
Mottakere: Se liste i vedlegg 

Levanger, 28. mai 2021 

 

 

Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget 

Den 30. desember 2020 gikk det et stort kvikkleireskred som rammet bebyggelse i Gjerdrum 
kommune og førte til tap av menneskeliv. Gjerdrum-utvalget gransker skredet. Dette brevet er en 
invitasjon til ulike aktører som vi mener kan ha nyttige innspill til Gjerdrum-utvalgets vurdering av 
dagens forvaltning av kvikkleirerisiko. 
 
Bakgrunn 
5. februar 2021 oppnevnte Olje- og energidepartementet et utvalg som skal gjennomgå årsakene til 
kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere hvilke læringspunkter som kan bedre ulike aktørers arbeid 
med å forebygge slike skredulykker. Utvalgets mandat kan leses her. Utvalget skal levere en 
delrapport om årsakene til skredet innen utgangen av september 2021, og en hovedrapport (norsk 
offentlig utredning, NOU) som også skal inneholde vurderinger og anbefalinger om forvaltningen av 
kvikkleirerisiko i Norge innen 1. februar 2022. Utvalget er godt i gang med sitt arbeid.  
 
Mandatet sier blant annet at "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." Utvalget innhenter innspill gjennom flere kanaler, og en av dem er denne 
invitasjonen til et utvalg relevante aktører om å gi innspill. Andre aktører enn dem som står på 
mottakerlista kan også komme med innspill.  
 
Invitasjon til å komme med innspill 
Utvalget ønsker å høre deres erfaringer, vurderinger og anbefalinger om hvordan det norske 
samfunnet forvalter og håndterer risikoen for kvikkleireskred. Vi ønsker å vite om dere opplever at 
systemet for dette fungerer tilstrekkelig godt i dag, og eventuelle tanker om endringsbehov. Både 
vurdering av formelle juridiske rammer og hvordan de fungerer i praksis er av interesse. Denne 
invitasjonen gjelder ikke innspill for å avdekke årsaken til kvikkleireskredet i Gjerdrum (delrapport 1), 
men innspill om forvaltningen og regelverket knyttet til håndteringen av risikoen for kvikkleireskred i 
Norge generelt.   
 
Eksempler på spørsmål vi ønsker belyst er:  

• Hva opplever dere som svakheter i dagens system for håndtering av risiko for 
kvikkleireskred? 

• Har dere konkrete forslag til hvordan systemet kan forbedres? 
• Har dere konkrete erfaringer som andre kan lære av? Hvilke? 
Dersom dere har innspill om forvaltningen av kvikkleirerisiko utover disse spørsmålene tar vi 
også imot det.  

 
Vi setter stor pris på deres innspill, som vil være viktige for oss i våre vurderinger og anbefalinger om 
veien videre. Vi imøteser innspill så snart dere har anledning, og senest innen 10. august.  
 
Vi ber om at innspillet sendes til gjerdrumutvalget@oed.dep.no. 
 

https://nettsteder.regjeringen.no/gjerdrumutvalget/forside/mandat/


Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder hvis noen ber om 
innsyn i de innspillene utvalget mottar. Innspill fra organisasjoner kan bli publisert på utvalgets 
nettside.  

 
 
Med hilsen 
  
Inge Ryan 
Utvalgsleder 
Vedlegg: Mottakerliste 

  



Vedlegg: Mottakere 
Alle fylkeskommuner 

Alle kommuner 

Alle statsforvalterne 

Bane NOR 

Byggenæringens landsforening 

DIBK 

Digital Geologi 

DSB 

Geovita 

Huseiernes landsforbund 

IAH Norge 

KS 

Landbruksdirektoratet 

Løvlien georåd 

Maskinentreprenørenes forbund 

Miljødirektoratet 

Multiconsult 

NGI 

NGU 

NMBU 

Norconsult 

Norges bonde- og småbrukarlag 

Norges Bondelag 

Norsk geologisk forening 

Norsk geoteknisk forening 

Norsk Romsenter 

Norsk Vann 

NTNU 

NVE 

NyeVeier 

Rambøll 

Romerike grunnboring 

Rådgivende ingeniørers forening 

SINTEF 

Skanska 

Standard Norge 

Statens Vegvesen 

Statkraft 

Statsbygg 

Statskog 

Sweco 
UiB 
UiO 
UiS 

Vannforeningen 

Veidekke 
 


