
Notat til Formannskapet. 

Korte svar på spørsmål fra representanten Matt. 

Det vises først og fremst til det som ble presentert på seminaret med Formannskapet tirsdag 12. 

januar, samt til informasjon på kommunens nettsider: https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-

og-eiendom/kvikkleire-og-grunnforhold-i-asker-kommune/  

I tillegg gis noen mer konkrete svar på noen av spørsmålene nedenfor; 

1.      Har Asker kommune skredutsatte boligområder og/eller områder med økt risiko for 
skred som er tiltenkt utbygd?   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført en regional kvikkleirekartlegging for 
tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner i perioden 2007-2018. Kvikkleirekartleggingen er å anse 
som en aktsomhetskartlegging, og arbeidet bygger på tidligere studier utført av NVE og NGU. 

Resultatet av kartleggingen viser at det ikke er funnet potensielt skredfarlige soner eller kvikkleire i 
tidligere Asker og Hurum kommune (NB! Se nedenfor). I tidligere Røyken kommune er det kartlagt 
kvikkleiresoner, men ingen i høyeste risikoklasse. Det er derfor ikke gjennomført supplerende 
grunnundersøkelser. Kriterier for NVEs kartlegging og mer om risikoklasser kan man lese om i 
rapportene fra kartleggingen på kommunens nettsider. 

(Merk) Det er registrert et større kvikkleireområde på Kana i Hurum, jfr.kartet under (rosa 

område) som er fra NVE rapporten Evaluering av risiko for kvikkleireskred, Hurum 

kommune . Dette presenterte jeg for formannskapet 12.1. Faregraden er imidlertid lav. Det 

ligger tre gårdstun i området.

 

Kommuneplanene for de tre kommunen viser de registrerte områdene med hensynssoner. Det skal 

ikke være avsatt fremtidige boligområder i kjente skredutsatte områder i kommunen.  

Det gjøres et arbeid med å gjennomgå dette nå i rullering av kommuneplanen. Det skal kjøres en 

analyse av hensynssoner mot fremtidige boligområder samt utsjekk mot NVEs data for 

aktsomhetskart, skredkart og andre data fra NGI/NGU. 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asker.kommune.no%2Fplan-bygg-og-eiendom%2Fkvikkleire-og-grunnforhold-i-asker-kommune%2F&data=04%7C01%7C%7C8e8c986411ef4689a9df08d8bebea738%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637469073355502560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiCfLvlof21EPHhegplv%2BfuH6cUXeUl6C6hoByo7JUI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asker.kommune.no%2Fplan-bygg-og-eiendom%2Fkvikkleire-og-grunnforhold-i-asker-kommune%2F&data=04%7C01%7C%7C8e8c986411ef4689a9df08d8bebea738%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637469073355502560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oiCfLvlof21EPHhegplv%2BfuH6cUXeUl6C6hoByo7JUI%3D&reserved=0


2.       Hvor god oversikt har vi over den samlede risikoen for skred i Asker kommune, også i lys av 
fremtidsscenarier som hensyntar konsekvenser av klimaendringene?  

Asker kommune har en god oversikt over kartlegginger som finnes. Klimaendringene er ikke lagt til 

grunn for kartleggingen til NVE. Det er derfor viktig med et videre samarbeid med NVE/NGI og NGU. 

Asker kommune har nylig hatt møte med NVE og Viken om disse problemstillingene, herunder 

hvordan vi skal organisere dette samarbeidet i det videre. Denne dialogen vil også skje i det 

pågående arbeidet med kommuneplanen. 

3.       Hva planlegger kommunedirektøren av tiltak og kartlegging i Asker kommune, lys av 
katastrofen som rammet Ask i Gjerdrum?  

Asker kommune samarbeider med NGU om å samle alle data fra gjennomførte/historiske 

grunnundersøkelser i NGUs grunnundersøkelses database NADAG. Her vil alle grunnundersøkelser 

legges inn slik at kunnskap samles ett sted.  Det arbeides nå med raskt å etablere et prosjekt hvor 

fagfolk fra Samfunnsutvikling og Samfunnstjenester samarbeider for å gjennomføre denne 

kartleggingen/arbeidet så raskt som mulig. I denne prosessen legges det også opp til en nær dialog 

med Viken, NVE og NGU. 

4.       Har Asker kommune behov for statlig hjelp/fagmyndighetenes hjelp for å kartlegge 
situasjonen og forebygge ulykker? Hvis ja – hva slags støtte er det behov for og hva vil 
kommunedirektøren foreta seg? 

Som det er beskrevet ift spørsmålene ovenfor så er det viktig med en tett dialog med bl a NVE og 

NGU.   

Dialog med regionale og statlige fagmyndigheter er viktig, både for å trekke på erfaringer fra 

katastrofen på Gjerdrum, men også fordi kommunen har behov for økt kunnskap om dette 

fagområdet mer generelt.  Det nødvendig med økt kunnskap i kommunen om fagfeltet.  

  

Vil ordfører ta initiativ og løfte denne problemstillingen inn i formannskapet som egen sak? 

Det er naturlig å gi Formannskapet en status i dette arbeidet om relativt kort tid.  

  

  

  


