
Kvikkleireskredet i Gjerdrum

Regionsjef Toril Hofshagen, NVE region øst



Gjerdrum-skredet

Kvikkleireskredet 30.12.2020

• 240 * 700 m løsneområde

• 2000 m utløpsområde

• 1,35 mill. m3 skredmasser

• Skredkanten 1230 m lang

• 10 omkomne

• Ca. 1500 evakuerte, ca. 200 ikke flytte hjem



Årsak til skredet:
Forutsetningen for at det kunne gå et skred var en bratt, 
høy skråning med svært dårlig stabilitet, og kvikkleire i 
grunnen
Den mest sentrale årsaken til skredet var erosjon i 
Tistilbekken som over flere år svekket stabiliteten 
ytterligere
Skredet ble utløst av en våt høst, med høy vannføring i 
bekken og tilførsel av store mengder vann til bakke

Gjerdrum-utvalget 

utredet årsakene



NVE skal:
Bedre samfunnets 

evne til å håndtere 

flom- og skredrisiko

Naturfare



Politi ba om NVEs geofaglige 

bistand 04.30

Mobiliserte egne mannskaper og 

rådgiverne NGI/Multiconsult

Bistand til redning og søk

Evakueringsanbefalinger

Grunnundersøkelser og 
anbefalinger om trygge områder

Bistand ved aktiviteter i 
evakuert sone

Håndtering av en rekke 
bekymringsmeldinger m.m.

NVEs 

beredskapsrolle
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Overvåking skredutvikling med 

helikopter, droner, bakkeradar

Veiledning på stedet

Drenering av vann

Vegbygging

Maskinell bistand til søk

Avtalt rutine hvis funn ved 

anleggsarbeider

Faglig bistand til 

redning og søk 
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Ca. 1500 evakuert iht. berørte 

kvikkleiresoner

Gjennomført omfattende 

grunnundersøkelser, labanalyser, 

beregninger (NGI/Multiconsult) 

NVE ga faglige anbefalinger, 

politiet besluttet, kommunen 

tilrettela

Ca. 200 personer kunne ikke 

flytte tilbake

Anbefalinger om 

evakuering / tilbakeflytting



NVE skal:
Bedre samfunnets 

evne til å håndtere 

flom- og skredrisiko

Naturfare



Arbeid med sikring har pågått siden hendelsen

NVEs bistand til krisetiltak

3 års anleggsperiode, ~ 200 mill. kr

Tett og godt samarbeid med 
kommunen (byggherre, myndighet)

Delprosjekter

Vannhåndtering/ erosjonssikring

Sikring nord i skredgropa 

Sikring langs østskråningen

Planering/stabilisering øvre del av 
skredområdet



Gjerdrum kommune avklarer 

fremtidig arealbruk



Prinsipper aktuelle sikringstiltak

Kvikkleire

Tørrskorpe

Fastere masser/fjell

Steinfylling

Grunnstabilisering (kalk/sement 

og vertikaldren)



Januar 2021
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Krevende med alle etterskredene – bakkeradar nyttig 

Dronefoto: Gjerdrum kommune
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Kommunen/forsikring (NSS): Håndtert rydding bygningsrester/riving

Dronefoto: Gjerdrum kommune



Erosjonssikring og vannhåndtering

15Foto: NVE



Omlegging av elver/bekker og gjenåpning av veg

16
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Oktober 2021
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Mars 2022

Dronefoto: Gjerdrum kommune
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Noen erfaringer…

Godt samspill med nødetater, Gjerdrum kommune, Viken 

fylkeskommune og øvrige involverte

Viktig å kommunisere grunnlaget for våre faglige 

anbefalinger i akuttfasen, samt usikkerhet/risiko

Viktig med informasjon til lokalsamfunnet

Da kameraene ble skrudd av, begynte den krevende 

sikringsjobben

Fokus på HMS i sikringsarbeidet – krevende forhold

Dokumentasjon av «alt» – viktig læring for mange 20



Noen tips på tampen….



Hensynta kvikkleire-fare ved etablering av anlegg for vann, avløp, overvann

➢ Kan man unngå kvikkleireområder?

➢ Hvis ikke: Nødvendige tiltak i anleggsfase og permanent

➢ For overvannstiltak: Også bevissthet om erosjon
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Mange gode hjelpemidler på nve.no



§ 7-3 B om kvikkleire: Utredning av 

skredfare og dokumentasjon av sikkerhet 

mot områdeskred gjøres i samsvar med 

NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 

kvikkleireskred»

Prosedyrer, tiltakskategorier, sikkerhetskrav, 
kompetansekrav, grunnundersøkelser m.m., f.eks.:

Infrastruktureier må ta stilling til 
tiltakskategori - avhengig av sårbarhet ved 
utfall 

Hensyn å ta i anleggsperioden

Vedlegg 2: Graving av grøfter < 2 m dybde

Sentralt regelverk: 
TEK17 kap. 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger



Tydeligere ansvarsfordeling grunneier –

kommune – stat (lov om naturskadesikring)

Mer og bedre kartlegging

Overvåking av erosjon/terrengendringer

Mer fysisk sikring av eksisterende bebyggelse

Ivareta krav til ny utbygging

Økt kunnskap og kompetanse

NOU 2022:3 På trygg grunn 

(Gjerdrum-utvalget)



Spørsmål?
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