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Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og 

arbeidet med forebygging av kvikkleireskred 

Den 30. desember 2020 gikk det et stort skred som rammet bebyggelse i Gjerdrum kommune 

og førte til tap av menneskeliv. Det er ikke klart hva som forårsaket skredet, men det er slått 

fast at det var et kvikkleireskred. I etterkant av hendelsen har flere uttrykt bekymring for at 

slike skredulykker kan skje andre steder i landet.  

 

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge har marin leire hvor det kan være 

kvikkleireforekomster. Det er særlig mye kvikkleire på Østlandet og i Trøndelag, men det 

finnes også kvikkleire andre steder i landet. Kvikkleireområder med potensiell skredfare blir 

kartlagt på regionalt nivå. Det bor over 100 000 mennesker innenfor de 2 300 kartlagte 

kvikkleiresonene. For å finne den reelle risikoen for kvikkleireskred, må det gjøres mer 

detaljerte utredninger.  

 

Med bakgrunn i hendelsen og et ønske om å undersøke hvordan man bedre kan forebygge 

slike hendelser, legger Olje- og energidepartementet fram forslag om at det nedsettes et 

offentlig ekspertutvalg. Olje- og energidepartementet har utarbeidet mandatet for utvalget i 

samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskaps-

departementet. Formålet med utredningen er å finne årsakene til kvikkleirskredet i Gjerdrum 

og vurdere læringspunkter som kan bedre arbeidet med å forebygge slike skredulykker. 

Utvalget skal levere en delrapport i august 2021 og en samlet utredning innen 31. januar 

2022.   

 

Ved sammensetning av utvalget er det viktig å dekke flere fagfelt for å undersøke 

årsaksforholdene og vurdere tiltak for å forebygge ulykker med kvikkleireskred. Utvalget er 

sammensatt med representanter som har erfaring fra forskning, utredning og forvaltning. 

Olje- og energidepartementet gis myndighet til å foreta mindre vesentlige endringer i 

utvalgets mandat og oppnevne sekretariat for utvalget. Utvalget kan engasjere ekstern  
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ekspertise ved behov.  Kjønnsfordelingen i utvalget er i samsvar med likestillings- og 

diskrimineringsloven.  

 

Utvalgets sekretariat legges til Olje- og energidepartementet. Sekretariatsleder skal 

være ekstern.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og 

beredskapsdepartementet, Norsk institutt for bioøkonomi og Norges vassdrags- og 

energidirektorat deltar i tillegg i sekretariatet. 
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Olje- og energidepartementet 

 

t i l r å r: 

 

Oppnevning av et utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med 

forebygging av kvikkleireskred. Utvalget gis mandat og sammensetning i samsvar med 

vedlagte forslag.  
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Vedlegg 1 

 

Mandat for utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet 

med forebygging av kvikkleireskred 

 

Kvikkleireskredet i tettstedet Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember 2020 var en 

svært tragisk hendelse. Ti mennesker er bekreftet eller antatt omkommet, flere ble skadet og 

over 1200 mennesker ble evakuert. Offentlig infrastruktur ble også skadet. Dette er det mest 

alvorlige kvikkleireskredet i nyere tid. Det er derfor viktig at årsaksforholdene blir avklart, og 

at læringspunkter følges opp i det videre arbeidet med forebygging av kvikkleireskred. 

 

Mange av de tettest befolkede områdene i Norge har marin leire hvor det kan være 

kvikkleireforekomster. Det er særlig mye kvikkleire på Østlandet og i Trøndelag, men det 

finnes også kvikkleire andre steder i landet. Kvikkleireområder med potensiell skredfare blir 

kartlagt på regionalt nivå. Det bor over 100 000 mennesker innenfor de 2 300 kartlagte 

kvikkleiresonene. For å finne den reelle risikoen for kvikkleireskred, må det gjøres mer 

detaljerte utredninger.  

 

Spørsmål knyttet til samfunnets håndtering av risiko på flom- og skredområdet ble drøftet i 

Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred. I meldingen heter 

det: "Skred innebærer brå og voldsomme prosesser med stor fare for tap av liv og helse for de 

som rammes. Det er derfor nødvendig å ha strenge sikkerhetskrav knyttet til skredfare". 

Videre heter det: "Kravene til sikkerhet må balanseres mot hensynet til fortsatt mulighet for 

samfunnsutvikling i deler av landet med krevende topografi eller vanskelige grunnforhold". 

Stortinget sluttet seg til dette ved behandlingen av Innst. 358 S (2011-2012). I energi- og 

miljøkomiteens innstilling heter det om flom og skred: "Komiteen vil imidlertid understreke 

behovet for styrket kunnskap, økt forebygging, gode varslingsrutiner og beredskapsplaner for 

å ha et akseptabelt risikonivå knyttet til denne type hendelser. Kravene til sikkerhet må 

balanseres mot hensyn til fortsatt mulighet for samfunnsutvikling i deler av landet med 

krevende topografi eller vanskelige grunnforhold". 

 

Det er mange aktører som har roller innen forebygging av flom og skred. Alle statlige 

sektormyndigheter har et selvstendig ansvar for å forebygge hendelser og håndtere flom- og 

skredrisiko innenfor sin sektor. Olje- og energidepartementet har det statlige 

forvaltningsansvaret med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fagmyndighet. 

NVE bistår kommunene og samfunnet for øvrig med å håndtere utfordringene knyttet til flom 

og skred gjennom farekartlegging, medvirkning i kommunale og regionale planprosesser, 

gjennomføring av sikringstiltak, overvåking og varsling samt bistand ved hendelser. NVE 

gjør en faglig prioritering av bistand etter risiko og kost/nytte for alle typer skred og flom.  

 

Kommunene har et generelt ansvar for å ta vare på innbyggerne og har ansvar for den lokale 

beredskapen, som også inkluderer å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser. Kommunene 
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har ansvar for arealplanleggingen og plikter å sørge for at ny bebyggelse plasseres i samsvar 

med de lov- og forskriftsfestede sikkerhetskravene for flom og skred. En kommune kan ikke 

gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet 

er oppfylt. Kommunal- og moderniseringsdepartement har ansvaret for plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift som fastsetter sikkerhetskrav ved oppføring av ny 

eller endring av eksisterende bebyggelse.  

 

Utbyggere har ansvar for utredning av fare før ny utbygging og fare som knytter seg direkte 

til byggetiltaket. For eldre bebyggelse, som ble bygget før det ble stilt strenge krav til 

sikkerhet, stilles det ikke samme krav til vurdering av sikkerhet og gjennomføring av 

sikringstiltak. Etter søknad fra kommunene kan NVE  innenfor sine rammer bidra til 

utredning, planlegging og sikring mot naturfarer.  

 

Hovedformålet med utvalgets arbeid er å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og 

vurdere hvilke læringspunkter som kan bedre ulike aktørers arbeid med å forebygge slike 

skredulykker. 

 

Utvalget skal søke å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum, og vurdere alle relevante 

årsaksforhold. Utvalget må bl.a. gå gjennom menneskelig aktivitet med potensiell relevans 

for kvikkeleireskred i området. Også arealplanleggingen og byggesakene i området rundt 

skredet, herunder innsigelser og ev. andre forhold knyttet til statlige eller kommunale 

myndigheters rolle må vurderes. Dette inkluderer vurderinger av gjennomførte geotekniske 

grunnundersøkelser og sikringstiltak i forbindelse med utbyggingene i området. Utvalget må 

videre vurdere grunnforhold, erosjon i bekkene og naturlig utvikling i et tilstrekkelig stort 

geografisk område. Dersom årsakene til skredet i Gjerdrum avdekker behov for umiddelbare 

tiltak for å forebygge kvikkleireskred, skal utvalget peke på disse. Utvalget skal videre 

vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge generelt.     

 

Ansvarsdelingen mellom ulike forvaltningsorganer og -nivåer, og mellom offentlige og 

private aktører, i alt arbeid som er relevant for kvikkleireskred, må gås gjennom. Videre må 

behov for endring av regelverk utredes, og det må vurderes om virkemidlene for å sikre 

etterlevelse av regelverket er tilstrekkelig ved planlegging, utbygging og menneskelig 

aktivitet i områder med kvikkleire. 

 

Utvalget skal se på om det er behov for å endre forvaltningspraksis for å forebygge 

ødeleggende kvikkleireskred. I dette inngår bl.a. å vurdere innretningen av statens bistand 

med kartlegging og sikring.    

 

Utredningen skal begrenses til kvikkleireskred. Dersom utredningen avdekker læringspunkter 

og ev. tiltak som også har betydning for forebygging av andre typer skred og flom, skal 

utvalget påpeke dette.    
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Utvalget skal vurdere behovet for ny kunnskap og vurdere hvorvidt den mest oppdaterte 

kunnskapen og teknologien i tilstrekkelig grad tas i bruk av det geotekniske fagmiljøet og hos 

myndighetene.  

 

Utvalget skal foreslå tiltak for å bedre forebygging av skadelige kvikkleireskred i hele landet, 

og ev. tiltak for å styrke samfunnets evne til å lære av slike hendelser. 

 

Selve redningsaksjonen eller myndighetenes krisehåndtering av hendelsen i den akutte fasen 

er ikke en del av utvalgets arbeid. Utvalget skal heller ikke foreta en vurdering av ev. 

skyldspørsmål eller erstatningsansvar. Formålet med utredningen er ikke å undersøke 

eventuelle lovbrudd.  

 

Utvalget skal følge retningslinjene i utredningsinstruksen. Økonomiske og administrative 

konsekvenser av tiltakene og virkemidlene som foreslås må synliggjøres.  

 

Utvalget skal legge til rette for innspill fra relevante kompetansemiljøer og private og 

offentlige aktører. Det bør tidlig vurderes om det er hensiktsmessig å nedsette en 

referansegruppe, arrangere seminarer eller på andre måter innhente synspunkter fra relevante 

miljøer. Utredningen skal baseres på tilgjengelig og oppdatert forskning og kunnskap på 

feltet.  

 

Utvalget skal avgi sin første delrapport i august 2021. I denne delrapporten skal utvalget 

beskrive årsakene til skredet på Gjerdrum og eventuelle tiltak som kan knyttes direkte til 

hendelsen og som kan iverksettes raskt.  

 

Utvalget skal levere sin samlede utredning i form av en NOU innen 31. januar 2022.  
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Vedlegg 2 

Utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med 

forebygging av kvikkleireskred 

 

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:  

 

1. Inge Ryan, lærer, Levanger (leder)  

2. Annegrete Bruvoll, partner, Oslo 

3. Ketil Matvik Foldal, beredskapssjef, Lillestrøm 

4. Gunnar Ove Hæreid, assisterende statsforvalter, Sogndal 

5. Tone Merete Muthanna, professor, Trondheim 

6. Steinar Nordal, professor, Trondheim 

7. Hanne Bratlie Ottesen, senioringeniør, Nordre Follo  

8. Inger-Lise Solberg, forsker, Trondheim 

 

 

 

 

 


