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Evaluering av ØRBs håndtering av kvikkleireskredet i Gjerdrum 

I dag er det et halvt år siden kvikkleireskredet i Gjerdrum. 30. desember 2020 mistet 

elleve mennesker livet, og ei hel bygd ble rammet av tragedien. Mange mistet noen 

de var glade i, og mange mistet hus og hjem. I møtet med en naturhendelse av dette 

omfanget blir vi alle små.   

 

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) ledet brannvesenets innsats i 

redningsoperasjonen. Etter at den livreddende innsatsen ble avsluttet, bidro ØRB i 

søk etter antatt omkomne og stod for redning av verdier fra skredområdet, i tett 

samarbeid med Finans Norge. Alle ansatte i selskapet har vært delaktige i 

håndteringen av hendelsen.  

 

For å lykkes i å være en lærende organisasjon, må erfaringer identifiseres og 

dokumenteres, slik at organisasjonen kan bruke dem til læringsformål. Dette er i tråd 

med føringer fra regjeringen.  

 

Vi har valgt å gi oppdraget med å evaluere vår innsats i Gjerdrum til Rogaland brann 

og redning (RBR) for å få en objektiv, grundig og faglig god rapport som beskriver 

styrker og svakheter ved vår håndtering av hendelsen. Rapporten ble ferdigstilt 29. 

juni 2021, og offentliggjøres med dette her på våre nettsider. Denne rapporten må 

sees i sammenheng med den nasjonale evalueringsrapporten, som beskriver 

helheten i hendelseshåndteringen.  

 

Vi er svært fornøyde med RBRs grundige arbeid, og takknemlige for at de har tatt 

seg tid til å gi oss denne verdifulle evalueringen.  

 

Vi har nå fått et godt utgangspunkt for etterarbeid med kvikkleireskredet i Gjerdrum, 

og prosessen videre starter med at vi setter ned en tverrfaglig gruppe som skal 

gjennomgå rapporten, identifisere læringspunkter og anbefale hvilke tiltak som skal 

iverksettes.  
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Vi skal også sørge for at hele brann-Norge får nyte godt av RBRs arbeid, ved at vi 

inviterer til et webinar der vi tar opp viktige læringspunkter etter hendelsen. 

 

Med vennlig hilsen 

Øvre Romerike brann og redning IKS 

Anders Løberg, brannsjef 
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