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Heiðraða sveitarstjórn.
Framsending tölvupósts frá Gísla Eiríkssyni verkfræðingi Vegagerðarinnar er hluti af athugasemdum, sem ég geri
vegna hugmynda um leiðir D2 og Þ-H á Vestfjarðaleið nr.60.
Þennan tölvupóst hans má sjá hér fyrir neðan, en ofan við hann eru athugasemdir sem ég geri við hann.
Ég óskaði í krafti upplýsingalaga eftir sem nákvæmustu gögnum hjá Vegagerðinni um fyrirhugaða leið fyrir göng
undir Hjallaháls og um það hvar gangamunnarnir yrðu.
Gísli sendi mér engin slík gögn, ekki einu sinni hnit fyrir gangamunnana, og enda þótt ég hafi farið ótal sinnum á
öllum árstímum um þetta svæði á ferðum mínum við norðanverðan Breiðafjörð sl. 56 ár, bæði akandi og fljúgandi,
auk gönguferðar út með Þorskafirði í gegnum Teigsskóg fyrir 12 árum, varð nauðsynlegt fyrir mig að hressa til öryggis
upp á minnið og fara í sérstaka skoðunar- og myndatökuferð í dag til að komast að sem skástri niðurstöðu um hinar
mjög svo almennt orðuðu upplýsingar hans.
Ég tel svona almennt orðaðar upplýsingar ekki boðlegar fyrir ykkur eða aðra sem vilja skoða sem best allar
nauðsynlegar staðreyndar og hliðar á þessu máli.
Þegar taka á ákvarðanir sem hafa mikil óafturkræf neikvæð umhverfisáhrif, verða þeir aðilar sem slíkar ákvarðanir
eiga að taka fyrir hönd núlifandi kynslóðar og komandi kynslóða að hafa fengið þann tíma og aðstöðu sem þarf til
svo vandasams verks .
Í ljósi þess að fjárveitingavaldið hefur nú enn einu sinni frestað að veita fé í þessa framkvæmd teldi ég gott fyrir
ykkur og alla, að taka ykkur góðan tíma til að ljúka þessu máli á sem bestan hátt.
Í dag ók ég alla leið vestur í Gufufjörð og til baka og tók bæði ljósmyndir og kvikmyndir, sem ég ætla að reyna að
senda í gegnum svonefnt Wetransfer, sem skilar margfalt viðameiri tölvupósti (fleiri megabætum) en hægt er að
senda ella.
Frumniðurstaða mín er sú, að mín gamla tilfinning fyrir aðstæðunum sé í meginatriðum rétt. og að það ætti að skoða
betur hvort ekki sé hægt að gera nothæf jarðgöng, sem yrðu um 3,5 km á lengd, eða 1200 metrum styttri en göngin
sem Gísli Eiríksson leggur til að verði gerð.
Þetta yrðu hvorki meira né minna en um 25 prósent styttri göng en ævinlega hefur verið talað um til þessa og þar
með gæti D2 leiðin orðið álíka dýr og Þ-H leiðin.
1

Það er hárrétt hjá Gísla að 12 prósenta bratti á vegi er ekki lengur boðlegur á Íslandi, en í umræðum um nýjan veg
um Gufudalssveit er enginn að mæla með slíku.
8 prósent bratti er hins vegar allt önnur Ella og margar brekkur á fjölförnum vegum, svo sem á sjálfum Þjóðvegi
númer 1, er með meiri halla en það, svo sem Bakkaselsbrekkuna sem mun vera með 10 prósenta bratta.
Og á sama Vestfjarðavegi nr. 60 og vegurinn um Gufudalssveit liggur um, eru margra kílómetra langar brekkur bæði
á Klettshálsi og Kleifaheiði, sem ekki stendur til að hrófla neitt við þótt þessir fjallvegir hafi báðar lokast í
óveðursvikunni miklu hér um daginn, þegar hinir "hræðilegu" hálsar í Gufudalssveit voru opnir.
Ég á gögn sem sýna það og vegirnir um hálsana í Gufudalssveit voru alveg auðir í dag.
Fjöldinn allur af brekkum á höfuðvegum landsins eru með um 8 prósenta halla, og eru
Kambarnir ágætt dæmi um það, 3-4 km langur 6-8 prósenta bratta kafli.
Auk þess tel ég líkur á að hægt verði að hafa brattann minni þarna í Djúpafirðinum ef einhver vilji er til þess.
Á sama tíma og fjöldi gangamunna á landinu, svo sem Önundarfjarðarmegin á Vestfjarðagöngunum, er í 100 metra
hæð eða meira, er stórfurðulegt að krefjast þess að gangamunninn í Djúpafirði verði í aðeins 8 metra hæð, eða
nánast ofan í flæðarmáli!

Í viðhengi er ljósmynd af umræddu svæði, tekin vítt, en ég mun senda aðra með þrengra sjónarhorni í næsta
netpósti til ykkar.
Svo er að ráða af því litla, sem Gísli upplýsir, að gangamunninn eigi að verða vinstra megin í myndinni alveg niður við
sjó og að þar með muni göngin liggja undir ána.
En ég tel að athuga verði almennilega hvort munninn gæti ekki verið utan við ána og vegurinn lægi á ská yfir holræsi
á ánni og aflíðandi niður að fjörunni í minni bratta en 8 gráðum.
Núverandi hlykkjóttur 12 gráðu brattur vegurinn upp á ræsi efst í giljunum, sést á þessari mynd og á annarri mynd
með þrengra sjónarhorni, sem ég sendi í öðrum pósti, sjást gilin betur.
Í þeim pósti hyggst ég fleiri athugasemdaatriði.
Ætlunin er að þvera fjörðinn á svipuðum slóðum og lína liggur yfir hann, en eins og áður sagði fékk ég ekki kort eða
hnit frá Gísla.
Við fyrsta tækifæri ætla ég að fljúga þarna yfir til frekari skoðunar og myndatöku.
Með vinsemd og virðingu.
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Sent úr netpóstfangi mínu omarr@ruv.is
Ómar Þ. Ragnarsson.
Kt. 160940 4929
Fróðengi 7, 112 Reykjavík.
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Sæll
Þau göng sem vegagerðin hefur mælt með eigi á annað borð að gera göng eru 4,7 km löng, munni að austan í 42 m
hæð og að vestan í 8 m hæð, munni um 300 m utan við núverandi ræsi á Búlká.
Skoðaður hefur verið annar möguleiki Djúpafjarðarmegin að fara með munna upp í 60 m hæð göngin yrðu þá 3,9 km
eða aðeins 800 m styttri, eða 17% stytting . Upp í munna í Djúpafirði um 700 m löng brekka 8% bratti. Munni í
Djúpafirði í ytra barmi Krossgiljanna þarna í 60 m hæð.
Það eru nú flestir sem munu sjá í hendi sér að það er ekki vit í að stytta göngin um 800 m og fá í staðinn þessa
brekku. Það var nú ekki góð líking hjá mér áðan að tala um brú hálfa leið yfir á. Skárri líking að benda á að oft hefur
verið tekinn krókur upp með á til að finna betra brúarstæði, Sem hefur leitt af sé tiltölulega krappar beygjur sem ha
elst illa. Reynslan er almennt sí að þau mannvirki sem gerð eru á hverjum tíma eiga menn að vanda eins og hægt er.
800 m brött brekak við ganga enda er hálfgert fúsk.
Hlíðin er brattari en maður heldur þarna í Djúpafirðinum. Það er raunar ótrúlega erfitt að komast með góðan veg
upp í svona 150 m hæð, en svo er miklu betra þar fyri ofan. Núverandi ræsi á Krossgiljunum er í um 150 m hæð.
Núverandi vegur frá ræsinu á Krossgiljunum og niður er brattur 12% lengst af. Þetta er kannski sá kafli sem hefur
komið mestu óorði á núverandi veg um Hjallaháls.
Kveðja
Gísli Eiríksson
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