
Kvikkleireskredet i Sørum 
Hva skjedde, hvordan kunne det skje, hva har vi lært?

Nettverkssamling for kommunal og regional planlegging, 04.12.2019
Ketil Matvik Foldal, Sørum kommune
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Isavsmeltinga i Akershus

- Aker-trinnet
ca. 11.000 – 10.900 år før nå

- Berger-Asak-trinnet
ca. 10.600 år før nå

- Hauerseter-trinnet
ca. 9.500 før nå

- Minnesund-trinnet
ca. 9.400 år før nå
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Romeriksfjorden
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Kvikkleire Kvikkleire
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Skea 15.april 1768, 16 omkomne 

Lørenfallet 2. juli 1792, 0 omkomne 

Asak 10. november 2016, 3 omkomne 
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NGIs rapport
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Før og nå
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NGIs rapport
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Case closed
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Hva skjer videre ..?
 November 2016: Skredet går

 Vinteren 2016/17: Søk, undersøkelser, forebygging

 Sommeren 2017: Sakkyndigrapport om årsaker

 Høsten 2017: Rapport om krisehåndteringen

 Desember 2018: Politiet henlegger

 Våren 2019: Kommunen starter ulovlighetsoppfølging

- Kommunen mener bakkeplaneringsprosjektet er gjennomført i strid med 
tillatelsen og i strid med søknadsplikten etter plan- og bygningsloven
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Hva har vi lært
 Kvikkleireskred går som regel der noen har ordna med ett eller 

annet …

 Det kan fremdeles være trygt å bygge og bo på kvikkleire
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Hva har vi lært
 Faresonekartene for kvikkleire må brukes med forsiktighet og 

forstand …
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Hva har vi lært
 Start heller vurderinger av fare fra et sikkert utgangspunkt
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Hva har vi lært
 Start heller vurderinger av fare fra et sikkert utgangspunkt
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Hva har vi lært
 «Tremetersregelen» er farlig …
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Hva har vi lært
 Terrenget mellom ulike forvaltningsområder er et fareområde i 

seg sjøl

Massedeponi

Arealplan Landbrukskontoret

Byggesak
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Hva har vi lært
 Og hva andre ikke har lært …

 Massehåndteringsbransjen, ass …
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Tre utfordringer til dataeierne og brukere
 Er de tradisjonelle faresonekartene for 

kvikkleire modne for skraphaugen?

 Keep it simple, stupid! Usikkerhet og 
forbehold i dataene og/eller 
presentasjonen øker risikoen for 
feiltolking

 Spør ikke deg selv om hvor mange 
kartlag du kan klare å lage. Spør heller 
potensielle brukere om hva de egentlig 
har bruk for. Need to know drukner lett 
i nice to know.
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