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Innspill til Gjerdrum-utvalget 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å komme med følgende innspill om forvaltningen og 
regelverket knyttet til håndteringen av risikoen for kvikkleireskred i Norge generelt. Oppsummert ser 
vi at innspillene i hovedsak handler om ressurser og kompetanse. 

Erfaringer, vurderinger og anbefalinger 

Våre erfaringer tilsier at det er mangel på kompetanse innen fagfeltet i en del av våre kommuner. 
Det viser seg blant annet på statistikken over innsigelser, der NVE har mange innsigelser knyttet til 
manglende håndtering av kvikkleirefare. Vi har også registrert at kommuner som har opplevd 
hendelser i nyere tid har tatt mer tak enn de som ikke har egne erfaringer. Håndtering av kvikkleire 
er et komplisert fagområde og det er krevende for kommuner å ha tilstrekkelig teknisk kompetanse. 
På lokalt nivå er det derfor viktig med et samspill mellom NVE og kommuner hvor det er risiko for 
kvikkleireskred. Vi opplever at NVE har for lite ressurser til planarbeid, og mener det bør brukes mer 
ressurser på oppfølging og opplæring av kommunene. 

Vi erfarer at det i mange planer blir gjennomført mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser. Hvis 
vurderingene blir gjort av rådgivningsselskaper, ser det ut til at kommunene i liten grad stiller krav til 
innholdet i analysene. Kommuner støtter seg også på at tiltakshaver tar ansvaret for undersøkelser 
og vurderinger. Siden få kommuner har egne geoteknikere kan det være vanskelig å være kritisk til 
det som legges frem. Styrket formelt samarbeid på tvers av kommuner kan gi bedre tilgang på 
spesialkompetanse for hver enkelt kommune. Digitale verktøy kan også gjøre det enklere for 
kommunene å få oppdatert informasjon, kompetanseheving og til å stille de rette kravene til 
prosjekter og rådgiverselskaper. DSB sitt arbeid med digital ROS i plansaker kan bidra til forenkling 
for kommunene. 

På regionalt nivå er samspillet mellom NVE, fylkeskommunen og Statsforvalteren sentralt. 
Tydeliggjøring av rollene til Statsforvalteren og NVE overfor kommunene er viktig for at kommunene 
skal vite hva de kan forvente av de ulike aktørene. I dialog med relevante kommuner har NVE, Viken 
fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2021 arrangert webinarer for 
kompetanseheving. Som en oppfølging av dette skal det til høsten arrangeres workshop for 
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saksbehandlere i kommunene. For å heve kvaliteten på saksbehandlingen ser vi det som vesentlig at 
saksbehandlere får jobbe med problemstillinger og ikke kun lytte til innlegg fra fagmyndigheten.  

En anbefaling til nasjonalt nivå er å vurdere behovet for en nasjonal strategi for forvaltning av 
risikoen for kvikkleireskred. I vår region er det stort utbyggingspress i mange kommuner, og en 
strengere regulering fra nasjonalt nivå vil i større grad hjelpe kommunene med å holde igjen slik at 
det ikke bygges ut i nye områder hvor det er fare for skred. Vi anbefaler at strategien også er tydelig 
på hvordan kommunene bør følge opp eksisterende bebyggelse i risikoområder i større grad enn i 
dag. Forutsetningene for de vurderingene som har blitt gjort kan ha endret seg over tid og man kan 
ha tilegnet seg ny kunnskap. 

Det finnes mange anbefalinger og veiledninger til hvordan risiko for kvikkleireskred skal følges opp. 
Ved å forskriftsfeste kravene til innhold i risiko- og sårbarhetsanalyser innen plan- og bygningsloven 
vil det heve kvaliteten på vurderingene som blir gjort, og dermed gi beslutningstakerne tilstrekkelig 
informasjon om risikoen. 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker utvalget lykke til med det videre arbeidet. 
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