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10222477 G-01 Geoteknisk vurderingsnotat, Vågen Camping 

1. Innledning 

Hasvåg Fritid AS i Flatanger kommune har engasjert SWECO Norge AS til å foreta en 

geoteknisk vurdering av reguleringsplanen knyttet til inngrep som skal utføres på deres 

tomt (Figur 1). Det er tenkt at området skal klargjøres for opp mot 50 campingplasser og 

spikertelt og at en mindre del av arealet skal planeres med én meter fyllmasser og 

benyttes som parkeringsplass (Figur 2).  

Figur 1: Beliggenheten til Hasvåg Fritid sin tomt. Kilde: Norgeskart.no 
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2. Grunnlag 

Vi har benyttet følgende grunnlag i den geotekniske vurderingen: 

- Løsmassekart over området fra NGU 

- Topografisk kart fra Hoydedata.no 

- Reguleringsplan, HD Plan og Arkitektur, 09.02.2021 

- Informasjon fra oppstartsmøte 

- Kart fra Norgeskart.no, Norgeibilder.no 

- NVE Atlas, kvikkleirefaresoner 04.03.2021 

Figur 2: Reguleringsplan over området til Hasvåg Fritid. BC1 og BC2 skal benyttes til campingplasser, hvor 
BC1 er tiltenkt korttid opphold. BC2 skal ha spikertelt. SPA er området som skal planeres for bruk til 
parkeringsplass. 
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3. Terreng- og grunnforhold 

 

3.1 Topografi 
Området ligger i det sørvestre Flatanger. Området består av to bukter, en vendt mot vest 

og en mot nord, med knauser i nord og sør. Det er lite bebyggelse og området har skog- 

og jordbruksareal. Terrenget går fra havnivå opp til ca. kote +6 og har en helningsgrad 

på ca.1:25 fra havet opp mot området som er tiltenkt parkeringsplass (Figur 3). I den 

østre enden er helningen over 1:30 (Figur 4). Her ligger det også et bekkefar. 

 

 
Figur 3: Høydeprofil fra området hvor det er tiltenkt camping- og parkeringsplasser. Høydedata.no 

 
Figur 4: Høydeprofil i østre ende av BC1. Høydedata.no 
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3.2 Grunnforhold 

Området befinner seg under marin grense. Ifølge NGU sitt løsmassekart finnes det 

marine strandavsetninger og grunnfjell i området (figur 5). Marine strandavsetninger 

består av, ifølge NGU, alt fra sand til grus og stein, med en mektighet større enn en halv 

meter. Fra historiske bilder ifra norgeibilder.no og NGU sitt løsmassekart er det synlig 

fjell i dagen i alle høydedrag i området.  NVE atlas viser ingen registrerte faresoner i det 

aktuelle området, og heller ingen tidligere skredhendelser. Av grunnforhold som er 

registrert i nærområdet (4km radius), er det i hovedsak marine strandavsetninger, torv 

og myr, og tynn hav- /strandavsetning. Det er ikke utført grunnboringer i området ved 

tidligere anledninger. 

 

På området BC1(Figur 1) har det, ifølge opplysninger fra grunneier, tidligere blitt gravet 

ned til én meter omtrent midt i området og det har kun blitt gjort funn av sand. Lignende 

funn har blitt gjort ved utgraving av en kjeller i nærheten.  

 
 

 
Figur 5: NGU sitt løsmassekart over Vågen. Her vises marine strandavsetninger i mørkeblått. Kilde: 

NGU.no 
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4. Geoteknisk vurdering 
 

4.1 Grunnforhold 

 

Området i reguleringsplanen befinner seg under marin grense og viser marine 

strandavsetninger. Dette er masser som er utsatt for høy energi fra havet og i disse er det 

usannsynlig å finne leire. Funnene av sand ved to gravinger i nærheten, den ene midt på 

BC1, underbygger dette. Man kan derimot ikke utelukke forekomst av leirholdige 

masser uten å utføre en boring. Topografien i området indikerer at det er en begrenset 

løsmassemektighet og det er derfor lite sannsynlig å finne leire her. Det er heller ikke 

gjort funn av tykke havavsetninger i området i nærheten (4 km radius). 

 

Området BC2 (figur 2) ligger opp mot siden av en fjellknaus og det vil sannsynligvis 

være et tynt løsmasselag i dette området.  

 

4.2 Stabilitetsvurdering 

Helningen fra havet opp mot området hvor det skal fylles er på ca. 1:25 og noe slakere 

øst i området. Dette er for slakt til at områdeskred vil kunne gå. Bekken som ligger i 

samme område, vil her også få lite energi til å erodere. Videre er det fjell i dagen helt i 

bunn av skråningsfoten, som vil kunne virke stabiliserende.  

 

Å legge ut fyllmasser som på det meste er én meter tykk i området som er planlagt for 

parkering er ikke mektig eller utbredt nok for å påvirke områdestabiliteten av betydning. 

 

5. Konklusjon 
 

Selv om området befinner seg under marin grense, så ansees det som lite sannsynlig at 

det er kvikkleire i området. Videre så er helningen i området for lav til å kunne være del 

av et aktsomhetsområde for skred. Den planlagte fyllingen er ikke stor nok til å påvirke 

områdestabiliteten av betydning 


