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SAMMENDRAG 

Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser av sjøbunnen foran fergekaiene på Solavågen og Festøy, som ligger i 
hhv. Sula og Ørsta kommune.  Prøveinnhenting er utført av svømmedykker.  Dykker vurderte bunnforholdene og 
samlet inn prøver for analyse av miljøgifter. 

Undersøkelsene viser sedimenter på begge fergekaiene primært bestående av grov, sand, grus og stein, antatt utvas-
ket og preget av erosjon fra propellstrømmer.  Flekkvis er påvist mindre områder med sand / grus.   

Sedimentene er generelt uten forurensning, med innhold tilsvarende tilstandsklasser I og II.  Unntak fra dette er inn-
hold av TBT, som ligger i tilstandsklasse V.  TBT er generelt forekommende langs kysten, og særlig i havner og andre 
områder med skipstrafikk.   

Graving og andre tiltak i områdene bør kunne utføres uten at det settes krav til utførelse av arbeidet mht. risiko for 
uakseptabel spredning av forurensning.  Sedimentene er også generelt grove, og eventuell oppvirvling vil bare med-
føre lokal tilslamming.  Eventuelle kontrolltiltak bør likevel vurderes dersom det blir aktuelt å grave dypere eller mer 
omfattende. 
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1 Innledning 
Statens vegvesen skal modernisere fergekaiene på Solavågen og Festøy i henholdsvis Sula og Ørsta 
kommuner.  Sambandet er en del av kyststamvegen, E39, og har stor trafikk.   Det trafikkeres i dag av 
2 ferger med halvtimes avganger.  Sambandet skal nå utvides med større ferger.  Kaiene må derfor 
ombygges for å tilpasses disse nye fartøyene.  

Ombyggingen omfatter (delvis) fjerning av eksisterende fenderverk, molo og lemmer, samt i noen 
grad også mudring og utfylling. 

Foreliggende rapport presenterer undersøkelser gjort av sjøbunnen i tiltaksområdene, feltarbeid 
med prøvetaking, analyser og gir en vurdering av miljø- og forurensningssituasjonen på sjøbunnen.   

2 Områdebeskrivelser / bakgrunnsinformasjon. 
De to fergekaiene ligger henholdsvis nord, Solavågen, og syd, Festøy, ved Storfjorden.  Plassering er 
avmerket på kart i Figur 2-1. 

 
Figur 2-1  Oversiktskart.  Solavågen fergekai på nordsida av Storfjorden, i Sula kommune, Festøy på sydsiden, i 
Ørsta kommune.. 

Storfjorden er relativt dyp på stedet, med maksimum dybde ca. 450 m.   

Foran feregkaia på Solavågen danner sjøbunnen ei flate / hylle med dybde rundt ca. 6 m før bunnen 
faller slakt utover mot sydøst, mens den i retning mot syd / sydvest fortsetter i dybder rundt 30 – 40 
m ut mot ei grunne og deretter bratt ned mot bunn av fjorden.  Ytre del av den planlagte nye kai-
konstruksjonen ligger på ca. 15 m vanndyp.   

Fergekaia på Solavågen ligger skjermet for vær fra vest og nord, men tilsvarende utsatt når været 
står inn fra sydvest (Vartdalsfjorden) og syd / sydøst (Hjørundfjorden). 
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Figur 2-2  Detaljkart Solavågen (kystinfo.no) 

På Festøy faller sjøbunnen brattere ut fra land, og når dybde 50 m allerede 30 m ut fra kaia.  

Fergekaia på Festøy ligger også nokså værutsatt, og da særlig for vær fra vest / nordvest og øst / 
nordøst.  Det er kjent også å være mye strøm rundt neset. 
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Figur 2-3 Detaljkart, Festøy (kystinfo.no). 

Figur 2-2 viser utsnitt av sjøkart for området rundt Solavågen, mens tilsvarende for Festøy er vist i 
Figur 2-3. 

Beliggenheten for begge områdene gjør at disse er utsatt for vær, vind og bølger.  Dette preger også 
kyst og strandlinjer som viser en typisk bølge- og strømutsatt kyst med mye bart fjell og strender 
med rullestein og blokk.   

I tillegg til påvirkning av naturlig strøm og bølger vil grunne områder i manøvreringsområdet til fer-
gene også være påvirket av propellstrømmer.   Propellstrømmene kan gi omfattende erosjon på sjø-
bunnen, oppvirvling, utvasking og fjerning av finere partikler. 
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Det er ikke kjent å være kilder til forurensning på land for noen av de to områdene.  Unntak er da av-
renning fra veier og trafikk- / parkeringsområder.  I tillegg også forurensning som kommer fra fer-
gene.  Slik forurensning kan komme av avgitte miljøgifter fra maling og bunnstoff på skrog, samt olje 
og sot fra eksos.   

Forurensning bindes til små partikler, og helst til partikler med høyt organisk innhold.  Særlig høy for-
urensning i sedimenter vil derfor finnes i områder hvor slike partikler akkumuleres (sedimenteres), 
dvs. i skjermede og strømrolige miljøer. 

3 Utførte undersøkelser 
Med foreliggende kunnskap om områdene, samt fra undersøkelser av tilsvarende type lokaliteter, ble 
det vurdert som best egnet å gjøre undersøkelser ved bruk av svømmedykker.  Dykker gjorde befa-
ring i områdene ved oversvømming etter planlagte linjer.  Det ble gitt kontinuerlig rapportering til 
land hvor observasjoner ble registrert.  Dykker fikk generelle instruksjon om hvor prøver var ønsket 
tatt.  Nøyaktig plassering ble bestemt under dykket, og når områder med finkornede sedimenter var 
identifisert.  Prøvene ble tatt med ei lita spade og puttet direkte i forhåndsmerkede poser.  

Dykker tok også bilder av representative områder av sjøbunnen.   

Analyser av prøvene, 3 stk. fra hvert av de 2 områdene, er utført av ALS Norway AS.  Analysepro-
grammet omfatter standard parametere, 8 tungmetaller i tillegg til PAH, PCB, TBT, TOC og kornforde-
ling.  Laboratoriet er akkreditert for aktuelle analyser. 

Fullstendig rapport fra laboratoriet er gitt i vedlegg (vedlegg A). 

Det er utført grunnundersøkelser med geotekniske boringer i begge områdene.  Data fra disse under-
søkelsene er inkludert i vurderingene i denne rapporten.  
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4 Resultater 
Dykkers observasjoner av bunnforholdene, type, løsmasser etc., var som forventet, og noenlunde likt 
på begge lokalitetene.  Det vil si i hovedsak bunn bestående av stein og grov grus, antatt erosjons-
bunn eksponert for strøm fra propeller.  Flekkvis ble det observert områder med mer ensgradert grov 
sand og grus, på Festøy skjellsand.  Mye av bunnen er bevokst med sukkertare.  Sukkertara fester seg 
primært til stein og større partikler, men den kan i motsetning til de andre tareartene også feste seg 
til småstein og skjell.  Den vil imidlertid ikke etablere seg på bunn med finsand / silt eller dynn (mud-
derbunn).  Feste til småstein og skjell forutsetter også at området ikke er strømutsatt.   

Det ble observert noe avfall, armeringsstål, rester av fenderverk etc. 

4.1 Solavågen 
Planlagte tiltak i Solavågen er skissert på tegningen i Figur 4-1.  Fokus for undersøkelsen er området 
som er avmerket som planlagt mudrings- og utfyllingsområde.   

 
Figur 4-1 Solavågen - Planlagte tiltak. Skisse fra Statens vegvesen 

Dykker gikk i sjøen i strandkanten innerst i vest, svømte parallelt med eksisterende kai og deretter i 
kryssende profiler i området øst for kaia.  Svømmeprofiler er vist på oversiktskart i Figur 4-2.  Kartet 
viser også hvor det ble tatt prøver. 
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Figur 4-2  Plassering av svømmeprofiler for dykker, Solavågen.  Sirklene angir hvor det ble tatt prøver. 

 
 

Dykker måtte grave litt i sedimentene for å få gode prøver, det vil si at prøvene er av masser fra nivå 
ca. 0 til 20 cm.   

Materialet i prøvene beskrives som følger, Tabell 1 : 

Tabell 1  Prøvebeskrivelser - Solavågen 

Prøve / Stasjon Beskrivelse 

A Sand, grov og ensgradert.  Noen skjellbiter.  Lite finstoff 

B Lik A 

C Grus og sand, lite finstoff 

 

Typiske bilder fra bunnen i området er vist i Figur 4-3 
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Figur 4-3  Bilder av bunnen i  Solavågen. 

Geotekniske undersøkelser fra området er utført i området øst for dagens kai, med boringer plassert 
som vist på kart i Figur 4-4. 

 
Figur 4-4  Utsnitt av borplan, geotekniske undersøkelser ved Solavågen. 

Sonderingene viser totale løsmassemektigheter på fra 3,8 til 6,8 m i punktene.  Øverst er registrert et 
lag med bløtere masser, sannsynligvis sand med innhold av leire, silt og grus, over fastere masser.  
Tidligere utførte undersøkelser utført nærmere eksisterende fergekai viser tilsvarende fordeling også 
her. 
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4.1.1 Kjemiske analyser 

Et utdrag av analyseresultatene er gitt i Tabell 2.  For fullstendig oversikt over resultatene, inklusive 
metodebeskrivelser, avvik etc., vises til laboratoriets rapport som er gitt i vedlegg A. 

Resultatene er fargekodet i tabellen i henhold til tilstandsklasser beskrevet i veileder M-608/2016. 

Tabell 2  Analyseresultater - prøver fra Solavågen 

ELEMENT enhet Solavågen A  Solavågen B Solavågen C  
Tørrstoff (DK) % 80,5 66,4 89 
TOC % TS 3,9 16 3,8 
Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 
Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 
Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 
Fluoren µg/kg TS <10 <10 39 
Fenantren µg/kg TS <10 10 14 
Antracen µg/kg TS <10 <10 77 
Fluoranten µg/kg TS <10 32 <10 
Pyren µg/kg TS <10 29 13 
Benso(a)antracen^ µg/kg TS <10 18 <10 
Krysen^ µg/kg TS <10 29 <10 
Benso(b+j)fluoranten^ µg/kg TS <10 22 <10 
Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Benso(a)pyren^ µg/kg TS <10 16 <10 
Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4 
As (Arsen) mg/kg TS <0.5 0,8 0,6 
Pb (Bly) mg/kg TS <1 <1 <1 
Cu (Kopper) mg/kg TS 3,4 2,4 8,2 
Cr (Krom) mg/kg TS 2,5 1,4 7,1 
Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,04 <0.02 <0.02 
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 
Ni (Nikkel) mg/kg TS 3 2 7 
Zn (Sink) mg/kg TS 18 8,3 32 
Tributyltinnkation -  µg/kg TS 7,81 111 <1 

  

Resultatene viser at sedimentene kan beskrives som ikke forurensede, men da med unntak for inn-
hold av TBT (tributyltin).  Dette er en forbindelse som er alminnelig utbredt i sedimenter langs kys-
ten, og særlig i havner og områder med skipstrafikk.  Kilden er normalt avgivelse fra bunnstoff på 
skrog.  Innholdet av TBT som er påvist i disse prøvene kan, til tross for at de klassifiseres til til-
standsklasse V, beskrives som relativt moderate. 

Videre er en prøve, prøve C, plassert i tilstandsklasse III på bakgrunn av innhold av PAH-forbindelsen 
antracen.   

En del av prøvene / parameterne er plassert i tilstandsklasse II som følge av deteksjonsgrensen for 
analysen.  Det er mulig disse ville blitt plassert i tilstandsklasse I om analysen hadde vært gjort med 
lavere deteksjonsgrense.  Dette har imidlertid liten betydning for videre vurdering av tilstanden i se-
dimentene. 

4.2 Festøy 
Planlagte tiltak på Festøy er skissert på tegningen i Figur 4-3.  Fokus for undersøkelsen er området 
som er avmerket som planlagt mudrings- og utfyllingsområde.   
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Figur 4-5 Festøy - Planlagte tiltak. Skisse fra Statens vegvesen 

Dykker gikk i sjøen fra strandkanten innenfor fenderverket, svømte ut og rundt dette og deretter par-
allelt langs fenderverket inn mot fergeleiet.  Svømmeprofiler er vist på oversiktskart i Figur 4-4.  Kar-
tet viser også hvor det ble tatt prøver. 

 
Figur 4-6  Plassering av svømmeprofiler for dykker, Festøy.  Sirklene angir hvor det ble tatt prøver. 

Prøvene er av masser fra nivå ca. 0 til 20 cm.   
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Materialet i prøvene beskrives som følger, Tabell 3 : 

Tabell 3  Prøvebeskrivelser - Festøy 

Prøve / Stasjon Beskrivelse 

A Grus og småstein, grov skjellsand.  Noe, men generelt lite finstoff 

B Skjellsand, ensgradert, fin 

C Skjellsand, grov.  Litt grus.  Finstoff er også skjellsand  i tillegg til noe minero-
gent 

 

  

Figur 4-7  Bilder av bunnen på Festøy.  Bildet til venstre er tatt ytterst mot vest.  Bildet til høyre viser område 
med skjellsand.  Tang festet på større stein. 

Geotekniske undersøkelser er i stor grad utført i eksisterende fylling syd for fenderverket, men med 
noen boringer også i front mot vest og inntil / nord for fenderverket.  Disse siste boringene er plas-
sert i området som kan være sensitive mht. forurensning i sedimentene.  Geoteknisk borplan er vist 
på kart i Figur 4-4. 

 
Figur 4-8  Utsnitt av borplan, geotekniske undersøkelser ved Festøy. 
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Sonderingene viser totale løsmassemektigheter i punktene 20, 21, 22, 23 24 og 25 varierende fra mi-
nimum 1,7 m (24) til 14,8 m (20).  Det antas at løsmassene i disse punktene primært består av lag-
delte faste masser, antatt sand, grus, stein og blokk.  I punktene 24 og 25 er det registrert bløtere 
masser øverst, mektighet ca. 0,5 til 1 m.  Bløtere topplag er også antatt fra tidligere undersøkelser i 
et borpunkt mellom punktene 21 og 23. 

4.2.1 Kjemiske analyser 

Et utdrag av analyseresultatene er gitt i Tabell 2.  For fullstendig oversikt over resultatene, inklusive 
metodebeskrivelser, avvik etc., vises til laboratoriets rapport som er gitt i vedlegg A. 

Resultatene er fargekodet i tabellen i henhold til tilstandsklasser beskrevet i veileder M-608/2016. 

Tabell 4  Analyseresultater - prøver fra Festøy 

ELEMENT enhet Festøy A  Festøy B Festøy C  
Tørrstoff (DK) % 87,8 83,7 89,1 
TOC % TS 1,2 ******* 0,19 
Naftalen µg/kg TS <10 <10 <10 
Acenaftylen µg/kg TS <10 <10 <10 
Acenaften µg/kg TS <10 <10 <10 
Fluoren µg/kg TS <10 <10 <10 
Fenantren µg/kg TS <10 <10 <10 
Antracen µg/kg TS <10 <10 <10 
Fluoranten µg/kg TS <10 <10 <10 
Pyren µg/kg TS <10 <10 <10 
Benso(a)antracen^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Krysen^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Benso(b+j)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Benso(k)fluoranten^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Benso(a)pyren^ µg/kg TS <10 <10 <10 
Sum PCB-7 µg/kg TS <4 <4 <4 
As (Arsen) mg/kg TS <0.5 1,8 1,4 
Pb (Bly) mg/kg TS <1 <1 <1 
Cu (Kopper) mg/kg TS 14 20 19 
Cr (Krom) mg/kg TS 20 12 9,8 
Cd (Kadmium) mg/kg TS <0.02 <0.02 <0.02 
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.01 <0.01 <0.01 
Ni (Nikkel) mg/kg TS 18 11 9 
Zn (Sink) mg/kg TS 28 21 24 
Tributyltinnkation -  µg/kg TS 14,3 4,66 <1 

  

Resultatene viser også her at sedimentene i området kan beskrives som rene / uten forurensning, 
men da også med unntak for TBT. 
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5 Oppsummering 
Undersøkelsene viser sedimenter på begge fergekaiene primært bestående av grov, sand, grus og 
stein, antatt utvasket og preget av erosjon fra propellstrømmer.  Flekkvis er påvist mindre områder 
med sand / grus.   

Sedimentene er generelt uten forurensning, med innhold tilsvarende tilstandsklasser I og II.  Unntak 
fra dette er innhold av TBT, som ligger i tilstandsklasse V.  TBT er generelt forekommende langs kys-
ten, og særlig i havner og andre områder med skipstrafikk.   

Graving og andre tiltak i områdene bør kunne utføres uten at det settes spesielle krav til utførelse av 
arbeidet mht. risiko for uakseptabel spredning av forurensning.  Sedimentene er også generelt grove, 
og eventuell oppvirvling vil bare medføre lokal tilslamming.  Kontrolltiltak bør likevel vurderes der-
som det blir aktuelt å grave dypere eller mer omfattende. 
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