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Forsendur
Reykhólahreppur vinnur nú að því að ljúka allri skipulags- og umhverﬁsmatsvinnu vegna legu
Vestfjarðavegar svo hægt verði að koma góðu og greiðu vegasambandi á um sunnanverða
Vestﬁrði hið fyrsta. Verið er að skoða tvo legukosti sem báðir þykja raunhæﬁr, annars vegar
láglendisveg um Reykhóla með um 800 m langri brú yﬁr Þorskafjörð (kost R) og hins vegar veg
yﬁr Teigsskóg og áfram um fjarðarmynni Gufufjarðar og Djúpafjarðar (kost Þ-H).
Valið á þessum kostum byggir m.a. á upplýsingum Vegagerðarinnar, svo og niðurstöðum úr
skýrslu Multiconsult frá í júní og viðbrögðum á rýni Vegagerðarinnar frá í nóvember. Multiconsult
var m.a. falið að leita að kosti þar sem kostnaður væri samanburðarhæfur við Teigsskógsleiðina, en
hefði ásættanleg umhverﬁsáhrif. Í stuttu máli var niðurstaða greiningar Multiconsult í júní sú að
Þ-H leiðin væri fullkönnuð, hægt væri að ﬁnna ódýrari gangaleið en D2, og að hægt væri að leggja
svokallaða Reykhólaleið (R) með 800 m brú yﬁr Þorskafjörðinn nokkurn veginn að jöfnu við
Teigsskógsleiðina hvað kostnað og vegalengd varðar. Reykhólaleiðin hefði til viðbótar minni áhrif
á umhverﬁð og jákvæð áhrif á samfélagið. Multiconsult lagði því til að Reykhólaleiðin yrði valin.
Multiconsult benti þó á að til að hægt yrði að áætla verð á brúnni nánar þyrfti að mæla betur
dýpt niður á fast í brúarstæðinu og þykkt setlaga. Í framhaldi óskaði Reykhólahreppur eftir því
við Vegagerðina að hún gengi strax í að mæla nánar dýpið yﬁr Þorskafjörðinn og þykkt setlaga
með fjölgeislamælingum.
Miklar kröfur eru gerðar til stjórnsýslu sveitarfélaga í málum sem þessum, eins og sjá mátti í
niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverﬁs- og auðlindamála á dögunum vegna framkvæmdaleyfa
um ﬁskeldi á Vestfjörðum sem ekki þóttu byggja á nægilega góðri kostagreiningu. Sveitarstjórn er
því mikið í mun að vanda vel til verka, svo að hún verði ekki gerð afturreka með ákvörðun sína,
afgreiðslu í skipulagsmálum og framkvæmdaleyﬁ.
Reykhólahreppur hefur notið góðrar leiðsagnar Skipulagsstofnunar um málsmeðferð (sjá
leiðbeiningarnar hér, goo.gl/nG9yEX).
Rétt er að geta þess að áætlaður kostnaður Multiconsult við Vestfjarðaveg um Reykhóla er 7,58
milljarðar króna og um Teigsskóg 7,3 milljarðar króna. Í þessum tölum er gert ráð fyrir því að nýr
Vestfjarðavegur hefjist við óbreytt núverandi gatnamót um Reykhólaveg að Reykhólum. Sjá nánar í
nýjustu skýrslu Multiconsult (goo.gl/nG9yEX) frá nóvember, 2018 og kostamat þeirra síðan í júní 2018
(goo.gl/nG9yEX).
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Það skref sem Reykhólahreppur er að vinna að núna, er að ganga frá þeim legukosti sem
Reykhólahreppur velur í aðalskipulagi Reykhólahrepps. Nú er því verið að vinna valkostaskýrslu,
þar sem óháður aðili hefur verið fenginn til að útbúa samanburðarhæft yﬁrlit um vegkostina tvo;
❏
❏
❏
❏

kostnað vegna byggingar þeirra
öryggismál m.t.t. öryggis vegfarenda
umhverﬁsmál
samfélagsáhrif m.a. á Reykhóla.

Sveitarstjórn Reykhólahrepps er sammála um að bera þurﬁ saman kosti R og Þ-H en til þess að
það sé hægt þurfa að liggja fyrir samanburðarhæfar upplýsingar um áhrif framkvæmdarinnar á
umhverﬁð, samfélagið og raunhæfan framkvæmdakostnað.
Gert er ráð fyrir að valkostaskýrslunni verði skilað innan þriggja vikna, háð því þó hvenær
Vegagerðin skilar niðurstöðum úr fjölgeislamælingum sem fram þurfa að fara áður, til að hægt sé
að meta nánar umfang efnistöku og endanlegt verð á brúarkosti.
Þegar valkostaskýrslan liggur fyrir getur Reykhólahreppur ákveðið endanlega hvort vegur um
Reykhóla eða Teigsskóg verður fyrir valinu. Þegar sú ákvörðun liggur fyrir verður tillaga að
breytingu á aðalskipulagi Reykhólahrepps auglýst. Verði Reykhólakosturinn fyrir valinu, má gera
má ráð fyrir því að ferlið við umhverﬁs- og skipulagsmálin geti hugsanlega seinkað veglagningu
um 0,5 til 1 ár samanborið við Teigsskógsleiðina, án þess að mögulegar kærur séu teknar með í
reikninginn. Ekkert er því þó til fyrirstöðu að Vegagerðin geti haﬁst handa nú þegar við
lagfæringar á veginum um Ódrjúgsháls, Brekkubarma og Gufudal, þar sem sú vegalagning mun
nýtast alveg óháð þeim kosti sem fyrir vali verður. Þar sem ljóst er að umhverﬁsáhrif
Vesturlandsvegar um Reykhóla eru mun minni en Teigsskógsleiðarinnar, þá má leiða líkum að því
að kæruferli í framhaldi verði mun styttra en af Teigsskógsleiðinni.

Spurningar til Vegagerðarinnar
Fram kom á fundi sveitarstjórnar Reykhólahrepps með Vegagerðinni og Multiconsult á
Reykhólum þann 16.11.208, að nú lægi fyrir frummat á Reykhólakostinum R eða A3 eins og
Vegagerðin kýs að kalla hann. Einnig kom fram að Vegagerðin sæi ekki ástæðu til þess að kanna
Reykhólakostinn frekar fyrr en fyrir lægi pólitískur vilji um að sá kostur væri skoðaður nánar.
Vegagerðinni væri það ekki heimilt. Fram kom að Vegagerðin hefði fengið Vatnaskil til að vinna
nánara vatnafræðilíkan fyrir brýrnar í Teigsskógskosti Þ-H á síðustu vikum og að niðurstöður
myndu liggja fyrir innan skamms. Hins vegar væri ekki talin ástæða til að fá Vatnaskil í að vinna
vatnafræðilíkan fyrir Reykhólaleiðina (kost R) að svo stöddu, en m.a. er nauðsynlegt að þekkja
einnig ﬂæði sjávar og hraða um fyrirhugaða brú á Reykhólaleiðinni R áður en ákvörðun um legu
Vestfjarðavegar í skipulagi verður tekin.
❏ Telur Vegagerðin að henni beri ekki að veita nauðsynlegar upplýsingar fyrir sjálfstætt
kostamat og ákvarðanatöku á sveitarstjórnarstigi fyrir kost sem að hennar mati nýtur
ekki pólitísks fylgis á efra stjórnsýslustigi, jafnvel þótt óháður aðili haﬁ metið kostinn
raunhæfan og jafnvel betri en þann sem Vegagerðin hefur valið?
❏ Hvaða ástæður eru fyrir því að Vegagerðin víkur frá leið R að nokkru leyti þegar hún setur
fram kost A3?
❏ Hversu langt í hönnunarferli hjá Vegagerðinni er Þ-H leiðin komin?
❏ Er hægt að segja að nægilegar upplýsingar liggi fyrir hjá Vegagerðinni um Reykhólakost R
til að hægt sé að bera þessa kosti saman?
❏ Hvernig stendur á því að Vegagerðin hefur dregið það í þrjá og hálfan mánuð að aﬂa
nánari upplýsinga um dýpi í Þorskaﬁrði niður á fast, þykkt og efniseiginleika mögulegra
setlaga þar, þar sem ljóst hefur verið að frestun á því, myndi óhjákvæmilega fresta skilum
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Multiconsult á sínu endanlegamati á verði vegna brúarlagningar og þar með ákvörðun
sveitarstjórnar um endanlega legu Vestfjarðavegar á sínu skipulagi.
Í mati Multiconsult á kostnaði vegna lagningar R leiðar sbr. skýrslu þeirra frá í júní
(goo.gl/nG9yEX), eru notuð verð frá Vegagerðinni sem fram koma í matsskýrslu stofnunarinnar.
Multiconsult hefur því nýtt algjörlega samanburðarhæf verð við samanburð á kostum R, Þ-H og
D2. Multiconsult telur að með því að nýta nýja tegund af brú og brúarsmíði, sem Skandinavar
hafa reyndar nýtt um allnokkurt skeið, þá sé hægt að einfalda brúarsmíðina til muna og nýta
ódýrari leið en Vegagerðin kýs. Þar sem brúin muni verða yﬁr 500 m á lengd, þá sé ljóst að
alþjóðleg verktakafyrirtæki muni sækjast eﬁr því að bjóða í brúarsmíðina. Ekki sé erﬁðara að ﬂytja
þau tæki sem þarf til Reykhólahrepps, en að senda þau til Norður-Noregs.
Til að Multiconsult og Reykhólahreppur geti lokið sinni vinnu við kostamat er beðið um
eftirfarandi:
❏ Niðurstöður fjölgeislamælinga sem sýna yﬁrborð Þorskafjarðar frá því svæði þar sem A3
veglínan er lögð yﬁr Þorskafjörðinn og áfram vestur fyrir tillögu Multiconsult að legu
Reykhólaleiðarinnar (R) yﬁr Þorskafjörðinn. Einnig þarf upplýsingar sem sýna hvers konar
efni liggur undir yﬁrborðinu, hvort um berglög eða setlög er um að ræða, og ef um setlög
er að ræða, þá þarf að mæla þykkt þeirra. Einnig þarf að taka borkjarna úr setlögum sem
þarna kunna að vera til að hægt sé að meta nánar efnisgæði setsins til að staðfesta
niðurstöður fjölgeislamælinga.
❏ Uppbrot á lengdum vega og brúa eftir því einingaverði sem Vegagerðin notaði við
útreikning á kostnaði vegna legukosta Þ-H, D2 og R (A3), í skýrslu sinni dags. 15.10.2018.
Þar komi fram hvað er innifalið í einingarverðinu s.s. framkvæmdakostnaður,
hönnunarkostnaður, kostnaður vegna mats á umhverﬁsáhrifum og skipulagsmála,
uppkaup á landi, o.ﬂ. og hvort verðið er með eða án VSK og annað eftir þörfum. Öll
einingaverð þurfa að vera samanburðarhæf.
❏ Hefur Vegagerðin nú þegar keypt land undir veg vegna Þ-H leiðarinnar? Ef svo er, hvaða
land hefur þegar verið keypt, hvenær var það keypt og hvað kostaði það. Hver var staða
hönnunar og kostamats þegar kaupin voru gerð?
❏ Teikningu af brúm í Þ-H kostinum.
❏ Niðurstöður vatnafræðilíkana vegna ﬂæðis undir brýr í Þ-H kosti.
❏ Niðurstöður vatnafræðilíkans vegna ﬂæðis undir brúna í kosti A3.
❏ Líkanreikninga á yﬁrborði allrar A3 leiðarinnar (Model-data of the surface of the whole
A3-corridor).
❏ Sundurliðaða kostnaðaráætlun fyrir Reykhólakostinn (R) frá núverandi gatnamótum á
Vestfjarðavegi að Skálanesi. Gert sé ráð fyrir eftirfarandi forsendum:
❏ Að ekki sé hróﬂað við Reykhólavegi frá núverandi gatnamótum Vestfjarðavegar
að Reykhólum.
❏ Að vegur sé endurbyggður eins og þarf frá Reykhólum að Hamarlandi.
❏ Að nýr vegur verði lagður frá Hamarlandi að Vesturlandsvegi við Skálanesi, með
brú yﬁr Þorskafjörðinn. Gera megi ráð fyrir 800 m lengd, en endanleg lengd verði
ákveðin þegar endanlegar niðurstöður liggja fyrir hvað dýpt og undirlag varða þar
sem brú þarf að þvera Þorskafjörðinn.
❏ Í kostnaðaráætlun komi fram niðurbrot sbr. það sem óskað er eftir hér að ofan.
❏ Mat Vegagerðarinnar á fýsileika þeirra hugmynda um brúargerð sem Multiconsult hefur
kynnt.
Til að ﬂýta fyrir starﬁ Reykhólahrepps, þannig að Hreppurinn geti lokið kostamati sínu sem fyrst,
þá er Vegagerðin beðin um að láta ofangreindar upplýsingar af hendi eftir því sem þær fást, en
að bíða ekki eftir því að allar upplýsingarnar liggi fyrir.
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