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Forord 

Vassdrags- og energidirektøren og direktør for skred- og vassdragsavdelingen tok 
2.1.2021 initiativ til en gjennomgang av NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre tiltak 
i Gjerdrum kommune.   

Rapporten gir en oversikt over faktainformasjon om NVEs bidrag i perioden fra 2001 – 
2020 i det utvalgte geografiske området innen Gjerdrum kommune. Rapporten ble 
utarbeidet som en intern rapport, og vi velger å publisere den i NVEs rapportserie. 

Rapporten inneholder ingen vurderinger av årsaksforhold. Rapporten gir heller ingen 
vurderinger av om NVE eller andre aktører har fulgt regelverket eller for øvrig opptrådt 
på en forsvarlig måte. 

Rapporten er en del av NVEs oppfølging av kvikkleireskredet ved Ask i Gjerdrum 
kommune 30.12.2020. 

Det har vært lagt vekt på å foreta gjennomgangen i løpet av relativt kort tid. 

Oslo, 2.2.2021

Kjetil Lund
Vassdrags- og energidirektør

Brigt Samdal
Direktør, Skred og vassdragsavdelingen
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Sammendrag 
Rapporten gir oversikt over NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre tiltak i Gjerdrum 
kommune ut fra enkelte avgrensninger i geografisk område. Rapporten gjennomgår 
perioden 2001-2020. 

NVE ble nasjonal skredmyndighet fra 2009, men hadde også før dette arbeidet med 
kvikkleireskred. NVEs oppgaver knyttet til kartlegging og arealplanlegging går ut på å gi 
bistand til kommunene når det gjelder ivaretaking av kommunale oppgaver som blant 
annet planmyndighet, byggesaksmyndighet og lokal beredskapsmyndighet.  

Regelverket som regulerer disse oppgavene, omfatter flere lover og forskrifter. Plan- og 
bygningsloven er den sentrale loven. I tillegg er det en lang rekke veiledere mv. som 
utfyller regelverket. Regelverket sorterer ikke under OED/NVE, men KMD/DiBK og 
JD/DSB. Dette gjelder også NVEs veiledere. 

NVEs oppfølging av Gjerdrum kommune har blant annet vært basert på en vurdering av 
at dette er en kommune som ut fra grunnforholdene i kommunen bør få ekstra 
oppmerksomhet. 

I perioden 2001-2020 er det gått ut totalt 180 dokumenter fra NVE til Gjerdrum 
kommune, og NVE har hatt totalt 128 saker med Gjerdrum kommune.  

Av de 128 sakene NVE har hatt med Gjerdrum kommune, har RØ hatt 106 saker i 
perioden 2001-2020. Dette omfatter 73 arealplansaker – 58 saker om reguleringsplan, 5 
saker om kommuneplan og 10 saker om dispensasjon.  

NVE har gitt innspill/uttalelse til 22 av de 23 sakene om reguleringsplaner vi har hatt 
innenfor det geografiske området arbeidsgruppen har sett på. Videre har NVE gitt 
uttalelse til alle de 4 sakene om kommuneplan innenfor det geografiske området 
arbeidsgruppen har sett på. 

Av de totalt 9 innsigelsene NVE har hatt til arealplaner i Gjerdrum kommune, er det 1 
innsigelse til kommuneplan og 4 andre innsigelser innenfor området for 
evakueringssonen. 

Av de resterende 22 sakene, har TBD hatt 12 saker, EKKI 5 saker, TBMV 2 saker, 
EKKV 1 sak, SVA1 1 sak og EKER 1 sak. En rekke av disse sakene gjelder annet enn 
saker om arealbruk og vassdragstiltak. Det er heller ikke alle saker om arealbruk og 
vassdragstiltak som er vurdert relevante. Liste over forkortelser finnes i vedlegg 1. 

Av de 11 rapportene/notatene om geotekniske forhold og grunnundersøkelser NGI2 har 
utarbeidet i forbindelse med regulerings- og byggeplansaken for utbyggingsområde B9 i 
Ask sentrum som er berørt av skredet, finnes 5 av disse i NVEs arkiv. 

I tillegg har NVE som del av vår saksbehandling hatt tilgang til 16 andre 
vurderinger/rapporter utført av NGI og andre konsulenter i perioden 2007 - 2017 i 
områder lenger fra skredgropa.  

1 Oppgaven med uttalelser til verneplaner er senere overført til EKER. 
2 Norges Geotekniske Institutt. 
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1 Bakgrunn 
1.1 Skredet i Ask 
Den 30.12.2020 ca. kl. 03.30 gikk det et kvikkleireskred i Ask i Gjerdrum kommune. 
Som del av oppfølgingen av dette skredet, ble det den 3.1.2021 besluttet å nedsette en 
intern arbeidsgruppe for å samle faktainformasjon om NVEs bidrag i saker som berører 
dette området.  

1.2 Arbeidsgruppe, mål og mandat 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av: 

Anne Rogstad, AJ3, leder 
Torleiv Yli Myre, RØ4 
Ingrid Havnen, RM5 
Finn Herje, RM 
Peer Sommer-Erichson, SVA6 
Hallvard Berg, SVK7  
Kristin Haugen, EKKI8 

Målet for arbeidsgruppens arbeid har vært å skaffe oversikt over NVEs rolle og 
involvering. Hensikten har vært å kartlegge, innhente og systematisere den informasjon 
som finnes tilgjengelig i NVE. Videre har hensikten i første rekke vært å lage oversikten 
for NVEs eget bruk. Oversikten kan også brukes som underlag for innspill til andre.  

Mandatet for arbeidsgruppen med rammer og føringer ble besluttet i direktørmøte 
4.1.2021. Mandatet er inntatt i vedlegg 1. Dette vedlegget inneholder også en liste over 
forkortelser for de ulike seksjonene i NVE. 

1.3 Avgrensninger 
1.3.1 Geografisk avgrensninger innenfor kommunen 

Selv om Gjerdrum kommune er en liten kommune i geografisk utstrekning, har 
arbeidsgruppen vurdert at det ikke er behov for å gjennomgå NVEs bidrag i alle saker 
som gjelder hele kommunen. I tillegg til saker om kommuneplan, har vi konsentrert oss 
om saker relatert til området berørt av skredet ved Ask og det vi oppfatter som de 
relevante reguleringsplanene, dispensasjonene og konsesjonspliktvurderingene i Ask 
sentrum. 

Vi har valgt å avgrense gjennomgangen av arealplansaker og andre dokumenter til høring 
hos NVE til det geografiske området som omfattes av nedbørfeltet til vassdraget 
Tistilbekken. Dette korresponderer ganske godt med det som var evakueringssonen pr. 

3 Juridisk seksjon i administrasjonsavdelingen. 
4 Region Øst, skred- og vassdragsavdelingen. 
5 Region Midt, skred- og vassdragsavdelingen. 
6 Seksjon for areal og sikring i skred- og vassdragsavdelingen. 
7 Seksjon for skred- og flomkartlegging i skred- og vassdragsavdelingen. 
8 Seksjon for vassdragsinngrep i energi- og konsesjonsavdelingen.  
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31.12.2020, men nedbørfeltet omfatter noen flere, eldre arealplaner i vest. Området 
innbefatter også de tre sentrale kvikkleireområdene “470 Hønsisletta”, “85 Fjelstad” og 
“94 Ask vestre”.  

1.3.2 Tidsmessig avgrensninger 
Mesteparten av planleggingen av utbyggingsaktiviteten i dette området skjedde fra om lag 
2001 og de første større utbyggingene startet opp midt på 2000-tallet (for eksempel 
Gjerdrum golfpark/Reguleringsplan for Nystulia B9). Arbeidsgruppen har derfor vurdert 
det hensiktsmessig å gå tilbake til 2001.  
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1.3.3 Innholdsmessige vurderinger 
Arbeidsgruppens arbeid har ikke omfattet å gjøre kvalitative vurderinger av innholdet i 
fagrapporter. Det har heller ikke vært gjort vurderinger av om saksbehandlingen har vært 
god nok til å oppfylle regelverkets krav. Arbeidet har heller ikke omfattet vurderinger av 
årsaksforhold eller ansvarsforhold. Videre har arbeidsgruppen ikke sett på 
forbedringsmuligheter når det gjelder NVEs organisering av arbeidet med kartlegging, 
arealplanlegging eller tiltak/inngrep. Mulige forslag til endring i regelverkskrav har vært 
holdt utenfor gruppens arbeid. 

1.4 Rapportens oppbygning 
Rapporten er bygget opp slik at det skilles mellom arbeidet med kartlegging, 
arealplanlegging og tiltak/inngrep.  

I pkt. 1 er det redegjort for bakgrunn og avgrensninger. 

Som grunnlag for gjennomgangen på de tre områdene i pkt. 3, gir vi pkt. 2 en generell 
presentasjon av rammene for NVEs arbeid på de utvalgte områdene. 

Pkt. 4 inneholder en tidslinje som viser oversikt over regelverk og sentrale tidspunkter i 
NVEs arbeid med kartlegging/utredning og arealplanlegging. 
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2 Rammer for NVEs arbeid 
2.1 Generelt om NVEs oppgaver som 

skredmyndighet 
2.1.1 Før 2009 - del av NVEs arbeid med vassdrag 

NVE har i lang tid arbeidet med kvikkleireskred knyttet til erosjonsproblematikk i 
vassdrag. Mange erosjonssikringstiltak som NVE har finansiert og gjennomført i 
samarbeid med kommunene, er begrunnet i forebygging mot kvikkleireskred. Som 
eksempel kan nevnes erosjonssikring langs Namsen som ble initiert etter “Vibstadraset” i 
1959. NVE har altså arbeidet med vassdragsrelaterte skred også før vi ble 
skredmyndighet. 

NVEs arbeid med kartlegging gikk inn i en ny fase fra 2001. Da ble det igangsatt et 
samarbeidsprosjekt mellom NVE, NGI, NGU9 og aktuelle kommuner i “Program for økt 
sikkerhet mot leirskred”, se pkt. 2.4.3 nedenfor. Som del av dette programmet, ble det 
også utarbeidet veiledere til hvordan kommunene skulle forholde seg til kartleggingen i 
plan og byggesaker, se pkt. 2.3.3 nedenfor. 

2.1.2 Fra 2009 – NVE nasjonal skredmyndighet 
NVE ble nasjonal skredmyndighet fra 200910. Sentrale punkter i St.prp. nr. 1 (2008-2009) 
var:  

• NVE skal bistå kommunene og samfunnet for øvrig med kompetanse og
ressurser innen forebygging av skader som følge av skred.

• Bakgrunnen var dels at utfordringene med skredfare i noen tilfeller er for store til
at kommunene klarer å håndtere dem alene, og dels et ønske om en mer helhetlig,
effektiv og styrket bistand ved å samle de statlige forvaltningsoppgavene innen
skredforebygging i NVE. Det ble presisert at NVEs arbeid må utvikles over flere
år.

• Det ble også presisert at det for ulike former for skred ikke er mulig å oppnå full
trygghet mot farer og skader i samfunnet, og at NVE skal legge en risikobasert
tilnærming til grunn og prioritere innsats og tiltak ut fra kost/nytte-vurderinger.

• I tillegg ble det presisert at samlingen av statlige oppgaver i NVE og styrking av
statlig innsats, ikke endrer kommunenes eller tiltakshavernes ansvar for å ivareta
sikkerheten mot skred i arealplanlegging og ved utbygging.

• NVEs arbeid som skredmyndighet bygger på at helhetlig ansvar for NVEs
forvaltningsoppgaver deles i følgende oppgaver:

o Kartlegge og informere om skredfare
o Gi faglig bistand og retningslinjer ved arealplanlegging og utbygging
o Planlegge og gjennomføre sikringstiltak

9 Norges Geologiske Undersøkelse. 
10 St.prp nr. 1 (2008-2009), på bakgrunn av St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnsikkerhet – samvirke og samordning. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/00612bd877fe492485d9ffd6c8fbbc5f/no/pdfs/stp200820090001oeddddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff6481eba7bf495f8532c2eeb603c379/no/pdfs/stm200720080022000dddpdfs.pdf
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o Overvåke og varsle skredfare
o Gi faglig bistand ved beredskapsplanlegging og under beredskap- og

krisesituasjoner.

De ulike oppgavene NVE har som skredmyndighet må altså ses i sammenheng. Nedenfor 
utdyper vi noe om kartleggingsoppgaver og arealplanleggingsoppgaver. 

2.1.3 Meld.St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene11 
De føringene som ble gitt gjennom denne stortingsmeldingen er sentrale i NVEs arbeid 
som skredmyndighet12. Meldingen beskriver ansvarsfordelingen mellom enkeltindivider, 
kommunen, fylkeskommunen og staten. Det grunnleggende ansvaret for å beskytte seg 
selv og egen eiendom ligger på den enkelte. Også NVEs ansvar beskrives. 

Det er presisert at NVE skal være en tydelig og samlende aktør innen flom- og 
skredforebygging. NVE oppgave er å bistå kommunene og samfunnet for øvrig med å 
håndtere utfordringene knyttet til flom og skred gjennom farekartlegging, 
arealplanoppfølging, gjennomføring av sikringstiltak, overvåking og varsling samt 
bistand ved hendelser. Både NVEs kartleggingsoppgaver og arealplanleggingsoppgaver 
er nærmere beskrevet i meldingen.  

2.1.3.1 Kartleggingsoppgaver 
NVE har som oppgave å stå for den statlige farekartleggingen av blant annet skred13. 
NVE fikk i oppgave å videreføre det statlige programmet for oversiktskartlegging, se pkt. 
2.4.3 nedenfor. Videre fikk NVE i oppgave å medvirke til fare- og risikokartlegging og 
detaljerte undersøkelser i utvalgte områder med høy risiko. I tillegg fikk NVE i oppgave å 
bidra til å utarbeide kartleggingsmetodikk og veiledere som kommuner og tiltakshavere 
kan benytte for å gjennomføre detaljkartlegging av områder som ikke blir kartlagt i statlig 
regi. 

Med grunnlag i bevilgninger over statsbudsjettet skal NVE på denne bakgrunn foreta 
kartlegginger i de områder med eksisterende bebyggelse der naturgitte forhold medfører 
størst risiko. Kommunene skal drive farekartlegging av både nyere og eldre bebyggelse 
som del av sitt ansvar for arealplanlegging og for lokal beredskap. 

2.1.3.2 Arealplanleggingsoppgaver 
NVE har som oppgave å bistå kommunene i deres arealplanlegging14. Denne faglige 
bistanden kan enten gis i form av: 

• Generell informasjon og veiledning
• Gi faglige råd i konkrete saker, eventuelt innsigelse

NVE gir kommunene informasjon, veiledning og råd i arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare i arealplaner. Det samme gjelder i spørsmål tilknyttet andre temaer innunder 

11 Meld.St. 15 (2011-2012) - Hvordan leve med farene - om flom og skred 
12 Også føringene i den årlige budsjettproposisjonen og tildelingsbrevet fra OED er sentrale.  
13 Kartleggingsoppgaven har ligget i seksjon for flom og skredkartlegging (SVK) siden NVE ble skredmyndighet i 2009. 
14 Plan- og bygningsloven § 3-2. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-15%20%2020112012/id676526/
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NVEs forvaltningsområde, slik som vassdragstiltak som må vurderes etter 
vannressursloven.  
 
NVEs bistand skal hjelpe kommunene i deres oppgaver som plan- og 
byggesaksmyndighet og beredskapsmyndighet for sine innbyggere. NVE skal på denne 
måten bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar som planmyndighet til å sørge for at 
kravene til sikkerhet mot flom og skred blir ivaretatt i kommuneplaner og 
reguleringsplaner. Videre skal NVE bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar som 
bygningsmyndighet til å sørge for at tilstrekkelig sikkerhet mot skred er vurdert og 
hensyntatt i byggesaksbehandlingen. NVEs bistand fritar ikke kommunene fra sitt ansvar. 

Et viktig grunnlag for NVEs bistand er kravet til at kommunen bare kan gi byggetillatelse 
kun der det er sikker byggegrunn15 og krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger, blant 
annet skred er oppfylt16, se pkt. 2.2.1 nedenfor.  

Realiseringen av reguleringsplaner i byggesaker og gjennomføring av ikke-
søknadspliktige byggetiltak i kommunene, er kommunens og tiltakshavers ansvar. NVE 
har ingen oppgaver knyttet til byggesaker. 

2.1.4 Meld.St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn17 
Meldingen gjennomgår risiko på ulike samfunnsområder. I kap.7 om alvorlige 
naturhendelser påpekes at plan- og bygningsloven er det sentrale virkemiddelet for å sikre 
god planlegging. Også sivilbeskyttelsesloven omtales. I pkt. 7.3 gjennomgås det statlige 
bidraget til å begrense skadevirkningene av flom og skred, inkludert NVEs bistand. 
Kvikkleireskred er ikke spesielt nevnt. Samtidig som meldingen omtaler NVEs oppgaver 
med å bistå kommunene med å forebygge flom- og skredskader, presiseres det at 
kartlegging i statlig regi ikke fritar kommuner fra ansvaret for kartlegging etter plan- og 
bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven. Det fritar heller ikke utbyggere fra ansvaret de 
har for å få utredet fare før ny utbygging.  

2.2 Regelverk - skred 
Regelverket for å ivareta sikkerhet mot kvikkleireskred sorterer ikke under OED/NVE, 
men KMD/DiBK og JD/DSB18. 

2.2.1 Plan- og bygningsloven 
Det har vært oppmerksomhet om sikkerhet knyttet til potensielt naturfareutsatt 
byggegrunn siden bygningsloven fra 1965. Det ble stilt krav til at «grunn kan bare 
bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot synking, vannsig, flom, ras e.l.»19). 
Dette ble videreført og forsterket i plan- og bygningsloven av 1985, og senere ytterligere 
vektlagt i gjeldende plan- og bygningslov fra 2008. Loven skiller mellom planfasen og 
byggefasen. Krav til sikkerhet kommer inn på ulike måter i både plandelen og 
byggesaksdelen. 

 
15 Plan- og bygningsloven § 28-1. 
16 TEK 17 § 7-1 og 7-3.  
17 Meld.St 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn 
18 Naturskadeloven § 20 om forholdsregler mot naturskader og nødvendige sikringstiltak omtales ikke nærmere. 
19Bygningsloven 1965 § 68. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/00765f92310a433b8a7fc0d49187476f/no/pdfs/stm201620170010000dddpdfs.pdf
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I plandelen er følgende bestemmelser sentrale: 
• § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

Bokstav h) «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, 
skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» 

 
• § 3-2 tredje ledd. Ansvar og bistand i planleggingen 

«Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den 
berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi 
planleggingsmyndighetene informasjon som skal ha betydning for 
planleggingen.» 

• § 4-2 Konsekvensutredninger 
«Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, herunder skred 
og flomfare skal være gjenstand for en vurdering mht. konsekvensutredning.» 
 

• § 4-3 Samfunnssikkerhet og Risiko- og sårbarhetsanalyse- ROS 
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten (kommunen) 
påse at ROS-analyse gjennomføres for planområdet eller selv gjennomføre dette. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsforhold og evt. endringer i slike forhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. 
Fare/risikoområder/sårbarhetsområder skal angis som hensynssoner fare (§§ 11-8 
og 12-6). Planmyndigheten skal i arealplanen vedta slike bestemmelser om 
utbygging i sonen, herunder forbud som er nødvendig for å avverge skade og 
tap». 

Plandelen inneholder i kapittel 11 bestemmelser om kommuneplan (§§ 11-1 – 11-18). I 
kapittel 12 er det regler om reguleringsplaner (§§ 12-1 – 12-17). Lovens kapittel 19 
inneholder regler om dispensasjon (§§ 19-1 – 19-4) som gir kommunen adgang til å 
fravike krav i konkrete saker.  
 
Loven er basert på at krav til sikkerhet skal være tilstrekkelig utredet i planfasen. Dersom 
sikkerheten for byggegrunnen i området/tiltaket ikke er (tilstrekkelig) vurdert i planfasen, 
vil sikkerhetskravene i byggesaksdelen/TEK17 uansett gjelde. 
 
Plandelen inneholder også regler om innsigelse (§§ 5-4, 11-16 og 12-13). Kommunen har 
myndighet til å treffe bindende arealplanvedtak. Det må skje innenfor de rammer og 
retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Bestemmelsene om innsigelse til 
kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner begrenser kommunens myndighet, der det 
er nødvendig for å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok 
ivaretatt. KMD har gitt nærmere retningslinjer for innsigelser i rundskriv H-2/14, se pkt. 
2.3.1 nedenfor. 

I byggesaksdelen er følgende bestemmelser sentrale:  
• § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold etc. 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak. 
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For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig 
nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av 
byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» 

 
• § 29-5 Tekniske krav 

«For å sikre at ethvert tiltak får en forsvarlig og tilsiktet levetid, skal det ved 
prosjektering og utførelse tas særlig hensyn til geografiske forskjeller og 
klimatiske forhold på stedet.» 

2.2.2 Byggteknisk forskrift (TEK) 
Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 om sikkerhet mot naturpåkjenninger med 
veileder utdyper og operasjonaliserer kravet til sikker byggegrunn i pbl. § 28-1 når det 
gjelder naturpåkjenninger, inkl. skredfare. Dette gjelder både for skred i bratt terreng og 
for kvikkleireskred.  
 
Forskriften har både et generelt krav om sikkerhet mot blant annet skred i § 7-120 og et 
spesifikt krav om sikkerhet mot skred i § 7-321. Det generelle sikkerhetskravet fantes også 
i tidligere versjoner av forskriften22. Det spesifikke kravet om sikkerhet mot skred er i 
hovedsak videreført fra tidligere forskrifter23. Det er imidlertid i TEK17 tatt inn enkelte 
presiseringer som gjelder kvikkleireskred.  
 
Metoden, fastsettelsen av tiltakskategori og sikkerhetsfaktor for vurdering av 
kvikkleireskredfare er ikke fastsatt i forskrift, men følger av NVEs og DiBKs veiledere. 

2.2.3 Byggesaksforskriften (SAK)  
Byggesaksforskriften (SAK10) har regler om tiltakshavers, ansvarlig søkers, ansvarlig 
prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende og kommunens ansvar i 

 
20 TEK17 § 7-1:   
«(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig 
ulempe fra naturpåkjenninger. 
(2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket.» 
21 TEK 17 § 7-3 
1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i 
skredfarlig område. 
(2) For byggverk i skredfareområde skal det fastsettes sikkerhetsklasse for skred etter tabellen under. Byggverk og 
tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at 
største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. 
 Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde 

 
For områder med fare for kvikkleireskred skal det fastsettes et tilsvarende sikkerhetsnivå. 
(3) Sikkerhetsklasse S1 omfatter også følgende tiltak der tiltaket har liten konsekvens for personsikkerhet og ikke omfatter 
etablering av ny bruksenhet: 
a) ett tilbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m² BRA i byggverkets levetid 
b) bruksendring og ombygging inntil 50 m² BRA. 
Tredje ledd omfatter ikke tiltak som fører til etablering av virksomhet som inngår i § 7-3 første ledd. Tredje ledd omfatter 
ikke tiltak som ligger innenfor områder med fare for kvikkleireskred.» 
22 TEK97 § 7-32 nr. 1 og TEK10 § 7-1. 
23 TEK97 § 7-32 nr. 2 og TEK10 § 7-3, jf. § 7-4. 
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byggesaker. Forskriften omtaler også bl.a. krav og unntak knyttet til tiltak, søknad, 
tillatelse og dokumentasjon - og sentral godkjenning.24  

2.2.4 Sivilbeskyttelsesloven – forskrift om kom. 
beredskapsplikt 

Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 pålegger alle kommuner å kartlegge hvilke uønskede 
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene 
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen25. Resultatet av dette arbeidet 
skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig ROS-analyse. Denne analysen skal 
kommunene bruke både i beredskapssammenheng, og når de behandler planer etter plan- 
og bygningsloven. ROS-analyse. Det er gitt nærmere regler for en slik ROS-analyse i 
forskrift om kommunal beredskapsplikt26. 

2.3 Veiledere, retningslinjer og rundskriv - skred 
2.3.1 Fra KMD27 og DiBK28 

Det er laget veiledere, retningslinjer og rundskriv både om forståelsen av selve kravet til 
sikkerhet og om de ulike myndighetenes oppgaver:  
 
Om kravet til sikkerhet 
 
• Rundskriv T-5/97“Arealplanlegging og utbygging i fareområder” erstattet av 

rundskriv “Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling” H-5/18  

Rundskrivet fra KMD redegjør for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar 
hensynet til samfunnssikkerhet. Rundskrivet gir en overordnet oversikt på området. 
Samfunnssikkerhet er et viktig hensyn som skal ivaretas i regional og kommunal 
areal- og samfunnsplanlegging. Dette følger blant annet av plan- og bygningsloven § 
3-1 første ledd bokstav h), som slår fast at planer skal «fremme samfunnssikkerhet 
ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 
materielle verdier mv.» Dette får blant annet betydning for hvilke områder som kan 
bygges ut og hvordan utbygging kan skje. Samfunnssikkerhet må være et 
gjennomgående tema i planlegging fra planstrategi til byggesak. 

• Temaveileder “Utbygging i fareområder”, 2008 og 2017 

Temaveilederen fra DiBK er et supplement til rundskrivet T-5/97 «Arealplanlegging 
og utbygging i fareområder». Temaveiledningen er til hjelp for kommunale plan- og 
byggesaksbehandlere og beskriver kommunens ansvar som forvaltningsmyndighet i 
byggesaksbehandlingen. Den beskriver også utbyggersidens ansvar, og angir hvilke 
sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. For å se 
byggesaksdelen i sammenheng med plandelen, er det vist til enkelte sentrale 
planbestemmelser. Veilederen omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger 
ved plassering og utbygging i fareområder. Den omtaler ikke laster som alle 

 
24 SAK inneholder også en bestemmelse om mindre fylling eller planering av terreng i § 4-1 bokstav e nr. 7 
25 Sivilbeskyttelsesloven § 14. 
26 Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. 
27 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
28 Direktoratet for byggkvalitet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-597-fareomrader/id108139/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-597-fareomrader/id108139/
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byggverk skal dimensjoneres for å tåle, som vind- og snølaster. Menneskeskapte farer 
og menneskeskapte vesentlige ulemper som f.eks. støy og forurensning fra avfall, er 
heller ikke omtalt. 

Om myndighetenes oppgaver 

• Rundskriv H-2/14 Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven 

Rundskrivet fra KMD beskriver hvordan berørte statlige og regionale organer kan 
fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i 
spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre 
grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Rundskrivet 
forklarer også at med berørt statlig organ menes det organ som av fagdepartementet 
er utpekt til å ivareta vedkommende sektors faglige interesser i planleggingen etter 
plan- og bygningsloven.  

Innsigelsesmyndighetens oppgave er først og fremst å formidle nasjonale og 
regionale mål og retningslinjer gjennom faglige råd og merknader, eventuelt med 
innsigelse dersom det er nødvendig. De kan som faglig råd også peke på at planen 
faglig sett ikke er god nok og derfor bør vurderes nærmere, eller at planen ikke 
tilfredsstiller formelle krav, for eksempel knyttet til plankart, bestemmelser eller 
planbeskrivelse med konsekvensutredning. 

2.3.2 Fra DSB  
• Veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – metode for risiko- 

og sårbarhetsanalyse (ROS) i planleggingen», 2017 
 

Veilederen fra DSB beskriver kommunens ansvar for samfunnssikkerhet og hvordan 
samfunnssikkerhet skal ivaretas i arealplanleggingen, herunder krav til ROS-analyse.  
Veilederen erstattet de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og 
bygningsloven: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av risiko og 
sårbarhet (2011) Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (2012).  

2.3.3 Fra NVE  
NVE har laget flere veiledere både om kartlegging/utredning av fare for kvikkleireskred 
og om arealplanlegging og skredfare: 

Om kartlegging/utredning av fare for kvikkleireskred 

• Bygging i kvikkleireområdet. Veiledning ved arealplanlegging og 
byggesaksbehandling, 2001. 

 
I forbindelse med “Program for økt sikkerhet mot leirskred” laget NGI29 i 2001 to 
veiledere. Disse lå som vedlegg til risikoklassifiseringen for hver kommune30.  
Veilederen for bygging i kvikkleireområder er senere erstattet av veilederne fra 2008, 

 
29 Den ble laget for NVE, og regnes derfor som NVE veileder. 
30 Se for eksempel rapporten til Gjerdrum kommune 14.1.2005.  
 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201600907/1866405
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nr. 7/2014 og nr. 1/2019 omtalt nedenfor. Den var imidlertid den første veilederen og 
dannet grunnlaget for de senere revisjonene i NVE-regi fra 2008. 

• Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner, 2001

Samtidig med utarbeidelsen av veilederen om bygging i kvikkleireområdet, ble det
også utarbeidet en veileder for små inngrep i kvikkleiresoner. Denne veilederen er
fortsatt del av NVEs veiledningsmateriell31. I tillegg er den tatt inn som vedlegg til
kvikkleireveileder 1/2019 i noe revidert form.

• Veileder "Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre
jordarter med sprøbruddegenskaper", 2008 32

NVE utarbeidet denne veilederen som et vedlegg til NVEs retningslinjer 1/1999
«Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag», se nedenfor. Veilederen er
blitt revidert i 2011 og 2014 og ble utgitt i foreløpig utgave i 2007. Versjonen fra
2014 ble erstattet av veileder 1/ 2019 publisert i desember 2020, se nedenfor.

Veilederen inneholdt en tabell som forklarer krav til sikkerhetsnivå i områder med
fare for skred i sprøbruddmaterialer. Videre inneholder veilederen anbefalinger av
geotekniske utredninger i arealplanlegging og byggesaksbehandling, råd om
grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger. I tillegg omtales krav om at geotekniske
vurderinger skal utføres av kvalifisert personell og hva kontrollen skal omfatte.

• Veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred33

Denne veilederen satte konkrete krav til grunnundersøkelser og dokumentasjon av
områdestabilitet ved utbygging innenfor de kartlagte faresonene. De samme kravene
ble stilt for tilfeller der grunnundersøkelser avdekker kvikkleire/sprøbruddmateriale
utenfor kartlagte faresoner. Veilederen anbefaler at det gjennomføres kvalitetssikring
av uavhengig foretak for større tiltak (tiltakskategori K3/K4). Dette er en anbefaling
som er videreført fra 2008 og 2011-utgavene (her opereres det kun med tre
tiltakskategorier, der K3 er for større tiltak som for eksempel bolig, næring- og
fritidsbebyggelse).

• Veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» 34

Kvikkleireveilederen fra 2014 ble revidert i veileder 1/2019. Den ble publisert på
NVEs nettsider 18.12.202035. Den nye veilederen vil erstatte veileder 7/2014 så snart
DiBK har endret veiledningen til TEK17 § 7-3 til å peke på den nye veilederen.

31 Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner, 2001 
32 Veileder - Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper, 2008  
33 Veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred 
34 Veileder 1/2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred 
35 At nummereringen på denne veilederen er langt tidligere enn publiseringsdato er resultat av at den har vært på høring i 
bransjen siden vinteren 2019, er blitt referert i eksterne publikasjoner, deriblant Norsk Geologisk Forening melding nr. 12, 
og flere skredhendelser i 2019. 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2008/retningslinjer2008_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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Justeringene er basert på ny kunnskap fra Naturfare programmet NIFS36. Som ledd i 
NIFS-programmet, var det et eget delprosjekt 6 på kvikkleire37. 

I tillegg er det lagt vekt på at prosedyre og metodikk skal være så enkelt som mulig 
og beskrevet mer i detalj hvilken kompetanse og erfaring som bør kreves for 
gjennomføring av utredninger.  

Om arealplanlegging og skredfare 

• Retningslinjer 1/1999 «Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte
områder»38

Selv om retningslinjen gjelder flom, er dette den første retningslinjen NVE har på 
temaet om sikkerhet i arealplanlegging 39. Retningslinjen har dannet grunnlag for 
senere NVE-retningslinjer og veiledere tilpasset senere regelverk, kunnskap og 
utviklingen av NVEs ansvarsområder.  

Retningslinjene ble utarbeidet primært med tanke på saksbehandlere i kommunene og 
internt i NVE basert på bestemmelsene i plan- og bygningslov fra 1985 og tekniske 
forskrifter til denne. Retningslinjene hadde kriterier for flomsikring av ulike typer 
verdier, samt for arealbruk i flomutsatte områder. NVE og andres ansvars- og 
myndighetsområder ble gjennomgått, herunder at NVE er statlig 
forvaltningsmyndighet for landets vassdrag, og dermed samarbeids- og høringspart 
med innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven innen temaene flom, erosjon 
og isgang. 

• Retningslinjer 1/2007 «Retningslinjer for planlegging og utbygging i
fareområder langs vassdrag - foreløpig utgave»40

Retningslinjen omtalte ansvar og roller i arealplanleggingen. Videre ble prosesser 
knyttet til vassdrag som kan utgjøre fare forklart. Kvikkleireskred ble uttrykkelig 
omtalt i eget punkt 4.3. I tillegg ble sikkerhetsnivå mot blant annet kvikkleireskred 
utdypet i forhold dagjeldende byggteknisk forskrift. Retningslinjen var en foreløpig 
utgave av retningslinjen fra 2008. 

• Retningslinjer 1/2008 «Retningslinjer for planlegging og utbygging i
fareområder langs vassdrag»41

Retningslinjen fra 2008 erstatter NVEs retningslinjer nr. 1/1999 «Arealbruk og 
sikring i flomutsatte områder» og NVEs retningslinjer nr. 1/2007 «Retningslinjer 
for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag - foreløpig utgave». 
Retningslinjen ble sist revidert 5. mars 2009. Retningslinjen er ment å være til 
hjelp for kommunale og private arealplanleggere og saksbehandlere på kommunalt, 

36 NVE rapport 43/2016 - NIFS sluttrapport  
37 NVE-rapport 14/2016 NIFS Delprosjekt 6 - Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred 
Rapporten ligger også i NVEs arkiv på sak 201207084. 
38 Retningslinjer 1/1999 - Retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder 
39 Arbeidet med retningslinjen har sin bakgrunn i NOU 1996:16, der kvantifiserte og differensierte krav til sikkerhet mot 
flomfare ble anbefalt. 
40 Retningslinjer 1/2007 - Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag - foreløpig utgave 
41 Retningslinjer 1/2008 - Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_43.pdf
https://asp.bibliotekservice.no/nve/title.aspx?tkey=22945
https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/1999/retningslinjer1999_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2007/retningslinjer2007_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2008/retningslinjer2008_01.pdf
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regionalt og statlig nivå som arbeider med arealplan og byggesak. Retningslinjen 
må ses i sammenheng med plan- og bygningslovens bestemmelser, samt forskrifter, 
rundskriv, retningslinjer og veiledninger knyttet til plan- og bygningsloven.  

• Retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar»42

Retningslinjen ble sist revidert mai 2014 og er fortsatt gjeldende. Retningslinjene
forklarer hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner.
Retningslinjen bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kravene til
sikkerhet mot flom og skred i byggteknisk forskrift (TEK10) med veileder.
Retningslinjene bør legges til grunn ved arealplanlegging i område som kan bli
utsatt for eller føre til fare. Retningslinjen kan også være til hjelp ved behandling
av dispensasjons- og byggesaker.

I retningslinjene er det tilrådd å bruke en trinnvis prosedyre for avklaring av
flom- og skredfare med økende detaljeringsnivå, fra kommuneplan via
reguleringsplan til byggesak (lagt inn på nynorsk fra retningslinjen):

o «Arealdelen til kommuneplan/kommunedelplan for arealbruk: Område
med potensiell fare (aktsemdsområde) blir identifisert. Arealbruken blir
vurdert med sikte på å unngå utbygging i aktsemdsområde i størst
mogleg grad. Aktsemdsområde blir i nødvendig grad merkte av som
omsynssoner med føresegner som forbyr eller set vilkår for tiltak og/eller
verksemder. Arealplankartet med arealføremål, omsynssoner og
føresegner skal sikre god nok tryggleik på oversiktsplannivå i
kommunen.

o Områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan: Fareområde blir
identifiserte og avgrensa, og faregraden blir talfesta etter tryggleiksnivåa
i byggteknisk forskrift. Dette vil seie at soner med skred- og flaumfare
blir markerte med dei sannsyna/gjentaksintervalla som er gitt i
tryggleiksklassene i byggteknisk forskrift. På plankartet blir fareområda
merkte av som omsynssoner med tilhøyrande føresegner som forbyr
utbygging eller seier kva for risikoreduserande tiltak som må
gjennomførast for å oppnå god nok tryggleik. Risikoreduserande tiltak
som er nødvendige for å oppnå god nok tryggleik, bør vere utgreidde,
medrekna bevaring av eksisterande, skreddempande skog.

o Byggesak: God nok tryggleik i høve til tryggleiksnivåa i byggteknisk
forskrift (TEK10) kapittel 7 skal vere dokumentert, jf. pbl § 28-1.»

• Veileder 2//2017 «Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging»43.

Veilederen bygger på gjeldende nasjonale føringer for samhandling mellom
kommunen og statlige myndigheter. NVE har i henhold til KMDs rundskriv H-
2/14 «Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven»

42 Retningslinjer 2/2011 - Flaum- og skredfare i arealplanar 
43 Veileder 2//2017 - Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging 

https://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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innsigelseskompetanse for nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til 
energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål.  

I veilederen klargjør NVE hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale 
interesser», eller som av andre grunner er av vesentlig betydning knyttet til NVEs 
saksområder, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig 
ivaretatt i planer etter plan- og bygningsloven.  Veilederen består av en 
innledende beskrivelse av NVEs oppgaver og saksområder, og to tabeller som gir 
en oversikt over hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder bør ivaretas på kommuneplan- og reguleringsplannivå, slik at en 
unngår innsigelse. 

• Kartbasert veiledningsløsning for reguleringsplan44

I denne veiledningsløsningen fra 21.10.2020 blir brukeren ledet gjennom ulike
kart som bør vurderes for å avklare om ett eller flere NVE-tema må behandles
særskilt i reguleringsplanen. Mer utfyllende informasjon om de aktuelle temaene
finner en i NVEs veiledere og retningslinjer. Dessuten finner en kartdata om flom
og skred blant annet i NVE Atlas, Skrednett og NVEs kartkatalog.

2.4 Kartlegging 
2.4.1 Kartlegging på ulike nivåer og til ulike bruksformål 

NVE skiller i dag mellom ulike typer/nivåer på kartlegging av skredfare: 

o Aktsomhetskart for kvikkleire er på det groveste alle områder under marin
grense og kan videre innsnevres til områder med «Mulig marin leire» basert på
NGUs kvartærgeologiske kart.

o Oversiktskartleggingen (regional kartleggingen): Slik oversiktskartlegging er
nykartlegging av faresoner for kvikkleire og viser potensiell fare for store
kvikkleireskred. Her utføres det ofte 1-2 boringer pr sone og baseres på
terrengkriterier.

o Soneutredninger (detaljkartlegging av kartlagte faresoner for kvikkleire). Slik
detaljkartlegging er utredning av den reelle sikkerheten til sonene med flere
grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i ofte flere kritiske snitt ihht til
kvikkleireveilederen (krav ved utbygging i kvikkleiresoner).

o Såkalt soneutredning «light» er en litt mindre detaljert soneutredning der det
utføres grunnundersøkelser som vurderes tilstrekkelige til å utføre
stabilitetsberegninger i antatt mest kritiske snitt for nærmere vurdering av
sikringsbehovet. De vil ofte ikke være tilstrekkelig for utbygging i sonen.
Denne type soneutredning er altså en mellomting mellom
oversiktskartlegging og detaljkartlegging av kartlagte faresoner. Slike
soneutredninger ble utført som et pilotprosjekt i perioden 2016-2019 for
kvikkleiresoner i Trøndelag og vurderes nå videreført på Østlandet.

44 Kartbasert veiledning for reguleringsplan 

https://arcg.is/T9rXy
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NVEs kartlegging har to ulike bruksformål: 
o Arealplanlegging / vurdering av inngrep

 Aktsomhetskart (inkludert oversiktskartleggingen) har som formål å
definere områder der faren må utredes nærmere ved ny utbygging og
påkalle generell aktsomhet ved terrenginngrep.

 Detaljkartleggingen gir grunnlag for NVEs råd og innspill i
arealplansaker.

o Vurdering av sikringstiltak i eksisterende bebyggelse
 Aktsomhetskart (inkludert oversiktskartleggingen) gir underlag for

NVEs og andre aktørers vurdering av behov for sikringstiltak knyttet
til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.

 Detaljkartleggingen gir grunnlag for sikring og prosjektering av
kritiske snitt.

2.4.2 Plan for skredfarekartlegging 
NVEs arbeid med farekartlegging av blant annet kvikkleire har vært gjort på grunnlag av 
Plan for skredfarekartlegging45. Kartleggingsplanen omtaler status og prioriteringer innen 
oversiktskartlegging og detaljert skredfarekartlegging i NVEs regi. Den detaljerte 
kartleggingen av faren for kvikkleireskred (soneutredning) er imidlertid ikke inkludert i 
kartleggingsplanen. Plan for oversiktskartlegging av kvikkleire er nærmere omtalt i 
delrapport 17/201146.  

Erfaring har etter hvert vist at det identifiseres færre nye kritiske soner i 
oversiktskartleggingen. Kartleggingen foregår nå stort sett i kystnære strøk der 
strandsoneproblematikk er sentralt. Metoden for kartlegging er i utgangspunktet utviklet 
for innlandsterreng og det har derfor vært behov for utvikling av metoden de siste årene. 
Dette har vært i fokus siden 2015 og fram til i dag. I 2019 og 2020 har det også vært 
fokusert på metodeutvikling for aktsomhetskart med sikte på å “friskmelde” deler av 
arealet under marin grense, samt innsamling av fareutredninger og geotekniske 
undersøkelser fra eksterne. 

2.4.3 Oversiktskartlegging 
Etter kvikkleireskredet i Rissa i 1978 ble det besluttet av Landbruksdepartementet 
/Naturskadefondet å sette i gang en kartlegging av faresoner for kvikkleire. Arbeidet med 
å innhente informasjon om faren for kvikkleireskred har pågått siden 1980.  

NGI fikk da i oppdrag fra Landbruksdepartementet å utføre oversiktskartlegging av 
"potensielt skredfarlige kvikkleireområder” på Østlandet og i Trøndelag på basis av 
kvartærgeologiske kart fra NGU. Med en slik nasjonal kartlegging var målet å identifisere 
områder som kunne være utsatt for store kvikkleireskred slik at man kunne gjøre riktige 
prioriteringer for å sikre mot erosjon og redusere fare. 

45 NVE rapport 14/2011 Plan for skredfarekartlegging 
46 NVE rapport 17/2011 Plan for skredfarekartlegging - delrapport kvikkleireskred 

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_14.pdf
https://asp.bibliotekservice.no/nve/title.aspx?tkey=20251
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NGI leverte gjennom 1980- og 1990-tallet rapporter på faresoner ved systematisk 
gjennomgang av kartblad for kartblad i kartserie M711. Rapportene ble sendt til de 
respektive kommunene. Disse kartene inneholdt ikke klassifisering av sonene, kun en grå 
skravering av utsatte områder. Østlandet og Trøndelag var prioritert i dette arbeidet. Det 
var likevel ikke alle kommuner som ble vurdert og klassifisert.  

Etter flere skred og fokus på store sikringsarbeider som NVE gjennomførte i 
kvikkleireområder, lanserte NVE i 2001 et «program for økt sikkerhet i 
kvikkleireområder» med rapport utarbeidet av NGI47.  Dette ble første gang lansert 
overfor media og omverdenen på avslutningsseremonien for det store sikringsarbeidet i 
Røesgrenda i Verdal på slutten av 90-tallet.  

Programmet klassifiserte alle de kartlagte kvikkleiresonene med en faregrad og en 
konsekvensklasse og produktet av disse; risikoklasse. Klassifiseringen legger et grunnlag 
for å prioritere hvilke soner som bør utredes videre for å finne den reelle sikkerheten som 
grunnlag for mulig sikring og prosjektering av sikringstiltak Målet med programmet ble 
formulert slik (Faktaark nr. 1/ 2002):  

“Program for økt sikkerhet mot leirskred skal bidra til tryggere lokalsamfunn ved å 
redusere faren for tap av menneskeliv og verdier som følge av leirskred. 
Kunnskapene om områder med kvikkleire skal bli bedre og mer tilgjengelige, og 
skredfarlige områder skal kunne vurderes samlet. Dette vil bedre grunnlaget for å 
ta hensyn til skredfare ved arealplanlegging og utbygging, og til en bedre 
prioritering av sikringstiltakene. Til sammen vil dette redusere risikoen ved skred.” 

I perioden frem til år 2000 besto arbeidet i å kartlegge fareområdenes beliggenhet og 
utstrekning.  Oversiktskartleggingen avdekket store arealer med potensiell skredfare, fram 
til da 500 km2 fordelt på ca. 1 500 soner. De fleste sonene er bebygde, mange tett 
bebygde. Kartleggingen ble utført på grunnlag av økonomisk kartverk, og det ble 
utarbeidet rapporter for hvert kartblad i M711-serien.  

Oppdragsgiver på statlig side har variert. Fram til og med 1995 var oppdragsgiver Statens 
Naturskadefond, i perioden 1996-2003 Statens Kartverk, i perioden 2004-2008 NGU, og 
NVE fra 1.1.2009. 

Ettersom det kun er areal under marin grense som kartlegges, ble det i 2015 besluttet å gå 
over til kommunevis kartlegging i utvalgte areal i stedet for kartlegging av kartblad.  

2.4.4 Faregrad, konsekvens og risikoklassifisering  
NGI fikk ved starten av 2000-tallet i oppdrag fra NVE å utarbeide en metode for å 
klassifisere de allerede kartlagte sonene48.  

I perioden 2000 til 2006 ble det foretatt en faregrad-, konsekvens- og risikoklassifisering 
av de kartlagte sonene. Slik klassifisering av kartlagte kvikkleiresoner ble utført av NGI 
fra 2000.  

47 Saksnr. 200100097 gjelder perioden 2001-2006. Dok 50 i denne saken viser at det var oppstartsmøte for blant annet 
Gjerdrum kommune i mars 2003. Referatet ligger ikke digitalt i arkivet. Saksnr. 200702567 gjelder fra 2007 og fremover. 
48 NGI hadde etablert en database for kvikkleire-soner. 
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I 2001 kom de første kartene med kommunevise klassifiserte soner. Trondheim, Melhus 
og Skaun var først. Kartene ble gjenstand for en grundig overleveringsprosess, der 
kartene/rapportene ble presentert for politikerne og for teknisk avdeling i 
kommunene. Også media var til stede. Erfaringen har vært at denne formen for 
overleveringsprosess har gitt økt oppmerksomhet i mange av de utsatte kommunene.  

Alle sonene var risikoklassifisert i 2006. 

Etter 2006 har faregrad, konsekvens og risiko-klassifisering av soner vært del av 
oversiktskartleggingen. Metodedokumentet ble oppdatert i 2008. Metodedokumentet ble 
senest oppdatert i 2020 og gitt ut som NVE ekstern rapport 9/202049.  

I perioden fra 2015 og fram til i dag er det også utviklet metoder for å inkludere 
utløpsområder og inkludere terreng i strandsonen inn i kartleggingen gjennom 
Naturfareprosjektet NIFS50, revisjoner av kvikkleireveilederen og Metodedokumentet for 
klassifisering av kvikkleiresoner. 

2.4.5 Detaljutredning av kvikkleiresoner 
Videre utredning/ detaljutredning av kvikkleiresoner startet rett etter «program for økt 
sikkerhet mot leirskred» i 2001.  

For flere av de kartlagte sonene startet nærmere utredning ganske umiddelbart. Et 
eksempel på dette var sonene i Skaun (Buvika, Børsa og Viggja) i Trøndelag, der det i 
2002 ble satt i gang kartlegging og detaljutredning som grunnlag for et stort 
sikringsprosjekt i Skaun som bl.a. sikret sentrumsområdene i Buvika og Børsa51.  

Regionkontorene har hatt ansvar for detaljutredninger og hvordan disse er fulgt opp, 
prioritert og sikret, samt for oppdatering av soner etter sikring.  

2.4.6 Database for kvikkleiresoner og innmeldingsløsning 
Etter diskusjoner rundt rettigheter til kvikkleire-data mellom NGI og NVE, ble det i 2012 
inngått en avtale mellom NVE og NGI om overføring av data fra NGIs 
kvikkleiredatabase.  På grunnlag av denne avtalen fikk NVE en oppdatert database 
201352.  

Kvikkleire-veilederen fra 2014 inneholdt et skjema for innmelding av nye kvikkleiresoner 
til NVE. Samme år opprettet NVE også en egen e-post for innmelding av soner. Det kom 
imidlertid få innmeldinger. Inntil 2014 var det kun NGI som meldte inn soner.  

49 NGI rapport 20001008-2. Vurdering av risiko for skred. Metode for klassifisering av kvikkleire-soner. Først utgitt i 
2001, senere revidert i 2002 og 2008. Revidert som NVE Ekstern rapport 9/2020, desember 2020 NVE Ekstern rapport 
9/2020 Oversiktskartlegging og klassifisering av faregrad. Metodebeskrivelse. 
50 Omtalt i pkt. 2.3.3 ovenfor. 
51 Saksnr. 200100097. 
52 Saksnr. 200702567-52. 

https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_09.pdf
https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_09.pdf
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Fra 2015 ble arbeidet med NVEs database organisert slik at det kun var NVE som har hatt 
adgang til å justere i databasen53.  

I 2018 ble skjemaet erstattet av en elektronisk innmeldingsløsning på nett54. Løsningen 
omfattet innmelding av endringer i soner og innmelding av nye soner. 
Innmeldingsløsningen benytter Altinn som innloggingsportal og finnes som skjema NVE-
0037 "Innmelding av kvikkleiresoner". For å melde inn soner må man rapportere for sin 
bedrift55. Innmeldte soner gjennomgås av geoteknisk kompetanse iht. interne rutiner i 
NVE før det legges ut på NVE Atlas. 

Målet med løsningen har vært at informasjon om faresoner for kvikkleireskred skal gjøres 
tilgjengelig for allmennheten via NVEs nettsider og NVE Atlas og at de enkelt kan 
oppdateres. Bakgrunnen var dels at det lenge var savnet et system for oppdatering og 
innmelding av endringer i kvikkleiresonene, og dels behovet for å få meldt inn nye soner 
fra andre (spesielt konsulenter som utfører soneutredingene). Endringer av 
kvikkleiresoner kan for eksempel være aktuelt etter detaljutredning og utført sikring som 
fører til endring av faregraden. Innmelding av nye soner er til dels et resultat av at det har 
utviklet seg en ny praksis for dokumentasjon av områdestabilitet i det geotekniske 
miljøet. Denne praksisen innebærer blant annet at det nå også blir meldt inn nye faresoner 
ved planlegging for utbyggingsprosjekter. 

NVE jobber med å få oppdatert soner, både i forbindelse med egne soneutredninger og 
etter utført sikring, samt godkjenning av soner som kommer inn i forbindelse med bygge- 
og arealplansaker via innmeldingsløsningen. Det har ikke vært noe krav til innmelding av 
dette til NVE. I kvikkleire-veileder 1/201956 er dette tatt inn som et trinn i prosedyren og 
NVE har jobbet mot OED for å få til en innmeldingsplikt. NVE har i brev 29.5.2020 til 
OED foreslått en lovfestet innmeldingsplikt i plan- og bygningsloven for 
naturfareutredninger og geotekniske grunnundersøkelser57. OED har i januar 2021 tatt 
kontakt med KMD for å diskutere forslaget.  

I de senere år har det vært større oppmerksomhet om en nasjonal prioritering av 
detaljutredninger i NVE. I denne sammenheng ble det i 2019 utviklet en digital løsning 
for sortering av soner tilknyttet kvikkleiresone-databasen i våre kartløsninger som et 
verktøy i denne prioriteringen.  

2.4.7 Innsamling av geotekniske data 
I forbindelse med Naturfareprosjektet NIFS58 2012-2015 ble det innledet et samarbeid 
mellom de statlige etatene SVV, BaneNor, NGU og NVE for utvikling av NADAG 
(NAsjonal DAtabase for Grunnundersøkelser)59 . NADAG driftes i dag av NGU og 

53 Oppgaven med teknisk drift av databasen har ligget i seksjon for GIS i hydrologisk avdeling (fra nyttår er denne 
seksjonen overført til avdeling for IKT og informasjonsforvaltning og heter seksjon for geomatikk. 
54 https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/innmelding-av-kvikkleiresoner/ 
55 For å kunne gjøre det må daglig leder e.l. delegere denne rollen i Altinn til den som skal benytte skjemaet. Kun 
organisasjoner med Altinn-rollen Energi, Miljø og Klima kan benytte innmeldingsløsningen. 
56  Veileder 1/2019 - Sikkerhet mot kvikkleireskred 
57 Saksnr. 201207365-26. 
58 Omtalt i pkt. 2.3.3 ovenfor. 
59 Saksnr 201207734 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/innmelding-av-kvikkleiresoner/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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finnes på NGU sine kartløsninger. Dette som et svar på Meld. St. 15 (2011-2012) 
Hvordan leve med farene som et mottaksapparat for geotekniske rapporter og spesielt 
geotekniske grunnundersøkelser.   

NVE har siden Meld. St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene60 samlet inn 
geotekniske rapporter og grunnundersøkelser utført i forbindelse med kartlegging og 
utredning av kvikkleiresoner i en rapportdatabase. Her har også geotekniske rapporter 
som er samlet inn gjennom arealplaner blitt samlet. Blant annet på grunn av utfordringer 
med rettigheter til disse rapportene, har denne databasen ikke vært publisert.  

NVE har i samarbeid med etatene jobbet med rettighetsspørsmålet til rapporter knytte til 
NADAG. I brev av 27.11.2019 ber NVE kommunene sende inn geotekniske rapporter til 
NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner61. 

NVEs rapportdatabase vil bli overført til NADAG. De senere årene har 
grunnundersøkelser blitt direkte overført til NADAG og rapporter i forbindelse med 
utredinger lagt på NVEs nettsider for de respektive kommunene. Dette omfatter blant 
annet 3865 grunnundersøkelser fra tidligere oversiktskartlegging av fare for 
kvikkleireskred mellom 1980 og om lag 2005. Disse er blitt kartfestet og digitalisert, og 
ble sendt fra NVE til NADAG i desember 2020. 

I et samarbeid med Statens vegvesen ble SVV sine kvikkleireområder og 
kvikkleirepunkter lagt ut på NVE Atlas i 2016. Dette er antatt/påvist 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i SVV sine grunnundersøkelses rapporter. 

2.4.8 Kartlegging av kritiske punkt 
Gjerdrum kommune søkte 15.1.2019 om tilskudd fra NVE til kartlegging62 av bekker i 
kommunen under NVEs tilskuddsordning for kritiske punkt i bekker og bratt terreng63. 
NVE ga tilsagn om tilskudd 28.1.201964, og rapporten forelå 16.10.201965.  

Kartleggingen er gjennomført av Norconsult med hydrologisk kompetanse og bistand fra 
folk fra kommunen som er kjente på stedet. Det er kartlagt kritiske punkt bl.a. i 
Tistilbekken og Bråstadbekken.  

Kartleggingen er en første vurdering av hvor det er nødvendig å gjøre ytterligere 
undersøkelser om behov for tiltak, som rensk av bekkeløp, flomsikringstiltak eller utsjekk 
av kapasitet på stikkrenner, bruer og kulverter for å unngå problemer med flom og 
overvann66. Behov for erosjonssikring er ikke særskilt vurdert siden rapporten vurderer at 
hele ravinelandskapet i Gjerdrum er utsatt for erosjon og ras. Ras har ikke vært et 
vurderingstema i rapporten ettersom det krever geoteknisk kompetanse.  

60 Meld.St. 15 (2011-2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred 
61 Brevet ligger på NVEs nettside. Saksnr 201801231-14. 
62 NVEs tilskuddsordninger gis primært til gjennomføring av sikringstiltak. Noe kartlegging vil være del av arbeid for 
sikringstiltak. Det er imidlertid ikke en egen tilskuddsordning for kartlegging av kvikkleire.  
63 201842021 
64 201842021-12. 
65 201842021-54. 
66 Gjerdrum kommune vedtak en overvannstrategi 27.11.2019. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/65e3e88d0be24461b40364dd61111f21/no/pdfs/stm201120120015000dddpdfs.pdf
https://www.ngu.no/upload/Kart_og_data/nadag/201801231-14-Brev_om_innsending_til_NADAG_og_kvikkleiresoner_27112019.pdf
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Resultatet av kartleggingen avdekker kritiske punkt i Tistilbekken67 i rød kategori i ROS-
analysen ved samløpet mellom Tistilbekken og Brådalsbekken/golfbanen og nedstrøms. 
Her anbefales det å utbedre kulvertene og sikre. Rapporten viser også til et kritisk punkt i 
Bråstadbekken68  i rød kategori ved ROS-analyse der det anbefales å etablere 
fordrøyningsbasseng eller senkning av ny kulvert. 

Rapporten har følgende anbefaling angående ras: «Basert på samtaler med kommunen 
kan det anbefales å innhente en geotekniker for å undersøke hvilke sikringstiltak som bør 
innføres i ravinelandskapet. Det anbefales å starte med områdene hvor man vet at det er 
stor bevegelse ved eksisterende bebyggelse. Det anbefales så å ta en runde med NVE for 
å avklare ansvarsfordeling med tanke på sikring av denne typen landskap.» Det er laget 
et overordnet aktsomhetskart for å vise erosjonsutsatte områder i kommunen knyttet til 
flom. Anbefalingen i rapporten går ut på å prioritere tiltak i de områdene som er vurdert å 
være i rød kategori i ROS-analysen. Tistilbekken er vurdert som den minst kritiske av 
disse fordi de kritiske punktene her ligger lengst unna bebyggelse. Det anbefales å gjøre 
en nøyere vurdering av de rasutsatte områdene ved hjelp av geotekniker for å få 
tilstrekkelig sikret disse. 

2.5 Arealplanlegging 
2.5.1 Generell informasjon 

NVEs arbeid med arealplanlegging tar utgangspunkt i at en arealplanlegging som tar 
hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra 
disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. 

I tillegg til det veiledningsmateriellet som er omtalt under pkt. 2.3.3 ovenfor, bidrar NVE 
med ulike former for generell informasjon: 

• NVEs nettside om flom og skred69

Generell informasjon om hva NVE kan bidra med til kommunenes
arealplanlegging finnes på NVEs nettsider om flom og skred. Det er egne sider
om kartlegging og arealplanlegging. Det er også en egen side om skred. I tillegg
finner man på denne nettsiden en kobling til skrednett. Dette er en sammenstilling
av skredrelaterte data og informasjon og er et verktøy til bruk i
skredforebyggende arbeid70.

• Fagsamlinger

NVE er både arrangør av egne fagsamlinger og deltar på andres fagsamlinger.

NVE startet med kommunesamlinger i 2010. Kommunesamlingene skal sette
fokus på helhetlig planlegging i nedbørfelt, og har som mål at samfunnet skal bli
enda bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser i fremtiden. Samlingene

67 Pkt. 5 og 6. 
68 Pkt. 1. 
69 https://www.nve.no/flaum-og-skred 
70 www.skredregistrering.no 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/?ref=mainmenu
https://www.skredregistrering.no/#Forsiden
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arrangeres for ansatte i kommuner, fylkeskommuner, statsforvalteren og 
konsulentselskap. 

Det har vært tre kommunesamlinger for Gjerdrum kommune. Kommunen har 
deltatt på to av disse.  

2011 – Lillestrøm/Gjøvik - ingen deltakere fra Gjerdrum kommune 
2014 – Sarpsborg – 1 deltaker fra Gjerdrum kommune 
2019 – Skjetten – 1 deltaker fra Gjerdrum kommune 

NVE har ellers deltatt og holdt innlegg på regionale fellesmøter for flere 
kommuner, arrangementer i regi av Norsk kommunalteknisk forening, og andres 
fagsamlinger, overleveringsmøter kvikkleirekart, VærSmart! (Mdir/ FM 
kursopplegg i klimatiltpasning for kommunene) mv. I tillegg deltar NVE jevnlig 
med innlegg på KMDs årlige nettverkssamlinger for kommunal- og regional 
planlegging og enkelte år på DiBKs Byggesaksdagen.  

• Det har ikke vært særskilte kommunemøter med Gjerdrum kommune

Vi har ikke klart å finne at det har vært særskilte kommunemøter med
Gjerdrum kommune.

• Sjekkliste for reguleringsplan

Fra om lag 2013 har NVE hatt sjekkliste som hjelpemiddel for kommunene.
Denne er ligger på NVEs nettside71, og blitt lagt ved eller vist til i NVEs
uttalelser til reguleringsplaner. Sjekklisten er senere blitt revidert, siste gang i
2016.

2.5.2 Innspill i konkrete arealplansaker 

2.5.2.1 Utviklingen i NVEs oppfølging 
Det har skjedd en gradvis styrking av arbeidet med arealplanlegging i NVE etter flommen 
på Østlandet i 1995, med påfølgende NOU og Stortingsmelding. Bistand til og oppfølging 
av kommunene i arealplansaker ble en prioritert satsing fra slutten av 1990-tallet, med 
økte ressurser/kompetanseoppbygging i NVE.  

Det er likevel først et stykke ut på 2000-tallet at NVE systematisk begynte å gi uttalelser 
til kommunale arealplaner om forhold knyttet til vassdrags- og grunnvannsspørsmål, 
flom- og erosjonsfare, fare for vassdragsrelaterte skred (kvikkleireskred) og energianlegg. 
NVE fikk innsigelseskompetanse på skred i 2009. 

Som høringspart til kommunale arealplaner og dispensasjoner, mottar NVE årlig ca. 
3.000 arealplaner og dispensasjoner på høring og offentlig ettersyn. Saksmengden for 
NVE har de siste årene vært ca. 9000 inngående dokumenter og ca. 4500 utgående 
dokumenter. I 2020 var det ca. 10000 inngående dokumenter. Saksbehandlingen av 
arealplaner skjer på regionkontorene, og arbeidet med arealplanlegging er koordinert fra 
SVA. Arealplansaksbehandlere benytter seg i stor grad av NVEs fageksperter i arbeidet. 

71 Sjekkliste for reguleringsplan 

https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
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Ved vurdering av planområder under marin grense og i kjente kvikkleireområder trekkes 
ofte NVEs 5 geoteknikere inn.  

NVE er ikke høringspart i kommunale byggesaker. Unntaket er dispensasjonssaker (fra 
planer eller bestemmelser), der NVEs saksområder er berørt. 

2.5.2.2 Generelle vurderinger og prioriteringer 
NVEs oppfølging av konkrete arealplansaker bygger på flere vurderinger og 
prioriteringer: 

• Ved mottak av arealplanforslag vurderer vi om planen berører NVEs saksområder. 
NVE uttaler seg bare til planer der vi mener vesentlig flom- og skredfare eller andre 
vesentlige hensyn under NVEs forvaltningsområder ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

• NVEs oppfølging avhenger også av hvilket stadium i planfasen man er. NVE får 
tilsendt oppstartvarsel med eventuelt forslag til planprogram og planer til offentlig 
ettersyn (høring) av utkast til plan.

• NVEs oppfølging avhenger dessuten av hva slags type plan det gjelder. For å bistå i 
de sakene der vi mener det er størst behov, prioriterer NVE generelt å gi innspill til 
kommune(del)planer og områdereguleringsplaner. For detaljreguleringsplaner gir 
NVE konkrete innspill der kommunen ber om det eller NVE ser at kommunen har et 
særskilt behov for oppfølging i forhold til våre saksområder. For 
detaljreguleringsplaner i kommuner der verken NVE har sett et særskilt behov eller 
kommunen har bedt om konkret bistand, gir NVE generelle uttalelser ved 
planoppstart og offentlig ettersyn. 

NVE har formidlet disse prioriteringene til kommunene72:

o Brev 23.6.2014 fra NVE «Hensyn til flom- og skredfare i arealplaner – NVEs 
bidrag» til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn73.  Hovedbudskapet i 
brevet var at kommunene har ansvaret for at det blir tatt hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner, slik at ny utbygging er tilstrekkelig sikker. NVE bidrar 
ved å utvikle verktøy i form av retningslinjer, veiledere og kart, og ved å formidle 
kunnskap. NVE ønsker å gi innspill tidlig i planleggingen, gjerne i dialog med 
kommunen ved planoppstart eller i regionalt planforum. For å effektivisere NVEs 
ressursbruk er det ønskelig at kommunene gjør det tydelig hva de trenger særlig 
hjelp fra NVE til å vurdere.

o Brev 29.9.2017 fra NVE «NVEs bistand og verktøy til arealplanlegging» til 
kommunene74. Hovedbudskapet i brevet var at NVE har utarbeidet en ny veileder 
(nr. 2/2017) om nasjonale og regionale interesser innen NVEs saksområder, til 
hjelp for kommunene og andre offentlige og private aktører som driver med 
arealplanlegging. For å få tid til tettere oppfølging av kommuner med store 
utfordringer knyttet til NVEs saksområder, vil NVE som høringspart i plansaker 
prioritere kommune(del)planer og områdereguleringsplaner. Vi vil også prioritere 
reguleringsplaner der kommunen ber om bistand til konkrete faglige 
problemstillinger. Kommunene kan ikke forvente å få uttalelse til alle

72 NVE/OED har også orientert KMD om disse prioriteringene. 
73 Saksnr. 201403352-1. 
74 NVEs brev til kommunene 29.9.2017, publisert på NVEs nettside. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE. Når kommunen ønsker 
hjelp til å vurdere flom- og skredfare, f.eks. fordi kommunen finner det vanskelig 
å gjøre dette selv, ber vi om at kommunen tar særskilt kontakt om dette. 

• Videre gjør NVE en grovsortering av kommuner basert blant annet på størrelse på 
kommune, grunnforhold og topografi ut fra vurdering av risiko. 

• Ved vurdering av konkrete planer tar NVE i tillegg hensyn til om de geotekniske 
vurderingene/dokumentasjonen er gjennomført av firma/personer med god faglig 
kompetanse.

2.5.2.3 Spesielt om geotekniske vurderinger i arealplansaker 
I arealplansakene gjør de som arbeider med disse sakene i NVE en enkel vurdering av om 
rapportene synes å ha basert seg på metoden i NVEs veileder om kvikkleire. Dersom 
medarbeiderne er i tvil, rådspørres andre medarbeidere i NVE med særskilt geoteknisk 
kompetanse. Vi anbefaler noen ganger at det gjøres en uavhengig kvalitetssikring av 
rapporter. 

2.5.3 Konkret vurdering av Gjerdrum kommune 
NVEs vurdering av Gjerdrum kommune har hele perioden vært at dette er en kommune 
med høy risiko. Gjerdrum kommune har derfor blitt fulgt opp grundigere enn mange 
andre kommuner fra NVE. Dette fremgår også av gjennomgangen i pkt. 3 nedenfor.  

2.5.4 Innsigelser 
NVE kan fremme innsigelse til kommunale arealplaner innen våre saksområder, men har 
ikke plikt til å fremme innsigelse. Dette gjelder for eksempel der det er manglende eller 
utilstrekkelig avklaring av kvikkleireskredfare og/eller manglende dokumentasjon av 
tilstrekkelig sikkerhet for planlagt utbygging. Arealplaner med innsigelse kan ikke 
realiseres før innsigelsen er løst, dvs. at den er trukket av NVE. 

NVE har de siste årene hatt ca. 130 innsigelser årlig, noe varierende fra år til år. En 
betydelig andel av NVEs innsigelser er fremmet på grunn av at kvikkleireskredfare er 
utilstrekkelig utredet og tatt hensyn til i planer for utbygging iht. gjeldende regelverk (pbl. 
og TEK17) med veiledere.  

NVE trekker ikke en innsigelse før kommunen har sørget for at det NVE krever i 
innsigelsen blir innfridd i den aktuelle arealplanen med bestemmelser. Hvis det kreves 
sikringstiltak for at tiltak i en reguleringsplan skal være realiserbare, må det foreligge 
dokumentasjon fra fagekspert (f.eks. geotekniker hvis kvikkleire). Denne 
dokumentasjonen må vise hvilke sikringstiltak som skal til for at tiltak i 
reguleringsplanen kan skje i tråd med kravene til sikkerhet mot skred. I tillegg til 
fagutredning/dokumentasjon, må eventuelle nødvendige sikringstiltak være 
beskrevet/innarbeidet i planen med bestemmelser før NVEs innsigelse vil bli trukket. 
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De fleste innsigelser knyttet til skredfare løser seg ved at innsigelsen tas til følge. Dette 
betyr at planen endres i tråd med innsigelsen. For eksempel at eventuelle nødvendige 
skredvurderinger gjøres, sikringstiltak beskrives eller «umulige» områder/enkelttiltak tas 
ut av planen. 

2.5.5 Bekymringsmeldinger 
NVE mottar bekymringsmeldinger fra privatpersoner og foretak. Disse videresendes 
normalt til kommunen for oppfølging som rette myndighet. RØ har i 2019/2020 etablert 
en excel-basert oversikt over bekymringsmeldinger/melding om hendelser for å lette 
regionkontorets oppfølging. I 2020 ble det registrert 35 bekymringsmeldinger/meldinger. 
Det er et økende behov for oppfølging av slike meldinger.   

2.6 Tiltak i vassdrag og grunnvann 
2.6.1 Regelverk 

Vannressursloven fra 2000 gjelder for vassdragstiltak og grunnvannstiltak. Som 
vassdragstiltak regnes vassdragsanlegg og alle andre tiltak i vassdraget som etter sin art er 
egnet til å påvirke vannføringen, vannstanden, vassdragets leie eller strømmens retning og 
hastighet eller den fysiske og kjemiske vannkvaliteten på annen måte enn ved 
forurensning75. Grunnvannstiltak er ikke nærmere definert i loven, men er en 
samlebetegnelse for «grunnvannsuttak» og «annen rådighet eller påvirkning av 
grunnvann», og er ment å forstås i samsvar med definisjonen av vassdragstiltak.  

Konsesjonsplikt for nye vassdragstiltak gjelder dersom et vassdragstiltak kan være til 
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget76. Dersom et tiltak 
utenfor vassdraget kan være til påtakelig skade eller ulempe i vassdraget, kan også dette 
være konsesjonspliktig etter vannressursloven. Det er også konsesjonsplikt for nedlegging 
av vassdragsanlegg dersom nedleggingen kan føre til påtakelig skade eller ulempe77. For 
grunnvannstiltak inntreffer konsesjonsplikt dersom det kan være til nevneverdig skade 
eller ulempe for allmenne interesser knyttet til grunnvannet78.  

Grensen for konsesjonsplikt etter vannressursloven innebærer en skjønnsmessig 
vurdering av virkningene et tiltak kan ha for vassdraget eller grunnvannet. Det er kun 
ulempene for allmenne interesser i vassdraget som vurderes. Det kan være vanskelig for 
en aktør å selv vurdere konsesjonspliktens grense. Det er derfor bestemmelser i 
vannressursloven om at det kan kreves at konsesjonsmyndigheten gjør en bindende 
forhåndsvurdering av konsesjonsplikten for vassdrags- og grunnvannstiltak79. Dette skal 
være en enkel forhåndsvurdering av tiltakets virkninger for allmenne interesser.  

Konsesjonspliktige vassdrags- og grunnvannstiltak som også behandles etter annet 
lovverk, kan samordnes i de tilfellene der en slik samordning vil ivareta hensynene bak 
vannressursloven80. Samordningsbestemmelsen gjelder for tiltak som: 

75 Vannressursloven § 3. 
76 Vannressursloven § 8. 
77 Vannressursloven § 41. 
78 Vannressursloven § 45. 
79 Vannressursloven §§ 18 og 45. 
80 Vannressursloven § 20. 
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a) må ha tillatelse etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 7
annet ledd eller § 10;

b) må ha tillatelse etter forurensningsloven § 11 eller etter forskrift med hjemmel i
forurensningsloven;

c) må ha dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre
vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, eller utføres som skjøtselstiltak
etter naturmangfoldloven § 47;

d) Er tillatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven; eller
e) er godkjent med hjemmel i forskrift etter skogbrukslova § 7 eller jordlova § 11.

2.6.2 Veiledere – vassdragstiltak 

• Veileder 1/2017 «Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av
vassdrags- og grunnvannstiltak» 81

Veilederen forklarer hvordan vi behandler tiltak etter vannressursloven. Veilederen 
erstatter veileder 1/2002 «Behandling etter vannressursloven mv. av vassdragstiltak og 
tiltak som kan påvirke vassdrag og grunnvann». Veilederen fra 2017 er under revisjon 
mht. endringer i vannressursloven for grunnvannstiltak gjeldende fra 1.1.2018.  

• Intern veileder «Vassdrags- og grunnvannstiltak – intern veileder for NVEs
saksbehandling», 2017

Det er også utarbeidet en intern veileder for saksbehandlingen av vassdrags- og 
grunnvannstiltak82. Veilederen beskriver særlig hvordan NVE ivaretar henvendelser i 
enkeltsaker som ikke krever behandling etter vannressursloven (veiledningssaker) og 
bruk av samordningsbestemmelsen i vrl. § 20. Denne veilederen er også under revisjon. 

2.6.3 Organisering av arbeidet med vassdrags- og 
grunnvannstiltak internt i NVE 

EKKI behandler alle konsesjonssøknader for vassdrags- og grunnvannstiltak. EKKI 
vurderer konsesjonsplikt for alle meldinger om nye vassdrags- og grunnvannstiltak. 
Ansatte ved skred- og vassdragsavdelingen (SV), som jobber med arealplansaker, 
vurderer samordning av vassdrags- og grunnvannstiltak med reguleringsplaner. SV 
konferer ofte med EKKI om konsesjonsplikt for tiltak. Både SV og EKKI bruker 
samordningsbestemmelsen ved annet lovverk. Veiledning og uttalelser til enkelttiltak 
gjøres både av SV og EKKI. 

Konsesjonsavdelingen tok over ansvaret for konsesjonspliktvurderinger etter 
vannressursloven fra SV i 2009 fordi oppgaven er nært knyttet til konsesjonsbehandling. 
Etter en overgangsperiode utføres oppgaven med konsesjonspliktvurdering fra 2012 i sin 
helhet av EKKI.  

På bakgrunn av at NVE fra 2009 ble nasjonal skredmyndighet, har skredfare vært 
systematisk vurdert i konsesjonssaker etter vannressursloven fra 2015.  

81 Veileder 1/2017 - Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak  
82 SD15-00366 Internt notat om retningslinjer for NVEs saksbehandling i vassdragsinngrepssaker 
http://public360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=11&recno=1061341 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf
http://public360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=11&recno=1061341
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Ved vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven blir skred- og flomfare ikke 
særskilt vurdert, men tiltakshaver blir fra 2015 bedt om å innhente informasjon om 
skredfare83. Fare for utløsning av skred utgjør en allmenn interesse ved vår vurdering av 
konsesjonsplikt. At NVE ikke vurderer flom- og skredfare iht. kravene i TEK17 i slike 
saker, kommer tydelig frem av informasjonsskriv til kommunen som følger vedtak om 
konsesjonsfritak. 

83 www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/  

https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
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3 Gjennomgang av NVEs bidrag 
3.1 Oversikt over dokumenter og saker 
NVEs saksarkiv (P360) viser at det fra 2001-2020 er gått ut totalt 180 dokumenter fra 
NVE til Gjerdrum kommune, se vedlegg 2.  

Gjennomgangen viser videre at i perioden fra 2001– 2020 har NVE sendt totalt 117 
dokumenter til Gjerdrum kommune som gjelder kartlegging og arealplanlegging: 

Kartlegging:   16 dokumenter 
Arealplanlegging           101 dokumenter 

I perioden fra 2001-2020 har NVE hatt totalt 128 saker med Gjerdrum kommune, se 
vedlegg 3. Av disse 128 sakene, har RØ hatt 106 saker84.  

Dette omfatter 73 arealplansaker. Se nærmere i pkt. 3.3. 

Blant de øvrige 33 sakene RØ har hatt, finner vi 6 kartleggingssaker, 1 sak om sikring, 1 
sak om skredhendelse og 25 saker som gjelder andre forhold. Den siste gruppen omfatter 
blant annet uttalelser til høringssaker mv til andre myndighet og henvendelser fra 
privatpersoner eller foretak. I vedlegg 3 er det tatt inn en begrunnelse for hvilke 
kartleggingssaker som er vurdert. Det er også gitt en begrunnelse for de av sakene i den 
siste gruppen der vi har sett behov for en forklaring av hvorfor de ikke omfattes av 
rapporten. I vedlegget er de ulike type sakene også merket med ulike farger.  

De 22 sakene som andre enn RØ har hatt ansvaret, omfatter TBD 12 saker, EKKI 5 saker, 
TBMV 2 saker, EKKV 1 sak, SVA85 1 sak og EKER 1 sak. En rekke av disse sakene 
gjelder annet enn saker om arealbruk og vassdragstiltak. Det er heller ikke alle saker om 
arealbruk og vassdragstiltak som er vurdert relevante. I vedlegg 3 er det også tatt inn en 
vurdering av hver av de øvrige 22 sakene og begrunnelse for de sakene som er vurdert å 
ikke være relevante.   

3.2 Gjennomgang kartlegging i Gjerdrum 
3.2.1 Kvikkleiresoner i Gjerdrum kommune 

I 1984 ble oversiktskartlegging (regional kartlegging) av Gjerdrum kommune utført av 
NGI, ref. NGI rapporter 810071-186 og 810071-287 på oppdrag for Statens 
Naturskadefond (Landbruksdepartementet) og overlevert kommunen.  

84 Inkluderer 2 saker som er registrert på andre enheter i skred- og vassdragsavdelingen (SV). På RM er det registrert 1 sak 
som gjelder bekkelukking i Gjerdrum kommune. På SV er det registrert 1 sak som gjelder bygging av landbruksveg.  
85 Oppgaven med uttalelser til verneplaner er senere overført til EKER. 
86 NGI Rapport 810071-1 Kartlegging av områder med potensiell fra for kvikkleireskred. Rapporten omfatter kartblad 

Nannestad. Datert 9.mai 1984. Kartbladet for Nannestad omfatter også Gjerdrum kommune. 
87 NGI Rapport 810071-2 Kartlegging av områder med potensiell fra for kvikkleireskred. Rapporten omfatter kartblad 

Nannestad, M=1:50000 - Boreresultater. Datert 18.mars 1984.  Kartbladet for Nannestad omfatter også Gjerdrum 

kommune. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853904
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853904
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853905
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853905
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Områder for potensiell fare for store kvikkleireskred ble avmerket med grå skravur på 
kart. I rapporten står det «Innen skraverte områder bør det, forut for enhver 
bygningsmessig virksomhet, tas kontakt med geotekniker for vurdering av behovet for 
detaljerte geotekniske undersøkelser og/ eller stabiliserende tiltak. Mindre skred vil 
kunne forekomme utenfor de skraverte områdene»88.  

I 2002 ble de foreløpige resultatene av faregrads-, konsekvens- og risikovurderingen av 
de registrerte faresonene for kvikkleire i Gjerdrum kommune overlevert til Gjerdrum 
kommune på møter 15.5.2002 og 18.6.2002.89  

I 2005 fikk Gjerdrum kommune overlevert faregrads-, konsekvens- og risikoklassifisering 
av sonene i NGI rapport 20001008-1190.  Rapporten viser at det ble kartlagt 26 
kvikkleiresoner i Gjerdrum kommune der 5 kom i høyeste faregradsklasse, 7 i høyeste 
konsekvensklasse og 7 i de to høyeste risikoklassene. Det ble anbefalt at det ble utført 
supplerende grunnundersøkelser i 7 soner med hensikt å oppnå en best mulig 
bestemmelse av sikkerheten mot skred, samt vurdere behovene for evt. sikring. 
Bakgrunnen for dette var at den regionale kartleggingen er veldig grov og kun er en 
oversiktskartlegging uten at den reelle sikkerheten er bestemt. 

Ved klassifiseringen i 2005 ble det gjennomført befaring av de fleste sonene for kontroll 
av erosjonsforhold, tidlige skredgroper/glidninger og terrenginngrep som inngår i 
faregradsklassifiseringen. Grunnundersøkelser fra kartleggingen i 1984, i tillegg til evt. 
andre tilgjengelige grunnundersøkelser, ble benyttet i klassifiseringen. Det ble tatt en 
revurdering av oppdelingen av faresonene fra 1984 ettersom den opprinnelige 
inndelingen var noe tilfeldig og ofte veldig store. Dette innebar at en del tidligere soner 
ble splittet opp slik at de i best mulig grad skulle representere en realistisk utstrekning av 
sonene. 

I 2007 viste NVE i oversendelsesbrev for evalueringsrapport og kartdata fra 2007 spesielt 
til at de reviderte retningslinjene 1/2007 inneholder en teknisk veileder for vurdering av 
områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire91. NVE ber også om å bli kontaktet dersom 
Gjerdrum kommune ønsker en ny presentasjon av evalueringen og gjennomgang av 
retningslinjer. 

Oversikt over de kartlagte sonene i Gjerdrum fra 2005-rapporten (ref. NGI rapport 
20001008-11): 

88 NGI Rapport 81071-1 Kartlegging av områder med potensiell fra for kvikkleireskred. Rapporten omfatter kartblad 
Nannestad. Datert 9.mai 1984 
89 Saksnr. 200707953. 
90 NGI Rapport 20001008-11. Program for økt sikkerhet mot leirskred. Evaluering av risiko for kvikkleireskred. Gjerdrum 
kommune. Datert 1NIFS4.januar 2005. Rapporten ligger også i NVEs arkiv på sak 200501520 
91 Saksnr. 200707953. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853904
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1853904
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201600907/1866405
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201600907/1866405
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Tabellforklaring92:  
Skredfareklasse (Faregrad): 1=lav, 2= middels og 3=høy 
Skredkonsekvens klasse (Konsekvens): 1-Mindre alvorlig, 2= Alvorlig og 3= Meget Alvorlig 
Skredrisikoklasse (Risikoklasse): 1= laveste risikoklasse og 5 = høyeste risikoklasse 

Som bistand til kommunene, utreder NVE generelt videre kvikkleiresoner i risikoklasse 4 
og 5 og de med høyest faregrad som grunnlag for eventuell sikring. Som omtalt i pkt. 
2.4.1 ovenfor, har kartlegging også som formål å gi grunnlag for å vurdere sikringstiltak. 
NVE har ikke pågående ordinære sikringssaker i området. Arbeidsgruppen er heller ikke 
kjent med søknader om sikringstiltak i dette området93. 

Flere av sonene i tabellen ovenfor var aktuelle for videre utredning. I pkt. 3.2.4 er NVEs 
oppfølging nærmere omtalt. I en del av disse sonene kjenner NVE gjennom 
arealplansaker til at det har vært utredninger i forbindelse med byggesaker. 

92 Konsekvensen og risikoen i tabellen for sone 85 Fjelstad stemmer ikke med kartvedleggene i rapporten, se utdrag av kart 
under kap. 3.2.2. Konsekvensen for sone 94 Ask Vestre stemmer heller ikke med kartvedleggene. For sone 470 Hønsisletta 
er det samsvar mellom tabellen og kartvedleggene. Vi har ikke gjort vurderinger for de øvrige sonene. 
93 Etter skred ved Svensrud i 2012, varslet Gjerdrum kommune bygge- og deleforbud i 20.2.2014 inntil sikringstiltak NGI 
hadde anbefalt i rapport av 3.12.2013ble utført. Sak 201204072-33. Selv om det har vært dialog i saken om sikringstiltak, 
gjelder dette Gjermåa vassdraget, og omtales derfor ikke nærmere.  
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3.2.2 Berørte kvikkleiresoner ved skredet i Ask 

Det er tre kvikkleiresoner som er berørt av skredet i Ask. Disse ble klassifisert ved 
kartleggingen i 2005, og er basert på 1-2 grunnboringer i hver sone fra 1984.  

Under er utdrag av kart som viser faregrad, konsekvens og risiko fra vurderinger utført i 
2005 for de tre berørte kvikkleiresonene: 

Figur 1 : Til venstre faregradskart ,midten konsekvens og til høyre risikoklasse fra 2005, utdrag NGI rapport 
20001008-11 Kartlag 03, 05 og 07. 

I rapporten fra 1984 var området definert som et større kvikkleireområde, Fjelstad. Dette 
ble delt inn i flere soner ved klassifiseringen i 2005: 

Figur 2: Til venstre fra 1984 og til høyre fra NVE Atlas (2021). 
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Grunnlaget for sonene da de var opprettet etter 1984 og klassifisert i 2005, var boringer 
fra 1984, NGI rapport 810071-2, listet opp under og vist på kart fra NVEs 
rapportdatabase: 

• 85 Fjelstad boring 810071- 2-160 og 185
• 94 Ask Vestre: boring 810071- 2– 184
• 470 Hønsisletta: boring 810071- 2-162

Figur 3: NVE rapportdatabase med utførte boringer i 1984 (rapportområdet i grønt) og 
ca. inntegnet skredgrop i rødt (30.12.20) samt dagens soner. 

Det er ikke samsvar mellom tabellen i kommunerapporten fra 2005 gjengitt i pkt. 3.2.1.og 
kartvedleggene når det gjelder sone 85 Fjelstad og 94 Ask Vestre, se figur 1. For disse to 
sonene stemmer tabellen heller ikke overens med kartvedleggene i ROS-analysen fra 
2003. For Ask Vestre er det også avvik fra tabellen i pkt. 3.2.1 med tabeller i ROS-
analysen når det gjelder konsekvens.  

Vi har her gått ut fra at kartvedleggene i både 2005-rapporten94 (se figur 1) og 2003-
analysen95 er riktige, jf. tabellen nedenfor. Vi har også gått ut fra at tabellen for 
konsekvens for Ask Vestre før utbygging i 2003-analysen er riktige. Bakgrunnen for at vi 
legger vekt på dette er at vi ikke kan se at det er gjort noen endring i sone 85 Fjelstad og 
at disse også er samsvarende med kartvedleggene i 2003-analysen.  

94 NGI-rapport 20001008-11 av 14.2.2005. Kartvedlegg. 
95 Se NGI-rapport 20021504-1 av 24.7.2003. 
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Sonene er i 2009 oppdatert av NGI etter utført sikring i forbindelse med 
grunnundersøkelser og vurderinger som er utført i forbindelse med arealplansaker, se pkt. 
3.2.3. Endringene er oppsummert i tabellen under, og samsvarer med NVE Atas i 2021. 

Sone 
2005 (NGI rapport 200018008-
11) 2021 (fra NVE Atlas) 

Faregrad Konsekvens Risiko Faregrad Konsekvens Risiko 
85 Fjelstad Middels Alvorlig 3 Middels Alvorlig 3 
94 Ask Vestre Middels Alvorlig 3 Lav Alvorlig96 3 
470 Hønsisletta Høy Meget 

Alvorlig 
5 Lav Meget 

Alvorlig 
4 

Rød skrift er brukt for å markere avvik mellom tabellen i pkt. 3.2.1 og kartvedleggene, jf. 
figur 1.  

Angivelsen av faregrad for sonene for dagens situasjon, som er referert i tabellen over, er 
basert på faktaark mottatt fra NGI da NVE fikk overført databasen for kvikkleiresoner i 
2013, se pkt. 2.4.6 og vedlegg 4. Etter overføringen av databasen oppdaget NVE i 2015 
en feil i databasen (feil vekttall for poretrykk). NVE rettet feilen og oppdaterte databasen 
23.10.2015. Etter dette ba NVE om at NGI oversendte oppdaterte faktaark for alle 
sonene, ref. vedlegg 5. De oppdaterte faktaarkene viser at sonene ikke har endret 
faregrad, konsekvens eller risikoklasse siden NVE overtok databasen i 2013.  

Faktaark for sonene kan lastes ned fra NVE Temakart kvikkleire eller på NVE Atlas ved 
å klikke på sonene og «åpne faktaark». I faktaarkene er det referert til NGI rapport 
20021504-1 Reguleringsplan for Ask sentrum – Ros analyse fra 2003. Det ble i denne 
forbindelse også utført supplerende grunnundersøkelser ref. NGI rapport 20021504-2, 
Reguleringsplan for Ask sentrum – grunnundersøkelser datarapport, også fra 2003.  

Faregrad for 94 Ask Vestre og 470 Hønsisletta med hhv. middels og høy ble redusert til 
lav faregrad for begge soner på grunn av utførte sikringstiltak, ref. 2003-analysen. Den 
opprinnelige reguleringsplanen ga en reduksjon i faregrad til middels for sone 470 
Hønsisletta. Dette ble imidlertid ikke vurdert som tilstrekkelig i 2003-analysen, og 
ytterligere sikringstiltak ble foreslått for å kunne redusere faregraden til lav.  

3.2.3 Grunnundersøkelser og vurderinger for Gjerdrum 
kommune gjennom arealplaner i området rundt Ask 

Vi har sett på hvilken kartlegging som har vært gjort for det området som er berørt av 
skredet i Ask i Gjerdrum kommune gjennom arealplaner. Dette inkluderer både rapporter 
tilgjengelige i NVEs arkiv og på NGIs hjemmeside. 

Tabellen nedenfor viser rapporter/notater utarbeidet av NGI i forbindelse med 
regulerings- og byggeplansaken gjeldende for utbyggingsområde B9 i Ask sentrum som 
er berørt av skredet. Tabellen er hentet fra NGIs nettside og supplert med en kolonne med 

96 Etter ROS-analysen ble det vurdert at konsekvensen ville bli meget alvorlig etter utbygging. 
Dette kommer imidlertid ikke frem i faktaarkene. 
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NVEs saksnummer der rapportene var forelagt NVE97. På NGIs nettside er det linker til 
de ulike rapportene. Av disse totalt 11 rapportene/notatene finnes 5 av disse i NVEs 
arkiv.  

Rapportnr. 
og 
dokument-
type 

Dato Tittel 
Oppdragsgiver 
/ mottaker 

Forelagt NVE 
(Saksnr i 
P360) 

Nr.ref i 
vedlegg 6 
til denne 
rapporten 

20021504-
01 
Rapport 

24.7.2003 Reguleringsplan for Ask sentrum. ROS-
analyse kvikkleireskred, med forslag til 
tiltaksplan 

Gjerdrum 
kommune 

Ja 
(201306894-5 
– vedlegg)

2.2 

20021504-
02 
Rapport 

24.7.2003 Reguleringsplan for Ask sentrum. 
Grunnundersøkelser – datarapport 

Gjerdrum 
kommune 

Ja 
(201306894-5 
– vedlegg)

2.1 

20031570 
Teknisk 
notat 

19.11.2003 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum 
kommune. Stabilitetsforhold og 
stabilitetsforbedrende tiltak. 

Nordbohus 
Romerike AS 

Nei 2.3 

20031570 
Teknisk 
notat 

2.9.2004 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum 
kommune. Stabilitetsforhold på området 
syd for Gjerdrum aldershjem 

Odd Sæther Nei 2.4 

20031570 
Teknisk 
notat 

14.1.2005 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum 
kommune. Stabilitetsforhold og 
stabilitetsforbedrende tiltak 

Odd Sæther Nei 2.5 

20031570 
Teknisk 
notat 

20.2.2005 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum. 
Utlegging av stabiliserende 
fylling i Fjeldstadbekkdalen 

Gjerdrum 
Boliger AS 

Ja 
(200705560-
17 - historisk) 

2.6 

20031570 
Teknisk 
notat 

8.3.2006 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum 
kommune. 
Erosjonsbeskyttelse, Fjeldstadbekken 

Øvre Romerike 
Prosjektering 
AS 

Ja 
(200705560-
17) 

2.7 

20031570 
Teknisk 
notat 

21.4.2006 Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask 
sentrum. Sikring av stabilitet og 
avrenning for anleggsområdet 

Gjerdrum 
kommune 

Ja 
(200705560-
17) 

2.8 

20031570 
Teknisk 
notat 

15.5.2006 Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask 
sentrum. Utlegging av kvalitetsfylling 

Gjerdrum 
boliger AS 

Nei 2.9 

20031570 
Teknisk 
notat 

18.5.2006 Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask 
sentrum. Resultat av sjaktgravinger 

Gjerdrum 
boliger AS 

Nei 2.10 

20031570 
Teknisk 
notat 

30.8.2007 Nystulia Gjerdrum, boligfelt B9 Ask 
sentrum. Stabilitetsforhold ved 
utbygging av Nystulia 

Gjerdrum 
boliger AS 

Nei 2.11 

97 https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Jordskred-og-leirskred/Rapporter 

https://www.ngi.no/download/file/17646
https://www.ngi.no/download/file/17646
https://www.ngi.no/download/file/17646
https://www.ngi.no/download/file/17647
https://www.ngi.no/download/file/17647
https://www.ngi.no/download/file/17648
https://www.ngi.no/download/file/17648
https://www.ngi.no/download/file/17650
https://www.ngi.no/download/file/17650
https://www.ngi.no/download/file/17649
https://www.ngi.no/download/file/17649
https://www.ngi.no/download/file/17649
https://www.ngi.no/download/file/17650
https://www.ngi.no/download/file/17650
https://www.ngi.no/download/file/17650
https://www.ngi.no/download/file/17651
https://www.ngi.no/download/file/17651
https://www.ngi.no/download/file/17651
https://www.ngi.no/download/file/17652
https://www.ngi.no/download/file/17652
https://www.ngi.no/download/file/17652
https://www.ngi.no/download/file/17653
https://www.ngi.no/download/file/17653
https://www.ngi.no/download/file/17653
https://www.ngi.no/download/file/17654
https://www.ngi.no/download/file/17654
https://www.ngi.no/download/file/17655
https://www.ngi.no/download/file/17655
https://www.ngi.no/download/file/17656
https://www.ngi.no/download/file/17656
https://www.ngi.no/download/file/17656
https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Jordskred-og-leirskred/Rapporter
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I tillegg er det uført en rekke vurderinger i det utvalgte området av andre konsulenter i 
perioden 2007 - 2017 som NVE har hatt tilgang til. I tabellen nedenfor har vi listet opp 
både disse vurderingene og øvrige rapporter utført for NGI i områder lenger fra 
skredgropa enn de som er inkludert i tabellen over. Tabellen omfatter disse 16 
vurderingene/rapportene: 

Dok.nr. og 
navn 

Type 
dokument  Dato Tittel Konsulent 

Saksnr. i 
P360 

Nr.ref i 
vedlegg 6 

NGI Notat– 
20031570 

Geoteknisk 
Vurdering 5.6.2007 

Boligfelt B10 Ask sentrum, 
Stabilitetsforhold og stabilitets-
forbedrende tiltak – masseforflytting. NGI 

200705560-

7 

2.12 

NGI brev 
20091189 

Geoteknisk 
Uttalelse 24.2.2009 

 Ask Gjerdrum kommune. 
Forprosjekt barnehage.  NGI 201306894 

2.13 

Teknisk notat 
20031570-00-3-
TN 

Geoteknisk 
Vurdering 6.6.2011 

Nystulia, Ask, Gjerdrum. Utbygging 
felt B10. For Gjerdrum Boliger. NGI 

200705560-

10 

2.14 

Notat tilsvar 
NVE 

Geoteknisk 
beskrivelse 4.6.2012 

Beskrivelse av terrengmessige 
forhold i plansak B10. NGI 

200705560-

11 

2.15 

NGI teknisk 
notat 20130019-
01-TN.

Geoteknisk 
Vurdering 13.5.2013 

Geotek.vurd. Husersvingen 
Gjerdrum. Vurdering av 
stabilitetsforhold.  NGI 

201305619-

3 

2.16 

Rapport 12-308 
nr.1 

Grunnunder- 
søkelser 13.9.2013 

Geoteknisk datarapport. Nordre del 
av kvikkleiresone 470 Hønsisletta og 
94 Ask Vestre Løvlien 201204290 

2.17 

T12006000 
GEO-N-02 rev0 
udatert/2013 

Geoteknisk 
Vurdering 2013 

Områdeplan Ask sentrum for 
Gjerdrum kommune Reinertsen 201204290 

2.18 

12500-RIG 01-
rev01 

Geoteknisk 
vurdering 25.9.2014 Vestvang - Ask Gjerdrum 

Multi-
consult 

201404230-

4 

2.20 

T11005100-
GEO-Rap-001 

Grunnunder-
søkelser 
datarapport 6.11.2014 

Utført av Geostrøm - rapp 1216/R1 
(12.11.2014). Gjerdrum bo og 
behandlingssenter  Reinertsen 201204290 

2.19 

TI200600 GEO-

NOT-001 rev2   
Geoteknisk 
Vurdering 12.12.2014 

 Gjerdrum bo og behandlingssenter - 
Stabilitetsvurdering og 
områdevurdering iht. NVE 
retningslinjer Reinertsen 211204290 

2.21 

GEO-NOT-002 
Geoteknisk 
Vurdering 27.1.2015 

 Gjerdrum bo og behandlingssenter - 
supplerende notat til GEO-NOT-001 Reinertsen 

201306894-

5 

2.22 

Rapport 1544 
nr.1 

Grunnunder-
søkelser 
datarapport 17.12.2015 Tomt 42/102 Ask sentrum Løvlien 

201602727-

3 

2.25 

Notat 15444- 01 
Geoteknisk 
Vurdering 17.12.2015 Tomt 42/102 Ask sentrum Løvlien 

201602727-

3 

2.25 

1350013532-G-
rap-002 rev01 

Geoteknisk 
Vurdering 18.8.2016 

 FV 120 Ask. Geoteknisk 
reguleringsplanrapport Rambøll 

201504592

0 

2.23 

NGI 20150756-
01-R

Grunnunder-
søkelser 22.5.2017 Skjønhaugtunet – Ask, Gjerdrum NGI 

201708438-

3 

2.24 
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datarapport 

NGI 20150756-
02-R

Geoteknisk 
Vurdering 22.5.2017 Skjønhaugtunet – Ask, Gjerdrum NGI 

201708438-

3 

2.24 

I tillegg til omtalen ovenfor, gir vedlegg 6 en beskrivelse av rapportene for utført 
kartlegging og vurderinger, med utdrag av vesentlig innhold.  

3.2.4 Detaljkartlegging for Gjerdrum kommune 
Som nevnt i pkt. 3.2.1, var flere av de kartlagte sonene i Gjerdrum kommune aktuelle for 
videre utredning fra NVE. På denne bakgrunn rettet NVE en henvendelse til Gjerdrum 
kommune i 201598. I henvendelsen ble 5 soner oppgitt som aktuelle for videre utredning 
fra NVE på grunn av høy faregrad og risiko:  

• 93 Kyken
• 102 Kråkvoll
• 103 Fossum
• 105 Ivertun
• 470 Hønsisletta

NVE ba om tilbakemelding på om det var andre soner kommunen mente burde 
prioriteres. Vi ba også om at foretatte geotekniske rapporter og vurderinger ble oversendt 
oss, og at vi fikk oppgitt kontaktperson i kommunen. NVE fikk kun tilbakemelding om 
kontaktperson fra Gjerdrum kommune.   

I 2020 ba NVE på nytt om tilbakemelding fra Gjerdrum kommune i en ny henvendelse til 
kommunene i brev datert 20.11.202099. Planen var å utføre kartlegging etter modellen 
soneutredning «light» med tanke på å sortere soner for mulig sikringsprosjekt. Forslaget 
var utredning av 8 soner i Gjerdrum kommune. Sone 85 Fjelstad var én av disse. 

Frist for tilbakemelding fra Gjerdrum kommune var satt til 18.12.2020. Dette var en 
innledende henvendelse med sikte på innhenting av informasjon og dialog med 
kommunene om utvelging av soner for utredning. Etter en påminnelse fra NVE 
7.12.2020100, med påfølgende forespørsel om fristutsettelse fra Gjerdrum kommune 
14.12.2020101, ga NVE 22.12.2020102 utsatt frist til 12.1.2021.  

Den 12.1.2021 tok Gjerdrum kommune kontakt med NVE på telefon. De informerte om 
at de ikke hadde nok kapasitet til å bistå NVE med innsending av 
informasjon/tilbakemelding. NVE ga beskjed om at den planlagte soneutredningen for 
blant annet Gjerdrum kommune utsettes, og at dette gjøres på grunn av endringer i 
fremdriften og omfanget som ville bli avgjort etter et internt møte hos NVE. Videre ble 

98 Saksnr. 201507057. 
99 Saksnr. 202015122-1. Det ble også sendt brev til Nannestad og Ullensaker kommune. 
100 Saksnr. 202015122-2 
101 Saksnr. 202015122-3. 
102 Saksnr. 202015122-4. 
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det gitt beskjed om at NVE kommer tilbake med informasjon om omfang og 
fremdriftsplan for soneutredningen. I e-poster 13.1.2021 og 15.1.2021 ble denne 
informasjonen bekreftet103. 

NVE har tidligere ikke utført detaljutredning av kvikkleiresoner i Gjerdrum kommune. 

3.3 Gjennomgang arealplansaker 
Som nevnt i pkt. 2.5.3, har Gjerdrum kommune hele tiden vært ansett som en kommune 
det har vært naturlig å følge godt opp fra NVE på arealplansiden. Grunnforholdene i 
Gjerdrum kommune er i hovedsak årsak til dette. 

Som nevnt i pkt. 3.1, har RØ i perioden 2001-2020 hatt 106 saker i Gjerdrum kommune. 
Av disse er det 73 arealplansaker. Dette omfatter 58 saker om reguleringsplan104, 5 saker 
om kommuneplan og 10 saker om dispensasjon.  

NVE har gitt innspill/uttalelse til 22 av de 23 sakene om reguleringsplaner vi har hatt 
innenfor det geografiske området arbeidsgruppen har sett på105. Av disse ligger 15 
reguleringsplaner i tilknytning til evakueringssonen, og 6 reguleringsplaner ellers i 
nedbørfeltet til Tistilbekken. I tillegg har vi uttalt oss til 1 dispensasjon, og 1 mindre 
reguleringsendring106 og 2 konsesjonspliktvurderinger. Vedlegg 7 inneholder en oversikt 
over NVEs behandling av arealplansaker og gir en nærmere omtale av utvalgte saker.  

NVE har gitt uttalelse til alle de 4 sakene om kommuneplan innenfor det geografiske 
området arbeidsgruppen har sett på. Det første innspillet fra NVE i denne sammenhengen, 
kom allerede høsten 2002. Kommuneplanen for Gjerdrum 2002-2014 ble vedtatt våren 
2003. NVE ga deretter innspill til rullering av kommuneplanens arealdel høsten 2006. 
Kommuneplanarbeidet ble imidlertid lagt i bero pga. bemanningssituasjonen i 
kommunen, men ble gjenopptatt våren 2008. NVE ga innspill til planprogrammet til 
kommuneplanens arealdel våren 2010. Ved planoppstart høsten 2010, viste NVE til dette 
innspillet. Høsten 2011 ga NVE uttalelse til kommuneplanens arealdel ved offentlig 
ettersyn. Kommuneplanen for Gjerdrum (2012-2024) ble vedtatt våren 2012. NVE ga 
innspill (2016) til kommunal planstrategi for Gjerdrum 2016-2020, bl.a. om tema som 
flom, erosjon, skred og klimaendringer. NVE ga uttalelse til planprogram for 
kommuneplanens arealdel høsten 2018. NVE fremmet innsigelse til kommuneplanens 
arealdel høsten 2020 grunnet manglende ivaretakelse av skredfare. Innsigelsen var ikke 
endelig avklart med kommunen på tidspunktet for skredet ved Ask. 

Av de totalt 9 innsigelsene NVE har hatt til arealplaner i Gjerdrum kommune, er det 1 
innsigelse til kommuneplan og 4 andre innsigelser innenfor området for 
evakueringssonen. 

Det er viktig å merke seg at arealplankartene tilhørende de ulike sakene framstår slik 
NVE mottok dem til offentlig ettersyn og høring, og derved var grunnlaget for våre 

103 Saksnr. 205015122-5 og 6. 
104 Dette inkluderer en sak om endring av reguleringsplan. 
105 NVE har ikke gitt uttalelse til sak 200404321 – bebyggelsesplan Brådalsfjellet B2-B7. 
106 Denne saken omfattet endring av reguleringsplanene Gjerdrum Golfpark, Nystulia B9 og Nystulia B10. 
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uttalelser. I vedlegg 8 er disse areaplankartene inntatt. Dersom en studerer 
arealplankartene i dag, vil flere av disse i større eller mindre grad kunne framstå som 
endret. Grunnen til dette er at kartene kan være justert for å ivareta innsigelser eller 
kommentarer fra høringspartene. Flere av kartene/planene er også endret ved at de i 
ettertid er innlemmet i andre planer eller er omregulert. 

3.4 Gjennomgang vassdragstiltak 
NVE har vurdert to saker om vassdragsinngrep i tilknytning til Tistilbekken. Vi har ikke 
hatt noen vurderinger av grunnvannstiltak i området.  

De to sakene om vassdragstiltak er forespørsler fra tiltakshavere om vurdering av 
konsesjonsplikt. Begge tiltakene er vurdert ikke konsesjonspliktige og NVE har truffet 
vedtak om at tiltakene ikke trenger konsesjon. Et slikt vedtak er ikke en tillatelse til 
inngrep, kun en vurdering av at tiltaket ikke trenger konsesjonsbehandling etter 
vannressursloven.  

Vannuttak til vanning av Gjerdrum Golfpark og anlegg av dam ved utgraving107 

NVE som konsesjonsmyndighet vurderte i vedtak av 1.4.2008 at tiltakene ikke er til 
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser, og derfor ikke er 
konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8.  

Det ble samtidig vurdert at utbygging og større andel tette flater har gitt og vil gi 
hurtigere og mer variabel avrenning til Tistilbekken, og at denne utviklingen vil føre til 
raskere og større vannføring i perioder i vassdragene. Bekkeåpning og etablering av 
vannspeil/fangdammer vil bremse vannføringen, noe som er positivt for vannets hastighet 
og derav følgende erosjonsfare. I NVEs vedtak står det: 

«Vi vil påpeke viktigheten av å tenke sikkerhet i forbindelse med utformingen av 
vanningsdammene. Dersom massene er ustabile, kan fluktuasjonen av vannhøyden 
i forbindelse med tapping føre til endret mottrykk i skråningen med fare for 
utglidninger Det er derfor viktig å ikke etablere bratte kanter dersom massene er 
ustabile.» 

Nedlegging av Øvre Askdam og redusert vannstand med 1,2 meter i Midtre Askdam108 

NVE som konsesjonsmyndighet vurderte i vedtak av 7.11.2014 at tiltakene ikke er til 
påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, og derfor ikke er konsesjonspliktig 
etter vannressursloven § 8, jf. § 41.  

Det er ingen geotekniske vurderinger i vedtaket, men en dambruddsbølgeberegning ved 
dambrudd og en hydrologisk vurdering. Nedbørfeltet til Midtre Askdam er estimert til 
0,13 km2 og middelvannføring er estimert til 3,6 l/s. Flomdempende effekt i de to 
dammene er vurdert å være marginal både før og etter gjennomføring av tiltakene, og 
hydrologien i Tistilbekken endres minimalt ved gjennomføring av tiltakene. 

107 Saksnr. 200708787. 
108 Saksnr. 201205558. 
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4 Tidslinje 
Vi har laget en tidslinje med oversikt over regelverk/veiledere109 og sentrale tidspunkter 
for oversiktskartlegging, detaljutredninger, innsending av geotekniske data og arealplan-
arbeidet.  

Tegnforklaring: 

Lover og forskrifter – KMD/DiBK 

Lover og forskrifter – JD/DSB 

NVEs veiledere og retningslinjer 

Veiledere fra KMD, DiBk og DSB 

Myndighet og føringer  

109 Regelverk og veiledere etter vannressursloven er ikke tatt med her. 
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Regelverk og veil. Oversiktskartlegging Detaljutredninger Innsending
geotekn. data

Generelt om 
arealplan- arbeid

Veil 2001

Pbl 2008

TEK10 

TEK17

2009 NVE nasjonal 
skredmyndighet

Meld.St. 15 (11-12)

2010

2020

Retn 1/2007

Veil 2008 

Retnl. 1/2011

Veil 7/2014

Veil 2/2017

Kartbasert løsning

DiBk Veil 2008

KMD H-2/14

DiBk Veil 2017

DSB Veil 2017

KMD H-5/18

Veil 2/2019

2008: Oppdatering metode

2001: Program Økt sikkerhet i 
kvikkleireområder

2000: Metode utviklet

2015: Overgang til 
kommunevis rapportering 

2001: Start på kart for 
kommunevis 
klassifiserte soner 

2019: Tilskudd og rapport – 
Kartlegging kritiske punkter i 
bekker i Gjerdrum  

Fra ca. midt 2000-tallet: 
NVE starter å gi 
uttalelser  

Kom.samling – bla for 
Gjerdrum 2011

Kom.samling – bla for 
Gjerdrum 2014

Kom.samling – bla for 
Gjerdrum 2019

2009: NVE 
innsigelsesmyndighet 

Innmeldingsskjema for 
kvikkleiresoner i veil 7/
2014

2012:Samarbeid NVE 
og andre statlige etater 
i NIFS om NADAG

2015: Start på 
innsamling geotekn 
rapp og 
grunnundersøk. 

2020: Overføring av grunn- 
undersøkelser fra NVE til NADAG

2014: Brev til alle kom

2018: Elektronisk 
innmeldingsløsning 

2017: Brev til alle kom

2001-20

2005: Gjerdrum kom fikk 
tilsendt rapport om faregrad, 
konsekvens og 
risikoklassifisering – 26 soner

1984: 
Oversiktskartlegging 
Gjerdrum kom

Tidl: Pbl 1985, 
TEK97, KMD 
rundsk T-5/97, 
NVE retnl 1/
1999

2020: Brev til OED – 
forslag om å lovfeste 
innmeldingsplikt

Meld.St. 10 (16-17)

Sivilbesk.l 2010

For kom.b-plikt 2014
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Vedlegg 1: Mandat for arbeidsgruppen – liste 
over forkortelser 



PROSJEKTMANDAT 
Type: 
Dokumentkategori: 
Fagområde: Skred, arealplan, kartlegging, 

inngrep 
Godkjent dato: 4.1.2021 
Godkjent av: VED 
Utarbeidet av: HBE/SV 

Arbeids-
gruppe: 

Skred ved Ask 30.12.2020  - 
NVEs bidrag i saker om arealbruk og andre 
inngrep 

Type mal: Prosjektnr: Styringssaknr: Styringsdoknr: 
Side 1 av 2 Prosjektmandat yy-xxxx yy-xxxxx yy-xxxxx 

1 Bakgrunn 

Arbeidet er knyttet til oppfølgingen av kvikkleireskredet som gikk ved Ask i 
Gjerdrum kommune 30.12.2020.  

Både for NVEs egen vurdering og for andres gjennomgang er det behov for 
informasjon om hvordan saker som gjelder arealbruk og planlagte eller 
gjennomførte inngrep har vært behandlet.  

2 Mål 

Skaffe oversikt over NVEs bidrag i relevante saker som gjelder arealbruk og 
planlagte eller gjennomførte vassdragstiltak eller andre tiltak omfattet av NVEs 
forvaltningsområder. 

Herunder skal gruppa skaffe oversikt over de geotekniske vurderingene som er 
gjort i sakene og hvilke anbefalinger som er gitt mht tiltak. 

3 Overordnet beskrivelse, rammer og føringer 

Arbeidsgruppa skal redegjøre for NVEs bidrag til kunnskapsgrunnlaget knyttet til 
fare for kvikkleireskred i området. 

Arbeidsgruppa skal for de relevante enkeltsakene redegjøre for: 
• Type sak /inngrep
• Hvilken rolle / involvering NVE hadde i saken
• Hovedtrekk i saksgangen
• Geotekniske vurderinger / utredninger som er gjort i forbindelse med sakene
• Hvilket regelverk og retningslinjer som var førende på de aktuelle tidspunkt

for saksbehandling.
• Hvilken veiledning om og kartlegging av kvikkleireskredfare som var

tilgjengelig fra NVE.



Side 2 av 2 

Gruppa skal ikke evaluere om innholdet i fagrapporter eller saksbehandlingen var 
god nok i henhold til regelverket. Gruppa skal heller ikke gjøre vurderinger av 
årsaksforhold eller ansvarsforhold. 

Gruppa vurderer selv hvor langt tilbake i tid det er formålstjenlig å gå. 

4 Prosjektperiode og hovedleveranser 

Prosjektperiode Dato Ukenr. År 
Prosjektstart 04.01. xx 2021 

Prosjektslutt 20.01.? xx 2021 

Prosjektet skal levere følgende hovedleveranser: 

Hovedleveranser Tidspunkt 
• Foreløpig rapport / oversikter 08.01.2021 
• Endelig rapport Avklares 

nærmere 
• 
• 
• 
• 

5 Organisering og ressursbruk 
Prosjektets organisering og rammer for ressursbruk er som følger: 

Prosjektrolle Enhet Omfang Navn 
Oppdragsgiver • Kjetil Lund VED
Prosjekteier • Brigt Samdal, SV
Prosjektleder • Anne Rogstad, AJ
Prosjektdeltagere • Torleiv Yli Myre, RØ

• Ingrid Havnen, RM
• Finn Herje, RM
• Peer Sommer-Ericsson, SVA
• Kristin Haugen, EKI
• Hallvard Berg, SVK

Ressursgruppe •  
•  
•  

Prosjektråd • SV ledergruppe
•
•  
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Liste over forkortelser på seksjoner i NVE: 

AJ Juridisk seksjon i administrasjonsavdelingen. 
EKKI Seksjon for vassdragsinngrep i energi- og konsesjonsavdelingen 
EKKV Seksjon for vassdragskonsesjoner i energi- og konsesjonsavdelingen 
EKER Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i energi- og konsesjonsavdelingen   
RØ Region Øst, skred- og vassdragsavdelingen. 
RM Region Midt, skred- og vassdragsavdelingen 
SVA Seksjon for areal og sikring i skred- og vassdragsavdelingen. 
SVK Seksjon for skred- og flomkartlegging i skred- og vassdragsavdelingen 
TBD Seksjon for damsikkerhet i tilsyns- og beredskapsavdelingen 
TBMV Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg i tilsyns- og beredskapsavdelingen 
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Vedlegg 2  
 
Oversikt over utgående dokumenter fra NVE til 
Gjerdrum kommune fra 1.1.2001 - 31.12.2020 
 

Dokumentnr. Dokumenttittel Til/fra Dato Ansvarlig 
enhet 

200703121-2 Høring - Nye 
retningslinjer for 
planlegging og utbygging 
i fareområder langs 
vassdrag - Foreløpig 
utgave - Svarfrist 
01062007 

Årdal kommune;Hurdal 
kommune;Køsnes 
kommune;Vaksdal 
kommune;Masfjorden 
kommune;Ørland 
kommune;Flå 
kommune;Nordland 
fylkeskommune;Finnøy 
kommune;Luster 
kommune;Narvik 
kommune;Unjárgga gielda - 
Nesseby kommune;Osterøy 
kommune;Sør-Varanger 
kommune;Andøy 
kommune;Sigdal 
kommune;Hamarøy 
kommune;Storfjord 
Kommune;Rauma 
kommune;Øksnes 
kommune;Værøy 
kommune;Vest-Agder 
fylkeskommune;Balsfjord 
kommune... 

27.07.2007 VAS Areal og 
sikring (07-
08) 

200703447-1 Dam Buvann - Gjerdrum 
kommune - Vedtak om 
klassifisering 

Gjerdrum kommune 13.03.2007 KTD 
Damsikkerhet 
(07-08) 

200703024-4 Flomberegninger for 
Buvann, Gjerdrum 
kommune - godkjenning 

Gjerdrum kommune 26.04.2007 KTD 
Damsikkerhet 
(07-08) 

200703670-2 Uttalelse til 
bebyggelsesplan for 
Brådalsfjellet 2 felt B3, 
Gerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 30.04.2007 RØ Region 
Øst (07-08) 

200705560-2 Innspill til varsel om 
regulering av 
boligområde B10 - 
Reguleringsplan for Ask 
sentrum, Gjerdrum 
kommune 

Øvre Romerike Prosjektering 
AS 

14.06.2007 RØ Region 
Øst (07-08) 
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200705679-2 Innspill til søknad om 
dispensasjon for bygging 
og fradeling i LNF-
område ved Gjermåa, 
GBnr 19/3 m.fl. - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 29.06.2007 RØ Region 
Øst (07-08) 

200701498-3 Innspill til 
Bebyggelsesplan for 
Gjerdrum torg/Coop - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 29.06.2007 RØ Region 
Øst (07-08) 

200707953-1 Oversendesle av 
evalueringsrapport og 
kartdata - Program for 
økt sikkerhet mot 
leirskred - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 12.09.2007 RØ Region 
Øst (07-08) 

200703447-3 Foreløpig svar - Planer 
for bygging av ny dam 
Buvann 

Gjerdrum kommune 20.11.2007 KTD 
Damsikkerhet 
(07-08) 

200703447-4 Fornyelse av dam 
Buvann - Gjerdrum 
kommune - Planer - 
Sender kommentarer 
som må besvares 

Gjerdrum kommune 18.01.2008 KTD 
Damsikkerhet 
(07-08) 

200701586-4 Forespørsel om bidrag til 
vassdragshistorisk 
kulturminnevern - 
Prosjekt Dammer som 
kulturminner - Akershus 
fylke 

Nesodden kommune;Hurdal 
kommune;Skedsmo 
kommune;Aurskog-Høland 
kommune;Gjerdrum 
kommune;Bærum 
kommune;Frogn 
kommune;Rælingen 
kommune;Vestby 
kommune;Fet 
kommune;Ullensaker 
kommune;Sørum 
kommune;Oppegård 
kommune;Eidsvoll 
kommune;Ski 
kommune;Lørenskog 
kommune;Nittedal 
kommune;Ås 
kommune;Asker 
kommune;Enebakk 
kommune;Nannestad 
kommune;Nes kommune 
(Akershus) 

30.01.2008 RN Region 
Nord (07-08) 
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200703447-6 Bygging av ny dam 
Buvann, Gjerdrum 
kommune 
Godkjenning av planer 

Gjerdrum kommune 14.03.2008 KTD 
Damsikkerhet 
(07-08) 

200806363-1 Program for økt 
sikkerhet mot leirskred 
Revisjon av fare -og 
risikokartene 

Nedre Eiker 
kommune;Drammen 
kommune;Nes 
kommune;Øvre Eiker 
kommune;Lardal 
kommune;Fredrikstad 
kommune;Sørum 
kommune;Hemnes 
kommune;Verdal 
kommune;Klæbu 
kommune;Sande 
kommune;Trondheim 
kommune;Grong 
kommune;Kongsberg 
kommune;Adresseliste;Skau
n kommune;Stjørdal 
kommune;Melhus 
Kommune;Gjerdrum 
kommune;Lier kommune 

09.12.2008 VAS Areal og 
sikring (07-
08) 

200900516-2 Forlenget byggefrist for 
oppdemming, regulering 
og økt vannuttak til 
drikkevann fra Buvann i 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 10.02.2009 KI 
Vassdragsinng
rep (09-12) 

200900860-2 NVEs uttalelse - Søknad 
om dispensasjon for 
bygging innenfor 
markagrensa 

Gjerdrum kommune 05.03.2009 RØ Region 
Øst (09-12) 

200703447-
10 

Godkjenning av 
kontrollplan - Ny dam 
Buvann - Gjerdrum 
kommune. 

Gjerdrum kommune 05.06.2009 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200903909-2 NVEs uttalelse - 
Bebyggelsesplan for 
Brådalsfjellet 2, felt B4 

Gjerdrum kommune 21.08.2009 RØ Region 
Øst (09-12) 

200802976-5 Uttalelse - 
Reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs 
Rv 120 mellom 
Bråtesletta og Ask - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus. 

Gjerdrum kommune 24.09.2009 RØ Region 
Øst (09-12) 

200705679-8 NVEs merknader - 
Offentlig ettersyn av 

Gjerdrum kommune 23.09.2009 RØ Region 
Øst (09-12) 
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Reguleringsplan - 
Næringsområde 
Svendsrud bru 

200703447-
18 

Dam Buvann - 
Planendringer i forhold 
til godkjent plan - 
Bygging av ny dam 
Buvann 

Gjerdrum kommune 30.10.2009 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200802200-3 NVEs innspill - Høring av 
Planprogram for 
kommuneplanen "2020 
Gjerdrum" - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 23.04.2010 RØ Region 
Øst (09-12) 

200707966-
16 

Vedtak om midlertidig 
senking av vannstand - 
Strakstiltak etter § 40 i 
vannressursloven - 
Askdammene i 
Brådalsfjellet i 
Gjermåavassdraget, 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 30.06.2010 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200700941-
339 

Varsel om 
magasinkontroll - 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 16.06.2010 KM 
Miljøtilsyn 
(09-12) 

201004281-1 Faglige kvalifikasjoner til 
personell med ansvar for 
vassdragsanlegg i 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 13.09.2010 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200703447-
31 

Dam Buvann, Gjerdrum 
kommune, Akershus 
fylke - Etterspør 
sluttrapport 

Gjerdrum kommune 19.10.2010 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200703447-
33 

Dam Buvann, Gjerdrum 
kommune - Innhold i 
sluttrapport 

Gjerdrum kommune 19.10.2010 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200802200-5 NVEs innspill til oppstart 
- Rullering av 
Kommuneplan "2022 
Gjerdrum" - Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 12.11.2010 RØ Region 
Øst (09-12) 

201004281-3 Informasjon vedrørende 
avtale om 
vassdragsteknisk 
ansvarlig (VTA) og 
søknad om godkjenning 
av VTA 

Gjerdrum kommune 16.12.2010 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200802200-7 Gjerdrum kommuneplan 
- Planforum II - 
09022011, Akershus 

Gjerdrum kommune 01.02.2011 RØ Region 
Øst (09-12) 
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200705679-
13 

NVEs tilbakemelding - 
Dispensasjon fra 
byggegrense i 
reguelringsplan for 
næringsområde 
Svensrud Bru - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 23.09.2011 RØ Region 
Øst (09-12) 

200700941-
548 

Gjerdrum kommune - 
Oversendelse av rapport 
fra magasinkontroll ved 
Ask kommunale 
vannverk 

Gjerdrum kommune 04.11.2011 KM 
Miljøtilsyn 
(09-12) 

200802200-9 NVEs uttalelse ved 
offentlig ettersyn - 
Kommuneplan 2022 
Gjerdrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 30.11.2011 RØ Region 
Øst (09-12) 

201004281-6 Vedtak om godkjenning 
av VTA - Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 23.01.2012 KD 
Damsikkerhet 
(09-12) 

200705560-
11 

NVEs innsigelse - 
Reguleringsplan for del 
av B10 Nystulia - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 04.06.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

201203388-2 NVEs uttalelse - 
Dispensasjon fra 
kommuneplan - 
bruksendring fra hytte til 
bolig GBnr 52/16 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 06.06.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

200705560-
22 

Grunnlaget for NVEs 
innsigelse bortfaller - 
Reguleringsplan for del 
av B10 Nystulia - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 28.06.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

201204072-
20 

Orientering - tilgang til 
kontorlokale i 
rasområdet 

Gjerdrum kommune 30.07.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

200705560-
26 

Kommentarer - Forslag 
til endrede 
bestemmelser B10 
Nystulia 

Gjerdrum kommune 07.08.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

200705560-
28 

Forslag til endrede 
bestemmelser Nystulia 
B10 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 23.08.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 



 

53 
 

201204290-2 NVEs innspill til 
planoppstart og 
planprogram - 
Områdeplan for Ask 
sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 29.08.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

201204072-
24 

Oversendelse av rapport 
- Sikringstiltak - Skred 
ved Svensrud - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 18.09.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

201204290-4 NVEs innspill til 
planoppstart - 
Områdeplan for Ask 
sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 28.09.2012 RØ Region 
Øst (09-12) 

200702375-6 Dam Buvann, Gjerdrum 
kommune - Rapport fra 
tilsyn etter avsluttet 
byggefase 

Gjerdrum kommune 06.11.2012 KM 
Miljøtilsyn 
(09-12) 

201205558-2 NVE ber om mer 
informasjon - Søknad om 
riving/nedleggelse av 
Øvre Askdammen 

Gjerdrum kommune 07.01.2013 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201205558-6 Tilbakemelding - Svar på 
spørsmål i epost av 
07012013 ifm 
konsesjonssøknad 
nedlegging Øvre Askdam 

Gjerdrum kommune 15.01.2013 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201205558-7 Tilbakemelding - Søknad 
om varig senkning av 
magasin, Midtre Askdam 
- søknadsutkast datert 
25012013 

Gjerdrum kommune 15.02.2013 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201205558-8 Forslag om felles søknad 
- Søknad om varig 
senking av magasin, 
Midtre Askdam 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 15.02.2013 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

200702375-8 Oppfølging tilsyn - 
Buvann - Alle avvik 
lukket 

Gjerdrum kommune 26.02.2013 TBM - Seksjon 
for miljøtilsyn 

201305619-2 NVEs uttalelse ved 
offentlig ettersyn - 
Detaljregulering for 
Gjerivegen 16 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 03.10.2013 RØ - Region 
Øst 

201204290-8 NVEs innsigelse - 
Områdeplan for Ask 

Gjerdrum kommune 14.10.2013 RØ - Region 
Øst 
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sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

201202532-4 NVEs innsigelse - 
Reguleringsplan for 
Teietunet - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 05.11.2013 RØ - Region 
Øst 

201205558-
10 

Tillbakemelding søknad - 
Askdammene i Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 23.10.2013 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201306894-2 NVEs innsigelse - 
Detaljregulering for 
Gjerdrum bo- og 
behandlingssenter - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 09.12.2013 RØ - Region 
Øst 

201400319-2 Lysdammen i Gjerdrum 
kommune - Henviser til 
VTA 

Gjerdrum kommune 16.01.2014 TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

200102431-2 Kopi av brev til 
adresseliste - Varsel om 
oppstart av 
reguleringsplan for Ask 
sentrum - Gjerdrum 
kommune - Akershus 
fylke 

Gjerdrum kommune - 
Teknisk etat 

01.03.2001 RO Region 
Øst (01-06) 

200100426-4 Ingen kommentar til 
reguleringsplan for del 
av Brådalsfjellet B1- 
GBnr 37/6 og 37/28 - 
Gjerdrum kommune - 
Akershus 

Gjerdrum kommune - 
Teknisk etat 

28.03.2001 RO Region 
Øst (01-06) 

200100097-
18 

Invitasjon til møte om 
NVEs program for økt 
sikkerhet mot leirskred 

Nannestad kommune 
v/rådmannen;Sørum 
kommune v/ 
rådmannen;Ullensaker 
kommune v/ 
rådmannen;Gjerdrum 
kommune v/rådmannen 

18.05.2001 VV 
Vassdragstek
nikk (95-02) 

200105628-2 Innspill til varsel om 
igangsetting av 
regulering / 
omregulering av 
gangveg Aamodthagan - 
Spenningen, Gjerdrum 
kommune 

Øvre Romerike prosjektering 
AS 

20.07.2001 RO Region 
Øst (01-06) 

200107703-2 Innspill til varsel om 
igangsetting av 
bebyggelsesplan ved 

Øvre Romerike Prosjektering 
AS 

26.11.2001 RO Region 
Øst (01-06) 
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Bekkeberget, Gjerdrum 
kommune 

200102431-4 Uttalelse til offentlig 
ettersyn av 
reguleringsplan for Ask 
sentrum , Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 26.11.2001 RO Region 
Øst (01-06) 

200201691-2 Uttalelse til 
reguleringsplan for gang- 
og sykkelvegforbindelse 
Aamodtskogen - 
Spenningen, Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 05.04.2002 RO Region 
Øst (01-06) 

200204342-2 Uttalelse til 
kommuneplan for 
Gjerdrum kommune 
2002 - 2014, Akershus 

Gjerdrum kommune 18.12.2002 VPM Plan og 
miljø (02-06) 

200107703-4 Innspill til 
bebyggelsesplan for 
Bekkenberget, Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 19.12.2002 VPM Plan og 
miljø (02-06) 

200303264-4 Regulering og uttak av 
vann fra Buvann til 
drikkevannsforsyning - 
Søknad sendt på høring 

Gjerdrum kommune 01.10.2003 KTV 
Vassdragskon
sesjoner (01-
06) 

200304279-1 Gamle 
vannverksdammer ved 
Brådalsfjellet i Gjerdrum 
kommune - 
Sikkerhetsvurdering 

Gjerdrum kommune, teknisk 
etat 

26.11.2003 KTS 
Vassdragssikk
erhet (i bruk 
2001-2004 

200303264-
13 

Oversendelse av 
høringsuttalelser til 
uttalelse 

Gjerdrum kommune 12.02.2004 KTV 
Vassdragskon
sesjoner (01-
06) 

200303264-
14 

Uttak av vann fra 
Buvann til 
drikkevannsforsyning - 
Orientering om 
innsending 
konsesjonssøknad 

Gjerdrum kommune - 
Teknisk etat 

24.01.2002 KTV 
Vassdragskon
sesjoner (01-
06) 

200400595-2 Innspill til varsel om 
oppstart av 
reguleringsplan for 
Aamodthagan, Gjerdrum 
kommune 

Thori Anne Kari 02.03.2004 RO Region 
Øst (01-06) 

200401029-3 Vurdering av flomfare 
for tilbygg på eiendom 
ved Gjermåa, Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Lunde Thor 26.04.2004 RO Region 
Øst (01-06) 
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200302264-3 Uttalelse til 
reguleringsplan for 
Gjerdrum golfpark - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 24.08.2004 RO Region 
Øst (01-06) 

200402858-1 Revidering av 
tilsynsordningen, 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 30.08.2004 RO Region 
Øst (01-06) 

200402992-2 Innspill til varsel om 
oppstart av 
reguleringsplan for Ask 
sentrum felt B9, 
Gjerdrum kommune 

Arkitekt Atle Klungrehaug 20.09.2004 RO Region 
Øst (01-06) 

200402992-4 Uttalelse til 
reguleringsplan for 
Nystuen - B9 Ask 
sentrum, Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 10.06.2005 RO Region 
Øst (01-06) 

200303264-
27 

Vassdragskonsesjon - 
Tillatelse til 
oppdemming og 
regulering av Buvann i 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune v/Ask 
kommunale vannverk 

04.10.2005 KTV 
Vassdragskon
sesjoner (01-
06) 

200303264-
28 

Oversendelse av 
tillatelse til oppdemming 
og regulering av Buvann 
til drikkevannsforsyning i 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 04.10.2005 KTV 
Vassdragskon
sesjoner (01-
06) 

200402992-7 Vurdering av 
landskapsplan for 
Nystuen-B9 - Ask 
sentrum, Gjerdrum 
kommune 

Øvre Romerike Prosjektering 
AS 

01.12.2005 RO Region 
Øst (01-06) 

200504345-2 Uttalelse til 
reguleringsplan for 
Åmotshagan GBnr 54/1, 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 21.12.2005 RO Region 
Øst (01-06) 

200504345-5 Vurdering av omlegging 
av bekk i Åmotshagan 
GBnr 54/1 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Øvre Romerike Prosjektering 
AS 

07.06.2006 RO Region 
Øst (01-06) 

200603552-3 Innspill til rullering av og 
uttalelse til planprogram 
for kommuneplan, 
Gjerdrum kommune 

Gjerdrum kommune 01.11.2006 RO Region 
Øst (01-06) 
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201401704-1 Høring - Endringer i 
forskrift om 
energiutredninger - Frist 
01072014 

Telemark 
Fylkeskommune;Hordaland 
fylkeskommune;Østfold 
fylkeskommune;Finnmark 
fylkeskommune;Troms 
fylkeskommune;Rogaland 
fylkeskommune;Vestfold 
fylkeskommune;Vest-Agder 
fylkeskommune;Hedmark 
fylkeskommune;Oppland 
fylkeskommune;Akershus 
fylkeskommune;Nord 

03.04.2014 EE - Seksjon 
for 
energibruk og 
teknologier 

201205558-
12 

Kommentarer til utkast - 
Søknad, nedlegging av 
Øvre Askdam og 
permanent senkning av 
vannstanden i Midtre 
Askdam 

Gjerdrum kommune 27.03.2014 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201205558-
16 

Høring av melding om 
nedleggelse av øvre 
Askdam og permanent 
senkning av midtre 
Askdam i 
Leiravassdraget 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus;Akershus 
fylkeskommune 

02.05.2014 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201402636-1 Informasjonstryggleik i 
energiforsyninga - 
Orientering om 
endringer i bfe 

Bykle kommune;Valle 
kommune;Bygland 
kommune;Evje og Hornnes 
kommune;Iveland 
kommune;Åmli 
kommune;Birkenes 
kommune;Lillesand 
kommune;Froland 
kommune;Tvedestrand 
kommune;Vegårshei 
kommune;Gjerstad 
kommune;Arendal 
kommune;Grimstad 
kommune;Risør 
kommune;Vinj 

19.05.2014 TBB - Seksjon 
for beredskap 

201201184-4 NVEs uttalelse -  
Offentlig ettersyn - 
Detaljregulering for 
delområdene B6 og B7 
innenfor 
Reguleringsplan for 
Brådalsfjellet 2 

Gjerdrum kommune 13.05.2014 RØ - Region 
Øst 

201204290-
15 

Avventer reviderte 
plandokumenter -  
Håndtering av 

Gjerdrum kommune 08.07.2014 RØ - Region 
Øst 
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innsigelser og vedtak av 
områdeplan Ask 
sentrum 

201403607-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart og offentlig 
høring av planprogram - 
kommunedelplan for 
Sørbygda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 29.08.2014 RØ - Region 
Øst 

201404230-2 NVEs innsigelse ved 
offentlig ettersyn -  
Detaljregulering for Ask 
Vestre GBnr 39/48 
Vestvang - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 19.09.2014 RØ - Region 
Øst 

201205558-
19 

Nedleggelse av Øvre 
Askdam og permanent 
senking av Midtre 
Askdam - Vurdert til ikke 
konsesjonspliktig 

Gjerdrum kommune 07.11.2014 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201306894-6 NVE trekker innsigelse - 
Reguleringsplan for 
Gjerdrum bo- og 
behandlingssenter - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 28.01.2015 RØ - Region 
Øst 

201204290-
17 

NVE trekker innsigelse -  
Områdeplan for Ask 
sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 30.01.2015 RØ - Region 
Øst 

201404230-7 NVE trekker innsigelse -  
Detaljregulering for Ask 
Vestre GBnr 39/48 
Vestvang - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 05.02.2015 RØ - Region 
Øst 

201106062-6 NVEs merknader ved 
offentlig ettersyn -  
Reguleringsplan for 
Møllerhaugen GBnr 49/3  
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 13.03.2015 RØ - Region 
Øst 

201307064-
12 

Gjerdrum Aktiemølle AS 
- Nedlegging av dam 
Storøyungen i 
Nannestad kommune - 
NVE anbefaler at 
nedleggingsplanen 
konsesjonspliktvurderes 
og informerer om 

Gjerdrum Aktiemølle AS 05.05.2015 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 
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bestemmelser i 
damsikkerhetsforskrifte
n for dammer i 
konsekvensklasse 0 

201303484-
17 

NVEs uttalelse til søknad 
om dispensasjon 
angående oppføring av 
overføringsanlegg MIRA 
for delstrekk E - del 1 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 04.05.2015 RØ - Region 
Øst 

200705560-
33 

NVEs innspill til varsel 
om mindre endring av 
reguleringsplan for del 
av B10, Ask - Gjerdrum 
kommune 

Øvre Romerike Prosjektering 
AS 

06.05.2015 RØ - Region 
Øst 

201502773-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart - 
Brådalsfjellet 37/86 
Gjerdrum kommune 

Hanne Karin Tollan 22.05.2015 RØ - Region 
Øst 

201401704-
60 

Høringsdokument 9-
2015 - Forslag til endring 
i forskrift om 
energiutredninger, Plikt 
til å bistå i kommunal 
klima- og 
energiplanlegging, 
informasjonsplikt - Frist 
01092015 

Kristiansand 
kommune;Mandal 
kommune;Farsund 
kommune;Flekkefjord 
kommune;Troms 
fylkeskommune;Halden 
kommune;Vennesla 
kommune;Songdalen 
kommune;Søgne 
kommune;Marnardal 
kommune;E-CO Energi 
AS;Trøgstad Elverk AS;Åseral 
kommune;Audnedal 
kommune;Høland og Sets 

02.07.2015 EE - Seksjon 
for 
energibruk og 
teknologier 

201504174-3 Oversendelse av 
fornyede 
anleggskonsesjoner 

Hafslund Nett AS 24.09.2015 KN - Seksjon 
for 
nettkonsesjon
er 

201504590-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  Detaljplan 
for Fv 120 Ask sentrum - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 08.09.2015 RØ - Region 
Øst 

201504860-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  
Detaljreguleringsplan for 

Fie Byggetjenester AS 14.09.2015 RØ - Region 
Øst 
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eiendommen 
Brådalsgutua 14 - 
Gjerdrum kommune - 
Akershus 

201400319-4 Lysdammen i 
Gjermåavassdraget, 
Gjerdrum kommune. 
Klassifisering - vedtak 

Gjerdrum kommune - 
Teknisk etat 

23.10.2015 TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

201507057-1 Etterspør geotekniske 
rapporter i Gjerdrum 
kommune 

Gjerdrum kommune 07.12.2015 RØ - Region 
Øst 

201403110-7 Dam 
Kirkebygjermenningen i 
Gjermåa, Gjerdrum 
kommune - Klassifisering 
- Vedtak 

Gjerdrum Statsallmenning; 
Almenningsdrift Romerike 
SA Holter Almenning 

02.02.2016 TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

201401496-
50 

Test - Brev med mange 
mottakere - Ny mal 

Agdenes kommune; 
Alstahaug kommune; Alta 
kommune; Alvdal kommune; 
Andebu kommune; Andøy 
kommune; Aremark 
kommune; Arendal 
kommune; Asker kommune; 
Askim kommune; Askvoll 
kommune; Askøy kommune; 
Audnedal kommune; Aukra 
kommune; Aure kommune; 
Aurland kommun 

08.02.2016 ASU - Seksjon 
for 
systemutvikli
ng 

201600394-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart - 
Detaljregulering for Ask 
Vestre GBnr 39/4 m.fl. - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

LINK Arkitektur AS 18.02.2016 RØ - Region 
Øst 

201403607-4 Vedr. gang- og sykkelveg 
langs Fv 120 og 
kommunedelplan for 
næringsområde i 
Sørbygda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 08.03.2016 RØ - Region 
Øst 

201403607-6 Orientering ad. møte - 
Gang- og sykkelveg langs 
Fv 120 og 
kommunedelplan for 
næringsområde i 
Sørbygda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 14.03.2016 RØ - Region 
Øst 
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201504590-6 Vedr. varsel om utvidet 
planområde - 
Detaljreguleringsplan for 
Fv 120 Ask sentrum - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 18.04.2016 RØ - Region 
Øst 

201601372-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart – 
Detaljreguleringsplan for 
Oppvekstjordet i Ask - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 18.04.2016 RØ - Region 
Øst 

201202532-9 Status vedr. NVEs 
innsigelse -  
Reguleringsplan for 
Teietunet - Bekkeberg 
GBnr 54/349 og dele av 
54/14 og 55/100 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 18.05.2016 RØ - Region 
Øst 

201600997-3 Høring av søknad om 
nedtapping ifm 
rehabilitering av dam 
Kirkebygjermenningen, 
Gjerdrum og Nannestad 
kommuner, Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus; Akershus 
fylkeskommune; Gjerdrum 
kommune; Nannestad 
kommune 

19.05.2016 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201602727-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart av 
reguleringsplan for 
Askhøgda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Lillestrøm arkitekter as 10.06.2016 RØ - Region 
Øst 

201603195-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  
Detaljreguleringsplan for 
Skjønhaugtunet - Del av 
GBnr 39/2 - Ask sentrum 
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Romerike Arkitekter AS 10.06.2016 RØ - Region 
Øst 

201600997-7 Midlertidig tillatelse til 
nedtapping av 
Kirkebygjermenningen i 
forbindelse med 
damrehabilitering 

Gjerdrum jeger- og 
fiskerforening 

23.06.2016 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201604193-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart - 
Detaljreguleringsplan for 
Bekkeberget Hage - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Ing. Quamme AS 08.08.2016 RØ - Region 
Øst 
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201604433-1 Brev til dameierne, 
nedtappinger i 
Oslomarka og omegn - 
Krav til søknad om 
nedtapping av magasin 
ifm damrehabilitering 

Oslo kommune Vann- og 
avløpsetaten; Bærum 
kommune; Rælingen 
kommune; Lørenskog 
kommune; Skedsmo 
kommune; Nittedal 
kommune; Nedre Romerike 
Vannverk AS; Oslo 
kommune - Bymiljøetaten; 
Nedre Romerike Vannverk 
IKS; Asker kommune; 
Enebakk kommune; 
Gjerdrum kom 

29.11.2016 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201605144-2 NVEs merknader ved 
offentlig ettersyn - 
Kommunal planstrategi 
for Gjerdrum kommune 
2016 - 2020 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 26.10.2016 RØ - Region 
Øst 

201605722-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  
Reguleringsplan for gang 
og sykkelveg mellom 
Leikvoll - Klampenborg, 
Skedsmo og Gjerdrum 
kommuner, Akershus 

Gjerdrum kommune; 
Skedsmo kommune 

04.11.2016 RØ - Region 
Øst 

201504590-8 Ber om utsatt frist - 
Detaljreguleringsplan for 
Fv 120 Ask sentrum - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 07.11.2016 RØ - Region 
Øst 

201504860-4 NVEs merknader ved 
offentlig ettersyn -  
Detaljreguleringsplan for 
eiendommen 
Brådalsgutua 14 - 
Gjerdrum kommune - 
Akershus 

Gjerdrum kommune 07.11.2016 RØ - Region 
Øst 

201502773-4 NVEs merknader ved 
offentlig ettersyn - 
Forslag til 
detaljregulering for felt 
B8-B10, Brådalsfjellet 2 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 07.11.2016 RØ - Region 
Øst 

201504590-9 NVEs tilbakemelding ved 
offentlig ettersyn - 
Forslag til 
detaljregulering for Fv 

Gjerdrum kommune 11.11.2016 RØ - Region 
Øst 
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120 Ask sentrum - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

201307064-
16 

Nedlegging av dam 
Storøyungen i 
Nannestad kommune - 
NVE ber om at dammen 
enten nedlegges, eller 
overføres til noen som 
ønsker den opprettholdt 

Gjerdrum Aktiemølle AS 24.01.2017 KI - Seksjon 
for 
vassdragsinng
rep 

201607084-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  
Reguleringsplan for 
Fjellgrinda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Fie Byggetjenester AS 02.01.2017 RØ - Region 
Øst 

201702040-2 NVEs innspill ved varsel 
om oppstart -  
Reguleringsplan for 
Romeriksåsen 
flerbruksarena GBnr 
73/1 og høring av 
planprogram - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum idrettslag 04.04.2017 RØ - Region 
Øst 

201701166-2 NVEs tilbakemelding 
vedr. 
dispensasjonssøknad for 
tiltak  i LNF-område - 
Kulsrudgutua GBnr 
46/16 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 04.04.2017 RØ - Region 
Øst 

201605722-4 NVEs tilbakemelding på 
forespørsel om 
deltakelse på møte - Ny 
gang- og sykkelveg 
Klampenborg - Leikvoll 

Gjerdrum kommune 06.04.2017 RØ - Region 
Øst 

201605722-6 NVEs svar - Ny gang- og 
sykkelveg Klampenborg - 
Leikvoll, Gjerdrum og 
Skedsmo kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 06.04.2017 RØ - Region 
Øst 

201202532-
11 

NVE trekker innsigelse - 
Reguleringsplan for 
Teietunet - Bekkeberg 
GBnr 54/349 og dele av 
54/14 og 55/100 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 07.04.2017 RØ - Region 
Øst 
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201701159-2 NVEs vurdering 
vedrørende 
dispensasjonssøknad for 
eiendommen GBnr 
10/46 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 24.04.2017 RØ - Region 
Øst 

201702614-1 Viktig informasjon til 
kommuner som vurdere 
å søke tilskudd til flom- 
og skredforebygging og 
miljøtiltak langs vassdrag 

Agdenes kommune; 
Alstahaug kommune; Alta 
kommune; Alvdal kommune; 
Andebu kommune; Andøy 
kommune; Aremark 
kommune; Arendal 
kommune; Asker kommune; 
Askim kommune; Askvoll 
kommune; Askøy kommune; 
Audnedal kommune; Aukra 
kommune; Aure kommune; 
Aurland kommun 

04.05.2017 SVA - Seksjon 
for areal og 
sikring 

201605722-8 NVEs svar til spørsmål 
om kulvert - Ny gang- og 
sykkelveg Klampenborg - 
Leikvoll, Gjerdrum og 
Skedsmo kommuner, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 09.05.2017 RØ - Region 
Øst 

201703217-2 NVEs vurdering vedr. 
dispensasjon for 
etablering av 2 
boenheter i eksisterende 
anneks på eiendommen 
GBnr 64/1 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 01.06.2017 RØ - Region 
Øst 

201703331-2 NVEs vurdering - Søknad 
om dispensasjon fra 
kommuneplanen for 
tilbygg i LNF område på 
eiendommen GBnr 
61/13 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 01.06.2017 RØ - Region 
Øst 

201703764-2 NVEs tilbakemelding på 
spørsmål om Sandum 
massemottak - 
Geoteknisk undersøkelse 
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 22.06.2017 RØ - Region 
Øst 

201704970-2 NVEs vurdering - Søknad 
om dispensasjon fra 
kommuneplan - 
Oppføring av ny bolig på 
landbrukseiendom GBnr 

Gjerdrum kommune 22.08.2017 RØ - Region 
Øst 
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33/1 Bråtagrenda 15 / 
Bråtåsletta - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

201707082-2 NVEs tilbakemelding - 
Søknad om dispensasjon 
etter pbl § 19-2 for 
oppføring av enebolig på 
eiendommen GBnr 
60/31 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 
spredt LNF-område 

Gjerdrum kommune 03.10.2017 RØ - Region 
Øst 

201706964-2 NVEs tilbakemelding - 
Søknad om oppføring av 
tilbygg til bolig på 
eiendommen GBnr 
53/25 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 03.10.2017 RØ - Region 
Øst 

201004303-4 NVEs innspill  - Varsel 
om oppstart - 
Detaljreguleringsplan for 
området Grindlykkja på 
Kjærstadsletta, del av 
eiendommen GBnr 68/2 
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Fie Byggetjenester AS 19.10.2017 RØ - Region 
Øst 

201603195-4 Geotekniske rapporter - 
Detaljregulering for 
Skjønnhaugtunet - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 21.11.2017 RØ - Region 
Øst 

201604193-4 NVEs innsigelse ved 
offentlig ettersyn - 
Detaljreguleringsplan for 
Bekkeberget Hage GBnr 
54/14 m.fl. og GBnr 
55/21 m.fl. og 75/1 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 12.12.2017 RØ - Region 
Øst 

201603195-6 NVEs merknader ved 
offentlig ettersyn -  
Detaljregulering for 
Skjønnhaugstunet - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 23.11.2017 RØ - Region 
Øst 

201604193-6 NVEs foreløpige 
tilbakemelding vedr. 
anmodning om trekking 
av innsigelse -  

Gjerdrum kommune 19.12.2017 RØ - Region 
Øst 
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Detaljreguleringsplan for 
Bekkeberget Hage - 
Gjerdrum, Akershus 

201801231-1 Brev til 
konsulentbransjen om 
publisering av 
naturfarerapporter - ny 
praksis 

Sunnfjord Geo Center AS; 
Stokkebø Competanse AS; 
Akershus Grunnboring AS; 
Geoingeniørene AS; 
Geosubsea AS; 
Catogeoteknikk Solberg; 
Romerike Grunnboring AS; 
Norges geotekniske institutt 
- NGI; SINTEF Byggforsk AS; 
Multiconsult ASA; 
Norconsult AS; Asplan V 

30.01.2018 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801233-1 Tilskudd til kartlegging 
av kritiske punkt i bekker 
og bratte vassdrag 

Holmestrand kommune; 
Indre Fosen kommune; 
Færder kommune; Bykle 
kommune; Valle kommune; 
Bygland kommune; Evje og 
Hornnes kommune; Iveland 
kommune; Åmli kommune; 
Birkenes kommune; 
Lillesand kommune; Froland 
kommune; Tvedestrand 
kommune; Vegårshei 
kommune; 

30.01.2018 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801231-2 Brev til 
konsulentbransjen om 
publisering av 
naturfarerapporter - ny 
praksis - Rettelsesbrev 

Sunnfjord Geo Center AS; 
Stokkebø Competanse AS; 
Akershus Grunnboring AS; 
Geoingeniørene AS; 
Geosubsea AS; 
Catogeoteknikk Solberg; 
Romerike Grunnboring AS; 
IPD Norway AS; Inhouse 
Tech Geoteknik AB V/inter-
data AS; Heistad 
Brønnboring AS; 
Sivilingeniør Mo 

06.02.2018 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801666-1 Nasjonal ramme for 
vindkraft - NVE 
arrangerer 
informasjonsdag 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; 
Fylkesmannen i Østfold; 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus; Fylkesmannen i 
Hedmark; Farsund 
kommune; Fylkesmannen i 
Oppland; Fylkesmannen i 
Telemark; Fylkesmannen i 
Hordaland; Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal; 

08.02.2018 KE - Seksjon 
for 
energikonsesj
oner 
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Fylkesmanne 

201605722-
13 

NVEs generelle 
tilbakemelding ved 
offentlig ettersyn - 
Reguleringsplan for gang 
og sykkelveg mellom 
Leikvoll - Klampenborg, 
Skedsmo og Gjerdrum 
kommuner, Akershus 

Gjerdrum kommune 20.03.2018 RØ - Region 
Øst 

201605722-
15 

- Ber om uttalelse før 
frist 05052018 -  
Reguleringsplan for gang 
og sykkelveg mellom 
Leikvoll - Klampenborg, 
Skedsmo og Gjerdrum 
kommuner, Akershus 

Gjerdrum kommune 25.04.2018 RØ - Region 
Øst 

201801666-5 Informasjonsdag om 
Nasjonal ramme for 
vindkraft - Ettersendt 
invitasjon 

Holmestrand kommune; 
Øystre Slidre kommune; 
Indre Fosen kommune; 
Færder kommune; Bykle 
kommune; Valle kommune; 
Bygland kommune; Evje og 
Hornnes kommune; Iveland 
kommune; Åmli kommune; 
Birkenes kommune; 
Lillesand kommune; Froland 
kommune; Tvedestrand 
komm 

03.05.2018 KE - Seksjon 
for 
energikonsesj
oner 

201604193-8 NVEs svar vedr. 
grunnforhold ved 
Bekkeberget Hage - 
NVEs innsigelse - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 08.05.2018 RØ - Region 
Øst 

201801666-9 Nasjonal ramme for 
vindkraft på land - 
Lokale og regionale 
innspill 

Fylkesmannen i Østfold; 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus; Fylkesmannen i 
Hedmark; Fylkesmannen i 
Oppland; Fylkesmannen i 
Telemark; Fylkesmannen i 
Hordaland; Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal; 
Fylkesmannen i Nordland; 
Fylkesmannen i Finnmark; 

08.06.2018 KE - Seksjon 
for 
energikonsesj
oner 
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Buskerud fylkesk 

201202921-
46 

Høring av forslag til 
endring i 
energilovforskriften om 
internkontroll for 
miljøkrav for anlegg med 
konsesjon etter 
energiloven kapittel 3 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; 
Landbruks- og 
matdepartementet; Klima- 
og miljødepartementet; 
Fylkesmannen i Østfold; 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus; Fylkesmannen i 
Hedmark; Farsund 
kommune; Fylkesmannen i 
Oppland; Fylkesmannen i 
Telemark; Fylkesm 

11.06.2018 AJ - Juridisk 
seksjon 

201604193-
10 

NVEs svar vedr. 
anmodning om å trekke 
innsigelse - 
Detaljreguleringsplan for 
Bekkeberget Hage GBnr 
- Gjerdrum, Akershus 

Gjerdrum kommune 22.06.2018 RØ - Region 
Øst 

201836196-1 Informasjonsbrev Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; Farsund 
kommune; Flekkefjord 
kommune; Troms 
fylkeskommune; Halden 
kommune; Vennesla 
kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; 
MARNARDAL KOMMUNE; E-
CO ENERGI AS; TRØGSTAD 
ELVERK AS; ÅSERAL 
KOMMUNE; AUDNEDAL 
KOMMUNE; 

15.08.2018 KN - Seksjon 
for 
nettkonsesjon
er 

200802200-
16 

NVEs generelle uttalelse 
- Offentlig ettersyn - 
Planprogram til høring - 
Kommuneplanens 
arealdel - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 21.08.2018 RØ - Region 
Øst 
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201801666-
33 

Innspill til Nasjonal 
ramme for vindkraft - 
Utsatt frist 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; Farsund 
kommune; Flekkefjord 
kommune; Troms 
fylkeskommune; Halden 
kommune; Vennesla 
kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; 
MARNARDAL KOMMUNE; 
ÅSERAL KOMMUNE; 
AUDNEDAL KOMMUNE; 
LINDESNES KOMMUNE; 
Lyngdal kommune; 

06.09.2018 KE - Seksjon 
for 
energikonsesj
oner 

201604193-
12 

NVE trekker innsigelse - 
Detaljregulering 
Bekkeberget Hage - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 15.10.2018 RØ - Region 
Øst 

200802200-
19 

NVEs svar på 
henvendelse om 
rullering av 
kommuneplanen - 
Utredningskrav ved 
byggesak i risikoklasse 3 
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 28.11.2018 RØ - Region 
Øst 

201840777-2 NVEs svar på 
henvendelse om 
rådgiving, Flomrisikoplan 
Leiravassdraget 

Gjerdrum kommune 13.12.2018 RØ - Region 
Øst 

201842733-2 NVEs uttalelse - Høring 
av planforslag til 
kommunedelplan for 
naturmangfold i 
Nannestad 2019 - 2026 

Nannestad kommune 02.01.2019 RØ - Region 
Øst 

201900459-2 NVEs uttalelse - Høring - 
Søknad om bygging av 
landbruksveg - 
traktorveg GBnr 35/1 - 
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 15.01.2019 RØ - Region 
Øst 

201842021-
12 

Tilsagn om tilskudd til 
kartlegging av kritiske 
punkt i bekker og bratte 
vassdrag,  Gjerdrum 
kommune 

GJERDRUM KOMMUNE 
TEKNISK ETAT 

28.01.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201005155-
21 

NVE fremmer innsigelse 
- Offentlig ettersyn  - 
Kommuneplan 2019 - 

FYLKESMANNEN I OSLO OG 
VIKEN 

15.02.2019 RØ - Region 
Øst 
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2030 for Skedsmo 
kommune, Akershus 

201903410-2 NVEs generelle innspill 
ved varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan  
for Rognvegen 1 GBnr 
42/32 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Unikus AS 23.04.2019 RØ - Region 
Øst 

201801231-5 Veiledning til kommuner 
og andre dataeiere om 
innsending av 
geotekniske rapporter 
og grunnundersøkelser 
til NADAG 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; Farsund 
kommune; Flekkefjord 
kommune; Troms 
fylkeskommune; Halden 
kommune; Vennesla 
kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; 
MARNARDAL KOMMUNE; 
ÅSERAL KOMMUNE; 
AUDNEDAL KOMMUNE; 
LINDESNES KOMMUNE; 
Lyngdal kommune; 

03.05.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201204290-
20 

NVEs generelle innspill 
ved varsel om oppstart / 
høring av planprogram - 
Ny områdeplan for Ask 
sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

Gjerdrum kommune 31.05.2019 RØ - Region 
Øst 

201906023-1 Spørreundersøkelse 
urbanhydrologiske data 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; Farsund 
kommune; Flekkefjord 
kommune; Troms 
fylkeskommune; Halden 
kommune; Vennesla 
kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; 
MARNARDAL KOMMUNE; 
ÅSERAL KOMMUNE; 
AUDNEDAL KOMMUNE; 
LINDESNES KOMMUNE; 
Lyngdal kommune; 

31.05.2019 HV - Seksjon 
for 
vannbalanse 

201910025-2 NVEs uttalelse - Søknad 
om godkjenning av plan 
for nydyrking GBnr 62/1 
- Gjerdrum kommune, 
Akershus 

Gjerdrum kommune 18.09.2019 RØ - Region 
Øst 
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201842021-
43 

Krav om rapportering av 
kartlegging av kritiske 
punkt i bekker og bratte 
vassdrag innan 10. 
november 2019 

Oppdal kommune; Skaun 
kommune; Sørreisa 
kommune; SIGDAL 
KOMMUNE TEKNISK ETAT; 
Åmot kommune; GJERDRUM 
KOMMUNE TEKNISK ETAT; 
RINGEBU KOMMUNE; 
GAUSDAL KOMMUNE; GOL 
KOMMUNE; Notodden 
kommune; Seljord 
kommune; MELDAL 
KOMMUNE SEKTOR 
UTVIKLING OG DRIFT; 
SANDEFJ 

21.10.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801231-
10 

Veiledning til kommuner 
og andre dataeiere om 
innsending av 
geotekniske rapporter 
og grunnundersøkelser 
til NADAG 

Skjervøy kommune; 
Nordreisa kommune; 
Kvænangen kommune; 
Vardø kommune; Vadsø 
kommune; Hammerfest 
kommune; Kautokeino 
kommune - Guovdageainnu 
suohkan; Alta kommune; 
Loppa kommune; Hasvik 
kommune; Kvalsund 
kommune; Måsøy 
kommune; Nordkapp 
kommune; Porsange 

25.11.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801231-
14 

Vi ber kommunene 
sende inn geotekniske 
rapporter til NADAG og 
melde inn faresoner for 
kvikkleire til nasjonal 
database for 
kvikkleiresoner 

Kristiansand kommune; 
Mandal kommune; Farsund 
kommune; Flekkefjord 
kommune; Troms 
fylkeskommune; Halden 
kommune; Vennesla 
kommune; Songdalen 
kommune; Søgne kommune; 
MARNARDAL KOMMUNE; 
ÅSERAL KOMMUNE; 
AUDNEDAL KOMMUNE; 
LINDESNES KOMMUNE; 
Lyngdal kommune; 

25.11.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 

201801231-
19 

Vi ber kommunene 
sende inn geotekniske 
rapporter til NADAG og 
melde inn faresoner for 
kvikkleire til nasjonal 
database for 
kvikkleiresoner 

Skjervøy kommune; 
Nordreisa kommune; 
Kvænangen kommune; 
Vardø kommune; Vadsø 
kommune; Hammerfest 
kommune; Kautokeino 
kommune - Guovdageainnu 
suohkan; Alta kommune; 
Loppa kommune; Hasvik 

27.11.2019 SVK - Seksjon 
for skred- og 
flomkartleggi
ng 
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kommune; Kvalsund 
kommune; Måsøy 
kommune; Nordkapp 
kommune; Porsange 

202005583-2 NVEs tilbakemelding ved 
varsel om oppstart - 
DETALJREGULERING AV 
KULSRUD – B4, GNR. 46 
BNR. 8 M.FL. - 
GJERDRUM KOMMUNE 

HALVOR TANGEN 25.05.2020 RØ - Region 
Øst 

200802200-
21 

NVEs innsigelse - 
Offentlig ettersyn - 
Kommuneplanens 
arealdel 2020 - 2032 - 
Gjerdrum kommune 

FYLKESMANNEN I OSLO OG 
VIKEN 

04.11.2020 RØ - Region 
Øst 

201841729-
41 

Ny rettleiar for 
skredfareutgreiing for 
skred i bratt terreng 

DIELDDANUORI SUOHKAN - 
TJELDSUND KOMMUNE; 
TRONDHEIM KOMMUNE; 
ULLENSVANG KOMMUNE; 
ORKLAND KOMMUNE; 
HITRA KOMMUNE; HEIM 
KOMMUNE; MOLDE 
KOMMUNE; HUSTADVIKA 
KOMMUNE; FJORD 
KOMMUNE; ÅLESUND 
KOMMUNE; VOLDA 
KOMMUNE; ÅFJORD 
KOMMUNE; ØRLAND 
KOMMUNE; STEINKJER KOM 

10.11.2020 SKF - Seksjon 
for 
skredkunnska
p og -
formidling 

201841729-
44 

Ny rettleiar for 
skredfareutgreiing for 
skred i bratt terreng 

ÅMOT KOMMUNE; TRYSIL 
KOMMUNE; Elverum 
kommune; VÅLER 
KOMMUNE; Åsnes 
kommune; Grue kommune; 
Eidskog kommune; Sør-Odal 
kommune; Nord-Odal 
kommune; Stange 
kommune; Løten kommune; 
Ringsaker kommune; Hamar 
kommune; GAIVUONA 
SUOHKAN KÅFJORD 
KOMMUNE KAIVUONON K 

13.11.2020 SKF - Seksjon 
for 
skredkunnska
p og -
formidling 
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202014960-1 Informasjonspost om 
varsling av skred og flom 

DIELDDANUORI SUOHKAN - 
TJELDSUND KOMMUNE; 
TRONDHEIM KOMMUNE; 
ULLENSVANG KOMMUNE; 
ORKLAND KOMMUNE; 
HITRA KOMMUNE; HEIM 
KOMMUNE; MOLDE 
KOMMUNE; HUSTADVIKA 
KOMMUNE; FJORD 
KOMMUNE; ÅLESUND 
KOMMUNE; VOLDA 
KOMMUNE; ÅFJORD 
KOMMUNE; ØRLAND 
KOMMUNE; STEINKJER KOM 

17.11.2020 NVE - Norges 
vassdrags- og 
energidirekto
rat 

202015122-1 Utredning av 
kvikkleiresoner i 
Nannestad, Ullensaker 
og Gjerdrum kommuner, 
Viken 

Gjerdrum kommune; 
Nannestad kommune; 
ULLENSAKER KOMMUNE 

20.11.2020 RØ - Region 
Øst 

202016519-2 Dammer ved Gjeri-
Gjermenningen i 
Gjerdrum kommune i 
Viken - Klassifisering - 
vedtak 

Gjerdrum jeger- og 
fiskerforening 

17.12.2020 TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 
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Vedlegg 3  
Oversikt over saker fra 1.1.2001 – til 31.12.2020 
med Gjerdrum kommune 

Saksnr. Sakstittel 
Ansvarlig 
enhet Status Vurdering 

     
200100426 Reguleringsplan for del av Brådalsfjellet B1 - 

GBnr 37/6 og 37/28 - Gjerdrum kommune - 
Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

200102431 Reguleringsplan for Ask sentrum - Gjerdrum 
kommune - Akershus fylke 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
1 

200102811 Reguleringsplan Hellen næringsområde - 44/1 - 
Gjerdrum kommune - Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200105628 Reguleringsplan Aamodthagan - Spenningen, 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200105656 Regulering eiendommene GBnr 46/1 og 39, del 
av Brådalsfjellet, restaurering av gammel 
vannverksdam, bekkelukking m.m., Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200107703 Bebyggelsesplan for eiendommen GBnr 54/31 
med tilgrensende boligeiendommer i 
Bekkeberget - Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200107744 Hovedplan vannforsyning - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 
Annen type sak 

200200190 Bebyggelsesplan for Bekkeberget felt B2 og 
B11a - del av GBnr 54/6 og 17 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

200201691 Reguleringsplan for gangveg og sykkelveg 
Aamodtskogen - Spenningen - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200202931 Bebyggelsesplan for område B2 Bekkeberget - 
Gjerdrum kommune - Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200204340 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 
Fv427.01, Kulsrudgutua - Ask, Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

200204342 Kommuneplan for Gjerdrum kommune 2002 - 
2014, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
31 

200302264 Reguleringsplan Gjerdrum golfpark - Brådal, 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
2 

200304611 Bebyggelsesplan for Aamodthagen GBnr 54/11 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 



 

75 
 

200400595 Reguleringsplan for Aamodthagan - del av 
eiendommen GBnr 54/1 - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200400651 Reguleringsplan for Fv428 - gang og sykkelveg 
fra Bøndenes hus til Askenga - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200401029 Risiko for flomfare - Gjermåa elv, GBnr 49/18 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet 
Annen type sak  

200402858 Kommunalt tilsyn med flom-, erosjons- og 
skredsikringstiltak i vassdrag, Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Ligger trolig 
utenfor området 
vi ser på  

200402992 Reguleringsplan for Ask sentrum felt B9 - 
Utbygging av boliger - Gjerdrum kommune - 
Akershus fylke 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
3 

200404321 Bebyggelsesplan for Brådalsfjellet 2 feltene B2 - 
B7 - Brådalsfjellet 2 - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
22 

200501520 Kvikkleireprogram - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt i 
rapporten pkt. 
3.2.4 om 
detaljkartlegging 

200504345 Reguleringsplan for Åmotshagan GBnr 54/1 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200602536 Reguleringsplan for Kniplia Næringsområde 
GBnr 46/23 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200603552 Rullering av kommuneplan - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RO Region Øst 
(01-06) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
32 

200701498 Bebyggelsesplan for Gjerdrum torg / Coop - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
4 

200703670 Bebyggelsesplan for Brådalsfjellet 2 felt B3 RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet 

Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
23 

200704297 Reguleringsplan for Eikeberg gård GBnr 58/1,4 
og 8 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200704305 Reguleringsplan for Nystuen ( Nystulia ) B9 Ask 
sentrum - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(07-08) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200705560 Reguleringsplan for Ask sentrum - boligområde 
B10 Nystulia - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
5 

201600997 Rehabilitering av steinkistedam i 
Kirkebygjermenningen, Gjerdrum og Nannestad 
kommuner, Akershus - Vurdering av 
konsesjonsplikt 

KI - Seksjon for 
vassdragsinngr
ep 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
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200705679 Reguleringsplan for næringstomt Svendsrud bru 
GBnr 19/3 m.fl. - Gjerdrum kommune - 
Akershus fylke 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

200707386 Reguleringsplan for Kulsrudhagan - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

200707953 Kvikkleireprogram - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt i 
rapporten pkt. 
3.2.4 om 
detaljkartlegging 

200708668 Rullering av Hovedplan avløp - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet 
Annen type sak 

200708787 Vann fra Tistilbekken til vanning av ny golfbane 
på Ask - Gjerdrum kommune, Akershus - 
Vurdering av konsesjonsplikt 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
6 

200801131 Skred ved Flatner gård - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet 
Skredhendelse 

200802200 Kommuneplan for Gjerdrum kommune - Viken 
fylke (Tidl. Akershus) 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
33 

201502588 Verneplan - Utvidelse av Gjerimåsen 
naturreservat i Gjerdrum og Nannestad 
kommuner og Prestehesten naturreservat i 
Aurskog-Høland kommune 

ER - Seksjon for 
ressurs og 
kraftproduksjo
n 

Avsluttet 

Annet sted  
200802976 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv 

120 Bråtesletta - Gjerdrum kommune, Akershus 
RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
7 

200804784 Oppgradering av traktorvei i Marka - 
Kokstadvangen - Buvatn - GBnr 73/1 - Gjerdrum 
kommune - Akershus 

RØ Region Øst 
(07-08) 

Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

200806031 Energi- og klimaplan "Vårt bidrag" - Offentlig 
ettersyn - Gjerdrum kommune 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet 
Annen type sak 

200900057 Reguleringsplan for Gjerdrum golfpark - Brådal, 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201403110 Dam Kirkebygjermenningen, Gjermåa - 
Gjerdrum kommune, Akershus - Oppfølging 
damsikkerhet - Den ansvarlige: uavklart - 2014- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Under 
behandling 

Annet nedbørfelt 
200900860 Oppføring av tilbygg vannrenseanlegg GBnr 

73/1 - Buvannet - Gjerdrum kommune 
RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Ligger utenfor 
området vi ser 
på 

201401261 Nedlegging av Øvre Askdam og permanent 
senking av vannstanden i midtre Askdam - 
Vurdering av konsesjonsplikt - Gjerdrum 
kommune, Akershus - Søker: Gjerdrum 
kommune 

KI - Seksjon for 
vassdragsinngr
ep 

Avsluttet Feiloppretting av 
sak - er egentlig 
sak 201205556 
som er omtalt i 
rapporten 

201400319 Lysdammen - Gjerdrum kommune, Akershus - 
Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: 
Gjerdrum kommune - 2014- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Under 
behandling 

Annet nedbørfelt 
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201307064 Nedleggelse av dam Storøyungen - Konsesjon - 
Leiravassdraget - Nannestad og Nittedal 
kommuner, Akershus - Gjerdrum Aktiemølle AS 

KI - Seksjon for 
vassdragsinngr
ep 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
200903128 Bakkeplanering - fylling av rene masser - 

rørlegging av bekk - GBnr 10/1 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Ligger utenfor 
området vi ser 
på  

200903909 Bebyggelsesplan for Brådalsfjellet 2, felt B4 - 
Gjerdrum kommune - Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
24 

200904127 Deponering av masser og planering av areal 
GBnr 35/1 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Uttalelse fra 
Fylkesmannen 
om at dersom 
kommunen 
velger å gå 
videre, bør NVE 
kontaktes for 
vurdeirng av om 
bekkelukking 
krever konsesjon  

201001135 Reguleringsplan - Fjernvarmeanlegg på GBnr 
41/29 - Gjerivegen - Ask sentrum - Gjerdrum 
kommune - Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
8 

201004303 Reguleringsplan for boligområdet Grindlykkja 
GBnr 68/2 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201004304 Reguleringsplan for del av GBnr 48/1 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201004746 Reguleringsplan for utbygging av Nystulia - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ Region Øst 
(09-12) 

Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
9 

201101965 Reguleringsplan for Industrivegen 3 GBnr 
46/488 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201205558 Konsesjonspliktvurdering av nedleggelse av 
øvre Askdam og permanent senking av midtre 
Askdam – Gjerdrum kommune, Akershus 

KI - Seksjon for 
vassdragsinngr
ep 

Avsluttet 

Omtalt 
201105318 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og 

fritidsbebyggelse - Gjerdrum, Hurdal og 
Nannestad kommuner, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Annen type sak 
201106062 Reguleringsplan for Møllerhaugen GBnr 49/3  - 

Gjerdrum kommune, Akershus 
RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 

vi ser på 
201201184 Reguleringsplan for Brådalsfjellet 2 - Felt B6, B7 

og mindre del av B8 - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
25 

201202532 Reguleringsplan for Teietunet - Bekkeberg GBnr 
54/349 og dele av 54/14 og 55/100 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 
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201203388 Dispensasjon fra kommuneplan - Bruksendring 
fra hytte til bolig GBnr 52/16 langs elva Gjermåa 
- Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201203463 Dispensasjon fra kommuneplan - 
Gjenoppbygging av bolig - GBnr 52/13 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

201204072 Sikringstiltak - Skred ved Svensrud GBnr 19/1, 3, 
5, 6, 7 og 8 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Referert i 
arbeidsgr. 
Rapport 3.2.1  - 
gjelder Gjermåa 

201204290 Områdeplan for Ask sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
10 

201206723 Reguleringsplan for GBnr 41/38 - boligformål - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201101247 Gjerdrum kommune teknisk etat - 
Damsikkerhetstilsyn - 2011 - 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Under 
behandling 

Generell sak om 
damsikkerhetstil
syn 

201100134 Trolsnesdammen - Gjerdrum kommune, 
Akershus - Oppfølging damsikkerhet - Eier: 
Inger og Ole Tveit - 2011- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
201206982 Detaljregulering for Gistirabben GBnr 55/25, 

105, 106 m.fl. - Eneboligtomter - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201300965 Overføringstrase for avløp - Gjerdrum, 
Sørumsand, Fet, - Sørum kommune , Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
11 

201302601 Detaljregulering for Kniplia næringsområde - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201004281 Gjerdrum kommune - Vassdragsteknisk 
ansvarlig (VTA) - 2010- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Avsluttet Generell sak om 
godkjenning 
vassdragsteknisk 
ansvarlig 

201303484 Interkommunal overføringsledning - MIRA - 
Gjerdrum, Sørum og Fet kommuner, Akershus - 
Vurdering konsesjonsplikt 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
12 

200906503 Verneplan - Opprettelse av Frilset naturreservat 
i Eidsvoll kommune og Ravndalen naturreservat 
i Nittedal kommune og Gjerdrum kommune 

SVA - Seksjon 
for areal og 
sikring 

Avsluttet 

Annet sted  
201303750 Reguleringsplan for Brådalsfjellet 2 F2 - 

Gjerdrum kommune, Akershus 
RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 

vi ser på 

201305619 Detaljregulering for Gjerivegen 16 GBnr 41/38 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
13 

201306894 Detaljregulering for Gjerdrum bo- og 
behandlingssenter - Gjerdrum kommune, 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 



 

79 
 

Akershus 14 

201402650 Kvikkleiresone - Hellenvegen 6 GBnr 44/36 102 
Kråkval - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Gjelder annen og 
ikke tilstøtende 
kvikkleiresoner 

200900516 Buvann i Gjermå - Konsesjon vannuttak - 
Gjerdrum kommune, Akershus - Gjerdrum 
kommune 

KI 
Vassdragsinngr
ep (09-12) 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
201403607 Kommunedelplan for Sørbygda / Sørbygda 

næringområde - Gjerdrum kommune, Akershus 
RØ - Region Øst Avsluttet Gjelder annet 

område enn det 
vi har sett på 

201403714 Setningsskader i Leirdalen - Bjørkely Borettslag - 
Gjerdrum kommune 

RØ - Region Øst Under 
behandling Annen type sak 

201404230 Detaljregulering for Ask Vestre GBnr 39/48 
Vestvang - Ask sentrum område 8 og 11 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
15 

201500448 Detaljreguleringsplan for Kniplia Panorama 
GBnr 46/515 - Nytt boligområde - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201502773 Detaljregulering av Brådalsfjellet felt B8 - B10 
GBnr 37/86 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
27 

201504590 Detaljplan for Fv 120 Ask sentrum - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
16 

201504850 Etablering av ny pumpestasjon (MIRA PA117) 
Nystulia -  Gjerdrum kommune - Akershus - 
Vurdering av konsesjonsplikt 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
17  (Dette er en 
dispensasjonssak, 
selv om den er 
registrert som 
konsesjonspliktvurde
ring) 

201504860 Detaljreguleringsplan for eiendommen 
Brådalsgutua 14 - Gjerdrum kommune - 
Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
28 

200707966 Askdammene - Gjerdrum kommune, Akershus 
fylke - Oppfølging damsikkerhet - Eier: 
Gjerdrum kommune - 2007- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Avsluttet Gjelder 
damsikkerhet og 
ikke inngrep  - 
forløper til 2014 
vedtaket i sak 
201205558 

201505808 Detaljreguleringsplan for Gjerdrum massetak 
GBnr 10/16 og 11/4 - Våler kommune, Hedmark 

RØ - Region Øst Avsluttet 

 
201507057 Grunnundersøkelser og geotekniske 

vurderinger for kvikkleiresoner i Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Omtalt i 
rapporten pkt. 
3.2.4 om 
detaljkartlegging 
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201600394 Detaljregulering for Ask Vestre GBnr 39/4, 51, 
55 m.fl. - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
18 

201601372 Detaljreguleringsplan for Oppvekstjordet i Ask - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
19 

201602727 Reguleringsplan for Askhøgda GBnr 42/133 og 
del av 79/11 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
29 

201603195 Detaljreguleringsplan for Skjønnhaugtunet - Del 
av GBnr 39/2 og del av 39/20 - Ask sentrum - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
20 

201605144 Kommunal planstrategi 2016 - 2020 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
34 

200703447 Dam Buvann - Gjerdrum kommune. Akershus - 
Oppfølging damsikkerhet - Eier: Gjerdrum 
kommune, Ask vannverk - 2007- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
200703127 Dam Storøyungen og dam Djupøyungen - 

Nannestad og Nittedal kommuner i Akershus - 
Oppfølging damsikkerhet - Eier: Gjerdrum 
Aktiemølle AS - 2007- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Under 
behandling 

Annet nedbørfelt 
200703024 Flomberegninger - Buvann - Akershus fylke - 

Gjerdrum kommune - 2007- 
TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Avsluttet 
Annet nedbørfelt 
- damsak 

200702375 Miljøtilsyn - Buvann - Ask kommunale vannverk 
- regulering av Buvann til drikkevann - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

TBMV - Seksjon 
for miljøtilsyn 
vassdragsanleg
g 

Under 
behandling 

Annet sted 
201605722 Reguleringsplan for gang og sykkelveg mellom 

Leikvoll - Klampenborg, Skedsmo og Gjerdrum 
kommuner, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201607084 Reguleringsplan for Fjellgrinda - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201701159 Dispensasjon fra kommuneplan - 
Brushaugvegen 7 GBnr 10/46 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

201701166 Dispensasjon for tiltak i LNF-område med risiko 
for kvikkleireskred - Kulsrudgutua 33 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201702040 Reguleringsplan for Romeriksåsen 
flerbruksarena GBnr 73/1 og høring av 
planprogram - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201703217 Dispensasjon fra arealformål LNF i 
kommuneplan - Bruksendring Heniveien 9 GBnr 
64/1 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 
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200403696 Akershus Miljøkraft AS - Anleggskonsesjon ved 
overtakelse av minikraftverkene Horka og 
Kvernstufossen i Gjermå i Gjerdrum kommune 

KTM Miljøtilsyn 
(01-06) 

Avsluttet 

Annet sted 
201703331 Dispensasjon fra kommuneplan -Tilbygg i LNF 

område GBnr 61/13 Kokstadhagan 1 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201703764 Sandum massemottak - Geoteknisk 
undersøkelse - Gjerdrum kommune 

RØ - Region Øst Avsluttet Ligger utenfor 
området vi ser 
på 

201704970 Dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av 
ny bolig på landbrukseiendom GBnr 33/1 
Bråtagrenda 15 / Bråtåsletta - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

201706964 Dispensasjon fra kommuneplan - Tilbygg til 
bolig på GBnr 53/25 - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 
Utenfor området 
vi ser på 

201707082 Dispensasjon fra arealformålet LNF i 
kommuneplanen - Oppføring av enebolig GBnr 
60/31 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Utenfor området 
vi ser på 

200400270 Dam Kneipelia - Kneipelia skisenter - Gjerdrum 
kommune - Vurdering konsesjonsplikt 

KTS 
Vassdragssikker
het (i bruk 
2001-2004 

Avsluttet  Annet 
nedbørfelt og 
utenfor 
evakueringssone
n 

201800129 Spørsmål knyttet til kvikkleire - Kjærstadsletta 
18 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet Ligger utenfor 
området vi ser 
på 

200304279 Dammer i Brådalsfjellet, Gjerdrum kommune - 
Sikkerhetsvurdering 

KTS 
Vassdragssikker
het (i bruk 
2001-2004 

Avsluttet 

Annen type sak - 
damsak 

200303264 Regulering av Buvann i Gjermå etter 
vannressursloven - Konsesjon - 
Drikkevannsforsyning -  Gjerdrum kommune - 
Akershus 

KTV 
Vassdragskonse
sjoner (01-06) 

Avsluttet 

Annet nedbørfelt 
201802205 Flomsikringsplan for Leiravassdraget - Skedsmo, 

Gjerdrum, Ullensaker, Fet og Sørum kommune - 
Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Annen type sak 
201836497 Felles kommunal veinorm mellom kommunene 

-  Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, 
Gjerdrum, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nttedal, 
Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker 

RØ - Region Øst Avsluttet 

Plan fra annen 
myndighet 

201840777 Flomrisikoplan Leira - Gjerdrum kommune m.fl RØ - Region Øst Avsluttet av 
saksbehandl
er 

Annen type sak 
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201841278 Omlegging av overvann - Kniplia  23 GBnr 
46/520 - Gjerdrum kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Avsluttet av 
saksbehandl
er 

Utenfor området 
vi ser på 

201841557 Høring DirMin - Driftskonsesjon for Gjerdrum 
massetak - Våler kommune, Hedmark 

RØ - Region Øst Avsluttet Fra annen 
myndighet 

201900459 Bygging av landbruksveg - traktorveg GBnr 35/1 
Flatbyvegen 6  - Gjerdrum kommune, Akershus 

SV - Skred- og 
vassdragsavdeli
ngen 

Under 
behandling 

Omtalt nærmere 
i vedlegg 7 - Rad 
21 

201902771 Lukking av bekk på eiendommen GBnr 62/1 - 
Gjerdrum kommune, Akershus 

RM - Region 
Midt-Norge 

Avsluttet Utenfor området 
vi ser på 

201903410 Detaljreguleringsplan  for Rognvegen 1 GBnr 
42/32, 42/71, 42/25 m.fl. - Gjerdrum kommune, 
Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling Utenfor området 

vi ser på 
201903937 Gjerdrum kommune - innmeldte kvikkleiresoner RØ - Region Øst Under 

behandling 
Gjelder annen og 
ikke tilstøtende 
kvikkleiresoner 

201910025 Plan for nydyrking GBnr 62/1 - Gjerdrum 
kommune, Akershus 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Plan fra annen 
myndighet 

202005583 Reguleringsplan – DETALJREGULERING AV 
KULSRUD – B4, GNR. 46 BNR. 8 M.FL. - 
GJERDRUM KOMMUNE, VIKEN 

RØ - Region Øst Under 
behandling Utenfor området 

vi ser på 
202006622 Spørsmål om støttemur - Gjerdrum kommune, 

Viken - Henvendelse fra Else-Beate Ruud 
Karlsen 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Annen type sak 
202015122 Kvikkleiresoneutredning light for Gjerdrum, 

Ullensaker og Nannestad kommuner - Region 
Øst 

RØ - Region Øst Under 
behandling 

Omtalt i 
rapporten pkt. 
3.2.4 om 
detaljkartlegging 

202016519 Dammer ved Gjeri-Gjermenningen i 
Gjermåavassdraget - Gjerdrum kommune, 
Viken - Oppfølging damsikkerhet - Den 
ansvarlige: Gjerdrum JFF - 2020- 

TBD - Seksjon 
for 
damsikkerhet 

Under 
behandling 

Annet nedbørfelt 
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Vedlegg 4 - Faktaark for 470 Hønsisletta, 94 Ask Vestre og 85 
Fjelstad mottatt fra NGI 2013  
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Vedlegg 5 – Oppdaterte faktaark for 470 Hønsisletta, 94 Ask 
Vestre og 85 Fjelstad fra NGI 2016 
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Vedlegg 6 - Oversikt over utdrag fra utførte 
geotekniske grunnundersøkelser og vurderinger  
 

Kvikkleireskred Ask, Gjerdrum 
 

 

Oversikten viser en gjennomgang av rapporter fra NVEs arkiv og rapporter fra 
NGIs nettside110 

 

Utarbeidet av Ingrid Havnen, NVE 30.12.20, oppdatert 1.1.21, revidert 25.1.2021 
 
  

 
110 https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Jordskred-og-leirskred/Rapporter. 
 

https://www.ngi.no/Tjenester/Fagekspertise/Jordskred-og-leirskred/Rapporter
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1 Grunnlag for oversiktskartleggingen 
Nasjonal oversiktskartlegging (regional kvikkleirekartlegging) ble utført i Gjerdrum 
kommune i 1984 – NGI rapport 810071-1 og -2 (ligger på kommunesidene til NVE). 
Kartleggingen har på gått siden Rissa raset i 1978. NVE har hatt ansvar for denne type 
kartlegging siden 2009. På nettsiden ligger også NGI rapport 20001008-11 fra 2005 med 
klassifisering av sonene i Gjerdrum kommune utført for NVE. 
Link til kommunesiden:  
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/gjerdrum-
kommune/kvikkleirerapporter-for-gjerdrum-kommune/ 
 
Det er utført en grunnboring i hver av de tre sonene som er rammet av skredet: 

• 470 Hønsisletta (boring 810071- 2_ -162), lav faregrad, risikoklasse 4 
(sikringstiltak utført). 

• 85 Fjerstad – middels faregrad, risikoklasse 3(aktuell for soneutreding «light») 
(boring 810071- 2-185 i Fjelstad)  

• 94 Ask Vestre, lav faregrad, risikoklasse 3 (boring 810071- 2– 181) 
 
Fra NVE rapportdatabase med ca. inntegnet skredgrop (30.12.20): 

 
I 2001 ble det laget et program for klassifisering av kvikkleiresoner der alle sonene ble 
evaluert i forhold til faregrad, konsekvens og risiko – her ble kvikkleiresonen i Gjerdrum 
klassifisert NGI rapport 20001008-11 (2005 –ref link til kommunesiden). NVE utreder 
videre generelt kvikkleiresoner i risikoklasse 4 og 5 og de med høy faregrad.  

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/gjerdrum-kommune/kvikkleirerapporter-for-gjerdrum-kommune/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/gjerdrum-kommune/kvikkleirerapporter-for-gjerdrum-kommune/
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I faktaarket for kvikkleiresone 470 Hønsisletta er det referert til NGI- rapport 20001008-
2, 31.08.01 som er metodedokumentet for kvikkleirekartlegging111. 
 
Det er også referert til 20021504-1 Reguleringsplan for Ask sentrum – Ros analyse. Det 
er utført grunnundersøkelser for denne i NGI rapport 20021504-2 Reguleringsplan for 
Ask sentrum – grunnundersøkelser datarapport. Nærmere beskrevet under rapporter fra 
arealplan. 
 
NVE planlegger nå soneutreding av flere soner i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker 
kommuner og har i denne sammenheng i november sendt over en forespørsel til 
kommunene vedrørende dette (sak 202015122-1) brev datert 20.11.2020. 
 
Sone 470 Hønsisletta og 94 Ask Vestre er oppdatert etter utført sikringstiltak i forbindelse 
med reguleringsplan for Ask sentrum – NGI rapport 20021504-1. Nedenfor er utdrag av 
faregradsvurdering i faktaarkene fra NVEAtlas vedrørende erosjon og inngrep for de tre 
sonene: 
 
470 Hønsisletta: 

 
94 Ask Vestre: 

 
85 Fjelstad: 

 
 
 
  

 
111 Faktaarket lastes opp fra NVEAtlas og visningen gir alltid siste reviderte utgave. 
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2 Grunnlagsrapporter fra arealplansaker i NVE 
 
2.1 2003.07.24 : NGI rapport 20021504-2 – Reguleringsplansak for Ask sentrum – 

Grunnundersøkelser datarapport.   
(201306894-5 som vedlegg til Reinertsen GEO-NOT-002 fra 2015 ref under)  
 
Som grunnlag er det er samlet inn tidligere grunnundersøkelser fra SVV, kommunen og 
NGIs arkiv.  

 
Utdrag, beskrivelse av grunnforhold: 
 

 

Borplan: inkludert tidligere boringer, se utdrag referanseliste 
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Utdrag profiler: 

 
Profil 1 (lengst sør): 
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Profil 2 – (gjennom utrast område med bebyggelse (byggetrinn B10)): 

 

 

 
 
Rapporten inneholder flere profiler lenger nord.   
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2.2 2003.07.24 : NGI rapport 20021504-1 Reguleringsplansak for Ask sentrum –
 Ros-analyse kvikkleireskred, med forslag til tiltaksplan.   

(201306894-5 som vedlegg til Reinertsen GEO-NOT-002 fra 2015 ref under) det 
refereres til en egen grunnundersøkelses rapport 20021504-2 (over) 
Utdrag faresoner før sikring: 

  
Vurdering av faregrad etter den opprinnelige reguleringsplanen, utdrag fra sammendrag: 
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For å oppnå lav faregrad i sone Hønsisletta må veifyllingen økes fra 2-3 m til 3-4 m 
som ble utført, utdrag:  
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2.3 2003.11.19 NGI – teknisk notat 20031570 – Boligfelt B9 ASK sentrum – 
Stabilitetsforhold og stabilitetsforbedrende tiltak  

(fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv) 
 
Utdrag:  
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Supplerende boringer og sjaktgravinger ble utført – beskrevet i notater under. 
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2.4 2004.02.09 NGI – teknisk notat 20031570 – Boligfelt B9 ASK sentrum – 
Stabilitetsforhold på området syd for Gjerdrum aldershjem  

(fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv) 
 
Notatet inneholder ikke profilene og boreresultatene. Utdrag:  
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2.5 2005.01.14 NGI – teknisk notat 20031570 – Boligfelt B9 ASK sentrum – 
Stabilitetsforhold og stabilitetsforbedrende tiltak  

(fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv)  
 
Utdrag: 
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2.6 2005.02.20 (P360 sak 200705560-17 – historisk notat). NGI TN 20031570-
 Boligfelt B9 Ask sentrum – Utlegging av stabiliserende fylling 
i Fjelstadbekkdalen for utfylling av delområde B1 

Utdrag: 

  
Viktige momenter som er beskrevet i dokumentet er : arbeidsoperasjonen – fullstendig 
rensk av organisk materiale – motfylling bygges opp nedenfra og opp lagdelt – Hovedvei 
1.1 ligger innenfor utfyllingsområde fra P310 til P530 (fig 2) og ligger på fylling fra P200 
til P250 (fig 3)– fyllingen bygges lagvis som kvalitetsfylling med 20 cm tykke lag av 
tørrskorpeleire. Der fyllingen er høyre enn 3 m legges det med 20 cm tykke sandlag hver 
1,4 m – sandlag skal forbindes med pukkstreng i bunn av fyllingen. Viktig av utlegging 
av fylling utføres når tørt i sommerhalvåret (masse med is og tele kan ikke benyttes). 
Motfyllingen skal legges med fall og komprimeres når den skal stå for å unngå innsig av 
vann. Oppbløtte lag kan gi glidesjikt. 
 
Utdrag figurer: 
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2.7 2006.03.08: NGI – (P360 sak 200705560-17) teknisk notat 20031570 – Boligfelt 

B9 Ask sentrum  – Erosjonsbeskyttelse, Fjellstadbekken.  
(til Øvre Romerike Prosjektering AS)  
 
Utdrag: 
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2.8 2006.04.21: NGI (P360 sak 200705560-17) teknisk notat 20031570 –
 Nystulia Gjerdrum, Boligfelt B9 Ask sentrum. Sikring av stabilitet og 
avrenning for anleggsområdet.   

(til Gjerdrum kommune)  
 
Utdrag: 

 
  
 
Alle disse er teknisk notatene er tatt med i denne oversikten. 
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2.9 2006.05.15 NGI – teknisk notat 20031570 –Nystulia Gjerdrum. Boligfelt B9 
ASK sentrum – Utlegging av kvalitetsfylling.  

(fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv)  
 
Utdrag: 
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2.10 2006.05.18 NGI – teknisk notat 20031570 –Nystulia Gjerdrum. Boligfelt B9 
ASK sentrum – Resultat av sjaktgravinger.  

(fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv)  
 
Utdrag: 
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2.11 2007.08.30 NGI – teknisk notat 20031570 – Nystulia Gjerdrum. Boligfelt B9 
ASK sentrum – Stabilitetsforhold ved utbygging av Nystulia.  

 (fra NGIs publisering av rapporter – ikke i NVEs arkiv) 
 
Utdrag:  
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2.12 2007-06-05 (P360 sak 200705560-7): NGI – 20031570 – Boligfelt B10 Ask 
sentrum, Stabilitetsforhold og stabilitetsforbedrende tiltak – masseforflytting.  

 

Nord for utrast område.  

Utdrag: 
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2.13 2009.02.24: NGI brev 20091189. (P360 sak 201306894) Ask Gjerdrum 
kommune. Forprosjekt barnehage. Geoteknisk uttalelse 

 

Utdrag: 

 
 
 
 
 

Uttalelsene i NGI TN av 02.09.2004 har vi ikke. 
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2.14 2011.6 juni (200705560-10): NGI Teknisk notat 20031570-00-3-TN 
– Nystulia, Ask, Gjerdrum. Utbygging felt B10.  

For Gjerdrum Boliger. 
 
Innebærer betydelige terrengsenkninger (opptil 5,5 m i profil A) og oppfyllinger 
(opptil 4 m i profil B) og en mindre utfylling mot ravinen for veien. Ved 
foregående utbygging er det foretatt relativt omfattende planeringsarbeider der 
ravinen i øst er oppfylt med 2-4 m og leirryggen nedplanert med inntil 5 m.  
I forbindelse med planen ble det kun utført sjaktgravinger.  
 
Utdrag, Beskrivelse av stabiliteten: 
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2.15 2012.4.juni tilsvar fra NGI på NVE brev sak 200705560-11. NVE 
ber om beskrivelse av de terrengmessige forholdene i 
planforslag for B10 

 

Utdrag: 
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2.16 2013.13 mai (201305619-3): NGI teknisk notat 20130019-01-TN. 
Geoteknisk vurdering Husersvingen Gjerdrum. Vurdering av 
stabilitetsforhold.   
Området ligger helt nord i sone 470 Hønsisletta og et godt stykke fra skredet.  

 
Utdrag av kart over området: 

 

 
 
  



 

127 
 

2.17 2013 (201204290): Løvlien rapport 12-308 nr.1- Geoteknisk 
datarapport 

Nordre del av kvikkleiresone 470 Hønsisletta og 94 Ask Vestre 
 
Utdrag av borplan: 
 
 

 
 
 
Det kan antas kvikkleire i alle borpunkt bortsett fra borpunkt 2 (der det også 
tidligere ikke er funnet kvikkleire – (ref NGI 20150756-01-R – Skjønhaugtunet 
over fra 2012). 
 
Omtrentlig skredgrop (30.12.20) tegnet inn på kartet med rød strek. 
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2.18 2013 (201204290): Områdeplan Ask sentrum for Gjerdrum 
kommune - Reinertsen notat TI200600 – GEO-N-02 
(udatert/2013)  

Baseres på grunnundersøkelser fra Løvlien over (referanse under).  
Utdrag: 
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2.19 2014.11.06 (201204290): Gjerdrum bo-og behandligssenter for 
Gjerdrum kommune - Reinertsen notat T11005100 – GEO-RAP-
001 – Grunnundersøkelser datarapport.  

 

Boringer utført av GeoStrøm -rapport 1216/R1 (12.11.2014).  

Utdrag Borplan fra Geostrøm sin rapport (øverst) og nederst fra Reinertsen sitt 
notat, men profiler: 
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2.20 2014.09.25 (201404230-4) Multiconsult notat 125000-RIG 01-REV 
01 – Vestvang ASK Gjerdrum – stabilitet for Bunde Bygg AS. 

 
Utdrag fra rapporten: 
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2.21 12.12.2014 (201204290): Gjerdrum bo- og behandlingssenter for 
Gjerdrum kommune - Reinertsen notat GEO-N-001 rev2  

 

Utdrag: 
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2.22 2015.27.01 – (201306894-5) Reinertsen – GEO-NOT-002 Gjerdrum bo- og 
behandlingssenter  

 
Utdrag: 
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Grunnlaget for disse vurderingene – se notat GEO-N-001 rev 2 (over) og tidligere 
vurderinger av NGI 20021504-1 og -2 fra 2003 for reguleringsplanene (vedlagt rapporten) – 
beskrevet i 2.1 og 2.2. 
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2.23 2016.05.04 (2015045920)– Rambøll. FV 120 Ask. Geoteknisk 
reguleringsplanrapport 1350013532 – G-Rap-002 rev01.  

 
Regulering av 650 m vei i ny områdeplan – omdanning av fylkesveien til gate med sykkelbane og 
fortau og parkering. Rambøll vurderer at tiltaket kan gjennomføres med tilfredsstillende 
områdestabilitet uten behov for sikringstiltak. Definert som K1tiltak. Utført noen 
grunnundersøkleser for veien – men et stykke nord for skredet, men i sone 470 Hønsisletta. 

 
Utdrag: 
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Rosaprofiler (4 stk – C, J, M og N) er de som berører planområdet hvor mulig løsneområde med 
helning brattere enn 1:15 strekker seg inn i planområdet. 
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Referanselisten som viser rapporter som er benyttet: 
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2.24 2017.05.22 (201708438-3): NGI 20150756-01-R (datarapport) og -02 
(vurderingsrapport)– Skjønhaugtunet – Ask, Gjerdrum. Geoteknisk vurdering 
og datarapport.  

 

Ikke påvist kvikkleire på tomta, men ned mot ravine i øst (boring 7). 
 

Utdrag: 
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2.25 17.12.2015 (201602727-3): Løvlien Georåd – Tomt 42/102 Ask sentrum, 
Gjerdrum kommune. Geoteknisk datarapport 15444 nr 1. og Geoteknisk 
Notat 01-15444 – Fundamentering, byggegrop og stabilitet 
Utdrag: 
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Alle boringene viser gode grunnforhold med overgang til fjell på mellom 1 til 5 m. 
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Vedlegg 7 - Oversikt over NVEs behandling av arealplansaker  
 

NVEs behandling av planer/tiltak v/Ask i Gjerdrum kommune 
 

Saksnr Plan/tiltak Planid Kommentarer Planarkiv 
kommunen 

Geotekn. 
rapporter 

Saker 
om   
reg.plan 

Saker 
om 
andre 
tiltak  

 
Saker 
om 
disp. 

NVE 
uttalelse 

NVE 
innsigelse 

  
Innenfor Evakueringssonen - med utkast til plankart ved off. ettersyn 

1 
200102431 Reguleringsplan Ask 

sentrum 

 NVE ga innspill mars 2001. Det foreligger ikke kart over området. Kommunen informeres om at NVE er 
myndighet for elektriske anlegg og for tiltak/inngrep som berører vassdrag. NVE gir uttalelse nov. 2001 om at 
planforslaget ser ut til å berøre NVEs ansvarsområder i svært liten grad. 

  
1   

1  

2 

200302264 Reguleringsplan for 
Gjerdrum golfpark 200502 

NVE ga uttalelse 2004. NVE ber først om å få endelige planer for vannuttak til vurdering etter vrl. NVE påpeker 
videre at bekker, dammer og konstruksjoner dimensjoneres av fagkyndige slik at det ikke oppstår uheldige 
virkninger i form av endrede flomforhold og økt erosjon. NVE viser deretter til geotekniske undersøkelser i 
området, og understreker viktigheten i god planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidene med tanke på 
faren for erosjon i området. NVE gir i tillegg råd om å begrense steinsettingen av Fjeldstadbekken mht. 
vassdragsmiljø. Samtidig som NVE anbefaler at det benyttes "fagmyndige" til å utføre jobben slik at det ikke 
oppstår uheldige hydrauliske virkninger i form av redusert flomavledning eller økt erosjon. NVE har senere gitt 
tilbakemelding på en sak om mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for golfparken i 2009 (200900057), 
der det var ønske om å bygge klubbhus på anlegget. NVE minner i den sammenheng om kartlagt faresone, 
forutsetter at det gjøres geotekniske vurderinger og at det blir tatt hensyn til stabilitet i grunnen. Se også 
sammenheng med vurdering av konsesjonsplikt for vannuttak til golfbanen (200708787). 
 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
00502 

 

1 

  

1 

 

3 

200402992 
Reguleringsplan for 
Nystuen ( Nystulia )  
B9 Ask sentrum 

200503 

NVE ga innspill sept. 2004. Det vises innledningsvis til at NVE er forvaltningsmyndighet for elektriske anlegg og 
for tiltak og inngrep som berører grunnvann og vassdrag. NVE poengterer at området er preget av raviner med 
bekker i dalbunnen. NVE viser til vedlagte faktaark, og mener at det er viktig at bekker ikke må lukkes, at 
eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag bevares, ivaretakelse av økologien knyttet til raviner og vassdrag, 
at arrondering må ta hensyn til løsmassenes stabilitet, fareområder knyttet til vassdrag eller skredfare, behov 
for geotekniske undersøkelser og håndtering av overflatevann. NVE gir uttalelse juni 2005, der det påpekes at 
planen inneærer store terrenginngrep med oppfylling av raviner. NVE viser til at sannsynligheten for skred må 
reduseres ved utbygging i kvikkleireområder, slik at risikoen blir akseptabel. Det vises i uttalelsen til at NGI har 
vært engasjert for å dokumentere tilfredsstillende områdesikkerhet for utbygging. Det vises i planen til en 
rekke rapporter, og NVE forutsetter at de geotekniske forholdene blir tilstrekkelig ivaretatt. NVE forutsetter 
også at de geotekniske forundersøkelsene omfatter ev. grunnvannsendringer i tiltaksområdet.  NVE gjentar 
anbefalingen om åpne bekker, som bl.a. gir mindre fare for flomskader, både fordi de normalt har større 
kapasitet til å lede flomvannet , og fordi de gir bedre mulighet til å ha oversikt over avrenningsforholdene i 
flomsituasjoner. NVE anbefaler åpen sikring av bekken under ellers like forhold. NVE understreker viktigheten 
av god planlegging og gjennomføring av arbeidet mht. faren for erosjon i området. NVE gir tilbakemelding på 
landskapsplan des. 2005. NVE understreker først at NVE ikke godkjenner tiltakene, men at NVEs tilbakemelding 
er å betrakte som en vurdering av om utredningsplikten er oppfyltr. Forhold knyttet til erosjon og stabilitet 
påpekt, spesielt at det må prosjekteres en tilstrekkelig erosjonssikring av bekkeløpet, slik at det ikke oppstår 
ukontrollert graving som kan føre til skader eller forringelse av stabiliteten i området. Det håndskrevne notatet 
uttrykker bekymring for det geotekniske grunnlaget for landskapsplanen og notatet som oppgis å være et 
supplement til notat av 20.02.2005. NVE tok kontakt med NGI v/Gregersen hvor vi understreker sterk 
bekymring ifht. erosjonssikring av vassdraget. I epost av 24.04.2006 vises det til NVEs uttalelse des. 2005 (NVEs 
brev av 01.12.05), der NVE påpekte at erosjonsproblematikken i Fjelstadbekken burde utredes nærmere. NVE 
anser at Notat fra NGI av 08.03 2006, vedlagt e-post fra Øvre Romerike Prosjektering AS den 21.04.06, som 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
00503 

 

1 

  

1 

 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200502
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200502
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200502
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200502
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200503
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200503
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200503
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=200503
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utfyllende for dette punktet og at utredningspilkten dermed er oppfylt mht. omlegging av Fjelstadbekken. 

4 

200701498 
Bebyggelsesplan for 
Gjerdrum  
Torg/Coop 

 NVE ga innspill 2007. NVE minner om NVEs Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs 
vassdrag (1-2007), der det beskrives hvordan flom og skredfare bør utredes i arealplaner og byggesaker. 
Planområdet er i dette tilfellet berørt av skredfare, og NVE presiserer viktigheten av at det må gjennomføres 
en geoteknisk utredning av planområdet det før planen godkjennes, for å avdekke areal som er berørt av 
faktisk skredfare (løsneområde og utløpsområde). 

  
1 

  
1 

 

5 

200705560 

Reguleringsplan for 
Ask sentrum - 
boligområde B10 
Nystulia 

201202 

NVE ga innspill ved planoppstart 2007. Viser til retningslinjene 1/2007 og spesielt vedlegg 2, for hvordan man 
utreder skredfare på reguleringsplannivå. Gitt innspill til nytt oppstartsvarsel 2011. NVE ber om at foreslåtte 
sikringstiltak (ta ned terreng og fylle opp bekkedrag) beskrives nærmere i reguleringsplanen slik at det tydelig 
fremgår at sikkerheten mht. kvikkleireskred er i varetatt i tråd med NVEs retningslinjer 2/2011. NVEs uttalelse 
ved høring 2012 presiserer at terrengmessige endringene er mangelfullt beskrevet, innsigelsen i brevet knytter 
seg til vassdraget (flom/vassdragsteknikk/vassdragsmiljø). 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01202 

Teknisk notat 
NGI - 
20031570  
(20.02.2005, 
08.03.2006,  
21.04.2006, 
05.06.2007),             
Teknisk notat 
NGI 
2003157000-3-
TN, NGI-notat  
04.06.2012,  

1 

  

1 1 

6 

200708787 

Vurdering av 
konsesjonsplikt: 
Uttak av vann fra 
Tistilbekken til 
vanning av ny 
golfbane på Ask 

 Henvendelse høsten 2007 om konsesjonspliktvurdering etter vannressursloven for vannuttak fra Tistilbekken 
til vanning av golfbanen. NVE ga tilbakemelding på behov for nødvendige  
opplysninger om beskrivelse av tiltakets virkninger i vassdraget. NVE gjør spesielt oppmerksom på 
kvikkleireforekomster i området og at dette må inn som et moment i vurderingen av  
vassdragstiltakene. Vinteren 2008 får NVE inn plan for tiltaket, som nå også omfatter fangdammer og en 
beskrivelse av vassdraget. Våren 2008 vurderer NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon. Det gjøres oppmerksom 
på at vedtaket ikke gir tillatelse til inngrep, samt at det påpekes at man må tenke sikkerhet i mht. utformingen 
av vanningsdammene og skråningsstabilitet. NVE mottar kopi av byggetillatelse til Gjerdrum golfpark våren 
2008 inkl. vanningsdammer. 

   

1 

 Også omtalt i 
arbeidsgruppe
ns rapport pkt. 
3.4 

 

7 

200802976 

Reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg 
langs Rv 120 
Bråtesletta-Ask 

201001 

2009 - Det fremgår ikke at det er gjort områdestabilitetsvurderinger iht. anbefalinger i NVE 1/2008.  
NVE anbefalte tredjepartskontroll av geotekniske utredninger i tråd med vedlegg 1 til NVEs 1/2008. Plankart: 
se kommunens digitale planarkiv i kolonnen til høyde (4-deler). Endringer på plankart fra off.ettersyn til vedtak 
fremkommer i kommunens planarkiv.  

 
https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01001 

 
1 

  
1 

 

8 

201001135 

Reguelringsplan for 
fjernvarmeanlegg på  
GBnr 41/29 - Ask 
sentrum 

 NVE ga innspill våren 2010 om at planområdet ligger innenfor kartlagt faresone. Minner om at det er behov for 
å gjøre vurderinger av områdestabliteten. Viser til NVEs retningslinjer 1/2008. (Planen er sikkert blitt 
innlemmet i områdereguleringsplan for Ask sentrum). 

Oppstart 
 

1 
  

1 
 

9 

201004746 

Mindre endring av 
reguleringsplaner i 
Nystulia, samt 
endring av plan for 
golfbane. 

 NVE ga innspill om skredfare og kvikkleiresoner i området. NVE forutsetter at det tas nødvendige hensyn til 
dette i tråd med Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE 1/2008). 

Kart over  
planendringene ligger i 
p360, dok. nr 1.  

 
1 

  
1 

 

10 

201204290 Områdereguleringsp
lan for Ask sentrum 201401 

NVE innsigelse i 2013 pga. skredfaren ikke var avklart tilstrekkelig. Plan vedtatt av kommunen 2014. Runde 
med kommunen med vedtak/innsigelse i 2014. NVE trekker innsigelsen 2015, basert på nye geotekniske 
vurderinger, revidert plankart og -bestemmelser. Nytt planvedtak i kommunen 2015.  
Varslet ny planoppstart 2019, NVE gitt generelt innspill. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

Løvlien rapport 
12-308 nr.1.  
Reinertsen 
TI200600-GEO-
N001 rev.2, 
Reinertsen 
GEO-N02 
(udatert/2013)
, Reinertsen  
T11005100-
GEO-Rap-001,  
Reinertsen 
TI200600 GEO 

1 

  

1 1 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201202
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201202
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https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201202
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201001
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201001
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201001
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201001
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
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NOT001 rev2,  

11 

201300965 

Overføringstrase for 
avløp - Gjerdrum,  
Sørumsand, Fet, - 
Sørum kommune, 
Akershus 

 NVE gjorde oppmerksom på at store deler av traseen lå i kvikkleireområder. Det er viktig å få fram at det kun 
er kartlagt kvikkleiresoner som er større enn 10 daa. Det kan ikke utelukkes, tvert imot er det svært sannsynlig, 
at det er kvikkleirelommer utenom de kartlagte sonene. Det er derfor grunn til å understreke at det kan være 
nødvendig å foreta grunnundersøkelser utenom de kartlagte sonene, slik som beskrevet i referatet. 

   
1 

 
1 

 

12 

201303484 

Interkommunal 
overføringsledning - 
MIRA, vurdering 
etter vrl.  

 NVE deltok på møte med MIRA (Midtre Romerike Avløpsselskap IKS), Sørum og Fet kommune febr. 2013. 
Gjerdrum får kopi av referat. NVE orienterer om behov for geotekniske vurderinger både innenfor og utenfor 
kartlagte kvikkleiresoner på strekningen mellom Ask og Tangen i Sørum. Delstrekk E, Kulsrud-Fjeldstad i 
Gjerdrum, til pumpestasjon i Nystulia, er relevant i denne sammenheng. Sept. 2014, NVE vurderer at tiltaket 
ikke trenger noen nærmere avklaring etter vrl. 

http://www.miraiks.no/
home/prosjekter/lednin
gsnett 

  
1 

   

13 201305619 Detaljregulering for 
Gjerivegen 16 GBnr  
41/38 

 NVE ga tilbakemelding om at planbestemmelsene endres fra bør til skal iht. NGIs Tekniske notat.   1   1  

14 

201306894 
Detaljregulering for 
Gjerdrum bo- og 
behandlingssenter 

201306 

Ut fra NVEs arkiver, fikk NVE først saken til uttalelse ved offentlig ettersyn. NVE fremmet innsigelse i 2013 pga. 
ikke tilstrekkelig dokumentert sikkerhet mot skred. Tiltakshaver foreslår bl.a. at tiltaket bør ligge i 
tiltakskategori K1. Møte med kommunen, NVE og geotekniker 2015 for å få klarhet i hva som skal til for å løse 
innsigelsen. Innsigelsen ble trukket i 2015 på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon (supplerende notat fra 
geotekniker Reinertsen 21.11.14), jf. dok. 6 i saken. Reinertsen konkluderer med at området er trygt pga. at det 
ikke er gjort funn av kvikkleire eller sprøbuddmateriale og at tiltak derfor ikke er nødvendig. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01306 

NGI-rapport - 
20021504-01,  
NGI-rapport - 
20021504-02,  
NGI-brev 
20091189,  
Reinertsen 
GEO-NOT 002, 

1 

  

1 1 

15 

201404230 

Detaljregulering for 
Ask Vestre GBnr 
39/48 Vestvang - 
Ask sentrum område 
8 og 11 

201501 

Ut fra NVEs arkiver, fikk NVE først saken til uttalelse ved offentlig ettersyn. NVE fremmet innsigelse  
2014. NVE trekker innsigelsen den 05.02.2015 på bakgrunn av geotekniske vurderinger og oppdaterte 
plandokumenter. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

Multiconsult 
12500-RIG 
01rev01, 1 

  
1 1 

16 

201504590 Detaljplan for Fv 120 
Ask sentrum 201602 

NVE konkret innspill 2015. NVE hadde ingen vesentlige merknader ved høring i 2016. I planbeskrivelsen 
vises det til grunnundersøkelser ifm. områdereguleringsplanen, og "i følge ytterligere 
grunnundersøkelser gjennomført av Rambøll 2016, kan tiltak i planområdet gjennomføres med 
tilfredsstillende områdestabilitet uten behov for geotekniske sikringstiltak". 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01602 

Rambøll 
1350013532-G 
rap- 
002 rev01, 

1 
  

1 
 

17 201504850 Etablering av ny 
pumpestasjon (MIRA  
PA117) Nystulia 

 Dispensasjon. Sweco ber om vurdering ifm. dispsøknad. NVE forutsetter at geotekniske vurdering er gjort i hht. 
NVEs veileder 7/2014. 

    1   

18 201600394 Detaljregulering for 
Ask Vestre GBnr  
39/4, 51, 55 m.fl 

 NVE konkret innspill kvikkleire og vassdragsmiljø/flom 2016. Se ellers sak 201404230 (Ask vestre) og 
200705560 Områdeplan Ask sentrum. 

Oppstart  1   1  

19 
201601372 

Detaljreguleringspla
n for Oppvekstjordet 
i Ask 

 NVE ga konkret innspill 2016, påpeker at tomta ligger innenfor sonene Ask Vestre og Askjordet. Samt viser til 
sikkerhetskrav i TEK, NVEs veiledere og krav til hensynsoner med bestemmelser. Se ellers sak 200705560 
Områdeplan Ask sentrum. 

Oppstart  
1   

1  

20 

201603195 

Detaljreguleringspla
n for  
Skjønnhaugtunet - 
Del av GBnr 39/2 og 
del av 39/20 - Ask 
sentrum  

201605 

NVE ga generelt innspill 2016, samt uttalelse ved høring 2017. Geotekniske vurderinger NGI. NVE påpeker at 
det bør stilles krav til at gravemasser transporteres bort, alternativt må planområdet og geotekniske 
vurderinger utvides til å gjelde også område for deponering av masser. Viser til NVEs veileder 7/2014, og at 
områdestabilitet skal avklares på reguleringsplannivå. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01605 NGI 20150756-

01-R,NGI  
20150756-02-R 1 

  
1 

 

http://www.miraiks.no/home/prosjekter/ledningsnett
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https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201401
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https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201602
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201605
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201605
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201605
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3032/gl_planarkiv.aspx?planid=201605
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21 

201900459 

Bygging av 
landbruksveg - 
traktorveg  
GBnr 35/1 
Flatbyvegen 6 

 

NVE viste til at vegen ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred, og gir veiledning iht. NVEs veileder 
7/2014 og veiledningen for små inngrep i kvikkleiresoner. 

NB! Tiltaket ligger i 
utløpsområdet til 
skredet (dvs. innenfor 
evakuert omrråde). 

  
1 

 
1 

 

  
Planer/tiltak utenfor evakueringssonen, men i nedbørfeltet 

 
16 

 
4 

 
1 

 
18 

 
4 

22 200404321 Bebyggelsesplan for 
Brådalsfjellet 2 
feltene B2 - B7 - 
Brådalsfjellet 2 

 NVE har fått Brådalsfjellet 2, feltene B2 og B5 på høring. Ikke gitt uttalelse   1   0  

23 
200703670 

Bebyggelsesplan for 
Brådalsfjellet 2 felt  
B3 

 200701 2007 - NVEs ga uttalelse, går utelukkende på damsikkerhet for vannverksdammene.  
https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

 
1   

1  

24 
200903909 

Bebyggelsesplan for 
Brådalsfjellet 2, felt  
B4 

 200902 2009 - NVE ga innspill om at vi forutsetter geotekniske undersøkelser pga. kartlagte kvikkleiresoner i nærheten.  
https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

 
1   

1  

25 
201201184 

Detaljregulering 
Brådalsfjellet B6 og 
B7 

 201304 2014 - NVE ga uttalelse om at vi har ingen merknader til planene. 
https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

 
1   

1  

26 
201205558 

Nedlegging av Øvre 
Askdam og 
permanent senking 
av Midtre Askdam 

 2014 - Tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig. Deler av korrespondansen ligger på sak 201401261.    
1 

 Også omtalt i 
arbeidsgr. 

rapport pkt. 
3.4 

 

27 

201502773 
Detaljregulering av 
Brådalsfjellet felt B8 
-  
B10 GBnr 37/86  

201601 

NVE ga konkret innspill kvikkleire 2015. Ved høring 2016 påpeker NVE at man bør dokumentere 
områdestabiliteten, selv om det er påvist dybder 1,2-2,1 meter til fjell, spesielt siden området grenser inntil ei 
kartlagt kvikkleiresone (Ask Vestre). Fra planbestemmelsene pkt. 2.3.: "Overvann/flomveier Takvann og 
overflatevann skal fordrøyes internt på byggetomten og behandles etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Det skal utarbeides egen plan for klima- og miljø tilpasset overvannshåndtering som del 
av teknisk plan, jfr § 2.2. Både overvann og drensvann forutsettes behandlet på en slik måte at det ikke direkte 
eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. I områder for grøntstruktur skal overvann ledes i åpne 
grøfter/kanaler tilrettelagt som flomvei ved større nedbørsmengder". Ligger sannsynligvis utenfor 
nedbørfeltet, da vassdraget trolig drenerer rett til Ulvedalsbekken og ikke via Tistilbekken. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

 

1 

  

1 

 

28 
201504860 

Detaljreguleringspla
n for eiendommen  
Brådalsgutua 14 

201604 NVE ga konkret innspill 2015. NVEs uttalelse 2016, der vi påpeker at det ikke foreligger tredjepartskontroll av 
geotekniske vurderinger, slik det kreves for K4-tiltak i kvikkleireområder. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

 
1 

  
1 

 

29 
201602727 

Reguleringsplan for 
Askhøgda GBnr  
42/133 og del av 
79/11 

201701 NVE ga generelt innspill 2016 med sjekkliste. Saksbehandler i NVE har lagt inn merknad om at geotekniske 
vurderinger fra Løvlien konkluderer med at det ikke er påvist kvikkleire på tomta. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401# 
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31 

200204342 

Kommuneplan for 
Gjerdrum kommune  
2002 - 2014, 
Akershus KP 2002 -  

2014 

NVE viser i uttalelse des. 2002 til at NVE er forvaltningsmyndighet for elektriske anlegg og for tiltak  
og inngrep som berører vassdrag. NVE er svært fornøyd med at resultatene fra  
faresonekartleggingen av kvikkleireområder er tatt med som eget temakart på plankartet. NVE minner om at 
kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at faremomenter er vurdert og tatt hensyn til 
både ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av dele- og byggetillatelser, jf. pbl. § 68. Dersom det er 
grunn til å tro at et område kan være utsatt for en naturbetinget fare, må kommunen sørge for å innhente 
tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller byggetillatelse gis. 

     

1 
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32 

200603552-3 
Rullering av 
kommuneplan 
Gjerdrum 

KP 2012 -  
2024 

NVE ga innspill til rullering av kommuneplanen 2006. NVE minner om kommunens ansvar for sikker 
byggegrunn, og viser til oversiktskart for kvikkleiresoner. Det er kartlagt flere kvikkleireområder i Gjerdrum 
kommune og NVE mener det er svært viktig at denne informasjonen tas inn i arealplanleggingen. NVE viser 
videre til at kvikkleirekartleggingen i Gjerdrum fra NGI og NVE skal overleveres kommunen. 
Kommuneplanarbeidet ble imidlertid lagt i bero i 2006 pga. bemanningssituasjonen i kommunen, men ble 
gjenopptatt våren 2008 (derfor ny sak i P360). 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 
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200802200 
Kommuneplan for 
Gjerdrum kommune, 
forslag pr. 2020 

KP 2012 -  
2024 

Innspill til planprogram 2010, nevner kvikkleiresoner i Gjerdrum spesielt. Viser til at kommunen har fått 
utredet skredfaren nærmere i enkelte områder og minner om at dette bør innarbeides i plankartet. Minner om 
at kartleggingen kun omfatter felt større enn 10 dekar og kun løsneområder. Ber kommunen om å vurdere 
behovet for geoteknisk utredning utenfor de kartlagte områdene. Uttalelse NVE ved off. ettersyn 2011, og 
viser til at hensynet til kvikklerie og behov for nærmere geotekniske undersøkelser er innarbeidet i 
planbestemmelser og retningslinjer for de ulike formål. NVE ikke prioritert å gi uttalelse til kommuneplanens 
samfunnsdel i 2017. Gir uttalelse til planprogram for kommuneplanens arealdel 2018. NVE viser til NVEs brev 
til kommunene  
20.09.2017, NVEs veileder 2/2017 og minner om kommunens ansvar for å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Nov. 2018, NVE presiserer utredningskrav for 
byggeområder i kvikkleiresoner. NVE innsigelse til kommuneplanen 2020. 

https://webhotel3.gislin
e.no/Webplan_3032/gl_
planarkiv.aspx?planid=2
01401 

    

1 

 

34 201605144 Kommunal 
planstrategi 2016 - 
2020 -  
Gjerdrum kommune, 
Akershus 

 NVE ga generelle innspill på en rekke temaer, inkl. flom, erosjon, skred og klimaendringer.      1  

        4  
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Vedlegg 8 - Mottatte arealplankart 
 
Kommunekart Gjerdrum (kartinnsyn reguleringsplaner):   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

https://kommunekart.com/klient/gjerdrum?urlid=ef5efb14-7db7-45be-bdc0-1406b8491cae
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