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NVEs tilbakemelding - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst 

for Oslo 

Det vises til oversendelse av 08.01.2020. Vi beklager at svaret kommer etter høringsfristen. 

NVE kan ikke se at hensynet til verneplan for vassdrag har blitt nevnt eller vurdert. Vi minner i den 

sammenheng om NVEs innspill av 25.03.2019, jf. vedlegg. Dette gjelder i hovedsak forhold knyttet til 

Mossevassdraget og spesielt Hobølelva. På store deler av strekningen mellom utløpet av Mjær og 

kryssing av Kråkstadelva kan det være utfordringer knyttet til nærføring mot Hobølelva over lange 

strekker, ikke bare vassdragskryssinger. Dette burde vært nærmere belyst i utredningen, jf. NVEs 

tidligere innspill. Dette er en om lag 13 km lang strekning med mye kvikkleire og dårlige grunnforhold.  

Ev. sikringstiltak i skråninger kan medføre at verneformålet for Mossevassdraget blir nevneverdig 

berørt. For Hobølelva er det spesielt elveløpsformer og biologisk mangfold som er sentral del av 

verneformålet. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag skal legges til grunn for tiltak i 

Mossevassdraget. Tilsvarende vurderinger etter vannforskriften må også gjennomføres. Hobølelva er 

registrert som en svært viktig naturtype på strekningen (Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti) med bl.a. forekomster av elvemusling, jf. bildet på neste side. 

NVE ser at konsept 5 anbefales som et første trinn, jf. bildet på neste side. I forhold til det NVE spesielt 

påpeker, er det da strekningen Kråkstadelva - Elvestadkrysset (ca. 5 km) som vil komme i berøring med 

Hobølelva. NVE er spesielt opptatt av strekningen nord for Elvestadkrysset. Vi ser det derfor som 

positivt at strekningen Elvestad - Mjær ikke berøres i konsept 5 eller konsept 4 (opprustning av Rv. 22 

øst for Glomma). Men vassdraget og vassdragsverdiene må hensyntas tilstrekkelig ved opprustning av 

Fv. 120 sør for Elvestadkrysset.   

 

  

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/akershus-oslo-og-ostfold/003-1-mossevassdraget/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/akershus-oslo-og-ostfold/003-1-mossevassdraget/
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00080374
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Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:    NVEs epost av 25.03.2019. 

   

   
 

  

   

 

 

1) Hobølelva - svært viktig naturtype     2) Konsept 5           
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