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Høringssvar fra NVE - Hovedrapporten til KVU Hovedbanen Nord 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Jernbanedirektoratets høring av hovedrapporten til 

KVU Hovedbanen Nord, med høringsfrist 1. juni 2021.  

NVE påpeker at det er positivt at de potensielt mest konfliktfylte konseptene er silt ut. 

De 4 gjenstående alternativene er ulike varianter av oppgradering/utvidelser av eksisterende Hovedbane 

og 1-2 stasjoner. Tema som Leira (varig vernet vassdrag) med sidevassdrag og kvikkleire er relevant. 

Vassdrag og kvikkleire er viktige tema også langs Andelva og Risa. 

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- 

og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og 

framføring av elektrisk kraft. NVE har også som oppgave å bistå kommunene med å forebygge skader 

fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi).  

NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). 

Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

For prosjektet videre vil det i planfasene være viktig med god kompetanse innen grunnforhold 

(geoteknikk) og det er viktig at hensynet til vassdragsmiljø, vernede vassdrag, flomfare og overvann blir 

ivaretatt.   

NVE vil bidra med innspill ved høring av planprogram og ved offentlig ettersyn av planutkast. Er det 

behov for NVEs bistand ut over det kan vi kontaktes med konkrete henvendelser. 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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