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Forslagsstiller sin vurdering av KU-plikt 

E16 Åsbrekkegjelet–Skromle bru. Vurdering av KU-plikt.   
Dette notatet oppsummerer vurderinger av om reguleringsplanarbeidet for E16 Åsbrekkegjelet–
Skromle bru utløser krav om konsekvensutredning etter «Forskrift om konsekvensutredninger» (KUF) 
av 01.07.17. (FOR-2017-06-21-854).   
 
Statens Vegvesen skal detaljregulere strekningen E16 Åsbrekkgjelet-Skromle bru i Voss kommune 
med tanke på forsterket midtoppmerking (FMO) og forsterket kantoppmerking (FKO). Planområdet 
er ikke endelig avgrenset. Det antas at inngrep i tilstøtende areal vil være begrenset, gitt tiltakets 
karakter.   
 
Ansvarlig myndighet skal alltid vurdere om en plan eller et tiltak krever konsekvensutredning. Det er i 
dette tilfellet Voss kommune som er planmyndighet, jf. plan- og bygningsloven.   
 
Forslagsstiller skal, jf. § 9 i forskrift om konsekvensutredning (F21.06.2017 nr. 854), gjøre en foreløpig 
vurdering av om plan/tiltak kan få så vesentlige virkninger for miljø eller samfunn at det 
må konsekvensutredes.    
 
Etter §9 i forskriften skal forslagstiller legge fram grunnlag for myndighetene sin vurdering av KU-
plikt. En gjennomgang av vurderingene mot forskriftens § 6 og 8 vil her være 
tilstrekkelig beskrivelse av tiltaket.    
 
Gjeldende regelverk  
Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes kommer frem av KU-forskriftens § 6. For 
reguleringsplaner gjelder det tiltak som er listet i vedlegg I til forskriften.  Samferdselstiltak er listet i 
vedlegg I, punkt 7. For veg er det kun motorveg/flerfeltsveg og tiltak med investeringskostnad på 
over 750 millioner kroner som er KU-pliktig etter vedlegg I. Vårt tiltak har en kostnadsramme som er 
langt lavere enn dette. Tiltaket er dermed ikke KU-pliktig etter forskriftens vedlegg I.  
  
Det er videre krav om konsekvensutredning av tiltak som ikke faller inn under vedlegg I, dersom    

a. tiltaket er listet i forskriftens vedlegg II og    
b. kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.     

  
Vårt tiltak faller inn under punkt 10 e) i vedlegg II, «bygging av veier». Tiltaket kan dermed være KU-
pliktig basert på en vurdering av tilgjengelige opplysninger om miljø-/samfunnsverdier og i hvilken 
grad disse blir berørt av tiltaket.    
  



Vurdering  
Forholdet til KUF §8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn.   
Ønsket tiltak for planområdet faller inn under tiltak i vedlegg II nr. 10 bokstav e, og skal dermed 
vurderes mot forskriftens §8, Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn.   
 
Det er vurdert om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter kriterier i 
§10 (Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn):  
 

• Egenskaper ved planen eller tiltaket (jf. §10 annet ledd).  
• Tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene (jf. §10 tredje ledd).  
• Egenskaper ved virkninger (jf. §10 fjerde ledd).   

• Egenskaper ved planen eller tiltaket (jf. §10 annet ledd)   

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:   
 
a) størrelse, planområde og utforming    
Kommentar: Vegtiltaket som ønskes regulert medfører utvidelse av dagens veg over ca. 3,1 km for å 
etablere forsterket midt- og kantoppmerking. Det skal også vurderes skredsikring av to kjente 
skredpunkter, Rinden sør og nord, og Bjørkeli sør og nord som ligger i tilknytning til vegen.   
  
Prosjektets mål er å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på strekingen. Denne typen 
tiltak medfører breddeutvidelse av vegen til 8 meter i tillegg til nødvendig breddeutvidelse i kurver 
for få plass nok til etablering av forsterket midtoppmerking (FMO) og kantoppmerking (FKO). En 
bredere veg fører generelt til noe høyere fartsnivå, og det er da viktig å utbedre kurvaturen slik at 
ikke den nye vegløsningen fører til nye ulykker. Spesielt er dette viktig der siktforholdene er dårlige, 
eller de klimatiske forholdene kan medføre økt risiko for glatt veg, slik det er tilfelle på den aktuelle 
strekningen.   
  
Den viktigste delen av planen består av nødvendig langsgående utvidelse på oversiden av dagens 
E16, samt at det vurderes skredsikring av to kjente skredpunkter (utsatt for sørpeskred). Kurver 
utbedres der dette er nødvendig. Sideterreng vil bli utbedret med trafikksikkerhets-grøft der det er 
mulig.  
  
Tiltaket medfører noe omlegging av avkjørsler og forbedring av sikt (der dette er nødvendig), samt at 
eksisterende busslommer reetableres/ev. utbedres der disse blir berørt. Tiltaket er med dette ikke 
vurdert som spesielt stort når det gjelder planlagt utbygd areal og lengde.    
  
Planområdet er allerede visuelt preget av eksisterende veginfrastruktur. Dagens veg er godt synlig og 
det er relativt stor trafikk i dag med en ÅDT på 4000 og 18% tungtrafikk (2019-tall). Vegen har 
allerede barrierevirkninger ved å ligge i terrenget, og en ser for seg at en moderat vegutvidelse ikke 
vil medføre endringer da dette hverken vil bryte med omgivelsene, eller endre og påvirke 
opplevelsen av områdene.   
 
I reguleringsplanarbeidet vil konsekvenser av vegtiltaket for alle fagtema bli vurdert, og en vil forsøke 
å tilpasse vegtiltaket til omgivelsene best mulig.  
 



• Det planlagte tiltaket er vurdert til å ikke utgjøre vesentlige endringer/utvidelser i forhold til 
dagens veginfrastruktur i området, og er derfor vurdert til å ikke utløse krav om 
konsekvensutredning i forhold til størrelse, planområde og utforming.  
 

b) bruken av naturressurser, særlig areal, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser    
Kommentar: Det er dyrka mark og beitemark inntil vegen på deler av strekningen, men områdene 
blir i liten grad berørt. Det er ikke registrert andre viktige naturressurser som blir berørt av eller faller 
innenfor planområdet.   
 
c) avfallsproduksjon og utslipp    
Kommentar: Ikke aktuelt   
 
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer    
Kommentar: Det er fare for alvorlige ulykker i forbindelse med skred, se kap. h).  

• Tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene (jf. §10 tredje ledd)   

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med:   
 
Bokstav a:   

• Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven §11  
Kommentar: Tiltaket berører ikke områder vernet etter naturmangfoldloven, eller områder som er 
beskyttet med hjemmel i andre lover eller konvensjoner.   
 
Strandaelvi er vernet mot vassdragsutbygging (del av Vossovassdraget). Vernet medfører også 
strengere krav til andre tiltak i eller i tilknytning til vassdraget. Vårt tiltak berører ikke vassdraget 
direkte.   
 
 Tiltaket berører ikke inngrepsfrie naturområder etter INON-kartleggingen.  
  

• Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI)   
Kommentar: Det er ikke rødlistede eller utvalgte naturtyper på strekningen. Strekningen er 
gjennomgått av konsulent i forbindelse med konsekvensutredning til Kommunedelplan for E16 Slæn-
Tvinno (aktuell strekning er 0-alternativ der). Det ble funnet en naturtypelokalitet med gråor-
almeskog på strekningen som har fått verdi B (regionalt viktig). Et smalt belte i nedre del av 
lokaliteten forventes å bli berørt av tiltaket.  
 
 Tiltaket berører i liten/ingen grad myrområder.  
 

• Prioriterte arter og utvalgte naturtyper  
Kommentar: Det er ikke registrert prioriterte arter eller utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven, innenfor eller i tilknytning til planområdet.   
 

• Vernede vassdrag   
Kommentar: Strandaelvi er vernet mot vassdragsutbygging (del av Vossovassdraget). Vernet 
medfører også strengere krav til andre tiltak i eller i tilknytning til vassdraget. Vårt tiltak berører ikke 
vassdraget direkte.   
 

•  Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag   
Kommentar: Strandaelvi er ikke registrert i Lakseregisteret som lakseførende vassdrag, men elva er 
tidligere brukt til kultivering av laksesmolt som hjelpetiltak for laksen i Vossovassdraget. Ellers er 



det ørret og røye i elva. Elva har god økologisk tilstand og klart, kalkfattig vann med liten grad av 
tilførte næringsstoffer. Det forventes ikke at tiltaket vil påvirke elva negativt.  
Veg skal trekkes unna elva der det lar seg gjøre. Det vil bli gjennomført forebyggende/avbøtende 
tiltak for å hindre forurensning/avrenning til elva i anleggsperioden.   
 

• Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven   
Kommentar: Det er ingen kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller 
foreslått fredet etter kulturminneloven i eller like ved planområdet.   
 
Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter §10, bokstav a.  
 
Bokstav b:   

• Truede arter eller naturtyper   
Det er ikke registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet.    
Av arter med stor forvaltningsinteresse er det registrert fiskeørn i tilknytning til Strandaelvi på 
strekningen. Det dreier seg ikke om hekkelokalitet, kun streifindivider. Tiltaket forventes ikke å 
komme i konflikt med fiskeørnas bruk av vassdraget.   
Det kan være forekomster av artene hønsehauk, jaktfalk, kongeørn og vandrefalk i områdene rundt 
veganlegget. Tiltaket vil ikke berøre hekkelokaliteter eller viktige funksjonsområder for de nevnte 
artene.   
De to eneste rødlisteregistreringene foruten fiskeørna, er to registreringer av bittervokssopp og 
skifervokssopp som er gjort tilbake på 1950-tallet. Registreringene har lav geografisk nøyaktighet og 
er neppe gjort i nærheten av vegen.  
 

• Verdifulle landskap   
Kommentar:   
§ 9. punkt a)  
Dagens veglinje mot hovedvannstrengen opprettholdes. Veien krysser to bekkefar, men er en 
utviding av dagens veg. Størrelse, omfang og utforming av tiltaket utløser derfor ikke 
konsekvensutredning for landskapsbilde.   
 
§10. punkt b)  
Det er ikke registrert verdifulle landskap, helhetlige kulturlandskap, utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket eller kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Vossovassdraget er med i Verneplan 
for vassdrag (Vp. III, [062/1], 1986). Vernegrunnlaget er basert på “størrelse og beliggenhet sentralt 
på Vestlandet. […]  Vassdraget er “geofaglig verdifullt. Topografisk er nedbørsfeltet variert med 
høyfjell og lavland, med brede daler hvor elva renner rolig og gjennom flere større og mindre vann, og 
trange daler hvor elva går i fosser og stryk. Til de største elvene renner en rekke sideelver som er 
verdifulle bidrag til vassdragets mangfold. […]” (www.nve.no).  
 
Landskapsbildet blitt mest sannsynlig i lite grad påvirket av den planlagte inngrepet. En 
helhetlig tilnærming til landskapet med verna vassdraget i sentrum sikres gjennom 
reguleringsplanen. Restriksjoner, informasjon og forankring av hensynsoner i bestemmelsene, tekst 
og illustrasjoner som tar hensyn til omgivelsene og vassdraget blir løst på reguleringsplannivå. Både 
biologiske og kulturelle lag i landskapet bør fremheves i omtalen, som grunnlag for de estetiske 
verdiene.  
 

• Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer   
Kommentar: Parallelt med E16 innen planområdet ligger kongevegen som gikk mellom Bergen og 
Christiania. Gamle konge- og postveier har nasjonal viktig verdi. Kongeveien er i dette området ikke 
registrert i detalj, og vi har således ikke fullstendig oversikt over hvor den er bevart og hvor intakt 
den er i hele området.  Det er likevel kunnskap om at den er bevart og relativt intakt innenfor deler 



av planområdet. Mulig konflikt med nasjonalt viktig kulturminne utløser krav om 
konsekvensutredning.   
 
Utenfor planområdet i nord ligger gamle Skromle bru som er verneverdig.   
 
På Ytre Kvormo (utenfor planområdet) ligger en kommunalt verneverdig bygning (loft og bu fra 1700-
tallet), i tillegg til flere Sefrak-registrerte bygninger.   
 

• Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser  
Kommentar: Ikke aktuelt.   
 

• Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift.   
Kommentar: Ikke aktuelt.   
 

• Områder som er særlig viktige for friluftsliv   
Kommentar: Strandaelvi brukes i utstrakt grad til kajakkpadling og rafting. Tiltaket vil ikke påvirke 
denne aktiviteten eller annen type friluftsbasert aktivitet i tilknytning til strekningen.    
 
Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter §10, bokstav b innen fagtema 
kulturarv.  

 
Bokstav c:   

• Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 
gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71  

Kommentar: Ikke aktuelt.  
 

• Rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.   

Kommentar: Ikke aktuelt.   
 
Bokstav d:   

• Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning 
for landbruksvirksomhet    

Kommentar: Det er dyrka mark og beitemark inntil vegen på deler av strekningen, 
men områdene blir i liten grad berørt. Det er ikke registrert andre viktige naturressurser som blir 
berørt av eller faller innenfor planområdet.   
 
Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter §10, bokstav d.  

 
Bokstav e:   

• Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet.  
Kommentar: Det er ikke lokaliteter innenfor planområdet der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er 
overskredet fra før. Tilstanden i elva og tilstøtende naturområder er god ut fra kjent kunnskap. 
Tiltaket medfører ikke økt belastning på naturområder utover mindre inngrep i spesiell naturtype 
alm-gråorskog ved Kvarmakløyvi.   
 
Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter §10, bokstav e.   

 
Bokstav f:   

• Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning    



Kommentar: Ikke aktuelt.   
 
Bokstav g:   

• Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp    
Kommentar: Det er ikke registrert forurensede områder i tilknytning til planområdet. Tiltaket berører 
ikke bergarter som kan ha toksiske effekter på omgivelsene.   
 
Bokstav h:   

• Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.    
Kommentar: Sørpeskred: Vegvesenet har kategorisert området som høyt innenfor 
skredfaktorkategori. Modellering til NVE (2019) i RAMMS støtter vurdering av at sørpeskred kan 
ramme områdene Byrkjeli og Rinden. Ifølge NVEs skredfarerapport er det flere skredhendelser 
mellom 1850 og 1900 enn det som er registrert. De som bor på Skogstad pleier å evakuere gården på 
eget initiativ når vannføringen i elva minker. Det er et tegn på oppdemming og forvarsel om mulig 
sørpeskred. Skredsituasjonen og konsekvensene av vegtiltak for sørpeskred i planområdet skal 
vurderes som en del av reguleringsplanarbeidet.  
 
Flomskred i området rundt Byrkjeli, med Skarsetgrova, Persleigrova og Kvarmagrov, samt Rinden, er 
ifølge NVE (2019) lite sannsynlig, men kan ikke utelukkes. Som nevnt over er det 
sørpeskredproblematikk langs traseen som er mest fremtredende, men det vil trolig også inntreffe 
overgangsformer mellom sørpe- og flomskred.   
Flom: Planlagt trase ligger parallelt med Strandaelvi, og anleggsområdet, samt etablering av 
forsterket midt- og kantoppmerking av veg ligger innenfor NVEs aktsomhetsområdet for 
flom. Aktsomhetsområdet viser at den maksimale vannstandstigningen fra elva ligger på rundt 
7,5 m gjennom hele planlagt strekning. NVE har utført flomberegninger i området (“Oppdragsrapport 
B Nr.40, 2016” og “Flomberegninger for Vosso (062.Z)) som vil bli tatt med videre i beregninger 
og vurderinger.  
  
Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter §10, bokstav h.   

• Egenskaper ved virkninger (jf. §10 fjerde ledd)  
Kommentar: Ut fra gjennomgangen av §10 andre og tredje ledd er det vurdert at tiltaket utløser krav 
om konsekvensutredning etter §10, bokstav b innen fagtema kulturarv.  Kongeveien er i dette 
området ikke er registrert i detalj, og vi har dermed ikke fullstendig oversikt over hvor den er bevart 
og hvor intakt den er i hele området. Innenfor deler av planområdet er det likevel kunnskap om at 
den er bevart og relativt intakt. Da tiltaket i stor grad er begrenset til å omfatte vegutvidelse, noe 
omlegging av eksisterende avkjørsler samt skredsikring ved to kjente skredpunkter ser en for seg at 
det er sannsynligheten for at virkninger inntreffer er små, og muligheten for å begrense 
virkninger av tiltaket er gode. Det vil også søkes avbøtende tiltak dersom det fremkommer konflikter. 
Det er særlig viktig å ha kontroll på ev. konflikter i byggefasen.   
  

Konklusjon   

Basert på eksisterende kunnskap er konklusjonen at det planlagte tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning etter §10, bokstav b innen fagtema kulturarv.   
 
De aktuelle tema som skal ses på i reguleringsplanarbeidet er her kartlagt i oppstartsfasen av 
prosjektet. Temaene blir videre tatt med gjennom hele prosessen ved utforming av tiltaket. 



Konsekvensene av tiltaket for de aktuelle tema vil bli redegjort for i planbeskrivelsen, også 
temaene uten konsekvensutredning.   
 
Hvis det mellom varsel om oppstart av planarbeidet etter plan- og bygningsloven og utleggelse av 
planforslag til offentlig ettersyn kommer frem nye opplysninger eller skjer endringer i faktiske forhold 
som medfører at flere temaer viser seg å gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det i 
planforslaget gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger jf. Plan- og bygningslovens §8.   
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