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Invitasjon innspill Gjerdrum-utvalget - gransking skred vurdering 
forvaltning av kvikkleirerisiko 

Statsforvalteren viser til brev av 28. mai 2021 der vi blir invitert til å komme med innspill til 
Gjerdrum-utvalget. Det inviteres til å komme med innspill om erfaringer, vurderinger og 
anbefalinger om hvordan det norske samfunnet forvalter og håndterer risikoen for kvikkleireskred. 
 
Historien og geologien i Rogaland viser at vi ikke er blant de områdene i Norge som er mest utsatt 
for kvikkleireskred. Det finnes imidlertid lommer av marin leire også her som kan bli kvikk og føre til 
skred og utglidninger. Fordi NVE har vurdert risikoen fra kvikkeleire til å være større i deler av 
Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge er det i liten grad gjort karlegging i Rogaland. Det er ikke laget 
faresonekart for kvikkleire i fylket vårt. 
 
For deler av Rogaland finnes det kart over «mulighet for marin leire» som NGU har tilrettelagt. 
Dessverre har vi ikke gode nok kvartærgeologiske kart over hele fylket, slik at det kun er 
kommunene på Jæren som har nytte av dette. I resten av fylket må en støtte seg til kunnskapen om 
marin grense, geotekniske undersøkelser og lokalkunnskap.  
 
Vi kjenner ikke til store kvikkleireskred i Rogaland i nyere tid, men vi hadde et mindre kvikkleireskred 
langs Suldalslågen i Suldal kommune i 2014. 
 
NVE er en viktig samarbeidspartner for Statsforvalteren i ulike plansaker, ikke minst som 
høringsinstans i reguleringsplaner. Dette samarbeidet er mot NVE sine regionskontor, for vårt 
vedkommende er dette region sør som har sete i Tønsberg. Vi opplever samarbeidet veldig godt.  
NVE har stor kompetanse som blir satt stor pris på både om flom og skred (herunder 
kvikkleireskred). I brev av 29. september 2017 signaliserte NVE at de ikke lenger kunne medvirke i 
like stor grad som tidligere i reguleringsplanarbeidet på grunn av ressurssituasjonen. Dette er 
uheldig og er en svekkelse av kvalitetssikringen av planarbeidet generelt og kvikkleirehåndtering 
spesielt. 
 
Private konsulentselskap og utbyggere som har ansvar for geotekniske undersøkelser i forbindelse 
med byggeprosjekt betrakter kunnskapen de sitter på som sin informasjon og de ønsker ikke å dele 
den med offentligheten uten videre. De bør være et regelverk som gjør at slik informasjon blir gjort 
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tilgjengelig for offentligheten uten ekstra vederlag da slik informasjon allerede er betalt for av 
utbygger. 
 
Forsalg til forbedringspunkt: 
 

1. Det bør utføres en mer systematisk og helhetlig kartlegging av kvikkleire i Norge. Vi ønsker 
oss faresonekart for kvikkleire også i Rogaland.  

2. NVE må få tilført flere ressurser slik at de kan prioritere å medvirke som høringsinstans for 
reguleringsplanarbeidet på nivå som var før 2017, jf. brev fra NVE av 29.09.17 der de 
informerer om redusert kapasitet. 

3. Dagens system der data fra alle grunnundersøkelser blir samlet i Nasjonal database for 
grunnundersøkelser (NADAG) er ikke godt nok når private konsulentselskap ikke er pålagt å 
legge inn relevant informasjon om grunnforhold som de får tilgang til i konkrete byggesaker. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Lone Merethe Solheim 
statsforvalter 

  
 
Reidar Johnsen 
fylkesberedskapssjef 
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