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1 Sammendrag 

Vestby kommune har varslet oppstart av detaljregulering - Hobølveien – gbnr. 

112/1, 118/1, og 119/1 - gang- og sykkelvei. Formålet med planen er å legge til 

rette for etablering av ny gang- og sykkelveg langs deler av Hobølveien. I 

kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til LNF-formål.  

Planen vil berøre elva Såna (også kalt Hølenelva) som er kartlagt som viktig 

naturtypelokalitet med verdi A.  

I denne rapporten beskrives vannmiljø og naturmangfold knyttet til Såna. 

Virkninger på vannmiljø og naturmangfold knyttet til elva blir belyst. 

Planforslaget legger opp til at krysning av Såna skal skje ved hjelp av en 

utvidelse av dagens kulvert under Hobølvegen. I forbindelse med 

oppstartsvarselet er det kommet innspill om at krysning bør skje på bru. I 

rapporten blir virkninger av både bru- og kulvert-alternativ vurdert. 

I utgangspunktet vil en brukryssing ha mindre negativ innvirkning på vannmiljø 

og naturmangfold enn en kryssing som er basert på en kulvert. Etter vår 

vurdering vil det i dette prosjektet være små forskjeller mellom alternativene 

med hensyn til virkninger på vannmiljø.  

Valg av alternativ kan derfor i stor grad baseres på andre samfunnsinteresser 

enn naturmangfold. 

Avbøtende tiltak som er beskrevet i rapporten gjelder som forutsetninger for 

vurderingene og konklusjonen.  
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2 Innledning 

Vestby kommune har varslet oppstart av detaljregulering - Hobølveien – gbnr. 

112/1, 118/1, og 119/1 - gang- og sykkelvei. Formålet med planen er å legge til 

rette for etablering av ny gang- og sykkelveg langs deler av Hobølveien. I 

kommuneplanen er området i hovedsak avsatt til LNF-formål.   

Fylkesmannen i Østfold og Akershus har uttalt seg til varsel om oppstart. I 

uttalelsen framgår at tiltaket omfatter kryssing av Såna, et vassdrag som er 

registrert som et viktig bekkedrag, verdi A, svært viktig. Videre uttaler 

Fylkesmannen at Såna har bestander av anadrom og stasjonær aure. Ved 

kryssing av bekken bør det velges løsninger som ikke hindrer fisk å passere. 

Tiltaket får konsekvenser for fisk og annet akvatisk liv under anleggsfasen. 

Derfor er det viktig å ha et godt miljøoppfølgingsprogram som ivaretar det 

akvatiske livet under og etter anleggsfasen. Arbeid nær eller i elva bør unngås i 

gyteperioden som er oktober og november.  

Denne rapporten gir en vurdering av tiltakets virkninger på naturmangfold.  

I rapporten inngår: 

 

› vurdering av planens konfliktnivå mht. naturmangfold tilknyttet Såna 

› behov/muligheter for evt. avbøtende tiltak 

› tiltakshavers vurdering av planen iht. naturmangfoldloven 

 

Rapporten kan følge planbeskrivelsen som vedlegg. 
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3 Metode  

Denne rapporten tar utgangspunkt i eksisterende informasjon om 

naturmangfoldet innhentet fra nettbaserte baser som Artsdatabanken/artskart, 

Naturbase og Vann-nett.  Datasettet er supplert og kvalitetssikret ved befaring 

av tiltaksområdet. Informasjon om tiltaket er basert på oppstartsvarselet.  

Planområdet er befart for å oppdatere eksisterende data og for å avdekke 

eventuelle uregistrerte forekomster. Befaring av traseen er utført 10.08 2017 av 

biolog Karl Otto Mikkelsen og limnolog Nina Værøy.  

 

3.1 Registrering 

Registreringer omfatter naturmangfold knyttet til Såna.  

Artsdatabanken er benyttet for oversikt over rødliste arter (Henriksen og Hilmo 

2015), rødliste for naturtyper (Lindgaard et al 2011) og fremmede arter i Norge 

(Gederaas et al. 2012). Forkortelser og truethetskategorier/risikokategorier for 

rød- og svartelistede arter er beskrevet i tabell 1 og figur 3-1.  

Rødlistekategorier Svartelistekategorier 

RE Regionalt utryddet 

CR Kritisk truet  

EN  Sterkt truet  

VU Sårbar  

NT Nær truet  

DD Datamangel 

SE   

HI   

 

PH  

 

LO   

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur 

Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, eller 

stor økologisk effekt med en begrenset spredning  

Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, men 

stor økologisk effekt– eller omvendt 

Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til svake 

økologiske effekter 

 

Tabell 1 Forkortelser benyttet for å beskrive rød – og svartlistede arter. Kilde: 

Artsdatabanken 
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Figur 3-1 Oversikt over rødlistens truethets kategorier. Kilde: Artsdatabanken.  

3.2 Verdivurdering, risikovurdering, vurdering av 
virkninger av tiltaket på naturmangfoldet. 

 

Metodikk for verdivurdering av naturmangfoldet tar utgangspunkt i DN Håndbok 

13. I rapporten benyttes verdiskalaen liten – middels - stor verdi.  

Verdiskalaen som benyttes forholder seg til DN Håndbok 13 som følger: 

 

› Liten verdi tilsvarer triviell, lokalt vanlig og utbredt natur.  

› Middels verdi tilsvarer verdinivået "lokalt viktig"  

› Stor verdi blir brukt tilsvarer verdinivåene "viktig" (B) til "svært viktig" (A).  

 

Vurdering av virkninger av tiltaket på naturmangfoldet er basert på faglig skjønn 

utfra kunnskap om naturmangfoldet og tiltakets omfang og art. 

 

I tillegg til vurdering av verdi blir det i rapporten også vurdert økologisk risiko i 

forbindelse med forekomster av fremmede, skadelige arter – først og fremst 

karplanter. Risikovurdering følger krav i Forskrift om fremmede organismer, jfr. 

§ 24.  
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4 Naturmangfold i Såna 

Såna er kartlagt som viktig bekkestreng med korridorfunksjon, registreringen i 

naturbase har ID BN00018466. I fakta-arket for lokaliteten går det fram at Såna 

er levested for flere sjeldne øyenstikkere, blant annet elvevannnymfe. Denne 

arten var tidligere rødlistet som sjelden men er nå vurdert som livskraftig ihht 

Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo, 2015). Denne delen av Såna er 

åpen med fuktig eng på kantene opp til jorder på begge sider. 

 

Deler av Såna er registrert som anadromt vassdrag med både laks og sjøaure 

(Lakseregisteret søk 08-2017). Tiltaksområdet er lokalisert oppstrøms for 

anadrom strekning, se Figur 4-1. Bestandstilstanden er vurdert som dårlig for 

laks og redusert for sjøaure, landbrukstilsig er vurdert som viktigste 

påvirkningsfaktor, jfr. risikovurderingen i Vann-nett pr 08-2017.  

 

Såna er i Vann-nett registrert med ID 004-2 Såna. Økologisk tilstand er vurdert 

som dårlig grunnet påvirkning fra bebyggelse som ikke er tilknyttet avløpsnett 

samt fra jordbruk. 

 

Figur 4-1 Anadrom strekning, Hølenelva/Såner. Kilde: Lakseregisteret.no. 
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Figur 4-2 Vurdering av tilstand for anadrome bestander. Lakseregisteret, 08-2017. 

 

 

Figur 4-3 Utstrekning av naturtypelokaliteten Såna, BN00018466. Naturbase, søk 08-

2017. 

 

Lokaliteten ble undersøkt 10.08.2017. Gjennom planområdet renner elva åpen i 

et landbruksområde med fulldyrka mark på begge sider. Det er en smal sone 

med kantvegetasjon på begge sider av elva. Kantvegetasjonen er sterkt 

kulturpåvirket og består arter som er karakteristiske for naturtypen og som er 

vanlig utbredt i regionen. Gråor, hegg, selje og andre Salix-arter vokser spredt 

og danner et usammenhengende busk/tresjikt. I feltsjiktet påvises vanlige 
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bekkekant-planter som vendelrot, mjødurt, kattehale og fredløs sammen med 

nitrofile "åkerugras" som åkertistel, bringebær og stornesle.  

Kantvegetasjonen er smal men har likevel svært viktige funksjoner for 

vassdraget da den stabiliserer breddene, motvirker erosjon, filtrerer 

overflatevann og demper sterke temperaturvariasjoner.  

 

Figur 4-4 Situasjonsfoto 

Ved det planlagte krysningsstedet er Såna lagt i en kulvert under eksisterende 

Hobølveg. Figur 4-5 viser oppstrøms-enden av kulverten som har en lengde på 

om lag 27 m.  
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Figur 4-5 Innløpet til eksisterende kulvert under Hobølvegen.  

 

Figur 4-6 Utstrekning av eksisterende kulvert og fylling i tilknytning til Hobølvegen.  
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Figur 4-7 Situasjonsfoto som viser eksisterende veg på fylling over Såna. 
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Figur 4-8 Situasjonsfoto fra Såna ved Hobølvegen 
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5 Virkninger av tiltaket på naturmangfold 

i Såna 

Dette avsnittet fokuserer på virkningene på naturmangfold av å anlegge gang- 

og sykkelveg over Såna.   

Planforslaget legger opp til at krysningen skal skje ved forlengelse av 

eksisterende kulvert. Krysningen kan løses teknisk også ved hjelp av ei bru, og 

det er kommet inn merknader til oppstartsvarselet som støtter valg av 

brukrysning. Kulvert og bru vurderes nedenfor som to ulike alternativer. 

I 5.1 diskuteres hvordan henholdsvis bru- og kulvertløsninger virker på 

naturmangfold på et prinsipielt nivå.   

I 5.2 gjøres en konkret vurdering av alternativene bru og kulvert for prosjektet. 

5.1 Generelt om virkninger av elvekrysninger, 
bruer og kulvertløsninger. 

Når veger skal krysse vassdrag innebærer dette tekniske inngrep i eller nær 

vannstrengen. Naturmangfold og vannmiljø vil følgelig stå i risiko for å bli 

påvirket. Anleggsarbeidet medfører risiko for partikkelflukt til vassdraget og 

forstyrrelse av selve vannstrengen og kantvegetasjonen. Ofte vil forstyrrelse av 

vegetasjonsdekket medføre risiko for introduksjon av svartelistede karplanter. 

Som en følge av slike inngrep kan det oppstå permanente skader på 

naturmangfoldet, for eksempel brudd på kantvegetasjon og vandringshindere for 

fisk og andre vannlevende organismer.  

I merknader til oppstartsvarselet er det kommet innspill om at en bruløsning bør 

velges framfor kulvert. I utgangspunktet vil en brukryssing ha mindre negativ 

innvirkning på vassdragsøkologien enn en kulvert. Dette er først og fremst fordi 

en bruløsning muliggjør at sidearealer og kantvegetasjon kan etterlates 

sammenhengende under brua og vannstrengen kan forbli intakt på 

krysningsstedet. En kulvert vil derimot medføre at kantvegetasjonen brytes. 

Kulverter kan svært ofte også føre til innsnevringer av vannløpet, økt 

vannhastighet, redusert vanndyp og endret fall. Slike kulverter vil derfor ofte 
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resultere i vandringshindere for fisk og andre ferskvannsorganismer samtidig 

som korridorfunksjoner knyttet til kantvegetasjonen brytes. Lange kulverter vil 

også svekke de selvrensningsprosessene som naturlig foregår i et vassdrag. 

Figur 5-1 viser eksempel på en kulvertkonstruksjon som har alvorlige mangler. 

Her er kulvertbunnen lagt så høyt i forhold til vannstrengen at vanner renner 

som en tynn film ved normal vannstand. Fisk har ikke mulighet til å passere her 

og kulverten har ført til en vesentlig svekkelse av korridorfunksjon.  

En kulvert som er tilstrekkelig dimensjonert og plassert som eksempelet i Figur 

5-2 vil ikke danne vandringshinder. Her står det tilstrekkelig vanndyp i hele 

kulverten, det er ikke vertikale vannfall forbundet med kulvertutløpet og 

kulverten er dimensjonert slik at vannløpet ikke innsnevres. Derved 

opprettholdes også vannhastigheten. 

 

Figur 5-1 Eksempelbilde på feiltilpasset elvekrysning. Her er den støpte bunnen lagt så 

høyt at vanndypet er begrenset til en tynn film ved normal vannstand. Fisk har ikke 

mulighet til å passere her. 
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Figur 5-2 Kulvert som er tilstrekkelig dimensjonert og som er gravd tilstrekkelig dypt i 

forhold til bekkeleiet.  Bildet viser deler av en kulp som er anlagt i utløpet av kulverten. 

 

En bekk har naturlig evne til å rense seg selv: Partikler sedimenteres, organisk 

materiale blir brutt ned, og ulike typer organisk forurensning blir omsatt i 

bekkens næringskjede. Disse selvrensningsprosessene bygger på egenskaper 

ved vannstrengen og kantvegetasjonen som variasjon i vanndyp, vannhastighet 

og retning, variert substrat, kantvegetasjon og lyseksponering. 

En kulvert kan i prinsippet betraktes som lukking av vannstrengen i et omfang 

tilsvarende kulvertens lengde.  

Bekkelukking setter tilbake mange av de viktige selvrensingsprosessene. 

Sommertemperaturen senkes, lufttilgangen svekkes, lys elimineres og 

sedimentasjon av partikler hemmes. Lukking kan tvert om gi økt erosjon 

nedstrøms pga. brattere flomkurver og høyere avrenningshastighet. Korte 

kulverter som er hensiktsmessig konstruert vil generelt ha liten – uvesentlig 

innvirkning på selvrensningsevnen, se eksempel Figur 5-3. De må likevel 

vurderes som en del av den samlede belastningen på vassdraget. 
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Figur 5-3 Korte kulverter vil sjelden ha målbar effekt på selvrensningsevnen 

 

5.2 Konkret vurdering for prosjektet  

Planlagt gang- og sykkelveg skal krysse Såna som en utvidelse av dagens 

Hobølveg. I utgangspunktet er det lagt opp til at kryssingen vil blir utført som en 

forlengelse av eksisterende kulvert. Utvidelsen innebærer konkret en forlengelse 

på 6 m i nedstrøms ende av eksisterende kulvert. En alternativ løsning er å føre 

gang- og sykkelvegen over Såna på bru på samme sted. 

I det følgende vurderes bru- og kulvertalternativenes virkning på naturmangfold 

og vannmiljø. I vurderingen legges det vekt på følgende elementer: 1) 

Fiskevandring og vandringshindere, 2) Kantvegetasjon og 3) Vassdragets 

selvrensningsevne. 

Avbøtende tiltak som er beskrevet i 5.3 gjelder som forutsetninger for 

vurderingene. 

5.2.1 Fiskevandring og vandringshindere 

Såna er stilleflytende på krysningsstedet og eksisterende kulvert utgjør ikke 

vandringshinder for fisk. En utvidelse av eksisterende kulvert vil ikke medføre at 

det oppstår noe nytt vandringshinder. Forutsetningene er da at kulverten 

dimensjoneres tilstrekkelig vid og at den legges tilstrekkelig dypt i elveløpet.  

I dette tilfellet vil ikke valg av bru ha åpenbare fordeler for fiskens vandrings- og 

spredningsmulighete framfor utvidelse av kulvert. 
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5.2.2 Kantvegetasjon 

Eksisterende kulvert skaper et brudd i kantvegetasjonen langs vassdraget.  

Kantvegetasjonen har svært viktige funksjoner for vassdraget og tap av 

kantvegetasjon kan medføre virkning på vannmiljø, artsmangfold og 

korridorfunksjoner/spredningsmuligheter langs vannstrengen, jfr. avsnitt 5.1. I 

et, som her, intensivt drevet jordbrukslandskap er grøntkorridorer langs 

vassdrag ekstra viktige for planters og dyrenes spredningsmuligheter. 

Kantvegetasjonen kan være av svært stor betydning for vassdraget selv om den 

som i dette tilfellet er ganske triviell og sammensatt av svært vanlige arter for 

området.  

Eksisterende kulvert har medført et arealbeslag i kantvegetasjonen tilsvarende 

ca. 27 m elvelengde målt i kart. Det er følgelig et brudd i kantvegetasjonen som 

følger elva som en grøntkorridor. Kantvegetasjonen på krysningsstedet er 

påvirket av nærhet til veg og av tilførte fyllmasser. 

En utvidelse av eksisterende kulvert med 6 meter vil:  

› ikke medføre noe nytt brudd på grøntkorridoren langs Såna.  

› medføre at eksisterende korridorbrudd blir forsterket tilsvarende forlengelse 

av kulverten.  

› medføre arealbeslag i kantvegetasjonen.  

› medføre risiko for at det etablerer seg fremmede, skadelige arter på stedet. 

Dette gjelder særlig dersom bar jord blir liggende åpen. Særlig 

oppmerksomhet knyttes til arten kjempespringfrø. Denne arten påvises 

andre steder i vassdraget og har særlig stor negativ innvirkning på 

vassdrag og kantvegetasjon. 

Valg av bruløsning vil: 

› medføre arealbeslag i kantvegetasjonen knyttet til fundamentering av brua 

og bygging av vingemurer. 

› medføre at krysningspunktet må forskyves bort fra eksisterende veg fordi 

eksisterende fylling må etterlates intakt grunnet hensynet til stabilitet i 

fyllingen. 

› medføre fragmentering av sidearealer mellom eksisterende veg og planlagt 

sykkelveg – dette fordi sykkelvegen må forskyves bort fra eksisterende 

fylling. Restarealer mellom veg og sykkelveg vil stå i risiko for å bli 

"skrotemark" som er sårbar for svartelistede karplanter. 

Ingen av alternativene vil påvirke sjeldne eller rødlistede karplanter eller 

vegetasjonstyper. 
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5.2.3 Selvrensningsevne 

Som beskrevet i 5.1 har et vassdrag naturlig evne til å rense seg selv: Partikler 

sedimenteres, organisk materiale blir brutt ned, og ulike typer organisk 

forurensning blir omsatt i bekkens næringskjede.  

Stoffomsetningen i vassdraget er grunnlaget for naturmangfold i bekken 

samtidig som prosessene er med på å opprettholde godt vannmiljø. I vassdrag 

som Såna hvor den organiske belastningen er særlig sterk er disse 

selvrensningsprosessene særlig viktige. Bekkelukking har en svært hemmende 

virkning på selvrensningsevnen og effekten vil være sterkt korrelert med 

omfanget av (lengden) på lukkingen. 

I henhold til Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Morsa er Såna (Hølenelva) 

eksponert for betydelig fosforbelastning og elva har et markert avlastningsbehov 

mht. næringssalter. 

En utvidelse av eksisterende kulvert vil åpenbart forlenge eksisterende lukking 

av Såna under Hobølvegen. Isolert sett er utvidelsen for liten til å ha vesentlig 

effekt på vannmiljøet i Såna. Den må likevel tas i betraktning når den samlede 

belastningen på vassdraget vurderes, jfr. naturmangfoldlovens §10.   

Valg av bruløsning vil åpenbart heller ikke gi målbar svekkelse av 

selvrensningsevnen. 

 

5.3 Avbøtende tiltak 

Alle inngrep i, og nær vassdrag innebærer risiko for økt partikkeltilførsel og 

blakking av vann. Dette gjelder i særlig grad inngrep der de stedlige massene er 

finkornede, som i dette tilfellet.  

Aktuelle avbøtende tiltak i dette tilfellet er å unngå anleggsarbeid i perioden 

september-april, dvs. den perioden det er egg og plommesekkyngel av laksefisk 

tilstede i vassdraget.  

Utvidelse av fylling medfører risiko for spredning av fremmede, skadelige 

karplanter. Derfor er det viktig å ha et godt miljøoppfølgingsprogram som 

ivaretar naturmangfold under og etter anleggsfasen.  

Aktuelle avbøtende tiltak i dette tilfellet er å bruke masser som ikke inneholder 

frø eller levende plantemateriale av svartelistearter. Tiltaksområdet bør 

gjennomgås årlig og uønsket vegetasjon fjernes inntil stedegen vegetasjon er 

godt etablert. Særlig oppmerksomhet rettes mot kjempespringfrø og 

parkslirekne. 

Tiltaket omfatter inngrep i et vassdrag som har dårlig økologisk tilstand og som 

står i risiko for ikke å nå miljømålet om god økologisk tilstand (Vann-nett, søk 

08-2017). Selv om reguleringsplanen isolert sett har beskjedne virkninger på 
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vannmiljøet bør planen sees i sammenheng med forvaltningsarbeidet i 

vannområdet. Dette fordi at avbøtende tiltak da kan utformes i et helhetlig 

perspektiv som samfunnsmessig sett vil muliggjøre bedre ressursbruk og kost-

nytte. 

Utilsiktede negative virkninger kan oppstå dersom en kulvert ikke gis 

hensiktsmessig utforming og orientering i forhold til elveleiet. Det er svært viktig 

at tekniske planer for kulverten kvalitetssikres av biolog og at biologens 

vurdering følger behandlingen av de tekniske planene.  

5.4 Konklusjon 

I utgangspunktet vil en brukryssing ha mindre negativ innvirkning på vannmiljø 

og naturmangfold enn en kryssing som er basert på en kulvert.  

Etter vår vurdering vil det i dette prosjektet være små forskjeller mellom 

alternativene med hensyn til virkninger på vannmiljø.  

Valg av alternativ kan derfor i stor grad baseres på andre samfunnsinteresser 

enn naturmangfold. 

Avbøtende tiltak som er beskrevet i 5.3 gjelder som forutsetninger for 

vurderingene og konklusjonen. 
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6 Vurdering – naturmangfoldloven kap II 

 

Vurderingen er gjort på bakgrunn av at eksisterende areal til vegformål skal 

utvides noe, og det lages en separat gang- og sykkelveg inntil eksisterende 

Hobølveg over elva Såna. Denne rapporten fokuserer på naturmangfold knyttet 

til Såna. 

6.1 Kunnskapsgrunnlaget, § 8 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på eksisterende informasjon, sammensatt av 

opplysninger fra nasjonale databaser, offentlige rapporter og saksdokument. 

Kunnskapsgrunnlaget er supplert med en feltregistrering.  

Tiltaket innebærer inngrep tilknyttet krysning av elva Såna, og effekten på 

naturmangfoldet vil i hovedsak være arealbruksendring og 

arealbeslag/terrenginngrep nær eksisterende veg. 

6.2 Føre-var prinsippet, § 9 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av planforslagets 

virkninger på vannmiljø og naturmangfold i Såna.   

6.3 Samlet påvirkning, § 10 

Området er generelt sterkt utsatt for menneskelig påvirkning, og det bidrar til 

samlet påvirkning.  

Etablering av gang- og sykkelveg vil ikke medføre store endringer i den samlede 

påvirkningen for naturmangfoldet.  

Under anlegg vil det økt risiko for spredning av svartelistede karplanter. Det er 

også fare for avrenning til vassdrag. Risikoen kan dempes gjennom avbøtende 

tiltak. De foreslåtte avbøtende tiltakene gjelder som forutsetninger for de 

vurderinger som er gjort i denne rapporten.  
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Hovedbidraget til samlet påvirkning er arealbeslag. 

6.4 Kostnader ved miljøforringelse, § 11 

Det er forutsatt at tiltakshaver dekker kostnader ved miljøforringelse. 

6.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, § 
12 

For å unngå skade på naturmangfoldet skal de beste, samfunnsmessig sett, 

teknikker og løsninger benyttes. 


