøgifter fra den mengde snø som fysisk kjøres til havnebassenget er 

basert på en analyserunde fra noen av de mest trafikkbelastede lokaliteter i Harstad. Dette medfører 

i seg selv en stor usikkerhet. Målte konsentrasjoner representerer trolig maksimalverdier for det som 

normal forekommer i snø langs veiene i Harstad. Nysnø eller snø fra andre mindre trafikkerte veier vil 

høyst sannsynlig inneholde vesentlig lavere konsentrasjoner av miljøgifter. Der er derfor sannsynlig 

at mengdene miljøgifter som tilføres Harstad havneområde via snødumping er lavere enn de 

beregnede mengder i tabell 1.

I undersøkelsen utført av Akvaplan-niva i 2003 ble det konkludert at snødumping var ikke i seg selv 

en kilde til økt belastning med miljøgifter, men at snødumping ville føre til en geografisk 

konsentrasjon av miljøgifter rundt tippeplassen ved Larsneset. For å anslå bidraget i 2003 ble det 

brukt konsentrasjonene målt i en prøve fra Tromsø (Larsen et al. 2003). 

En liknende undersøkelse ble utført i Drammen i 2013, det skulle vurderes miljøbelastning til 

Drammens elva. Her ble det målt konsentrasjoner (tabell 5) som var vesentlig høyere enn det som 

ble målt i Harstad. I Drammen ble det konkludert at høy innhold av miljøgifter og tungmetaller i 

snøen vil tynnes ut betraktelig i elva og i fjorden.

Tabell 5 Sammenligning av konsentrasjonene målt i prøvene i Harstad vs. Konsentrasjonene i 

prøvene fra Tromsø 2003 (Akvaplan-NIVA 2003) og Drammen 2013 (NIVA 2013) 

Variabel
Konsentrasjon (μg/l) i 
snø fra Harstad 2015

Konsentrasjon (μg/l) i 
snø fra Drammen 2013

Konsentrasjon 
(μg/l) i snø fra 
Tromsø 2003

As (Arsen) 0,62 0 0

Pb (Bly) 3,36 43,25 7,212

Cd (Kadmium) 0 0 0,103

Cu (Kopper) 20 135,25 25,13

Cr (Krom) 19 27,5 4,6

Ni (Nikkel) 11 23,5 4,39

Zn (Sink) 43,15 441,75 67,5
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Sum PAH-16 0,24 3,037 283

Sum PAH carcinogen 0,064 0 0

Utvikling av forurensning ved Larsneset

Harstad havn har, på grunn av forskjellige faktorer vært en betydelig forurenset havn over lang tid, 

og var en av det 17 mest forurenset havner i Norge. Det var mange kilder for forurensning til 

havnebassenget, med skiftverftene og kommunal avløp som de to viktigste kilder for tungmetaller og 

PAH (Larsen et al. 2003).  

I 1997 ble det tatt prøver av Oskjell ved Larsneset (Jørgensen et al. 2000), og det ble ikke påvist

negativ/høy PAH påvirkning på disse. I en senere undersøkelse utført i 2009 av Akvaplan-Niva, ble

det tatt prøver fra samme lokaliteter som i 1997, det ble konkludert av PAH16 i O-skjell var betydelig 

lavere i 2009 enn i 1997 (Evenset og Christensen 2009).

I 2011 i forbindelse med RHH, ble det gjennomført omfattende kartlegging av forurensningene i 

sedimentene. Det ble tatt prøver fra 10 forskjellige lokaliteter i Harstad havn, hvor Larsneset var 

inkludert.  Det ble tatt dyp sediment prøver 30 – 50 cm, disse skulle representere 

langtidsforurensingspåvirkning. Sedimentene ved Larsneset viste til å være i tilstandsklasse III 

(moderat) for PAH16 og i tilstandsklasse II eller I for tungmetaller, TBT og PCB7. I disse undersøkelser 

ble det konkludert at kilden for PAH16 var kommunal avløp og ikke snø. Konsentrasjoner av 

tungmetaller ved Larsneset varierte fra tilstandsklasse II (God) til III (moderat) tabell 6 og vedlegg 3

(Evenset og Christensen 2009).

Tabell 6 Gjennomsnitt konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter i sedimentene, del 

område 3 i tiltaksplan RHH før mudring i 2011.

Konsentrasjoner før RHH Sedimenter

As mg/kg 20

Pb mg/kg 77

Cd mg/kg 0,4

Cu mg/kg 84

Cr mg/kg 28

Ni mg/kg 12

Zn mg/kg 178

PAH16 mg/kg 14872

Konklusjon

Tidligere analyser utført i havneområdet, har undersøkt og vurdert kilder for tilførsel av miljøgifter til 

havnebassenget. Her ble snødumping påpekt som en mulig kilde, men dette ble aldri avklart med 

sikkerhet. Våre analyser av snøen gir et grovt estimat av øvregrense av det som mulig tilføres Harstad 

havn ved snødumping. Klassifisering av snø/vann prøvene etter vanndirektivets klassifiserings 

veileder påpeker til noe forhøyede konsentrasjoner av tungmetaller, det forventes at kystvannet har 
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en fortynningseffekt og at miljøgiftene spres over vannmassene. Når snøen dumpes blir 

konsentrasjonene kraftig fortynnet i havvannet dette vil redusere effekten av miljøgifter i biota og 

sedimentene. Dette kan forklares ved at tidevannsforskjellen i Harstad havn er på nesten 2 meter. 

Dette betyr at det vil være relativ stor vannutskifting. Dersom alt vannet i havnen er skiftet ut i løpet 

av to døgn vil en få en årlig oppholdstid i bassenget på 2/365, det vil si 0.0055 år. Om vannet skiftes 

en gang pr. døgn, blir oppholdstiden 0.0027 år.

Snøen analysert i Harstad kommune i 2015 er snø som ble samlet fra veikantene i de forskjellige 

lokalitetene. Snøen hadde ligget der i en periode på cirka 2 uker, noe av snøen kan ha vært eldre. 

Denne snøen er betydelig eldre enn det som egentlig dumpes ved Larsneset. Med dagens praksis for 

brøyting og rydding av snø, det brukes cirka 1 uke til å fjerne snøen fra veiene og gangfelt, dvs. at 

snøen analysert her inneholder høyere konsentrasjoner av miljøgifter og tungmetaller enn det som 

egentlig dumpes. 

Når det vurderes påviste konsentrasjoner av tungmetaller og miljøgifter fra Harstad mot byer som 

Drammen eller Tromsø, er disse relativ lave noe som gjenspeiler antall innbyggere og 

trafikkstørrelsen. Etter tunnelen som graves mellom Sama og Margrethe Jørgensens vei blir 

ferdigstilt, det forventes en reduksjon i trafikken av cirka 40 % fra dagens situasjon. Den forurensning 

som i dag forekommer i sentrumsområdet kan avta betydelig etter det.

Snødumping i sjø er ikke en vesentlig kilde til miljøgiftbelastning av Harstad havn, siden snøen 

stammer fra områder der avsmeltning hovedsakelig ville ha gått til overvannsnettet som går til 

havneområdet uansett. Det er således kun den mengden miljøgifter som ville ha bundet seg til 

jordsmonnet ved snøsmeltning på ikke-frossen mark, som tilføres resipienten ekstra når snøen tippes 

i havet. I tillegg, våre resultater viser at den delen av snøen som ville sedimentere ved Larsneset ikke 

er forurenset med tungmetaller eller PAH16, dette tyder på at snødumping ikke fører til en økt 

konsentrasjon av miljøgifter i sedimenter ved Larsneset. 
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Vedlegg 1: Utvalgte prøvetakingslokaliteter
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Vedlegg 2: Prøvetakingsbilder.

Bilde 1 Busstasjon
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Bilde 2 Folkeparken

Bilde 3 Kirke
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Bilde 4 Rema1000

Bilde 5 Samagata
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Bilde 6 Seljestadvegen
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Bilde 7 Torget
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Vedlegg 3: Forurensningssituasjon Harstad havn i 2011.
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Vedlegg 4: Analyse resultater og metoder, Fast stoff.
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Vedlegg 5: Analyse resultater og metoder, Vann.
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