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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 


Festøy og Solavåg fergekai i Ørsta og Sula kommune skal rives, og det skal bygges nye fergekaier. Multiconsult Norge 
AS er i den forbindelse engasjert av Statens vegvesen Region midt for å utføre nødvendig kartlegging av helse- og 
miljøskadelige stoffer i kaiene og tilhørende konstruksjoner, samt utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse for 
tiltakene.  
 
Multiconsult har gjennomført en kartlegging av kaiene og tilhørende konstruksjoner. Formålet med kartleggingen har 
vært å avdekke og rapportere eventuelle forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer som kan være skadelige, og 
som må håndteres i forbindelse med rivning og avfallsdisponering. 


Nedenfor er en oversikt over de viktigste funnene av farlig avfall: 


 EE-avfall  


Det er påvist seksverdig krom over normverdien i betongen i begge fergekaiene. Det må derfor foreligge tillatelse fra 
miljødirektoratet før betongen kan nyttiggjøres. Søknad om nyttiggjøring skal utarbeides iht. retningslinjer gitt i 
faktaark M-14.  


Detaljer fremgår av rapporten. Sanering av helse- og miljøfarlige stoffer må utføres iht. gjeldende regelverk og av 
firma med godkjenning for slik sanering. Håndtering (også ombruk og gjenvinning) skal dokumenteres iht. forskrifter 
og retningslinjer som finnes i Ørsta og Sula kommune.  
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1 Innledning 


I forbindelse med riving av Festøy og Solavåg fergekai i Ørsta og Sula kommune har Multiconsult 


Norge AS, på oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, gjennomført en miljøkartlegging, samt 


utarbeidet en miljøkartleggingsrapport med miljøsaneringsbeskrivelse.  


Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av kaiene og tilhørende konstruksjoner, gjennomført 


kartlegging og prøvetaking, samt resultater og vurderinger av helse- og miljøskadelige stoffer i 


konstruksjonen. Begge kaiene består av samme konstruksjoner og materialer og det er derfor 


utarbeidet én rapport for begge kaiene.  


1.1 Kontaktinfo 


Opplysninger om parter involvert i oppdraget er vist i tabell 1.  


Tabell 1 – Opplysninger om parter involvert i oppdraget 


Oppdragsgiver/tiltakshaver 


Foretak Postadresse Postnr. Poststed Organisasjonsnummer 


Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde 971 032 081 


Kontaktperson Telefon E-post 


Olav Megrund 95 23 89 00 Olav.megrund@vegvesen.no 


      


Miljøkartleggingen er utført av 


Firma Postadresse Postnr Poststed Organisasjonsnummer 


Multiconsult Norge AS Pb. 1529 6025 Ålesund 910 253 158 


Miljøkartlegger Telefon E-post 
Gjennomført 
kurs i miljø-
kartlegging 


Dato for 
befaring/ 
miljøkartlegging 


Ole Håvard Barstad 
95 41 70 53 


73 10 34 96 
ohb@multiconsult.no Ja 28.05.2018 
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1.2 Bakgrunn for rapporten 


Ved riving og rehabilitering skal det gjennomføres en miljøkartlegging og utarbeides en 


miljøsaneringsbeskrivelse iht. §9-7 i Byggteknisk forskrift (TEK 17). En miljøkartlegging er en 


innsamling av informasjon om en eiendom eller konstruksjon/objekt som skal rives eller 


rehabiliteres. Formålet er å finne mulige, eller sikre, forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. 


Funnene fra kartleggingen er oppsummert i denne beskrivelsen, hvor det er angitt hvordan stoffene 


kan identifiseres, anslått mengde og hvilke krav som gjelder for sanering. Innholdet skal gi godt nok 


underlag for søknad om igangsettingstillatelse for rive-/rehabiliteringsarbeider. 


Denne miljøkartleggingsrapporten inneholder en miljøsaneringsbeskrivelse iht. krav i TEK 17. 


Miljøkartleggingsrapporten er ment som et verktøy for å kunne estimere prisbærende poster i 


anbudsbeskrivelsen, bestemme hvilke tiltak som må iverksettes i forbindelse med miljøsaneringen av 


bygningsmassen, samt sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av avfallet. 


Dersom saneringen utføres senere enn tre år fra utgivelsesdato, bør det vurderes om rapporten skal 


revideres og om det skal utføres en supplerende miljøkartlegging. Dette pga. ventet endring i 


lovverket, samt kunnskapsutvikling. 


1.3 Forutsetninger 


Tilgjengelig bakgrunnsmateriale har vært informasjon fra oppdragsgiver. Det forutsettes at all 


nødvendig informasjon er gitt.  


Rapporten omfatter ikke vurdering av grunnforurensning, muggsopp og andre sopper, skadedyr eller 


biologiske forurensninger som dueekskrementer, døde dyr og biologiske smittekilder.  


Generelt løsøre er ikke omfattet av foreliggende rapport. Eventuelt løsøre som er igjen etter dagens 


brukere må sorteres ut og leveres i sine respektive fraksjoner. 


1.4 Kartlegging og prøvetaking 


Multiconsult har utført miljøkartlegging av konstruksjonene som blir berørt av tiltakene.  


Kartleggingen er basert på stikkprøvetaking og en visuell bedømmelse av konstruksjonene som skal 


rives. Under kartleggingen ble det foretatt mindre inngrep i konstruksjonene, for materialprøvetaking 


og for å avdekke eventuelle forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialene. 


Inngrepene ble foretatt ved hjelp av håndverktøy som kniv, hammer, meisel og skrujern. 


Materialprøvene er sendt til kjemisk analyse i laboratorium, for å undersøke innhold av helse- og 


miljøfarlige stoffer. Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg 1.  


Erfaringsgrunnlag viser at enkelte materialer generelt inneholder helse- og miljøfarlige stoffer over 


grense for farlig avfall. For disse materialene har det blitt vurdert som unødvendig med kjemiske 


analyser. Materialene som erfaringsmessig inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, må håndteres 


som farlig avfall med mindre det kan påvises ved kjemiske analyser at konsentrasjonen av de aktuelle 


helse- og miljøfarlige stoffene er under grenseverdi for farlig avfall. Grenseverdier er gitt i vedlegg 2, 


Metode og grenseverdier. 


Selv om miljøkartleggingen tar sikte på å gi en så fullstendig oversikt som mulig, er det ofte ikke mulig 


å få registrert alle forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Blant annet på grunn av at 


forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer ligger skjult i konstruksjonen eller på utilgjengelige 


områder. Undersøkelsene er kun utført i tilgjengelige bygningsmaterialer. Det tas forbehold om at 


det kan være ytterligere helse- og miljøfarlige stoffer i konstruksjonene.  







Festøy og Solavåg fergekai, Ørsta og Sula kommune multiconsult.no 


Miljøkartlegging 1 Innledning 


 


10205563-RIGm-RAP-001 11. juni 2018 / 00  Side 7 av 23 


Utførende entreprenør har et selvstendig ansvar for å håndtere bygningsdeler med innhold av helse- 


og miljøfarlige stoffer på en forsvarlig måte, selv om det skulle være utelatt i denne rapporten. Alle 


involverte aktører må i hele prosessen vurdere om det er behov for ytterligere kartlegging med 


prøvetaking. Ved mistanke om fraksjoner med helse- og miljøfarlig avfall som ikke er avdekket i 


forkant, skal rive-/saneringsarbeidet stanses. Undersøkelser og eventuelt supplerende prøvetaking 


må foretas.  


Multiconsult Norge AS er ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser som følge av forurensning som 


oppstår under miljøsaneringen eller rivingen.  


1.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 


All håndtering av helse- og miljøfarlig avfall må utføres av firma med erfaring og godkjenning innen 


miljøsanering. Firmaet skal selv utføre risikovurderinger iht. Byggherreforskriften § 18 samt 


utarbeide sikker-jobb-analyse (SJA) for gjennomføring av sanerings- og rivingsarbeidene. 


Riveentreprenøren er ansvarlig for at mennesker og miljø ikke utsettes for helse- og/eller miljøfarlige 


stoffer som fjernes fra bygget. 
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2 Bygnings- og tiltaksbeskrivelse 


Foreliggende rapport omhandler Festøy fergekai i Ørsta kommune og Solavåg fergekai i Sula 


kommune og tilhørende bygg (aggregathus). Beliggenheten er vist i Figur 2-1, mens flyfoto over 


kaiene og byggene er vist i Figur 2-2 og Figur 2-3. Bilder av Festøy fergekai er vist i Figur 2-4, mens 


bilder av Solavåg fergekai er vist i Figur 2-5.  


Kaiene og konstruksjoner skal rives i sin helhet, noe som omfatter fjerning av betongkonstruksjonen, 


fendere og tilhørende bygg. 


Kaiene er bygd i betong. Fergelemmene med tekniske installasjoner er av metall.  


Det er ett aggregathus på Festøy og to aggregathus på Solavågsiden, begge med isolerglassruter som 


er datert 2004. Det antas derfor at aggregathusene er bygget omkring 2004.   


Byggene fremstår med bygningskropp i trevirke og fasade av malt trekledning. På aggregathuset 


antas tak å være tekket med Decra.  


Aggregathusene er kledd med trefiberplater innvendig.  


 


 


Figur 2-1: Beliggenheten til Festøy (gult) og Solavåg (rødt) fergekai. Kilde: Kartverket. 
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Figur 2-2: Festøy fergekai. Aggregathus markert med gul sirkel. Kilde: Kartverket. 


 


 


Figur 2-3: Solavåg fergekai. 2 aggregathus markert med gul sirkel. Kilde: Kartverket. 


 


 


 


 


 







Festøy og Solavåg fergekai, Ørsta og Sula kommune multiconsult.no 


Miljøkartlegging 2 Bygnings- og tiltaksbeskrivelse 


 


10205563-RIGm-RAP-001 11. juni 2018 / 00  Side 10 av 23 


 


 
 


Innside av kai Aggregathus 


  


Fergelem Betongkai 


Figur 2-4: Bilder av Festøy kai og aggregathus. 


 


 


 


2 aggregathus 
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Fergelem Betongkai med fendere 


Figur 2-5: Bilder av Solavåg kai og to aggregathus. 
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3 Registreringer og miljøsaneringsbeskrivelse 


3.1 Innledning 


Registrerte/undersøkte helse- og miljøfarlige stoffer med miljøsaneringsbeskrivelse er vist i tabellene 


nedenfor. Tabellene inneholder også tolkning av analyseresultater, foto av prøvetakningssteder/ 


forekomster, samt grad av forurensning.  


Tabell 2 Fargekoder for klassifisering av materialer 


Grønn 
Rene tyngre bygningsmaterialer 


Materialer til gjenvinning/ombruk 


Oransje 
Lett forurensede tyngre bygningsmaterialer / ordinært avfall 


(Over normverdi, men under grense for farlig avfall) 


Rød Farlig avfall 


Hvit 
Irriterende, helsefarlig avfall - avfall som kan skape et arbeidsmiljøproblem.  


Retningslinjer som omfatter arbeidsmiljø. 


 


3.2 Asbest 


På grunn av sin mekaniske styrke og varmebestandighet ble asbest ofte brukt til ulike 


isolasjonsformål, knyttet til brannvern, lyd, elektrisitet og varme. Asbest kan blant annet finnes som 


sparkelmasse knyttet til isolasjon på vannrør, i vinylfliser, i lim under vinylfliser, i gulvbelegg, 


eternittplater på vegger og tak, samt sikringsskap. Asbest ble forbudt i Norge i 1985. 


Det er ikke registrert materialer med mistanke om asbest i konstruksjonene.   


Det tas forbehold om at det kan være forekomster av asbestholdige materialer skjult i 


konstruksjonen. Entreprenøren må ta hensyn til dette under rivingen, og være observant hvis det 


påtreffes materialer som mistenkes å inneholde asbest. Materialer med mistanke om innehold av 


asbest skal saneres som asbestholdig materiale så fremt det ikke tas prøve som avkrefter mistanken.  


Asbestholdige materialer er alltid farlig avfall. Alle asbestholdige materialer skal saneres av firma 


med godkjenning for asbestsanering. Avfallet emballeres forskriftsmessig, merkes og leveres som 


asbestholdig avfall til godkjent mottak.  
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3.3 Organiske miljøgifter – PCB, ftalater og klorparafiner 


PCB, ftalater og klorparafiner er brukt som mykgjørere. PCB ble blant annet mye brukt i fugemasser 


og i isolerglassruter før det ble forbudt i 1980. PCB har i mange tilfeller blitt erstattet av ftalater og 


klorparafiner. Vinylbelegg og fugemasser inneholder som regel ftalater og/eller klorparafiner over 


grensene for farlig avfall. Plastlister/myke gulvlister kan inneholde opptil 40 % ftalater. 


Isolerglassruter produsert frem til og med 1990 kan inneholde miljøgifter som gjør dem til farlig 


avfall. I tillegg til mykgjørere som PCB og klorparafiner, kan isolerglassruter inneholde asbest.  


Tabellen nedenfor viser en oversikt over registrerte forekomster av klorparafiner og ftalater. Det er 


ikke registrert materialer med PCB i bygget. 


 


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel/materiale, lokalitet Type avfall, avfallskategori Ca mengde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1 


 Isolerglassruter, aggregathus Ordinært avfall 3 stk. 


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Objekt: Det er ett vindu i hvert aggregathus. Alle vinduene er 
isolerglassruter fra 2004 (Pilkington). 
 
Vinduer produsert etter 1990, samt vinduer som ikke 
inneholder klorparafiner, kan håndteres som ordinært avfall.  
 
Metode og levering: Isolerglassrutene tas ut hele og leveres 
uknust til godkjent mottak. Eventuelle knuste ruter skal 
håndteres som farlig avfall.   
 
 


 
Isolerglassruter Festøy 


 
Isolerglassruter Solavåg 
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3.4 Bromerte flammehemmere (BFH) 


Bromerte flammehemmere er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem 


mindre brennbare. De er blant annet brukt i elektronikk, isolasjonsmateriale og tekstiler. 


Normale bruksområde er i isopor, XPS, neoprencellegummi og gulvtepper.  


Tabellen under viser håndtering dersom slikt avfall påtreffes ved riving.  


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel/materiale, lokalitet 
Type avfall, avfallskategori 


 


 
 
 
 
 


2 


7155  Isopor, XPS og Cellegummi – KAN FOREKOMME 
BFH, farlig avfall 


 


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Isopor, cellegummi, XPS- og EPS-plater kan inneholde bromerte flammehemmere. 
Dersom denne typen avfall påtreffes skjult i konstruksjonen, skal det håndteres som bromholdig og leveres til godkjent 
mottak som farlig avfall.  
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3.5 Behandlet trevirke 


Behandlet trevirke omfatter alle materialer av tre, og deles inn i to hovedkategorier:  


 Blandet trevirke som omfatter blant annet malt trevirke, paller og sponplater.  


 Impregnert trevirke (CCA og kreosot) og sponplater behandlet med pentaklorfenol som skal 


håndteres som farlig avfall. 


Tabellen nedenfor viser en oversikt over fraksjoner av behandlet treverk som er registrert i 


bygningsmassen.  


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel, plassering Type avfall, avfallskategori Ca. mengde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


3 


 Behandlet trevirke, generelt for aggregathusene 
Behandlet trevirke, ordinært 
avfall  


1500 kg 


    


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Objekt: Blandet trevirke, blant annet malt kledning og 
trefiberplater.   
 
 
Metode og levering: Blandet trevirke sorteres ut som egen 
fraksjon og leveres til godkjent mottak for forbrenning i 
ordinært forbrenningsanlegg.  
 


 
Behandlet og malt trevirke på fasadene  
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3.6 Avfall som kan inneholde flere ulike miljøgifter 


Gummi på fendere og bildekk omfattes av avfall som kan inneholde flere ulike miljøgifter. Disse 


materialene kan inneholde blant annet tungmetaller, PCB, oljeforbindelser, PAH og ftalater.  


Tabellen nedenfor viser en oversikt over fraksjoner av slike materialer som ble registrert under 


kartleggingen. 


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel/materiale, plassering Type avfall, avfallskategori Ca. mengde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4 


1899 Gummi og fendere, kaiene Blandet gummiavfall 
16 fendere 
med gummi  


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Gummi i fendere kan inneholde ulike miljøgifter. 
 
Objekt: Gummi på fendere.   
 
Metode og levering: Eventuell gummi som fjernes fra 
fendere skal sorteres som egen fraksjon. Leveres til godkjent 
mottak som blandet gummiavfall.  


 
Gummifender  


 
Svart gummi mellom fender og kai. Fender med hardplast.  
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3.7 Metaller 


Avfall av metaller omfatter blant annet materialer av stål, jern, aluminium, sink, bly og kobber. 


Eventuell sortering av metallavfall i egne fraksjoner må avklares med aktuelle mottak.  


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel, plassering Type avfall, avfallskategori Ca mengde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


5 


 Metallavfall, hele området Metallavfall, gjenvinning  


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Objekt: Metallavfall.   
 
Metode og levering: Metallavfall sorteres som egen fraksjon 
og leveres til metallgjenvinning. 
 
 
 


 
Fergelem 


 
Fergelem 
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3.8 EE-avfall  


Iht. Avfallsforskriftens kapittel 1 omfatter EE-avfall alle kasserte EE-produkter. EE-produkter er i 


Avfallsforskriften definert som «produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller 


elektromagnetiske felt for korrekt funksjon, samt utrustning for generering, overføring, fordeling og 


måling av disse strømmer og felt, herunder omfattes de deler som er nødvendige for avkjøling, 


oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene». 


 


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel/materiale, lokalitet Type avfall, avfallskategori Ca mengde 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6 


1599 EE-avfall Blandet EE-avfall 900 kg 


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Objekt: Omfatter alt av elektrisk anlegg ved fergekaien; 
Ledninger, sikringsskap, kontakter, brytere osv. Som EE-avfall 
regnes også kabelkanaler, trekkerør til skjulte installasjoner 
samt veggbokser og andre koblingsbokser. Lysmaster på 
kaien er også inkludert. 
 
Metode: EE-avfall demonteres fra byggene/konstruksjonen 
uten at det knuses, legges i egnede enheter, f.eks. pallebur.  
 
Levering: Avfallet leveres som EE-avfall. 


 
Aggregathus 
 


 
Aggregathus 
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3.9 Arbeidsmiljø 


I tabellen nedenfor er det tatt med registreringer som kan ha betydning for arbeidsmiljø, og som bør 


tas hensyn til ved sanering av bygningsmaterialer som blir berørt.  


Reg. 
nr. 


Avfallsstoffnr Bygningsdel/materiale, plassering Type avfall, avfallskategori Ca. mengde 


 
 
 
 
 


7 


 Mineralull, aggregathus  Mineralull, ordinært avfall  


Prøvelokalitet Undersøkt stoff Prøvenr. Prøveresultat 
Fjernet og ført i sluttrapport til avfallsplan 
(Dato / sign) 


     


Miljøsaneringsbeskrivelse 


Objekt: Veggene i begge aggregathusene antas å være isolert med mineralull.  
 
Metode: Mineralull kan være irriterende på luftveier, hud og øyne. Nødvendig verneutstyr må benyttes ved håndtering. 
 
Levering: Helt ren mineralull kan gjenvinnes, mens mineralull som ikke er ren håndteres som ordinært avfall. 
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4 Sammenstilling av farlig avfall 


Tabellen under viser en sammenstilling av registrerte forekomster av farlig avfall. 


Tabell 3 – Tabellen viser en sammenstilling av farlig avfall. 


Stoff 
Reg. 
nr. 


Avfall-
stoffnr 


Bygningsdel/materiale, 
lokalitet 


Type avfall, 
avfallskategori 


Ca. mengde 
Miljøsanerings-
beskrivelse 


Krav til behandling 


  7000 Farlig avfall 


EE-avfall 10 
Blandet 
EE-avfall 


EE-avfall, generelt i bygg 
og konstruksjonen 


EE-avfall, farlig avfall  


Skal sorteres i egne 
fraksjoner iht. 
retningslinjer fra 
godkjent mottak 
 


Leveres til godkjent 
mottak for EE-avfall. 
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5 Tyngre bygningsmaterialer 


5.1 Generelle retningslinjer 


Tyngre bygningsmaterialer, samt maling, puss og avretting som overskrider normverdiene for 


metaller og/eller PCB må leveres til godkjent mottak eller alternativt gjenbrukes til nytteformål. 


Gjenbruk av materialene må vurderes iht. Miljødirektoratets faktaark M-14 «Disponering av betong- 


og teglavfall», revidert i februar 2017. I det reviderte faktaarket er det krav til at ubehandlet betong 


og tegl som skal gjenbrukes uten søknad skal dokumenteres å ha nivåer av tungmetaller, inkl. 


seksverdig krom, PCB og andre relevante parametere under normverdiene. I tillegg er det egne 


grenseverdier for PCB, bly, kadmium og kvikksølv i maling- og pusslaget (overflatebehandling). 


Gjenbruk av betong og telgavfall som overskrider grenseverdiene i faktaarket anses å være 


søknadspliktig, men det kan gjøres vurderinger ved små overskridelser.  


5.2 Prøvetaking av tyngre bygningsmaterialer 


Det er tatt stikkprøver betong i fergekaiene som anses å være dekkende for alle tyngre 


bygningsmaterialer som skal rives.  


5.3 Resultater fra prøvetaking av tyngre bygningsmaterialer 


En sammenstilling av prøver tatt av tyngre bygningsmaterialer er vist i Tabell 4, mens bilder av kaiene 


med plassering av prøvepunktene er vist i Figur 6 - Figur 11.  


Tabell 4 Analyseresultater fra Festøy og Solavåg fergekai. 


 
 


Som tabellen viser er det påvist seksverdig krom over normverdien i én av prøvene fra Festøy 


fergekai, og i begge prøvene fra Solavåg fergekai. Det er også påvist nivå av kobber over normverdien 


i prøve PF3 fra Festøy fergekai, resterende metaller er under normverdi i alle prøvene.  


Det er ikke påvist PCB i noen av prøvene.  
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Figur 6 Festøy fergekai. 


 


Figur 7 Festøy fergekai med plassering av 
prøvepunkter markert.  


 


Figur 8 Festøy fergekai. 


 


Figur 9 Solavåg fergekai, PS1.  


 


Figur 10 Solavåg fergekai med plassering av prøve PF4 
avmerket. 


 


Figur 11 Solavåg fergekai.  


 


5.4 Vurdering av nyttiggjøring av tyngre bygningsmaterialer 


På bakgrunn av analyseresultatene og grenseverdiene gitt i Miljødirektoratets Faktaark M-14/2013, 


er det gjort en vurdering av muligheter for nyttiggjøring av tyngre bygningsmaterialer. 


Det er påvist seksverdig krom over normverdiene i betongen i begge fergekaiene. Iht. faktaark M-14 


er nyttiggjøring av betongen da søknadspliktig. Hvis det er ønskelig å nyttiggjøre betongen må det 


sendes en søknad til Miljødirektoratet. Søknaden må utarbeides iht. retningslinjer gitt i faktaark M-


PF1 PF3 


PF4 
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14, og skal blant annet inneholde en stedsspesifikk risikovurdering og vurdering av tiltak for å 


minimere risikoen for spredning av forurensning.  


Generelle kriterier for nyttiggjøring av betong er gitt i kapittel 5.5.  


Betong som ikke skal nyttiggjøres, leveres til godkjent mottak som lavforurenset betong.  


5.5 Generelle kriterier for nyttiggjøring av tyngre bygningsmaterialer  


Nyttiggjøring av betong og tegl forutsetter at materialene benyttes til nytteformål, det vil si at de 


benyttes til allerede planlagte tiltak og erstatter andre masser. Eksempler på nyttiggjøring kan være 


gjenfylling av rivegrop, bærelag i vei, osv.  


For rene masser hvor både selve betongen/teglet og eventuell overflatebehandling er under 


normverdiene, er det ikke gitt spesifikke kriterier for gjenbruk. For gjenbruk av betong hvor 


overflatebehandlinger overskrider normverdiene, men er innenfor grenseverdiene for gjenbruk, 


gjelder kriteriene gitt under. Avfallet tildekkes med et toppdekke, enten fast dekke eller 0,5 meter 


masser. 


 Avfallet brukes ikke i sjø eller myrområder 


 Avfallet legges minst 1 meter over høyeste grunnvannstand.  


 


Materialer som gjenbrukes skal ikke inneholde plast, treverk eller annet avfall.  


Gjenbruk av tyngre bygningsmaterialer må dokumenteres med egenerklæring. Egenerklæringen skal 


inneholde informasjon om plassering, mengde, dybde av gjenbruk og overdekking.  


 


 








Vedlegg 2


Oversikt over grenseverdier for helse- og miljøfarlige stoffer 


Grenseverdi for farlig 
avfall (mg/kg)


Grenseverdi i 
betong- og 
teglavfall     
(mg(kg)


Grenseverdi i 
maling, fuger, 


murpuss   
(mg/kg)


Asbest Alltid farlig avfall Arbeidsmiljøproblem


Keramiske fiber Gjelder spesielt i offshore sammenheng


CCA (kobber-krom-arsen) Alltid farlig avfall Gjelder CCA-impregnering i trevirke


Antimon 10000 Flammehemmer brukt i plast, fjernsyn, bilkomp.


Arsen 1000 8


Bly 2500 60 1500


Kadmium 1000 1,5 40


Kobber 2500 100


Krom total 20 000 50


Krom VI (seksverdig krom) 1000 2


Kvikksølv 2500 1 40


Nikkel 1000 60


Sink 2500 200


Bisfenol A 3000


Bromerte flammehemmere 2500


Dioksiner 0,015


Etylenglykol (frostvæske)


Ftalater - DEHP 3 000


Ftalater - DBP 3 000


Ftalater - BBP 2 500


Hydrofluorkarboner (HFK) 1000


Hydroklorfluorkarboner (HKFK) 1000


Klorfluorkarboner (KFK) 1000


Klorparafiner 2500 For hver gruppe: SCCP, MCCP


Klororganiske fosfater 3000


Oljeforbindelser 10000 Denne er under utredning


Pentaklorfenol (PCP) 2500


Perfluoroktansulfonat (PFOS) 3000


Perfluoroktylsyre (PFOA) 3000


Polyaromatiske Hydrokarboner (PAH) 2500 2 Sjekk også grense for hvert stoff av PAH


Polyklorerte Bifenyler (PCB7) 10 0,01 1 Grenseverdi FA: 50 mg/kg for PCB total


Polysiloxaner 30000


Svovelheksafluorid (SF6 ) Alltid farlig avfall Drivhusgass, brukt i høyspenning (EE-avfall)


Radioaktive forbindelser Alltid farlig avfall


Americium-241 Alltid farlig avfall


Kommentar


For andre ftalater - sjekk grense for hver type


Farlig avfall Tabell 1 fra    
Faktaark M14


Tabell 2 fra    
Faktaark M14


Stoff
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Mottatt dato 2018-05-25 Multiconsult Norge AS, Ålesund 
Utstedt 2018-06-01 Ole Håvard Barstad 
    
  Skansekaia 3a 
  6002 Ålesund 
  Norway 
 
Prosjekt Møre og Romsdal Fergekaier  
Bestnr 10205563-01  
 
 
Analyse av material    
 
Deres prøvenavn PF1 
  Bygningsmaterialer 
 
Labnummer N00580404 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) a ulev <0.5  mg/kg 2 1 MAMU 
Cd (Kadmium) a ulev <0.02  mg/kg 2 1 MAMU 
Cr (Krom) a ulev 19 5.7 mg/kg 2 1 MAMU 
Cu (Kopper) a ulev 15 4.5 mg/kg 2 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01  mg/kg 2 1 MAMU 
Ni (Nikkel) a ulev 10 3 mg/kg 2 1 MAMU 
Pb (Bly) a ulev <1  mg/kg 2 1 MAMU 
Zn (Sink) a ulev 120 36 mg/kg 2 1 MAMU 
       
Knusing * ja   3 2 ERAN 
       
Cr6+ a ulev 1.99 0.77 mg/kg 4 H ERAN 
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Deres prøvenavn PF3 
  Bygningsmaterialer 
 
Labnummer N00580405 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) a ulev 8.0 2.4 mg/kg 2 1 MAMU 
Cd (Kadmium) a ulev 0.06 0.04 mg/kg 2 1 MAMU 
Cr (Krom) a ulev 34 10.2 mg/kg 2 1 MAMU 
Cu (Kopper) a ulev 160 48 mg/kg 2 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01  mg/kg 2 1 MAMU 
Ni (Nikkel) a ulev 20 6 mg/kg 2 1 MAMU 
Pb (Bly) a ulev 19 5.7 mg/kg 2 1 MAMU 
Zn (Sink) a ulev 180 54 mg/kg 2 1 MAMU 
       
Knusing * ja   3 2 ERAN 
       
Cr6+ a ulev 8.91 3.44 mg/kg 4 H ERAN 
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Deres prøvenavn PS1 
  Bygningsmaterialer 
 
Labnummer N00580406 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) a ulev 3.1 2 mg/kg 2 1 MAMU 
Cd (Kadmium) a ulev <0.02  mg/kg 2 1 MAMU 
Cr (Krom) a ulev 47 14.1 mg/kg 2 1 MAMU 
Cu (Kopper) a ulev 87 26.1 mg/kg 2 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01  mg/kg 2 1 MAMU 
Ni (Nikkel) a ulev 18 5.4 mg/kg 2 1 MAMU 
Pb (Bly) a ulev 9 2.7 mg/kg 2 1 MAMU 
Zn (Sink) a ulev 79 23.7 mg/kg 2 1 MAMU 
       
Knusing * ja   3 2 ERAN 
       
Cr6+ a ulev 5.96 2.29 mg/kg 4 H ERAN 
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Deres prøvenavn PS4 
  Bygningsmaterialer 
 
Labnummer N00580407 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
PCB 28 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 52 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 101 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 118 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 138 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 153 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
PCB 180 a ulev <0.0020  mg/kg 1 1 MAMU 
Sum PCB-7 * n.d.  mg/kg 1 1 MAMU 
       
As (Arsen) a ulev 2.8 2 mg/kg 2 1 MAMU 
Cd (Kadmium) a ulev 0.05 0.04 mg/kg 2 1 MAMU 
Cr (Krom) a ulev 42 12.6 mg/kg 2 1 MAMU 
Cu (Kopper) a ulev 71 21.3 mg/kg 2 1 MAMU 
Hg (Kvikksølv) a ulev <0.01  mg/kg 2 1 MAMU 
Ni (Nikkel) a ulev 17 5.1 mg/kg 2 1 MAMU 
Pb (Bly) a ulev 7 2.1 mg/kg 2 1 MAMU 
Zn (Sink) a ulev 120 36 mg/kg 2 1 MAMU 
       
Knusing * ja   3 2 ERAN 
       
Cr6+ a ulev 10.5 4.0 mg/kg 4 H ERAN 
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS. 
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør. 
"*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 «OG-2» Bestemmelse av PCB-7 i materialer 


 
Metode: ISO 15308, EPA 3550C 
Måleprinsipp: GC/MS/SIM 
Rapporteringsgrenser: LOD 0.002 mg/kg (for de enkelte forbindelsene) 
 LOD 0.004 mg/kg (sum PCB-7)  
 


 
 


2 «I-1C»  Metaller i bygningsmaterialer 
 
Metode: DS259 
Måleprinsipp: ICP  
Rapporteringsgrenser: Deteksjonsgrenser som følger: 
 As: 0.5 
 Cd: 0.02 
 Cr: 0.2 
 Cu: 0.2 
 Hg: 0.01 
 Ni: 0.1 
 Pb: 1.0 
 Zn: 0.4  
Måleusikkerhet: Relativ usikkerheter som følger: 
 20 %: As 
 14 %: Cd, Cu, Hg, Ni, Pb 
 10 % Zn 
 
 


3 Knusing/oppmaling 
 
 


4 Cr6+ i bygningsmateriale    
 
Metode: ISO 15192 / EPA 3060A 
Måleprinsipp: ICP-SFMS 
Prøve forbehandling: Alkalisk eluering med Na2CO3 og NaOH 
Rapporteringsgrenser: LOQ 0,3 mg/kg  
 
 


 
 
 Godkjenner 
ERAN Erlend Andresen 


 
MAMU Marte Muri 
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 Utf1 
H ICP-SFMS 


 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 


1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark 
 
 


2 Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
 
 


 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the 
expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette 
oppgis ved henvendelse til laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene. 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
 
 


                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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