Íbúafundur um Vestfjarðaveg 60 og legukosti hans
Haldinn 17. maí 2018 á Reykhólum
Samantekt
Sveitarstjórn Reykhólahrepps hefur fengið verkfræðistofuna Multiconsult í Noregi til að vinna hlutlausa
rýni á leiðum fyrir Vestfjarðaveg (60) um Gufudalssveit og ráðgjafarfyrirtækið Alta til að liðsinna sér við
þá vinnu. Verkfræðingar frá Multiconsult komu 16. og 17. maí í Reykhólahrepp til að kynna sér
staðhætti og afla upplýsinga til að geta rýnt kosti í leiðavali. Íbúafundur sem haldinn var á Reykhólum
17. maí frá kl. 17 - 18, var liður í þessari upplýsingaöflun. Fundinn sóttu um 30 manns.
Ingibjörg Birna, sveitarstjóri opnaði fundinn og bauð alla velkomna. Markmið fundarins væri að nesta
ráðgjafa Multiconsult með spurningum og ábendingum í þá vinnu þeirra sem framundan er. Þeir muni
skila sinni rýni á næstu vikum. Niðurstöður rýninnar yrðu síðan nýttar til að kanna hvort grundvöllur sé
fyrir breytingu á ákvörðun Reykhólahrepps varðandi legur Vestfjarðavegar í aðalskipulagi hreppsins.

Á fundinum var farið yfir þá kosti sem helst þurfi að rýna varðandi legu Vestfjarðavegar til framtíðar.
❏ Valkostur Vegagerðarinnar er lagning vegar með brú yfir Þorskafjörð, um Teigsskóg og minni
Djúpafjarðar og Gufufjarðar, svokölluð Þ-H leið.
❏ Annar kostur sem Vegagerðin hefur skoðað er vegur með brú yfir Þorskafjörð, göng um
Hjallaháls og brú um Djúpadal og Gufudal, svokölluð D2 leið.
❏ Bent hefur verið á svipaðan kost til skoðunar, með breyttri legu og styttri göngum um
Hjallaháls. Sá hefur verið nefndur leið D3.
❏ Sú ósk hefur einnig komið fram að við þessa rýni verði skoðaður sá kostur að fara með veg
um Reykhóla og áfram um mynni Þorskafjarðar yfir að Skálanesi. Í því sambandi hefur verið
rætt um göng eða brú yfir Þorskafjörð.
❏ Loks hefur verið rætt um brú miðsvegar yfir Þorskafjörð frá Laugabóli að Hallsteinsnesi með
vegtengingu um vestanvert Reykjanesið, leið I.
❏ Einnig hefur komið upp í umræðunni sá möguleiki að lagfæra núverandi veg.
Á fundinum var rætt um nokkrar útfærslur ofangreindra leiða.
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Rætt var um þær skiptu skoðanir sem væru um það hvaða leið kynni að henta best og þau fjölmörgu
sjónarmið sem taka þurfi tillit til við samanburð leiða. Þetta yrði flókið að leysa. Almennt þyrfti að vera
hægt að aka greiðlega á milli staða og tryggja góða tengingu við íbúa Reykhólahrepps. Í framtíðinni
yrði þessi vegur helsta vegtenging við Ísafjörð, því hún yrði 30 - 40 km styttri en sú sem nú væri farin.
Brýnt væri að finna góða lausn á legu Gufudalsvegar. Núverandi vegur væri hættulegur og afar erfiður
þungaumferð eins og flutningum á eldislaxi og öðrum fiskafurðum. Byggð í Djúpadal, Gufudal og á
Skálanesi, væri að vaxa og þangað þyrfti vegi. Tryggja þyrfti snjóléttan legukost og bent á kosti
láglendisvegar í því sambandi, m.a. vegna snjóalaga og hálku. Finna þyrfti lausn sem leysti þann
vanda sem vegfarendur glímdu við og hægt yrði að hefjast handa um framkvæmdir við, fyrr en síðar.
Rætt var um að yrði sú leið valin sem Vegagerðin kýs, þ.e. um Teigskóg, þá væru miklar líkur á því að
hún yrði kærð og lenti í málaferlum. Lagfæring vegarins héldi því áfram að tefjast von úr viti. Spurning
væri hvort hægt væri að finna sáttaleið. Með leiðinni í gegnum Teigsskóg væri verið að fara gegn
náttúruverndarlögum. Hæstiréttur hefði hafnað henni. Við val á besta kosti þyrfti m.a. að horfa til
styttingar vega, mögulegrar tímasetningar á framkvæmdum, verndunar á einstakri náttúru og
samfélagslegra áhrifa.
Almennt var rætt um kosti og ókosti þverunar fjarða með brúm, svipað og Vegagerðin hefur verið að
gera og neikvæð umhverfisáhrif þess að tryggja ekki full vatnsskipti í fjörðum. Vegagerðin hefði með
þessu verið að eyðileggja firði. Spurt var af hverju ekki sé hægt að byggja annars konar brýr eins og
aðrar þjóðir geri. Einnig var talað um að ræða þyrfti frekar möguleg not af fjörðunum m.a. m.t.t.
ferðaþjónustu, kræklingaræktar, o.fl. Eins þyrfti að tryggja siglingar báta um firðina að einhverju leyti.
Varðandi vegtengingu í gegnum Reykhóla yfir mynni Þorskafjarðar, var bent á að Reykhólar kæmust
betur í þjóðbraut, umferð þar myndi aukast og þjónusta og vöruúrval batna. Leggja ætti veginn um
Reykhóla, til styrkingar þessa þéttbýliskjarna til framtíðar. Þannig yrði uppbygging þar tryggð og aukin
lífsgæði í hreppnum. Þær raddir komu fram að þessi áhrif væru ofmetin og að betra væri að hafa
tengingu Reykhóla óbreytta.
Rætt var um brú og göng yfir Þorskafjörð, mögulegan kostnað við þá lagningu og mikilvægi þess að
bátar gætu siglt undir brú ef af henni yrði. Þar er einkum átt við litla skemmtibáta, seglskip og pramma
Þörungaverksmiðjunnar. Minnst var á mögulega sjávarfallavirkjun í tengslum við þennan kost. Einnig
kom fram að við fjarðarmynnið væri þröskuldur sem grunnt væri niður á og því vert að skoða þann
kost nánar m.t.t. brúargerðar.
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Fram kom sú skoðun að þar sem Vegagerðin kysi að fara í gegnum Teigsskóg, þá hefði hún kastað til
höndum við skoðun á mögulegum göngum þ.e. kosti D2. Göngin væru of löng í kosti D2, þeir hefðu
ekki vandað sig. Bent var á aðra og mögulega styttri legu jarðgangna um Hjallahálsinn en þá sem
Vegagerðin lagði til, leið D3. Þetta þyrfti að skoða nánar. Einnig þyrfti að skoða hvort hægt væri að
leggja veginn neðar bæði yfir Hjallaháls og Ódrjúgsháls.
Rætt var um að vegurinn um vestanverðan Þorskafjörðinn væri mjög slæmur. Vegagerðin hefði verið
spurð hvort hægt yrði að byrja á því að leggja brú um Þorskafjörðinn. Svarið hefði verið nei, þar sem
nauðsynlegt væri að nýta fyllingarefni í brúna úr Teigsskógi. Hætta væri á því að þessi brú yrði aldrei
lögð, þar sem vegur lægi nú þegar um botn Þorskafjarðar.
Bent var á að þau skilaboð hefðu borist frá fjárveitingarvaldinu, að það myndi einvörðungu fjármagna
ódýrustu leiðina um Gufudalssveit, þ.e. leiðina um Teigsskóg. Öðrum valkostum eins og göngum eða
brú yfir minni Þorskafjarðar, eða jarðgöngum um Hjallahálsinn, yrði að öllum líkindum slegið á frest,
vegna stórra framkvæmda sem væru á undan í forgangsröðinni. Í þessu sambandi kom einnig fram sú
skoðun að fjárveitingavaldið gæti ekki haldið sig til hlés, heldur yrði að taka þátt í að kosta
framtíðaruppbyggingu Gufudalsvegar, þó þær hagstæðustu m.t.t. framkvæmdakostnaðar yrðu ekki
fyrir vali. Önnur og mikilvægari sjónarmið gætu valdið því að aðrir kostir en sá ódýrasti þættu
ákjósanlegastir m.a. m.t.t. þeirrar einstöku náttúru sem myndi spillast ef farið yrði í gegnum Teigsskóg
og Gufufjörður og Djúpifjörður þveraðir. Náttúran og þessi einstæða landslagsheild hefði einnig
verðmiða sem fjárveitingarvaldið þyrfti að taka tillit til. Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun hefðu
svarað því til að Teigsskógarleiðin væri ekki í samræmi við lög. Fjárveitingavaldið þyrfti að taka tillit til
samfélagsáhrifa m.a. mögulegrar tímasetningar framkvæmda, því tíminn skipti miklu máli, því brýnt
væri að hefjast handa hið fyrsta.

Fram kom í máli fulltrúa Multiconsult að ekki yrði hægt að leysa allt, þannig að allir yrðu ánægðir.
Stuttur tími væri til stefnu, eða um mánuður, sem samið hefði verið um í þeirra vinnu, en þeir myndu
gera sitt besta varðandi raunhæfan samanburð á legukostum og breytingu á þeim. Rýnin þeirra kæmi
inn í athugasemdafrest aðalskipulags og yrði nýtt í ákvörðunartöku um næstu skref í því sambandi.
Varðandi framsetningu kostnaðar, þá muni hlutfallslegur kostnaður vegkosta vera borinn saman, án
þess að endanlegur verðmiði verði settur á hvern kost. Þeirra hlutverk væri að skoða lausnir.
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