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NOTAT Sandefjord 9.mars 05

Trafikkforurenset snø — analysering av miljøgifter

Bakgrunn

Indre del av Sandefjordsfjorden er forurenset med miljøgifter, både vannmassene og
sedimentene. Det er gjennomført opprenskningsprosjekt i Kamfjordkilen for å fjerne
forurensede sedimenter. Resultatene fra dette prosjektet og andre målinger viser at det
fremdeles er aktive kilder som belaster fjorden med miljøgifter. I den forbindelse er det satt i
gang en rekke prosjekter for å vurdere mulige kilder og årsaksammenhenger.

I perioder med mye snøfall blir snøen i sentrum samlet opp, kjørt til kaia i indre havn og
dumpet der. Det har vært diskutert om snøen kan inneholde miljøgifter som medfører at
dumpingen er en aktiv kilde til miljøgiftbelastningen i Sandefjordsfjorden. For å vurdere dette
er det gjennomført et prosj ekt hvor miljøgifter i snø er analysert.

Metode

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har vært engasjert av Sandefjord kommune for å
lage prosedyre for innhenting og behandling av trafikkforurenset snø for analyse av
forurensning. Prosedyren er vedlagt dette notat. Det innsamlede materialet er analysert på
PAH, PCB og tungmetaller.

Resultater

For å vurdere om miljøgiftinnholdet i snøen er akseptabel er det lagt til grunn at snøen som
dumpes ut i sjøen skal ha konsentrasjoner som er lavere enn NOEC (ingen observert effekt
konsentrasjoner) for vannlevende organismer. Da SFT veileder 99.01 ikke har egne NOEC
verdier for vannlevende organismer for alle de analyserte forbindelsene, er det i stor grad
benyttet den laveste NOEC verdien for alger, fisk eller krepsdyr som er oppgitt i Envichems
databank (Finnish Environmental Institute).

Resultatene viser at det kun er lave verdier av de analyserte miljøgiftene i snøen som dumpes
i havnebassenget (tabell 1).Det er ikke foretatt beregninger på mengde snø som dumpes i
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havnebassenget, men med de konsentrasjoner som er målt syntes det ikke nødvendig. Snøen
som dumpes vil uansett bli raskt fortynnet av vanmassene i fjorden.

Tabell 1. Trafikkforurenset snø
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Prøve sted

Samleprøve snø 0.379

NOEC verdier (u /liter)
0.1 0.1 18 50"* 33** 1 20 140 0•3**

* Det er ikke oppgitt NOEC-verdier for PAH-16 i 99:01. Den mest toksiske PAH-forbindelsen, benzo(a)pyren ,
vurderes i kolonnen til venstre.

** NOEC-verdiene er beregnet fra LOEC-verdier (laveste observerte effekt konsentrasjoner) med en sikkerhetsfaktor på 10.

Konklusjon

Snødumping i havnebassenget er ikke kilde til miljøgiftbelastning i fjorden. Konsentrasjonene
av miljøgifter er lavere enn det som gir negativ effekt på vannlevende organismer.
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Prosedyre for prøvetaking og behandling av trafikkforurenset snei
for analyse av forurensninger.

Bakgrunn

NIVA er av Sandefjord kommune forespurt om å foreslå en prosedyre for innhenting og
behandling av tralTikkforurenset snø. Bakgrunnen for dette er et ønske om å lage et enkelt
estimat på hvor mye forurensninger som dumpes etter snørydding i Sandefjord by. Tratikk-
forurensede snøprøver er vanskelige prøver å håndtere fordi de inneholder flere faser (vann
og ulike typer partikler) samt en lang rekke forurensninger (tungmetaller, PAH, HCB, olje,
salt, m.m.) med forskjellige egenskaper (partikkelbundne, løste, hydrofobe). Det er derfor
avgjørende for resultatene å ha en god metodikk for behandling av slike prøver. Det er
viktig å bruke godt rengj ort utstyr av riktig materiale slik at snøprøvene ikke forurenses av
utstyret, eller at en sterkt forurenset snøprøve ikke forurenser en lite forurenset snøprøve.
Hvilke parametere som bør analyseres avhenger av problemstillingen, men generelt bør det
analyseres på partikler, næringssalter, vegsalt, tungmetaller og organiske mikro-
forurensninger. Det er en forutsetning at prøvene holdes frosset hele tiden inntil
preparering for analyse. Dersom dette ikke har vært tilfelle vil forurensningene ikke lenger
være tilfeldig fordelt i snørnassen, og forutsetningen for prosedyren vil ikke lenger gjelde.

Prøvetakingsfrekvens

Opplegget for prøvetaking baserer seg på ønsket om å lage én eller flere gjennomsnitts-
prøver (blandprøver) fra mange lass med snø. Dersom en ønsker å gjennomføre en årviss
overvåkning bør det tas analyse av flere blandprøver hvert år. Dette vil være nødvendig for
å kunne si om år til år variasjonen er større eller mindre enn den sesongmessige
variasjonen, altså om forurensningene virkelig avtar eller øker. Prøvene må være mest
mulig representative for den total snøen som kjøres vekk og dumpes. Det krever en viss
kunnskap om antall snølass som dumpes. I Sandefjord vil det etter et normalt snøfall
anslagsvis bli dumpet 60 lass snø ( i følge Sandefjord kommune). Snøprøver fra 10
tilfeldige av disse burde gi et godt bilde av mengde og type forurensninger som dumpes. I
den følgende prosedyren er det lagt opp til inntil 10 snøfall med bortkjøring.

For å sikre seg tilstrekkelig antall prøver uten at det samles opp store kvanta snø kan
følgende prosedyre anvendes:

Start med prøver fra 10 tilfeldige lass etter 1. snøfall.

Etter 2. snøfall tas 9 prøver fra tilfeldige lass. 1 tilfeldig prøve av de 10 prøvene etter 1.
snøfall kastes.

Etter 3. snøfall tas 8 prøver fra tilfeldige lass. 1 tilfeldig prøve fra hver av de foregående
rundene (1. og 2. snøfall) kastes slik at det blir samme antall prøver fra alle snøfall 8).
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Etter 4. snøfall tas 7 prøver fra tilfeldige lass. 1 tilfeldig prøve fra hver av de foregående
rundene kastes slik at det blir samme antall prøver fra alle snøfall (= 7).

Prosedyren fortsetter på tilsvarende måte. Tabellen nedenfor er laget for inntil I 0 prøve-
omganger. Den totale summen prøvetakinger når raskt ca 30 prøver og holder seg der.

Tabell 1. Tabellen angir antall snøfall eller snøryddingsperioder, og antall lass som det skal
tas prøver fra for hver episode. Etter som antall episoder øker reduseres prøvetakings-
frekvensen. Samtidig tas det vekk en tilfeldig prøve fra hver av de forrige episodene. Slik
skal det etter hver nye episode være igjen like mange prøver fra hver av de tidligere
episodene.

Episode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prøver
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Innsamlingsprosedyre

Snøen freses inn på lasteplanet. Det innebærer at lasset forventes å være forholdsvis
homogent med hensyn på fordeling av forurensninger. Prøvene må holdes frosset inntil
overføring til analyseflasker.

Prøven for organiske mikroforurensninger tas fortrinnsvis med et metallrør som stikkes
gjennom snømassen på lasteplanet. Dette kan f. eks. være et godt rengjort takrennenedløp.
Prøven overføres til et stålspann (ca I 0 I). Spannene dekkes til slik at innholdet ikke
forurenses. Dette kan være lokket til spannene eller en metallfolie.

Prøven for metaller tas fortrinnsvis med et godt rengjort plastrør som stikkes gjennom
snømassen på lasteplanet. Den samme prøven kan anvendes for analyse av organiske og
uorganiske partikler. Prøven overføres til en rengjort plastbøtte. Bøttene dekkes til med
lokket eller ren plast slik at innholdet ikke forurenses.
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Klargjøring for analyse

Det er en ffirutsetning at prøvene har vært frosset hele tiden siden prøvetakingen.

Organiske mikroforurensninger:
Fra frosset tilstand tas like store delprøver fra hvert stålspann over i en 10 I glødet
spesialflaske hentet fra analyselaboratoriet. Ved uttak av delprøver kan det anvendes et
godt rengjort stålrør av passende størrelse. Etter at flasken er fylt opp lukkes den og settes
romtemperatur for nedsmeiting av snøen. Etter den første nedsrneltingen etterfylles flasken
på tilsvarende måte med like delprøver fra alle stålspannene. Glassflasken full av smeltet
snø leveres laboratoriet for analyse på utvalgte komponenter.

Trafikkforurenset snø bør analyseres på følgende komponenter organiske mikro-
forurensninger: PAH, HCB, 5CB, HCH. I tillegg kan det, ut fra spesielle problemstillinger,
være aktuelt å analysere på andre som f.eks. PCB, olje m.fl..

Metaller:
Ved analyse av veisnø forventes metallkonsentrasjonene å være så høye at det ikke vil
være nødvendig med spesielle syrevaskede plastbeholdere. Etter avtalc med laboratoriet
kan imidlertid dette skaffes. Fra frosset tilstand tas like store delprøver fra hver plastbøtte
over i en 10 1 godt rengjort plastbeholder hentet fra analyselaboratoriet. Ved uttak av
delprøver kan det anvendes godt rengjorte plastrør av passende størrelse. Etter at
beholderen er fylt opp lukkes den og settes i romtemperatur for nedsmelting av snøen.
Etter nedsmeltingen etterfylles beholderen på tilsvarende måte med like delprøver fra alle
plastberttene. Beholderen full av smeltet snø leveres laboratoriet for analyse på utvalgte
komponenter. På laboratoriet bør hele prøven i beholderen surgjøres før uttak av delprave
for analyse.

Trafikkforurenset snø bør minimum analyseres på følgende tungmetaller: Cd, Cu, Cr, Ni,
Pb, Zn.

Organiske og uorganiske partikler:
Resten av innholdet i hver av plastbøttene (eller stålspannene) smeltes ned. Alternativt tas
delprøver som for metallene. Prøvene overføres til en passende plastdunk. Pravene vil
oftest inneholde mange partikler av ulik størrelse. Det kan derfor være ønskelig å filtrere
ned ulike størrelsesfraksjoner og behandle disse hver for seg (f.eks. strøgrus og
slitasjepartikler hver for seg). På laboratoriet bør hele prøven anvendes til analysen. Det
analyseres på totalt partikkelinnhold i prøven samt gløderest.

Beregning

Forurensningene i snøen oppgis fra laboratoriet som konsentrasjon per enhet vann (f.eks.
mg/l). Ved beregning av mengde forurensninger i snøen som dumpes er det derfor
nødvendig med en overgangsfaktor mellom snø og vann (kompakteringsfaktor). Denne
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faktoren varierer med ny eller gammel sno, med våt eller torr sno, mye eller lite is. Sno
som freses fra vegkanter o.l. vil bli pakket. Det har vist seg at kompakteringsgraden for
denne snoen ofte blir omkring 0,4-0,5. Det innebærer at I liter sno gir 0,4-0,5 liter varm.
For enkelhets skyld kan en regne med en faktor på 0,5. Når konsentrasjonen fra
laboratoriet blir oppgitt som 5 mg/lvann, så tilsvarer del 2,5 mg/lsno. Deretter kan massen
per billass beregnes, og videre massen som dumpes.
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Registrert:2004-07-02
Analysert2004-07-14
Utført :2004-07-14
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Prosjeknr
Prosjektnavn : PAH og PCB

Sandefjord kommune
Kjell Christian Børresen

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Faks ;33 41 63 03

Analyse av vannprøver,

Bestemmelse av:
Polysykliske aromatIske hydrokarboner, PAH (EPA 16) med GC-MS.O.
Polyklorerte bifenyler, PCE3 (Dutch 7) med GC-MS etter EN 1SO 6468-F1.

Analyse av PAH og PCB utføres etter ekstraksjon med aceton og heksan. Ekstraktet
torkes med natriumsalfat,

Før PCB analysen inndampes ekstraldet forsiktig og deles i to ekstrakter som renses nhv, med
aluminiumoksid og silica gal. PCB bestemmes i GC-MS.

Analysene er utfort gjennom GBa lab som er akkreditert av DAR (DAC-P-0040-97-70, GBa).

Hoffsvn, 1

0275 Oslo

Hoffsvn 1 - Lab,bygn.

Sksyen

E- Mail oslo@armlytica.se

22 13 18 00

22 52 51 77

1.V110 	
orgei Hsdsand

Kierniker



Rna 1 y-c ca

RAPPORT N10401604

Side 2 (2)

Analytica 0013647

Prvnavnl Pri
Prvnavn2 Snø

naftalen pg4  <0,010
acenaftylen big/i <0,010

acenaften pg/I <0,010

fluoron P,94 0,036

fenantren 1-474 0,17

antracen ligh <0,010

fluoramen pg/l 0,085

pyren pg/I 0,074

bons(a)antracen'  I-19/1  <0,010

krysen' 1-/P/i 0,014

bens(b)fluoranten  ligg <0,010

bens(k)fluoranten* pg/l <0,010

bensCi(a)pyren*  Pg/l  <0,010

diberis(sh)antracan* pg/l <0,010

benso(ghi)perylen pgil <0,010

indeno(123cd)pyren* /-19r] <0,010

Sum 16 EPA-PAM pg/l 0,378

-----

pcb 28  lign  <0,010

pcb 52  pg/I <0,010

pcb 101 W/1 ,.'0,010

pcb 116 Figfl <0,010

pcb 133  pgil  <0,010

pcb 153 pg/l <0,010

pcb 180  1-(P/I <0,010

SumpUtchSevenPCB  1/9 n.d.

13 18 00 6)7
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Sandefjord kommune
Kjell Chnstian Børresen

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Paks :33 41 63 03

Analyse ihenhold til pakke V-3a.

Analyse av filtrert vannprøve uten forutgående oppslutning.

Proven er surgjort med 1 ml salpetersyre (suprapur) per 700 ml prøve. Dette gjelder
fkke for prover som allerede er surgjort ved ankomst til laboratoriet.

.Sluttbestemmelse av metallkonsentrasjoner er utført med:
Plasma-emissionsspektrometri, ICP-AES
Plasma-massespektrometri (Quadrupol), ICP-QMS
Plasma-massepektrometri (Sektor), ICP-SMS
Atomfluorescens, AFS

Anafysen er utfort etter EPA-metoder 200.7 og 200.8 (modifisert).

Analysen er akkreditert for fersk-, grunn- og sigevann (millevann) av
Swedac (reg. nr 1087).

I rapporten benyttes folgende forkortelser, bekstavkoder iparentes bezyr
at analysen Ikke er akkreditert.'
M (Q) foran en analysverdi betyr at sluttbestemmelse er utfort med ICP-QMS
H (S) foran en analysverdi betyr at sluttbestemmelse er utført med IGP-SMS
E (A) foran en analysverdi betyr at sluttbestemmelse er utført med ICP-AES
F (G) foran en analysverdi betyr at sluttbestemmelse er utført med Atomfluorescens

foran en verdi angir måleusikkerheten, Dette er en utvidet usikkerhet
(deffnert i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", 150,
Geneve, Switzerland 1993) beregnet med dekkningsfaktor lik 2, som gir et
konfidensintemall på omlag 95%.

Standardverdier for måleusikkerhet kan finnes i Analytica's prisliste.

Angående laboratoriets ansvar ved oppdrag,se prislisten,

Laboratoriet akkrediteres avSWEDAC etter svensk loy og oppfyller kravene I NS-EN 45001 (1989), NS-EN 45002 (1989) og

lSO/lEO Guide 25 (1990:E).

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, Utdrag kan kun gjengle med godkjenning fra SWEDAC og utferende laboratorium.

Utdrag fra rapporten kan imidlertid gjøres for resultater sOM anvendes til rapportering til SFT, strt, fylke eller kommuner,

Ved benvisning Iii seAs som okkreditert laboratorlum skal felgende, eller en tekst med samme mening, benyttes,

"Prøvet av Svensk Grundrnnesanalys A sOrn er akkreditert av SWEDAC for analyse av miljevann (inkl. slam og sediment)

m.m med registreringsnummer 1087."

Hoffsveien 1 Hoffsv. i Lab. bygn.

Skeyen, Oslo

E- Mailoslo@n.:21ytia2_se

22 13 18 00

22 52 51 77

(k)
Torgeir Radsand

Kjemiker
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Analytica

Prvnavnl

Prvnavn2




0003491

Pr

Snø

Ca mg/I E 1,60 ±0.23

re mg/I E 0,0854 ,t, 0.0132

K Ing/1 E <0.5

Mg rng/1 P 0,243 ± 0,046

Na mg/1 E 9.21..÷.1.17

S mg/I E 0.455 -.- 0.110

10 P9/1 H 49.4 ±10.0

As P9/1 H <1

Ba pg/1 H 5_84 ± 008

Cd 00/1 H 0.0587 ± 0.0342

Co pg/I H 0.247 ±  0.119

Cr t-19/1 H 6.59 ±1.22

Cu pg/1 H 5.07 ± 0_92

Hg pga F 0.02

Mo og/I H 8.72 ±1.63

Ni 119/1 H <0,5

F'b pgil H 0.619 ± 0,136

Zn pg/1 H 19.0•:-.6,5

Hoffsv. 1 Lab. bygn.

Bkayen, 0$10

E-Mail osloCanalytIca.se

12 18 00
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