
 

 

 

 

BYSTYRET 04.03.2021 
 

 

INTERPELLASJON: Kvikkleire og skredfare i Torsbekkdalen 

 

INTERPELLANT: Jan Inge Haltbakk (FRP) 
 
 

ORDFØRERENS SVAR:  

Jeg har forståelse for at Haltbakk som nabo er bekymret, og har engasjert seg i saken. Likevel, 

det er flere av påstandene jeg mener er egnet til å skape unødig bekymring. 

Jeg vil derfor understreke ovenfor bystyret at utbygging på kvikkleireområder ikke trenger å bety 

økt skredfare.  

Hvis det er usikkerhet om hvordan en utbygging vil påvirke skredfaren, vil ikke kommunen 

godkjenne utbyggingen.  

Bygge- eller graveprosjekter på usikker grunn utredes nøye, og kommunen setter krav til 

utbyggeren om å gjøre tiltak som sikrer grunnen. Det blir gjort kartlegging på overordnet nivå i 

arealplanen, og hensynssoner tas inn der det er nødvendig. Det settes ytterligere krav til 

utredning og undersøkelser i reguleringsplan, og videre i byggesaker er det også krav til 

undersøkelser og prosjektering av tiltak før igangsettingstillatelse gis.  

Alt dette gjøres i tråd med veilederen til NVE for oppfølging av tiltak i ras og skredutsatte 

områder. Det er krav om at de som står ansvarlig for de geotekniske undersøkelsene og 

kvalitetssikringen, må ha mer enn 5 års erfaring og en utdannelse innenfor faget. 

På bakgrunn av dette er det ikke eget behov for å ta initiativ til å stanse prosjektene Haltbakk 

ønsker. 

Haltbakk spør også om jeg vil ta initiativ til «å sikre eiendommen Rondegata 5 før den raser ned 

på løkka?» Her kan jeg svare at kommunen har ikke kjennskap til at eiendommen står i fare for 

å rase.  

Enkelte vil kanskje spørre seg om jeg ikke tror at det kan skje et leirskred i Sarpsborg. Som svar 

på det vil jeg vise til orienteringene om skred og skredfare i Sarpsborg som er gitt i 

formannskapet, utvalg for miljø og teknikk og utvalg for plansaker, hvor også presentasjonen 

har blitt tilsendt bystyret. 

Når det gjelder nye utbygginger så er det omfattende krav til utredning og sikring. Rutinene er 

gode, så jeg føler meg trygg på at vi ikke åpner for utbygginger som vil medvirke til skred i 

Sarpsborg.  

Fra kommunens side blir eksisterende bebyggelse fulgt opp ved at vi registrerer og undersøker 

situasjonen ved henvendelser fra publikum, og grunneierne bærer ansvaret for sin eiendom. 



 
 
 
 
I Torsbekkdalen er det igangsatt en større undersøkelse. Multiconsult vurderer 

områdestabiliteten, Romerike Grunnboring utfører grunnundersøkelser og Norconsult skal stå 

for uavhengig kvalitetssikring av undersøkelsen. Det er forventet ferdigstilt i april/mai. 

Kommunen avventer altså endelig konklusjon.  

Når det gjelder allerede utbygde områder, så vil jeg også vise til svaret på interpellasjonen fra 

representanten Bastøe. Jeg mener at det er god sikkerhet for de som bor i områder med 

kvikkleire. Det er ikke registrert ras eller større hendelser, og boligene er bygget etter tillatelse 

selv om de står på ustabil grunn. Vi har ikke ny informasjon som tilsier at det er mer usikkert å 

bo i disse områdene nå enn tidligere, og så lenge det ikke skjer nye inngrep som medfører 

overbelastning, så er sikkerheten vurdert til å være god.  

I de mest utsatte områdene på Alvim, Sandesund, Yven og ned mot Greåker, er det som kjent 

innført søknadsplikt for alle tiltak.  

 

 


