
Interpellasjon: Tiltak mot ras/kvikkleire i Sarpsborg kommune 
 
Interpellasjon fra Jan Petter Bruun Bastøe på vegne av Rødt om hvilke tiltak som kan gjøres 
for å minimere risikoen for en katastrofe i Sarpsborg kommune knyttet til ras/kvikkleire til 
bystyremøtet 04.03.2021. 
 
Bakgrunn: 
 
I romjulen opplevde Gjerdrum kommune en katastrofe med ras på grunn av kvikkleire. I 
skrivende stund er ikke antallet omkomne kjent, men det er 10 personer det ikke er gjort 
rede for (31.12.20). I Gjerdrum kommune er det store forekomster av kvikkleire, og det 
aktuelle området der raset gikk var kjent for dette. I Sarpsborg kommune er situasjonen 
forholdsvis lik. Mange tusen innbyggere bor i områder der det er påvist kvikkleire, og 
fremtidige boligprosjekter er også lagt til slike områder. Det mest omtalte i media de siste 
årene er den svært omdiskuterte utbyggingen på Bodalstranda. 
I saken fra Gjerderum har utbygger tidlig vært ute og lagt ansvaret på kommunestyret og 
NGI. Slik jeg ser det så er vi, som det folkevalgte organet i kommunen, nødt til å ta mer 
ansvar og være mer forsiktige i slike saker. Når katastrofen har skjedd så er det for sent. 
Vi mener fremtidige utbygginger i områder der det er påvist kvikkleire ikke bør godkjennes 
når det er tvil om sikkerheten. 
 
Spørsmål til ordføreren: 
 

1. Hvilke tiltak er gjort i Sarpsborg kommune for å redusere risikoen for katastrofale 
hendelser de siste 10 årene? På hvilken måte skiller tiltakene seg fra det som er gjort 
i Gjerderum kommune? 

2. Hvilke tiltak kan kommunen gjøre fremover for å redusere risikoen for katastrofale 
hendelser? 

3. Hvordan vurderer ordføreren sikkerheten for de som bor i områder der det er påvist 
kvikkleire i Sarpsborg kommune? 

4. Dersom det skulle gå et ras i området ved Bodalstranda, som det har blitt advart 
mot, hvem vil da etter ordførerens vurdering være ansvarlig både juridisk men også 
moralsk? 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
«Sarpsborg kommunes administrasjon utarbeider politisk sak til bystyret om mulige tiltak i 
områder utsatt for risiko knyttet til ras/kvikkleire i kommunen. Det bestilles rapport fra 
faglig instans som legges til grunn for arbeidet» 


