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NOTAT 3 
 
Til: Olav Megrund 
Kopi:  

 
 
Oppdrag: Ev 39 Kanestraum FK 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen – Utbyggingsområde midt Dato: 15.03.2021 

Planfase: Byggeplan Geot. kategori: 2 Oppdragsnr: 40151 

Kommune: Tingvoll Vegnr: EV 39 Dokumentnr.: GEOT-N03 

UTM 33 ref: N7009980, Ø152760 EUREF89 HP: S17D1 Km: 0,178 Ant. tegn.: 1 

Utarbeidet av: Arne Kavli Sign.:  

Kontrollert av: Hilde Fjeldheim Sign.:  

 
 
E 39 Kanestraum FK - Oppstillingsplass 
Geoteknisk stabilitet – utvidet areal 

 
 
BAKGRUNN 
Arealet for oppstillingsplass på Kanestraum FK har vært planlagt utvidet i mange år. Geovest-
Haugland AS utførte grunnboringer for planene i 2009, med supplering med prøvegraving i 
2010, Ref.  1 og Ref.  2. Det er bløt sensitiv leire i området. 
Geovest-Haugland AS beskrev en prosedyre for delvis masseutskifting av området, og fulgte 
opp arbeidet med utførelsen av dette. Prosedyren gikk ut på å masseutskifte ned til fast grunn 
for en slags demning eller sjete rundt arealet som en skulle ta i bruk. Dette fordi det var 
vanskelig eller uforsvarlig å masseutskifte helt inn til eksisterende oppstillingsplass. Arealet 
innenfor sjeteen blir da en innesluttet leirlomme, som det bare legges et steinlag over. 
Lommen blir dermed stabil ift. utglidning, men vil sette seg som følge av pålasting. 
Statens vegvesen utførte i 2019 en vurdering av påløpt setning på arealet basert på 
tilgjengelige laserdata, Ref.  4.. Resultatene indikerer at deler av området har satt seg opp til 
30-40 cm i perioden 09.05.2011 til 21.07.2017. Området har helt sikkert satt seg en god del før 
den første datoen, og sannsynligvis også noe etter 2017. 
Under utfylling av sjeteen ble utført fyllingskant innmålt flere ganger. Siste innmåling vi har er 
fra 03.05.2010 som vist på tegning 201, Ref.  3. Trolig skjedde det en del utfylling og arbeid 
også etter denne datoen. Figur 1 og Figur 2 viser at det i alle fall på overflaten ble lagt ut 
steinige masser helt opp til avkjørselen til Vatnvegen. Forsøk på å framskaffe detaljert 
informasjon eller bilder som viser hvordan dette ble utført har ikke gitt sikre resultater. 
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Det utarbeides nå reviderte og utvidede planer for oppstillingsplass. Den tidligere innmålte 
fyllingskanten er kopiert inn med stiplet rød strek på ny skisse til situasjonsplan i Tegning 
T001. På tegningen er også boringer utført forut for masseutskiftingen vist. 
Tilgjengelig informasjon mangler beskrivelse eller innmåling av utførelsen vest for punkt A på 
tegning T001, og opp til lokalvegen. Vi vet at det i 2009 var flere meter med bløt leire både 
ved borepunkt 11 og PG3. Dette er del av området som nå tenkes opparbeidet til trafikkareal. 
Den 24. februar 2021 ble det derfor utført befaring og prøvegraving i posisjonene PG4 og PG5 
vist på Tegning T001. 
 
REGISTRERINGER 
Ved ankomst ble det som Figur 4 viser observert at det midlertidig på arealet var lagret stein i 
en haug med over 2m høgde fra nesten oppe ved avkjørselen og kanskje 30-50 meter nedover 
mot ferjeleiet. Arbeidsfolk på stedet hevdet at haugen tidligere har vært betydelig høyere. 
 
Dette har vært et dristig sjansespill ettersom ingen kan påvise at masseutskifting av kvikkleiren 
er utført for hele arealet der haugen var plassert. Heldigvis har dette gått bra. Og vi kan nå i 
ettertid si at arealet er fullskalatestet med stor belastning der haugen har ligget. 
Masseutskifting er med dette nærmest dokumentert at må ha vært utført på området, hvis ikke 
ville haugen med stor sannsynlighet ha rast ut mot sjøen. 
 
For å være helt sikker ble enden av steinhaugen nærmest avkjørselen gravd litt bort, og 
prøvegrop PG5 ble gravd. Det ble gravd ned til ca 4m dybde under asfaltnivå på vegen ved 
siden av. Det ble innenfor gravedybden kun registrert steinig grus/sprengstein som vist på 
Figur 5. Det kan ikke utelukkes at det ligger leire enda dypere, men et eventuelt slikt leirlag 
kan ikke ha noen konsekvens for gjeldende planer. 
 
Litt lenger unna E39, akkurat i dagens gruskant av opparbeidet areal, ble grop PG4 gravd, 
Figur 4. Det ble gravd nesten 2m dypt, og det ble påtruffet bare fyllmasse av mold i hele 
dybden. Fremste partiet av opparbeidet grusareal er altså bare en overflate av grus lagt ut på 
ustabil undergrunn. 
 
Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hvor kanten av stabilisert område ligger, men det er bare 8-9m 
avstand mellom PG4 og PG5, og kanten må ligge mellom der. Ved også å ta litt hensyn til 
geometri av masseutskifting slik som først prosjektert i Ref.  2 er den røde streken vist på 
Tegning T001 skissert. Dette samsvarer noenlunde også med geometrien av steinhaugen som 
ligger der, og antas å være en konservativ antakelse av utbredelsen til stabilisert område. 
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VURDERING 
 
Vi kan med sikkerhet si at arealet der haugen har ligget er stabilt og tåler framtidig tiltenkt 
bruk av området som trafikkareal. Dette strekker seg nesten helt opp til avkjørselen til 
Vatnvegen. 
Men oppe ved Vatnvegen synes masseutskiftet areal å være betydelig smalere. Det stabiliserte 
arealet antas minst å strekke seg sørover fra E39 til omkring den tykke røde streken på 
Tegning T001. Nøyaktig plassering av kanten bør kontrolleres når arbeidet med opparbeiding 
av oppstillingsplassen igangsettes. 
 
Vi legger derfor til grunn at planlegging av arealbruk for trafikk begrenser seg kun til 
området nord for vist rød strek på tegningen. Det vil si at skissert planløsning vist på 
Tegning T001 med gult areal ikke anses som akseptabel med dagens kunnskap. 
 
 
Dersom det anses som umulig å unngå å etablere trafikkareal sør for denne grenselinjen, må 
videre undersøkelser til, og formodentlig må prosedyre med oppfølgingsrutiner for utførelse av 
utvidet masseutskifting utarbeides. Foreløpig er vurderinger og arbeid omhandlet i dette 
notatet satt i Geoteknisk kategori 2 og CC2/RC2. Dersom arealet skal utvides med ny 
masseutskifting av sensitiv leire må graderingen tas opp til ny vurdering. 
 
 
 
TEGNINGER 
 
T001: Foreløpig situasjonsplan med utført stabilisering, ny prøvegraving, og tidligere boreplan, datert 15.03.2021 
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Figur 1 Flybilde som viser situasjonen i 2016. Pil viser studertfokusområdet i dette notatet. 

 
Figur 2 Flybilde fra 2016 med boringer og prøvegraving (PG3) utført hhv. i høsten 2009 og våren 2010. 
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Figur 3 Over 2m høy steinfylling utlagt på stor del av arealet. 

 
Figur 4 Graving ved PG4 sett fra topp av steinfylling. 
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Figur 5 PG5. ca 4m dyp under nivå asfaltveg. Maskina står oppå fyllingen. 
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Med tidligere utført boreplan og ny prøvegraving.
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