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Niðurstöður hávaðakorta

Inngangur
Hér verður fjallað um niðurstöður hljóðvistarútreikninga fyrir þrjár tillögur að legu Vestfjarðavegar í
gegnum Flókalund, og samanburð niðurstaðna við viðmiðunargildi reglugerðar um hávaða nr. 724/2008..
Helstu breytingar eru á legu vegar, gerð gatnamóta og breytingar á tengingu hliðarvegar. Skipulagið nær
yfir Vestfjarðarveg við Flókalund.
Almennar kröfur og forsendur

Umferðarforsendur
Meðalumferð á Vestfjarðarvegi á vegkaflanum árið 2016 voru á bilinu 450-650 ökutæki/sólarhring (ÁDU).
Til að meta umferð árið 2042 er notuð spá sem metur aukningu vegna betri vegar. Áætluð umferð 2042
eru tæplega 700-1.000 ökutæki/sólarhring (ÁDU) á Vestfjarðarvegi. Umferðarmagn og hraða á
Vestfjarðarvegi má sjá á hávaðakortum í viðhengi. Umferðarhraði er skiltaður hámarkshraði 90 km/klst.
Kröfur og reglugerðir
Hljóðstig vegna umferðar ökutækja er reiknað samkvæmt reglugerð um hávaða nr. 724/2008.
Viðmiðunarmörk vegna umferðar ökutækja eru gefin sem A-vigtað jafngildishljóðstig í dB yfir heilan
sólarhring og eru viðmiðunarmörkin sett sem LAeq24 = 55 dB við húsvegg og LAeq24 = 30 dB innandyra, m.v.
lokaða glugga. Viðmiðunarmörk fyrir dvalarsvæði á lóð eru LAeq = 55 dB. Viðmiðunarmörk eru LAeq = 45 dB
fyrir sumarhús og á útivistarsvæðum í þéttbýli er viðmiðunarmörk LAeq = 50 dB.
Við hljóðútreikningana er notað hávaðareikniforritið SoundPlan og hljóðstigið reiknað samkvæmt
samnorrænu reiknilíkani í samræmi við kröfur reglugerðar. Í skipulagi er byggðin við Flókalund skilgreind
sem verslunar- og þjónustusvæði og byggðin vestan við ánna Pennu er skilgreind sem frístundabyggð. Eins
og sjá má í töflu 1 þá gilda engar kröfur um hljóðstig utan við hús vegg fyrir Hótel Flókalund.
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TAFLA 1: Viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða nr. 724/2008 vegna umferðar ökutækja (ádu) LAeq24

Við húsvegg

Inni

Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum

55

30

Dvalarrými á þjónustustofnunum

55*

30

Frístundabyggð

45

-

-

40

Hávaðalitlir vinnustaðir, s.s. skrifstofur og sambærilegt

*Hávaði utan við húsvegg má vera meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um hljóðgildrur
Viðmiðunargildin “inni” í töflunni miðast við lokaða glugga en opnar loftrásir. Viðmiðunargildin “við
húsvegg” gilda fyrir utan opnanlega glugga og eru frísviðsgildi, þ.e. annað hvort mæld beint án áhrifa frá
endurkastandi flötum, eða mæligildi við húshlið leiðrétt m.t.t. áhrifa frá endurkastandi flötum. Í reglugerð
um hávaða segir: “Við hönnun samgöngumannvirkja skal hljóðstig vera undir viðmiðunarmörkunum sem
sýndar eru í töflu 1. Við breytingu á umferðaræð í byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins hávaða, skal
grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma í veg fyrir að hljóðstig hækki”. [Reglugerð um hávaða,
Umhverfisráðuneytið 2008].
Helstu umferðarforsendur sem hafa áhrif á hljóðstig samkvæmt staðlinum eru meðalhraði umferðar,
hlutfall þungrar umferðar og meðalsólarhringsumferð. Ekki er tekið tillit til allra mögulegra áhrifaþátta
hljóðstigs frá umferð, hvorki í reglugerð um hávaða né í hinum samnorræna reiknistaðli. Valinn er jafn
meðalhraði umferðar sem samsvarar hámarkshraða á hverjum vegkafla fyrir sig og ekki tekið tillit til
breytilegrar hröðunar við vegamót. Miðað er við að yfirborð vega sé malbik og miðast allt hljóð þ.e.
hljóðendurkast og hljóðísog, við það.
Niðurstöður útreikninga á hljóðstigi
Hávaðakort af Vestfjarðarveg sýna dynlínur í 2 m hæð yfir landi, fyrir 3 valkosti á nýrri veglínu, sjá myndir
101 - 103 og viðhengi. Hávaðakort eru reiknuð með áætlaðri umferð árið 2042. Hljóðstig reiknast við 5
sumarhús yfir viðmiðunarmörkum hávaðareglugerðar fyrir tillögur 1 og 2, enn aðeins 1 sumarhús fyrir
tillögu 3.
Hellulaug er í friðlandi Vatnsfjarðar og er á landi Flóklundar. Skv. reglugerð um um hávað skal hljóðstig við
kyrrlátsvæði/útivistararsvæði ekki fara yfir 40 dB í dreifbýli. Ætla má að hljóðstig við Hellulaug reiknist yfir
40 dB fyrir tillögur 1 og 3, en tillaga 2 mun hafa áhrif til lækkunar.
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MYND 1: Vestfjarðarvegur tillaga 1, hljóðkort í 2 m hæð yfir landi, umferð 2042.

MYND 2: Vestfjarðarvegur tillaga 2, hljóðkort í 2 m hæð yfir landi, áætluð umferð 2042.
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MYND 3: Vestfjarðarvegur tillaga 3, hljóðkort í 2 m hæð yfir landi, áætluð umferð 2042.

Hönnun mótvægisaðgerða og hljóðvarna munu fara fram á síðari stigum hönnunar þar sem horfa skal til
hávaðaáraunar á húshliðar og dvalarsvæði.
Niðurstöður
Áhrif á hljóðvist eru metin út frá legu Vestfjarðarvegar og hliðarvegar eftir breytingu og með áætluðu
umferðarmagni og hraða fyrir árið 2042. Þegar miðað er við áætlað umferðarmagn og hraða fyrir árið 2042
reiknast 5 sumarhús með hljóðstig yfir viðmiðunarmörkum fyrir tillögur 1 og 2, en 1 sumarhús fyrir tillögu
3. Ætla má að hljóðstig við Hellulaug reiknist yfir 40 dB fyrir tillögur 1 og 3, en tillaga 2 mun hafa áhrif til
lækkunar.
Þörf er á að skoða mótvægisaðgerðir við frekari hönnun vegarins við þau hús þar sem reiknað hljóðstig er
yfir viðmiðunarmörkum. Í framangreindri athugun var ekki skoðað sérstaklega hljóðstig á dvalarsvæðum á
lóð en þar gilda einnig viðmiðunarmörk um hljóðstig og taka þarf tillit til þess við frekari hönnun vegarins.
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Viðauki 1

Hávaðakort

001

101 – Valkostur 1 Áætluð framtíðarumferð árið 2042

101

102 – Valkostur 2 Áætluð framtíðarumferð árið 2042

201

103 – Valkostur 3 Áætluð framtíðarumferð árið 2042
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Vatnsfjörður – Vegtæknileg umfjöllun og kostnaður
Vegtæknileg umfjöllun vegar um Flókalund
Hraðalækkandi aðgerðir
Almennt
Margar ábendingar hafa komið fram um að draga úr umferðarhraða með skiltun því þá væri
auðveldara að uppfylla kröfur Veghönnunarreglna til vegferilsins. Aðrir hafa bent á hraðalækkandi
aðgerðir. Því hefur löngum verið haldið á lofti að við hönnun vegferils sé það eitt í fyrirrúmi að
ökumönnum verði ekki komið á óvart. Takist það ekki verða viðbrögð ökumanna, einkum
óreyndra eða viðbragðsseinna oftast röng, með slæmum eða alvarlegum afleiðingum.
Þéttbýlisaðgerðir, svo sem „hraðahindranir“ ýmiskonar, eru hvergi notaðar í dreifbýli. Slíkar
aðgerðir í dreifbýli leiða menn í gildrur, menn skemma ökutæki sín, einkum undirvagninn og
hjólabúnaðinn. Þéttbýlisaðgerðir felast yfirleitt í að fá menn til að aka á skiltuðum hraða þrátt fyrir
að hönnunarhraði sé mun hærri. Vandamálin koma jafnan upp þegar íbúabyggð hefur þróast
þannig að dreifbýlisvegir verða að þéttbýlisvegum eða jafnvel öfugt. Nærtækt er að líta til
Hringvegar um Mosfellsbæ þar sem gamli vegurinn er orðinn innanbæjargata og nýi eða
núverandi vegur aðþrengdur vegna aukinnar byggðar austan hans. Mikil umferð hefur skapast á
milli bæjarhlutanna. Innanbæjarumferðin og gegnumstreymisumferðin, eðli málsins samkvæmt,
draga úr mjög úr flæði umferðarinnar. Engar mislægar lausnir eru til staðar til að draga úr
umferðarteppum á annatímum.
Í þéttbýli er leyfður hraði 50 km/h nema annað sé gefið til kynna með skiltum. Skiltaður hraði
undir 50 km/h er í íbúðahverfum og nærri skólum og íþróttamiðstöðvun þar sem börn eru á
ferðinni. Allir vita hve vel gengur að fá ökumenn til að hlíta merkingum.
Ákvæði í Veghönnunarreglum miðast við hönnunarhraða en ekki leyfðan eða skiltaðan hraða.
Hönnunarhraði lítur eðlis(fræði)legum lögmálum. Þekkt hugtök eru t.d. bremsuviðnám,
sjónlengdir, láréttir og lóðréttir bogar og langhalli.
Svo virðist að menn hugleiði ekki hraðalækkandi aðgerðir á vegum í dreifbýli. Hins vegar þegar
styttist í úthverfin og síðar þéttbýlið er gripið til ýmissa aðgerða. Þá er reynt að draga smá saman
úr hraðanum þannig að þegar kemur í þéttbýlið er markmiðinu jafnan náð eins og kostur er.
Þegar lengi hefur verið ekið á góðum vegum í dreifbýli er næsta víst að ökumenn yggja ekki að sér
þegar kemur inn í þéttbýli. Þeir halda gjarnan óbreyttum ferðahraða sem þá er langt umfram
leyfðan hraða í þéttbýli. Hraðinn hefur áhrif á fjölda og alvarleika umferðarglappa.
Grípa þarf til aðgerða og móta skilyrði svo ökumenn taki tillit til breyttra aðstæðna.
Þegar nálgast úthverfin fjölgar óvörðum vegfarendum, gangandi, ríðandi eða hjólandi. Jafnframt
styttist á milli tenginga og fjölda þeirra sem beygja af eða inn á veg eða fara þvert yfir veg. Þá er
jafnan gripið til ýmissa aðgerða, sett eru umferðarljós (alltaf rautt ljós sé ekið of hratt), broskall
sem segir hve hratt er ekið og síðan grípa menn til dýrra aðgerða svo sem hringtorga.
Rétt er að benda lesendum á leiðbeiningarit Vegagerðarinnar um hönnun þjóðvega í þéttbýli:
Þjóðvegir í þéttbýli. Leiðbeiningar 2010 (http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Thjodvegir_thettbyliLeidbeiningar/$file/%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0vegir%20%C3%AD%20%C3%BE%C3%A9ttb%C3%BDli%20%20%20Lei%C3%B0beiningar.pdf) svo og Vegir og Skipulag 2014 útgefið af Vegagerðinni og Sambandi

íslenskra sveitarfélaga (http://www.vegagerdin.is/media/upplysingar-ogutgafa/13259_sk140615_Leidbeiningar.pdf)
1
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Dæmi
Ekki hefur verið gripið til neinna hraðalækkandi aðgerða á Hringvegi við Freysnes þar sem er of
stutt milli vegamóta/tenginga og talsverð umferð gangandi vegfarenda. Freysnes er ekki þéttbýli,
en hótel ofan vegar og almenn greiðasala, eldsneyti, matur o.þ.h. neðan vegar, sjá Mynd a hér
fyrir neðan. Hluti svæðisins er friðlýstur. Vegagerðin hefur unnið tillögur að nýrri legu Hringvegar
mun sunnar en núverandi lega. Hugmyndir að breyttu skipulagi hafa komið fram en málið mun
vera í biðstöðu vegna náttúruvár.

Mynd a: Frá Freysnesi (Kortasjá Vg)

Gripið hefur verið til ýmissa hraðalækkandi aðgerða á Hringvegi um Hellu á Rangárvöllum og þar í
grennd. Allt hefur komið fyrir ekki. Enn aka menn of hratt.
Hönnun þjóðvega í þéttbýli og dreifbýli
Hönnun þjóðvega á að miðast við ríkjandi umferð. Umferð í þéttbýli er af allt öðrum toga en
umferð í dreifbýli. Umferð í þéttbýli er blönduð, annars vegar umferð á leið í gegn og hins vegar
umferð innan þess.
Þjóðvegir í þéttbýli eru því afar mismunandi. Menn geta borið saman Nesbraut í Ártúnsbrekku í
Reykjavík með yfir 80.000 ökutæki dag hvern og Snæfellsnesveg um Ólafsvík þar sem umferðin er
innan við 2.000 bílar.
Hönnun vega verður að taka mið af umferð og skal horfa til áætlaðrar umferðar á veginum 20
árum eftir opnun vegarins [Vegagerðin, 2009a]. Í þéttbýli skal gera sérstaka umferðarspá ekki síst
ef breyting er fyrirhuguð á byggðinni.
Við gerð skipulagsáætlana er nauðsynlegt að horfa til lengri tíma en 20 ára með tilliti til
rýmisþarfar vega. Veghelgunarsvæði er svæði meðfram þjóðvegum sem m.a. er ætlað til frekari
uppbyggingar á vegum og vegamótum. Innan þess svæðis má ekki framkvæma nema með leyfi
Vegagerðarinnar.
2
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Við skipulag og uppbyggingu þjóðvega eru skiptar skoðanir á hvort leiða eigi umferð fram hjá
þéttbýli eða í gegnum það með tilheyrandi aðgerðum. Sé þess kostur er mælt með að tekið sé frá
rými fyrir veg fram hjá þéttbýlinu til að lausnin sé til staðar þegar gegnumstreymisumferð er farin
að íþyngja þéttbýlinu og vegfarendum.
Þetta er orðinn langur texti um grundvallaratriði, muninn á umferð og umferðarhraða í dreifbýli
og þéttbýli.
Flókalundur verður seint talinn þéttbýli og öll umferð er gegnumstreymisumferð. Vilji menn samt
sem áður líta á Flókalund sem þéttbýli verður þar þó aldrei sérstök þéttbýlisumferð. Það er hins
vegar ljóst að með frekari uppbyggingu ferðaþjónustunnar í Flókalundi munu skapast vissar
þéttbýlisaðstæður. Svara þarf þeirri spurningu hvort sé skynsamlegra, til lengri tíma litið, að leiða
umferðina strax framhjá Flókalundi eða grípa til skammtíma hraðaminnkandi aðgerða, eins og
margur nefnir, þar til vandamálin hafa vaxið svo að enginn getur lengur við unað.
Allt það sem fjallað hefur verið hér um og vafalaust margs ógetið, leiðir til skoðunar annarra kosta
sem leysa þessi vandamál. Þá vaknar upp sú spurning hvort ekki sé rétt að leiða umferðina fram
hjá Flókalundi svo staðurinn geti þróast sem griðastaður ferðamanna. Æ algengara er að
ferðamenn hafi reiðhjól meðferðis og velji að setjast að á tjaldsvæðum og skoða síðan nánasta
umhverfi með því að hjóla um það. Sumir kjósa að ganga. Fjórhjólaferðir um Þingmannaheiði hafa
þótt áhugaverðar. Vatnsfjörður er friðaður. Með þverun Vatnsfjarðar mætti tryggja ferðamönnum
öryggi, hvort sem þeir væru gangandi, ríðandi, hjólandi, siglandi eða róandi, innan þverunarinnar.
Að stefna saman óvörðum vegfarendum og þungaflutningum, veit ekki á gott. Ætluð friðun
fjarðarins með því að leggjast gegn þverun hans, án þess að öll kurl séu til grafar komin, gæti orðið
hreinn hégómi sé horft til ófriðar, sem ætluð umferð um Vestfjarðaveg gæti skapað innan eins eða
tveggja áratuga.
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Hugsanlegar lausnir við Flókalund
Vegagerðin hefur skoðað ýmsar lausnir við Flókalund sem miða að því að skerða athafnasvæði
hótelsins eins lítið og kostur er. Rétt er í upphafi að vekja athygli á 32. gr. Vegalaga (2007) um
fjarlægð mannvirkja frá vegi.1 Á Myndum a- x eru dregnar rauðar strikalínur til að sýna breidd
veghelgunarsvæðis samkvæmt 1. málsgrein 32. greinar Vegalaganna. Barðastrandarvegur og
Vestfjarðavegur eru stofnvegir.

Kostur I: Vestfjarðavegur sunnan Pennu
a)

Vegur fyrir fjörð: Veglína A3 (62-002A3), heildarlengd 8,24 km, verð 1,3 milljarðar kr
Vestfjarðavegur upp með Pennu: d60-503F

Sjá Mynd a. Lagður er samsíða hliðarvegur fyrir umferðina að Flókalundi, hliðarvegur með
tengingu við Vestfjarðaveg norðanvert við hótelið. Vakin er athygli á að hliðarvegurinn er allur
innan veghelgunarsvæðis. Þar sem til eru lausnir þar sem undanþágur frá 32. grein um fjarlægð
mannvirkja eru ekki nauðsynlegar eru ekki fyrir hendi neinar sérstakar ástæður til að heimila
frávik.
Erfitt ef gerlegt verður að snúa stærri ökutækjum á bílastæði hótelsins. Ekki verður heimiluð
önnur tenging við Vestfjarðaveg.
Eins og þetta er sett saman á Mynd a þá er tengingin að Flókalundi í 200 m boga. Boginn yfir
Pennu er með 190 m og mót vega nr. 60 og 62 í 190 m boga. Krafa um stærð boga á vegamótum á
stofnvegum er 250 m sé hönnunarhraði 50 km/h, 300 m við 60 km/h, 400 m við 70 km/h, 500 við
80 km/h og 600 við 90 km/h.
Hönnunarhraði í gegnum 190 m boga, utan vegamóta, er hins vegar rétt um 73 km/h en við þann
hönnunarhraða þarf boginn í vegamótum að vera liðlega 400 m eins og fyrr segir. Vegsýn á
mótum Barðastrandar- og Vestfjarðavegar er nægileg. Vegsýn í tengingunni er í lagi svo
framarlega að ökutæki á hliðarveginum skyggi ekki á. Tenging að orlofshúsunum er í lagi.
Kröfum um hljóðvist er ekki fullnægt.
Hér stangast allt á annars horn.

1

32. gr. Fjarlægð mannvirkja frá vegi.

Byggingar, leiðslur, auglýsingaspjöld, skurði eða önnur mannvirki, föst eða laus, má ekki staðsetja nær vegi
en 30 m frá miðlínu stofnvega og 15 m frá miðlínu annarra þjóðvega nema leyfi veghaldara komi til.
Óheimilt er að reisa mannvirki nema með leyfi veghaldara við vegamót vega skv. 1. mgr. á svæði sem
takmarkast af beinum línum milli punkta á miðlínu vega 40 m frá skurðpunkti þeirra. Veghaldari getur ef
sérstaklega stendur á fært út mörk þessi, allt að 150 m.
Veghaldari getur ákveðið að fjarlægð mannvirkja frá vegi skv. 1. mgr. skuli aukin. Enn fremur getur
veghaldari leyft að fjarlægð verði minnkuð á tilteknum köflum ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
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Mynd a: Lagfæring núverandi vega við Flókalund (Teikning Vg)

b)

Vegur fyrir fjörð en yfir ósasvæði Pennu: Veglína A2 (62-001_A2)
heildarlengd 8,65 km, verð 1,4 milljarðar kr
- tenging við Vestfjarðaveg (d60-503A2 sem verður D60-503F við stöð 1960). Af honum þarf
tengingu að Flókalundi um núverandi brú á Pennu, nota má T62-002

Sjá Mynd b. Til eru nokkur afbrigði af þessari lausn aðallega háð því hvar vegamót við Barðastrandarveg kæmu. Þau mætti hafa eitthvað sunnar til að minnka lónið í kverkinni sunnan og ofan
vegamótanna og draga úr áhrifum á ósasvæði Pennu. Lónið yrði fyllt upp svo ekki gæti sjávarfalla
og hægt verði að græða svæðið upp.

Mynd b: Lagfæring núverandi vega við Flókalund, Veglína A2 (d60-503A2/62-001A2) (Teikning Vg)

Tryggja verður þó vegsýn á vegamótunum í anda 32. greinar Vegalaga en það gæti kallað á mun
meiri skeringar. Uppfyllingin gæti hentað fyrir eldsneytissölu til stórra bifreiða sem ekki væru
æskilegar inn á hótelsvæðið. Eins mætti nýta planið þar sem sorpgámurinn er.
5
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Flókalundur yrði tengdur nærri stöð 3800. Núverandi vegur og brú yfir Pennu yrði lögð af en hún
myndi nýtast sem gönguleið. Með þessari lausn er hvergi þrengt að þróun Flókalundar.
Blindhæðin neðan orlofshúsanna yrði úr sögunni. Hljóðvist, að uppfylltum skilyrðum, gæti staðist
kröfur.
c)

Þverun Vatnsfjarðar en í syðri jaðri ósavæðis Pennu, veglína F (d60-503F)
heildarlengd 4,88 km, verð 1,5 milljarðar kr
- tenging við Barðastrandarveg (T62-015)
- tenging við Flókalund (T62-002)
- tenging við núverandi veg austan Vatnsfjarðar (T60-201)

Mynd c: Lagfæring núverandi vega við Flókalund (Teikning Vg)

Sjá Mynd c. Hér er notast við svonefnd forskotin T-vegamót til að tengja Barðastrandarveg og
veginn að Flókalundi og inn í fjörð. Núverandi brú á Pennu þjónaði umferð fyrir fjörð. Tenging að
orlofshúsunum sunnan ár yrði að færast mun sunnar. Þessi lausn uppfyllir allar vegtæknilegar
kröfur. Með þessari lausn er hvergi þrengt að þróun Flókalundar.
d) Þverun Vatnsfjarðar með legginn Vestfjarðavegur [60] og Barðastrandarvegur [62]
ráðandi, veglína F3 (d60-507F3_A), heildarlengd 5,34 km, verð 1,6 milljarðar kr
- tenging við Barðastrandarveg (d60-508F4_A)
- tenging við Flókalund (T62-002)
- tenging við núverandi veg austan Vatnsfjarðar (T60-201)
Við yfirferð hugsanlegra lausna taldi Vegagerðin rétt að skoða lausn þar sem beint framhald
þverunar yrði suður Vatnsfjörð þ.e. að T-vegamót yrðu á Vestfjarðaveginum2 samanber Mynd d.
Á Mynd d eru sýndir tveir möguleikar en sá seinni verður kynntur í frummatsskýrslu:
a)

D60-507F3 (TOTSO), D60-508F4 (Vegur 60) og tenging inn Vatnsfjörð að vestan d60508F4 (þyrfti að lengja) er sýndur með breidd og fláum. Vegurinn sker í sundur nesið
sunnan Pennu og liggur mjög ofarlega yfir ósasvæðið. Smástraumsfjöruborðið er að

2

Svona tenging er víða þekkt. Megin umferðarstraumurinn nú er um legginn VestfjarðavegurBarðastrandarvegur og sterk rök eru fyrir því að megin straumurinn skuli jafnan að eiga beina leið í gegnum
vegamót og þeir sem ætla áfram um veg 60 þurfa þá að beygja. (Þetta er nefnt TOTSO í ensku, Turn Off To
Stay On (til að halda sig á sama vegi eða vegnúmeri)).
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mestu utan við hann. Ráðgjafi Vegagerðarinnar um lífríki leira telur óæskilegt að vegur
liggi yfir svæði milli flóðs og fjöru en það sé jafnan dýrmætasta svæðið fyrir lífríki leira.
Með þessari legu vegarins næst ekki tilskilin 300 m fjarlægð milli vegamóta
Vestfjarðavegar [60] og Barðastrandarvegar [62] og vegamóta af [60[] og vegi fyrir fjörð.
Tryggð yrðu full vatnsskipti í lóninu, sem myndast sunnan Vestfjarðavegar. Til greina
kæmi að fylla það upp, að einhverju eða öllu leyti, yrði það talið heppilegra.
Heildarlengd 5,89 km, verð 1,7 milljarðar kr
b)

D60-507F3_A, vegur 60 er þá D60-508F4_A og D60-508F4 tengir inn að Flókalundi
vestan fjarðar er sýnd með einfaldri gulri línu. Legan tekur mið af leirunni eða árkeilunni
og vogunum báðum megin hennar. Vegurinn er sveigður mjög utarlega fyrir árkeiluna og
er fyrir utan smástraumsfjöruborð.

Mynd d: Barðastrandarvegur aðalvegur (Teikning Vg)

Kröfum um fjarlægð milli vegamóta er fullnægt. Hægt er draga verulega úr skeringum upp
undir stöð 2100 (gular stöðvamerkingar).
Heildarlengd 5,09 km, verð 1,5 milljarðar kr
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Kostur II: Vestfjarðavegur norðan Pennu
Vestfjarðavegur norðan Pennu
Tjaldsvæðið á Kýrholti
Núverandi tenging tjaldsvæðisins uppfyllir ekki kröfur til tenginga við stofnveg. Verði
framtíðarlega Vestfjarðavegar norðan Pennu í núverandi vegstæði þarf að leggja nýjan hliðarveg,
um 550 langan til að tengingin verði viðunandi, sjá Mynd e.
Mynd e: Töluverðrar skeringar er þörf í blindhæðina milli stöðva:
1) í veglínu F2 (d60-506F2): 2530 og 2640 og verulegrar fyllingar er þörf í lautina milli stöðva 2680
og 2840.
2) í veglínu A1 (62-000A1): 4500 og – 4630 og verulegrar fyllingar er þörf í lautina þar fyrir ofan.
Vestfjarðavegur er og verður of brattur þar sem núverandi tenging er í stöð 2380 í veglínu F2.
Langshalli Vestfjarðavegar er alltof mikill fyrir tengingu eða 6,9 %. Vegamót eða tengingar við
stofnvegi skulu ekki vera brattari en 4 % sé hönnunarhraði 90 km/h eða meiri eins og reyndin
verður í þessu vegstæði. Þessi mikli halli er sérlega varasamur þegar ekið er inn á eða út af
tjaldsvæðinu með tjaldvagna eða hjólhýsi í eftirdragi. Nauðsynlegt yrði að velja tengingunni
annan stað.
Fjarlægð milli vegamóta við Barðastrandarveg og tjaldsvæðistengingarinnar er nú um 200 m en á
að vera 300 m að lágmarki. Hægt væri að koma tengingunni fyrir við stöð 2930. Langhalli,
sjónlengdir, og fjarlægð milli vegamóta verða þá í lagi.
Nýr hliðarvegur niður á Kýrholt yrði a.m.k. 570 m langur. Hliðarvegurinn getur ekki verið samsíða
heldur þarf að leggja hann með hliðsjón af rýmilegri fyllingarhæð og bratta. Bent skal á að
fyllingarhæðin á Vestfjarðavegi er liðlega 5 m við stöð 2720.

Mynd e: Lagfæring núverandi vegar við Flókalund, veglína F2 (d60-506F2) og A1 (62-000A1) (Teikning Vg)

a)

Með þverun, veglína F2 (d60-506F2)
- tenging við Barðastrandarveg (62-003A4)
- tenging við núverandi veg austan Vatnsfjarðar (T60-201)
- Heildarlengd 6,18 km, verð 1,5 milljarðar kr
8
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Sjá Mynd f. Þörf er nýrra vegamóta við Barðastrandarveg, í stöð um 2140, og byggja þarf nýja brú
á Pennu, um 30-35 m neðan núverandi brúar. Brúin þarf að vera um 1,2 m hærri en núverandi
brú. Núverandi brú getur þó þjónað umferðinni þar til nýja brúin kemst í gagnið og nýst sem
göngu- hjólaleið til framtíðar. Yrði núverandi brú rifin þyrfti heildarbreidd nýrrar brúar að vera 13
m. (Bríkur 2 x 0,5 m, akreinar 4 + 4, 5 m og göngustígur 2,5 m).

Mynd f: Lagfæring núverandi vega við Flókalund, veglína F2 (d60-506F2) (Teikning Vg)

Vegna nándar við Flókalund er ekki ráðlegt að skera í hæðina milli stöðva 2040 og 2120. Af þeirri
ástæðu einni þarf fyllingarhæð út á fjöruna við Flókalund að vera liðlega 4 m hærri en vegna vegar
sem lagður yrði vestan Pennu (Mynd g).

Mynd g: Lagfæring núverandi vega við Flókalund (Teikning Vg), langsnið veglínu F2

Eins og sjá má á Mynd f veldur nálægðin við Flókalund og krafan um veghelgunarsvæði að nánast
allt athafnasvæðið neðan hótelsins er skorið af. Leið að hótelinu yrði innan veghelgunarsvæðisins.
Athafnasvæði stóra ökutækja yrðu að vera við hliðarveginn. Þeir sem villtust alla leið að hótelinu
yrðu að bakka bílum sínum til baka.
Hönnunarhraðinn fram hjá Flókalundi og upp fyrir vegamót við Barðastrandarveg er vel yfir 90
km/h í veglínu F2. Ekki þarf að fjölyrða um að fjarlægðir milli tenginga yrðu, að óbreyttu, alltof
stuttar. Fjarlægð milli vegamóta við Barðastrandarveg og veg inn fjörðinn, eins og hún er sýnd á
Mynd f, er 220 m. Til að ná viðunandi fjarlægð, 300 m, þyrfti að færa vegamótin í stöð 1820. Þau
væru þá komin liðlega m 100 m út frá fjöruborði sem augljóslega gengur ekki.
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Vestfjarðavegur fyrir framan Flókalund yrði girtur af með vegriði og netgirðingu þar ofan á til að
koma í veg fyrir að óvarðir vegfarendur væru á veginum eða reyndu að þvera hann. Vegriðin
myndu orsaka skaflamyndun á veginn í norðan og norðaustan skafrenningi.
Hugsanlega mætti koma fyrir undirgöngum við stöð 2170. Undirgöng við stöð 2000 hefðu í för
með sér um 100 m langan göngustíg út á eyrum Pennu. Hann þyrfti að rofverja gegn öldugangi.
Leik og vaðsvæði sunnan vegar en norðan ár heyrði sögunni til. Hljóðvistarkröfur verða vart
uppfylltar. Lausnin er afleit.

b)

Vegur fyrir fjörð, veglína A1 (62-000A1)
- tenging við Barðastrandarveg (62-003A4)
- Heildarlengd 8,25 km, verð 1,1 milljarðar kr

Sjá Mynd h. Byggja þarf nýja tengingu við Barðastrandarveg og nýja brú á Pennu, nokkru neðan
núverandi brúarstæðis, nærri stöð 4120. Brúin þarf að vera um 1,2 m hærri en núverandi brú.
Núverandi brú getur þó þjónað umferðinni þar til nýja brúin kemst í gagnið og nýst sem gönguhjólaleið til framtíðar. Yrði núverandi brú rifin þyrfti heildarbreidd nýrrar brúar að vera 13 m.
(Bríkur 2 x 0,5 m, akreinar 4 + 4, 5 m og göngustígur 2,5 m).
Eins og sjá má á Mynd h veldur nálægðin við Flókalund og krafan um veghelgunarsvæði að nánast
allt athafnasvæðið neðan hótelsins er skorið af. Leið að hótelinu yrði innan veghelgunarsvæðisins.
Athafnasvæði stóra ökutækja yrðu að vera við hliðarveginn. Þeir sem villtust alla leið að hótelinu
yrðu að bakka bílum sínum til baka.
Skera þarf klettaranann við stöð 3990 til að tryggja sjónlengd á Vestfjarðaveginum.

Mynd h: Lagfæring núverandi vega við Flókalund, veglína A1 (62-000A1) (Teikning Vg),

Nálægð við Flókalund og krafan um veghelgunarsvæði sker af nánast allt athafnasvæðið neðan
hótelsins.
Öll sömu vandamálin eru til staðar eins og við þverunina í veglínu F2. Fjarlægð milli vegamóta,
tengingar við Flókalund og tjaldsvæðið.
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b1) Veglína A4 (d60-509F5)
- tenging við Barðastrandarveg (62-004A5)
- Heildarlengd 8,31 km, verð 1,1 milljarðar kr
Að tillögu Umhverfisstofnunar3 var skoðuð veglína sem nánast færi yfir hótel Flókalund. Línan
kallast A4 og er afbrigði af A1. Vegtæknilega er línan vel viðunandi en fjarlægja þyrfti öll mannvirki
tilheyrandi hótelinu. Mjög há fylling, liðlega 6 m há, er við vegamótin. Hæð Barðastrandarvegur yfir
farvegi Pennu yrði um 9,5 m. Líklegast er að Penna yrði leidd undir þessa vegfyllingu um steyptan
stokk. Lengd hans, í botni farvegarins, yrði a.m.k. 30 m, gæti orðið allt að 50 m eins og fláarnir á
mynd i sýna. Verði hótelið fjarlægt eru mestar líkur á að tjaldstæðið á Kýrholti legðist einnig af
spurning hver framtíð baðlaugarinnar yrði. Bent skal á að á mynd i vantar breikkanir vegna vegvísa.
Einnig þarf að breikka Vestfjarðaveginn að norðan um 3-4 m á vegamótunum.

Mynd i: Veglína A4 (d60-509F5) sem fer nánast yfir Hótel Flókalund (Teikning Vg),

Núverandi vegur fyrir Vatnsfjörð
Vegagerðin telur sökum öryggis vegfarenda og þeirra sem dvelja og njóta útivistar við og í næsta
nágrenni við Hótel Flókalund sé óumflýjanlegt að færa veginn fjær hótelinu. Hægt væri að leggja
nýjan veg ofan hótelsins. Honum myndi fylgja mikið rask. Sá vegur færi yfir nyrsta hluta
tjaldsvæðisins á Kýrholtinu. Ekki er séð hvernig tengja mætti Barðastrandarveg við Vestfjarðaveg í
slíkri legu. Tenging að hótelinu yrði engu auðveldari. Vöxtuleg grenitrén ofan hótelsins þyrftu að
víkja. Hljóðvist yrði engu skárri en við núverandi aðstæður. Það er álit flestra, ef ekki allra, sem að
málum hafa komið að vegur ofan Flókalundar sé óhæf lausn.

3

Samanber fundargerð Vegagerðarinnar frá fundi með fulltrúum Umhverfisstofnunar þann 6.12.2018
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Mynd 1. Vegur ofan hótelsins myndi verða ofan raflínunnar, yfir nakta melinn og í gegnum grenitrén.

Því er haldið á lofti að núverandi vegur fyrir Vatnsfjörð sé fullnægjandi og þarfnist ekki
endurbyggingar. Þetta er fjarri sanni. Hér á eftir er fjallað um núverandi Vestfjarðaveg; kaflann frá
Þingmannaá og upp fyrir brú á Pennu, og til hægðarauka er honum hér skipt í fjóra undirkafla.
Þingmannaá – Eiðisá
Tiltölulega nýr vegur þó að stofni til a.m.k. hálfrar aldar gamall. Brú á Þingmannaá er frá 1975. Brúin
er einreinungur, 4 m breið akbraut, frekar illa farin þrátt fyrir skamman aldur og hana þarf að
endurbyggja. Ný brú, tvíreinungur, yrði með 9,0 m breiðri akbraut, heildarbreidd 10,0 m. Kaflinn var
lagður bundnu slitlagi 1989.
Nýleg brú, byggð 1987, er á Vatnsdalsá en hana þarf að breikka. Akbraut brúarinnar er 6 m breið en
hún á að vera 9 m breið samkvæmt Veghönnunarreglum. Ekki hefur verið athugað hvort hægt sé
að breikka núverandi brú. Sé það ekki hægt þarf að byggja nýja brú. Telji menn eðlileg að séð verði
fyrir göngu og hjólastíg yfir brúna yrði heildarbreidd að vera 13,5 m.
Veginn þarf allan að breikka úr 6,5 m í 8,0 m. Vegna nauðsynlegra vegriða þarf að breikka veginn að
lágmarki um 1,0 m til viðbótar og að lágmarki um 2 m þurfi vegrið á báðar veghliðar. Á aðallega við
60 m til beggja handa frá báðum endum Þingmannaár, Vatnsdalsár og Eiðisár.

Eiðisá: - Hella
Vegurinn var lagður 6,5 m breiður þegar hann var lagður bundnu slitlagi. Nokkuð hefur veðrast úr
veghliðum og hæpið að hann nái 6,5 m breidd. Víðast eru vegfláar mjög háir og mjög brattir. Kaflinn
var lagður bundnu slitlagi 1989.
Hæðarmunur á vegi og fjörunni meðfram honum er víðast yfir 8 m.
Farið hefur verið fyrir eldri hönnun sem notuð var 1989. Reynt hefur verið að nýta núverandi veg
eins og framast er kostur en þannig er vegurinn vart samanburðarhæfur við þverun. Samlíkingin um
epli og appelsínur ætti við. Vegfylling fer víða fram af núverandi vegi og fláinn nær sum staðar niður
á fjörur. Töluvert birkisvæði fer því undir fyllingar og fláa. Verja þarf fláann, þar sem hann nær niður
í fjörur, gegn ágangi sjávar. Fyllingin er því efnisfrek.
Endurnýja þarf hluta burðarlags og allt slitlag við þessar aðgerðir.
Veginn þarf allan að breikka úr 6,5 m í 8,0 m.
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Eigi Vatnsfjörður að mæta þeim markmiðum sem sett voru fram við friðun hans þarf að tryggja
gestum friðlandsins öryggi í umferð, jafnt gangandi og hjólandi og akandi. Reiknað er með 3,5 m
breiðum hjóla- og göngustíg um Helluhlíð, fjallsmegin vegar. Gert er ráð fyrir vegriði milli stígs og
akbrautar til að verja þá sem stíginn nota. Hægt er að sleppa vegriðinu en þá þarf 4,25 m breiðara
svæði.
Aldrei er of oft tekið fram að hefðbundin vegrið (N2) halda einungis 1,5 t þungum bílum (eiginþyngd
+ farmur) á 110 km hraða.

Hella - Barðastrandarvegur
Margar hugmyndir hafa verið settar fram um legu Vestfjarðavegar fram hjá Fókalundi. Engin
hugmynd sem stenst öryggismat hönnuða, öryggismat byggt á Veghönnunarreglum og reynslu af
beitingu þeirra, hefur litið dagsins ljós. Sú eina sem nálgast að vera viðunandi miðast við vegrið
báðum megin vegarins á kaflanum. Aðkoman eða tengingin að hótelinu yrði töluvert innan þess og
mjög hæpið er að flutningabílar eða stærri rútur geti athafnað sig við hótelið. Núverandi vegamót
standast ekki kröfur Veghönnunarreglna.
Menn hafa rætt verulega minni leyfðan hámarkshraða en engin trygging er fyrir því að slík
hraðamörk verði virt við Flókalund einan staða á Íslandi. Kaflinn var lagður bundnu slitlagi 1989.

Barðastrandarvegur - Penna
Þessi kafli er mjór malarvegur. Brekkan upp fyrir Kýrholt (tjaldstæðið) er of brött fyrir til að leyfa
tengingu og vegamótin inn á tjaldstæðið eru undir blindhæð. Mjög er þrengt að gljúfrum Pennu við
Kýrholtið og hætta á að sandrík mölin hrynji niður vegna bratts fláa og umferðartitrings.

Göngu- og hjólaleiðir
Til að styrkja möguleika ferðamanna á að njóta útivistar í friðlandinu má gera færa göngu- og
hjólaleið eftir eldri vegslóða frá Pennu og suður að Þverá. Víðast liggur þessi slóði fjarri þjóðvegi 62
og einnig um birkikjarr. Leiðin er hallalítil og hentar vel öllum aldurshópum. Víða er því hljóð- og
skjólsælt. Núverandi vegur er um 3,7 km langur en gamli vegslóðin nokkru lengri.
Einnig mætti lagfæra gamla vegslóðann um Fossárháls og niður með Þingmannaá að núverandi vegi
í sama tilgangi. Leiðin er þekkt og vinsæl gönguleið, rómuð fyrir útsýni. Þessi leið er hins vegar brött
á köflum og fer upp í um 250 m hæð y.s. Hún er ekki á allra færi.
Vegalengdin er um 8 km og göngutími talinn um tvær klukkustundir.
Áður hefur verið fjallað um hjóla- og göngustíg um Helluhlíð.

Samanburður á þverun og vegi fyrir fjörð
Stytting vegar samfara þverun Vatnsfjarðar yrði 3,8 km. Mismunafjárfesting í vegagerð yfir fjörð og
fyrir fjörð er hverfandi, tæpar 240 Mkr. Sparnaður veghaldara og umferðar borgar upp þennan
mismun á 2 árum.
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Mynd 2: Umferðarspá fyrir Vestfjarðaveg: Fossá – Geldingadalsá 2017-2050
Kafli

Vestfjarðavegur (60)

34

Upphaf kafla
Fossá (bær)

Endi kafla
Barðastrandarvegur (62-01)

35

Barðastrandarvegur (62-01)

Bíldudalsvegur (63-06)

36

Bíldudalsvegur (63-06)

Sýslumörk (skilti)

37

Sýslumörk (skilti)

Mosdalsvegur (621-01)

38

Mosdalsvegur (621-01)

Geldingadalsá

Stökkið í umferðinni kemur þegar Vestfjarðavegurinn verður orðinn styttri og betri en Djúpvegurinn.
Þá er reiknað með að þriðjungur umferðar um Þröskulda muni velja að fara um Vestfjarðaveg.
Margur telur það íhaldsamt hlutfall.
Verði þverun Vatnsfjarðar niðurstaðan verður Vestfjarðavegurinn að vera sunnan ár. Rökin eru
margvísleg. Þau er að finna hér framar í kaflanum Hugsanlegar lausnir um Flókalund.

Mynd 3: Séð yfir ósasvæði Pennu. Leiksvæðið sunnan Vestfjarðavegar neðan brúarinnar. Mjög lágsjávað er (ja.is).

Brýr
Með Vestfjarðaveginn sunnan ár þarf nýja brú á Vatnsfjörð og nýja brú eða ræsi á Smjördalsá.
Núverandi brú á Pennu á Barðastrandarvegi fullnægir umferðinni fyrir fjörð verði Vatnsfjörður
þveraður. Efri brú á Pennu opnar fyrir ýmsar gönguleiðir, einkum fram Pennudal og upp Smjördal.
Með brú á Vatnsfjörð þarf ekki að byggja nýjar tvíreinunga brýr á Þingmannaá og Vatnsdalsá. Til
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álita kemur að byggðar verði tvær brýr á Vatnsfjörð, á álana sitt hvoru megin Helluhólma. Vatnsop
yrði þó óbreytt hvort heldur yrði byggð ein eða tvær brýr. Kanna þarf áhrif tveggja brúa í stað einnar
brúar, einkum á botnrof og lífríki.
Með Vestfjarðaveginn norðan ár þarf tvær nýjar brýr á Pennu, á Vestfjarðavegi upp frá og á
Barðastrandarvegi niður við ósinn. Í báðum tilvikum yrði líklega að byggja bráðabirgðabrú meðan
núverandi brú yrði rifin og ný brú byggð í hennar stað.

Samantekt
Við val á framtíðar legu Vestfjarðavegar milli Hörgsness og brúar á Mjólká, að loknu mati á
umhverfisáhrifum, verður að hafa í huga að því vali verður vart breytt að minnsta kosti næstu 40
árin. Hver sem ákvörðunin verður er nauðsynlegt að nýta skeringarefnið, sem til fellur við gerð nýs
Pennusneiðings þ.e. kaflann upp Pennudal frá Smjördalsá og upp fyrir neðri brú á Þverá eða
Þverdalsá. Þetta efni má nota í þverun Vatnsfjarðar eða breikkun og lagfæringar á núverandi vegi
inn Helluhlíð og fyrir Vatnsfjörð. Ennfremur er nauðsynlegt er að laga Barðastrandarveg næst
Vestfjarðavegi til að auka umferðaröryggi.
Á framtíðarlega Vestfjarðavegar upp með Pennu að vera sunnan eða norðan ár?
Þetta er álitamál. Æskilegt er að hlífa svæðinu sunnan árinnar við raski. Með veginn að norðan er
ljóst að tenging við tjaldsvæðið á Kýrholti verður að færast a.m.k. 5-600 m upp eftir svo bæði
langhalli aðalvegar verði viðunandi í tengingunni svo og sjónlengdir á vegamótunum.
Með veginn sunnan ár er tjaldsvæðið og frekari stækkun eða þróun þess óháð veginum. Bent skal á
að miðja tjaldsvæðisins er í um 80 m fjarlægð frá vegmiðju og sá hluti þess sem næstur er veginum
er aðeins í 30 m fjarlægð frá miðju vegar. Þessar fjarlægðir eru mjög andstæðar mörkum um hávaða
þótt þær taki ekki til tjaldsvæða. Líkja má þó tjaldsvæðum við dvalarsvæði á lóð sbr. reglugerð nr.
724-2008 eða kyrrlátt svæði sem er ætlað til útivistar og afmarkað er í skipulagi, sbr. 3. mgr. 9. gr.
reglugerðar um kortlagningu hávaða, nr. 1000/2005.
Í viðauka I með reglugerð um hávaða nr. 724/2008 eru viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða
vegna umferðar. Þar eru mörk vegna umferðar ökutækja um frístundabyggð (ádu) LAeq24 = 45.
Hávaðamörk miðast við ≤ Lden 40 dB(A). Þar sem dvalarsvæði á lóð er skilgreint skal þess jafnframt
gætt að hljóðstig sé undir 55 LAeq.

Stofnkostnaður – Núvirtur heildarkostnaðar – Fjöldi slysa
Vatnsfjörður:

Fyrir fjörð – Yfir fjörð

Stofnkostnaður endurbyggðs vegar fyrir fjörð nemur 1.025 Mkr og er þá ekki gert ráð fyrir breikkun
á um 1,4 km kafla austan fjarðar. Hins vegar er reiknað með endurnýjun tvöfaldrar klæðingar á þann
kafla. Gert er ráð fyrir endurnýjun brúa á Þingmannaá og Vatnsdalsá og bráðabirgðabrúm meðan
nýjar brýr eru byggðar.
Kostnaður við þverun fjarðar nemur um 1.260 Mkr. Gert er ráð fyrir 70 m löngu heildarbrúaropi við
þverun Vatnsfjarðar. Til athugunar er hvort straumar verði jafnari með tveimur opum en einu.
Samanburður á leiðunum fyrir fjörð og yfir fjörð bendir til að mismunur stofnkostnaðar að
viðbættum reksturskostnaði á samanburðartímabilinu, þ.e. frá og með opnunarári (2023) til og með
ársinu 2043 geti numið um 1,7 milljarði kr., þverun Vatnsfjarðar í hag. Í reksturskostnaði felst
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kostnaður við ökutækin, kostnaður ökumanns og farþega, slysakostnaður og viðhaldskostnaður
vegarins. Miðað er við 5 % innri vexti.
Mismunur stofnkostnaðar greiðist upp á rétt tæpum 2 árum með sparnaði umferðar og veghaldara.
Reiknað er með að þriðjungur umferðarinnar á Þröskuldum velji að fara um Vestfjarðaveg eftir að
framkvæmdum er lokið og sú leið orðin 45 km styttri en vegurinn um Djúp. Sjá umferðarspá.
Hönnuðir hafa einnig metið ætlaða slysatíðni á vegi fyrir Vatnsfjörð og vegi yfir Vatnsfjörð. Notaðar
voru aðferðir Lamm et al [1]. Hverfandi munur er þar á. Niðurstaðan er því að fjöldi slysa
endurspeglist í heildarakstri. Mismunur á heildarakstri á samanburðartímabilinu er um 12 milljarðar
km og miðað við slysatíðni 1,0 per milljarð km yrði fjöldi slysa á leið fyrir fjörð um 12 fleiri en yfir
fjörð.

Dynjandisvogur: Leið 503DD – Leið 503F
Samanburðarkaflinn er á leið F + tengivegur: milli stöðva 27300 og 32150 alls 5,55 km langur
á leið DD+ tengivegur: milli stöðva 27300 og 33300 eða 6,22 km langur
Lengdarmunur leiðanna er 0,67 km.
Á leið 503D eru 20 planbogar en 9 á leið 503F. Bogar með minni radíus en 336 m eru 10 á 503DD en
1 á 503F. Bogi með radíus 336 m er minnsti eða krappasti leyfði bogi sé hönnunarhraðinn fyrir 90
km/h. hraða. Minnsti bogi á leið 503F er með 125 m radíus, boginn fyrir Melanesið. Á leið 503DD
eru að auki 2 bogar með R = 75 m og 7 ótaldir bogar með R < 336 m. Samspil boga er mun verra á
leið 503DD.
Stofnkostnaður nýs vegar eftir leið 503DD á samanburðarkaflanum nemur 920 Mkr. Kostnaður við
leið 503F nemur 980 Mkr. Leið 503F er um 670 m styttri.
Mismunur stofnkostnaðar greiðist upp á rétt rúmum 4 árum með sparnaði umferðar og veghaldara.
Reiknað er með sama meðalhraða í báðum tilvikum en ljóst að hann yrði mun minni á leið 503DD.
Þessi nálgun er leið 503DD í hag þannig að í raun er samanburðurinn þeirri leið vilhallur.
Engar brýr er að samanburðarköflunum.
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Leið 503F og tenging niður á brú á Svíná

Samanburður á leiðum 503DD og 503F um Dynjandisvog bendir til að mismunur stofnkostnaðar að
viðbættum reksturskostnaði á samanburðartímabilinu þ.e. frá og með opnunarári (2023) til og með
ársinu 2043 geti numið um 60 Mkr leið 503F í hag. Í reksturskostnaði felst kostnaður við ökutækin,
kostnaður ökumanns og farþega, slysakostnaður og viðhaldskostnaður vegarins. Miðað er við 5 %
innri vexti.

Leið 503D eða C og tenging niður á brú á Svíná

Ahugun á slysatíðni samkvæmt aðferðum Lamm et al bendir til slysatíðni á leið 503DD sé 1,735
slys/milljarð km en 1,303 slys/milljarð km á leið 503F. Tilsvarandi lengdir samanburðarkaflanna eru
6,00 km og 5,12 km. Heildarakstur á samanburðartímabilinu á leið 503DD yrði því um 2,1 milljarð
km meiri og búast við 8 fleiri slysum á leið 503DD en 503F.
Þær tölur sem hér koma fram í samanburði tveggja kosta, í Vatnsfirði og Dynjandisvogi, eru ekki
hár nákvæmar en þær renna sterkum stoðum undir það val Vegagerðarinnar að rétt sé að velja
styttri kostinn í báðum tilvikum.
[1]

Highway Design and Traffic Safety Engineering Handbook, Lamm, Psarianos og Mailaender,
McGraw-Hill 1999

Reykjavík í febrúar 2019
Kristján Kristjánsson, verkfræðingur
MSc Highway Engineering
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Minnisblað
21. ágúst 2018
Höskuldur Búi Jónsson

Efni: Dynjandisheiði – samanburður á A línum

Hér er tekinn saman munurinn á A1, A2 og A3 og skoðaðar þær jarðmyndanir sem
veglínurnar hafa áhrif á í Vatnsfirði. Veglína A2 er notuð til viðmiðunar, en þeirri línu var
búið að lýsa áður og kemur hún hér fyrst. Niðurstaðan er sú að veglína A1 hefur minnst áhrif
á jarðmyndanir, A3 næst mest áhrif en A2 mest áhrif á jarðmyndanir (sjá niðurstöðukafla).
Veglína A2
Veglína A2 hefst neðan við Uppsalahnúk austanvert í Vatnsfirði, á milli Háatanga og
Þingmannaár og fylgir núverandi vegi fyrir fjörð og að stöð 3700 við Hellu, rétt utan
Hellulaugar. Veglínan fer yfir Þingmannaá í stöð 550 og yfir Vatnsdalsá í stöð um 1320.
Í stöð 3700 sveigir veglínan af núverandi vegi og niður í fjöru. Frá stöð 3800-4400 fer
veglínan um víkur, hólma og um utanverða ósa Pennu.
Frá 4400- 4700 fer veglína um kjarrigróna mela og sjávarbakka og sveigir svo yfir á
núverandi Barðastrandarveg (62) frá stöð 4700-5000.
Tenging yfir í hannaða veglínu F liggur frá stöð 4300 í veglínu A2 og er um 200 m löng að
stöð 1900 í veglínu F.

Áhrif á jarðmyndanir veglínu A2
Almennt fer veglínan yfir algengar jarðmyndanir, s.s. klappir sem ekki njóta neinnar verndar,
en á þessum kafla liggur veglínan um friðlandið í Vatnsfirði, sem eykur verndargildi
jarðmyndana á svæðinu. Á móti fylgir hún núverandi veg að miklu leyti og er því lítið
viðbótarrask frá stöð 0-3700 annars vegar og 4700-5000 hins vegar.
Milli stöðva 3700-4700 í tengingu yfir í hannaða veglínu F hefur veglínan áhrif á
jarðmyndanir sem njóta verndar – en þar mun hún fara um fjörur á verndarsvæði
Breiðafjarðar, þ.e. milli Hellu og fyrir ósa Pennu.
Veglína A1
Veglína A1 er eins og veglína A2 til að byrja með, en sveigir ekki niður í fjöru rétt utan við
Hellulaug heldur fylgir núverandi vegi upp fyrir Pennu. Veglínan fer yfir Pennu á mjög
svipuðum stað og núverandi vegur er.

Áhrif á jarðmyndanir veglínu A1
Eins og A2, þá fer veglínan yfir algengar jarðmyndanir, s.s. klappir sem ekki njóta neinnar
verndar. Á þessum kafla liggur veglínan um friðlandið í Vatnsfirði, sem eykur verndargildi
jarðmyndana á svæðinu, en á móti fylgir hún núverandi vegi að miklu leyti og hefur því minni
áhrif á jarðmyndanir en veglína A2.
Veglínan hefur óveruleg áhrif á fjörur.
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Veglína A3
Veglína A3 er eins og veglína A2 til að byrja með, en sveigir seinna af núverandi vegi, þ.e.
við Flókalund, ofan við ósa Pennu. Veglína A3 tengist einnig veglínu F seinna, þ.e. í stöð
2030 um 130 m ofar í landinu en veglína A2.

Áhrif á jarðmyndanir veglínu A3
Eins og hinar veglínurnar þá fer A3 yfir algengar jarðmyndanir, s.s. klappir sem ekki njóta
neinnar verndar. Á þessum kafla liggur veglínan um friðlandið í Vatnsfirði, sem eykur
verndargildi jarðmyndana á svæðinu.
Munurinn á A2 og A3 liggur í því að ekki er farið yfir fjörur og hefur veglína A3 því óveruleg
áhrif á fjörur, að öðru leyti eru áhrifin þau sömu og A2
Niðurstaða
Af þessum þremur veglínum þá hefur A1 minnst áhrif á jarðmyndanir, þar sem vegurinn
fylgir núverandi vegi upp fyrir Pennu. Óveruleg áhrif eru á fjörur og engum leirum verður
raskað.
A2 hefur mest áhrif á jarðmyndanir, en sú veglína hefur nokkuð neikvæð áhrif á fjörur, en A3
ekki. Allar veglínurnar fara jafn langt frá jarðhitanum í Hellulaug og veglínur hafa sömu áhrif
á aðrar jarðmyndanir. Sjá niðurstöðutöflu þar sem borin eru saman áhrifin í Vatnsfirði á
þessum þremur veglínum fyrir þær jarðmyndanir sem ekki eru eins milli veglínanna:

:
:
:
:

Leirur og fjörur

A1


A2


A3


Klappir







Veruleg jákvæð áhrif
Talsverð jákvæð áhrif
Óveruleg áhrif
Óvissa

: Nokkuð neikvæð áhrif
: Talsverð neikvæð áhrif
: Veruleg neikvæð áhrif
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Heitar laugar og volgrur sem geta raskast við Bíldudalsveg
Á tveimur stöðum við Bíldudalsveg eru sýndar laugar eða volgrur á kortasjá Náttúrufræðistofnunar
Íslands um náttúrufyrirbæri sem falla undir sérstaka vernd vistkerfa og jarðminja samkvæmt 61. grein
laga um náttúruvernd https://serstokvernd.ni.is/.

Volgra í Fossfirði
Í fjörunni í Fossfirði er sýnd volgra við stöð 11680. Hún er staðsett rétt neðan framkvæmdasvæðis, 6,5
m frá skeringarbrún. Jarðfræðingur frá Vegagerðinni kannaði svæðið og varð ekki var við volgru á
þessum stað.

Mynd 1. Veglína Bíldudalsvegar í Fossfirði. Volgra er sýnd í fjörunni neðan núverandi vegar í kortasjá
Náttúrufræðistofnunar Íslands en nýr vegur verður byggður á núverandi vegi á þessum stað.

Mynd 2. Þversnið Bíldudalsvegar í Fossfirði við volgru í fjörunni neðan núverandi vegar.
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Í skýrslu Orkustofnunar frá mars 1982 segir um volgruna í Fossfirði: „4-302. Ester Gísladóttir á Fossi
álítur hugsanlega velgju í Hornmýri milli Foss og Þernudals (munnl. uppl. 1976). 2/8 1976 var þetta
kannað og fannst 13-21°C velgja en óvíst um jarðhitauppruna, þar sem 14°C lofthiti var og sólskin.
Vatnsefnagreining gefur ekki til kynna jarðhita, en mýrarsvæðið var ekki kannað til hlítar“ (Jón
Benjamínsson og Sigmundur Einarsson, 1982).
Nýr vegur verður lagður ofan á núverandi veg á þessum stað til að hrófla sem minnst við fjörunni og
túnum í landi Foss. Þversnið Bíldudalsvegar á mynd 2 sýna að ekki þyrfti að hrófla við volgrunni, væri
hún á þessum stað.
Vegagerðin hafði samband við Ester Gísladóttur á Fossi þann 3. maí 2019. Hún sagði að það væri ekki
volgra á þessum stað. Hornmýrar væru uppi við skriðurætur. Einhver minniháttar volgra sé í túninu, þó
ekki nærri veginum. Staðsetning volgrunnar í kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands er því röng og engin
hætta á að volgru í Fossfirði verði raskað við framkvæmdir.

Mynd 3. Veglína Bíldudalsvegar í Fossfirði og staðsetning volgrunnar í kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Laug í Reykjarfirði
Í Reykjarfirði er heit laug við stöð 19320 á veglínu X eða stöð 19570 á veglínu Y. Hún er rétt ofan
framkvæmdasvæðis, tæplega 30 m frá skeringarbrún.

Mynd 4. Bíldudalsvegur, veglína Y í Reykjarfirði og laugin við Skeleyri.
Í skýrslu Orkustofnunar frá mars 1982 segir um laugina: „5-306. Í 15-20 m hæð upp frá Krikanum þar
sem suðurfjara Skeleyrar byrjar , er jarðhiti. Hann er um 20 m ofan við veginn, miðja vegur að símastaur
sem þar er. Vatnið kemur upp í skriðu og rennur í þrem smálækjum 32 °C, 37°C og 38°C heitum; ágiskað
alls 1-1,5 l/s. Þó nokkur útfelling er umhverfis lækina“ (Jón Benjamínsson og Sigmundur Einarsson,
1982).
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Mynd 5. Þversnið Bíldudalsvegar í Reykjarfirði við laug ofan núverandi vegar við stöð 19570 á veglínu Y.
Laugin er utan þess svæðis sem raskast. Fram kemur að hún sé í 15-20 m hæð. Á þversniðum á mynd
5 sést að rask vegna skeringa nær í mesta lagi í 7 m hæð. Við hönnun vegarins var valið að fylla
lítilsháttar út yfir fjöruna og skera einnig aðeins í hlíðina. Óveruleg hætta er á að laugin raskist við
lagningu nýs Bíldudalsvegar. Áður en framkvæmdir hefjast verður laugin afmörkuð til að koma í veg fyrir
rask á framkvæmdatíma.

Mynd 6. Veglína Y í Reykjarfirði og staðsetning laugarinnar við Skeleyri.

Helga Aðalgeirsdóttir, Kristján Kristjánsson og Höskuldur Búi Jónsson.
03. maí 2019

Heimild:
Jón Benjamínsson og Sigmundur Einarsson, 1982: Jarðhiti í Barðastrandarsýslum. OS82030/JHD04.
Reykjavík, mars 1982, 119 bls.
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Vegagerðin
B.t Helga Aðalgeirsdóttir
Borgartúni 5-7
105 Reykjavík

Efni: Minnisblað vegna stærð rasks á veglínu F2 í Vatnsfirði.
Við yfirferð á skýrslu komu í ljós rangar upplýsingar um stærð beins og óbeins rasks í Vatnsfirði vegna
veglínu F2 á bls 22 í skýrslunni: Rannsóknir vegna framkvæmda á Vestfjarðavegi (60) og Bíldudalsvegi
(63). NV nr. 29-18.
Réttur texti á að vera:
Á veglínu F2 verður 587 m af fjöru fyrir beinu raski af framkvæmdinni þar sem vegur verður lagður
yfir fjöruna, sitt hvoru megin þverunar (kort 5). Beint rask af vegaframkvæmdunum á leiðinni er
áætlað samtals 2,2 ha af fjöru og er að stærstum hluta rask í flokknum þangklungur
(klóþangsklungur) – þörungar 60% eða 1,8 ha. 0,1 ha raskast af flokknum þangklungur
(klóþangsklungur) þörungar 80% og 0,2 ha af flokknum sandmaðkur - þörungar 30%.
Óbeint rask á leiðinni er metið 14,2 ha og skiptist þannig að 4,1 ha eru líklegir til að raskast af
flokknum þangklungur (klóþangsklungur) - þörungar 60%, 5,6 af flokknum þangklungur
(klóþangsklungur) – þörungar 80% og 4,5 ha sandmaðksleirur – þörungar 30%.

Taflan á blaðsíðu 23 verður því svona:
A1
Beint rask
0,1
Óbeint rask
0
Heildarrask (ha)
0,1

A2
1.5
1.8
3.3

A3
0,03
0
0.03

F
1.8
17.7
19.5

F2
2.2
14.2
16.4

F3
1.9
19.5
21.4

Leiðréttist þetta hér með.
Virðingafyllst,
________________________
Hulda Birna Albertsdóttir

Náttúrustofa Vestfjarða
Aðalstræti 12, 415 Bolungarvík
Kennitala: 610397-2209

Sími: 456-7005

Netfang: nave@nave.is
Heimas: http://www.nave.is
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Niðurstöður á athugunum viðvörunarmarka
Vegagerðin hefur skilgreint sérstök skilyrði til viðvörunar fyrir vegfarendur þegar spáð er mikilli
veðurhæð á einstaka leiðum.
Skilyrðin eru:
Viðvörun 1: Gul
Viðvörun 2: Appelsínugul
Viðvörun 1: Rauð

Vindhraði ≥ 20 m/s
Vindhraði ≥ 24 m/s
Vindhraði ≥ 28 m/s

Hviður geta farið í 26 – 29 m/s
Hviður geta farið í 30 – 35 m/s
Hviður geta farið yfir 35 m/s

Farið hefur verið yfir tiltækar veðurfarsmælingar frá veðurstöðvum Vegagerðarinnar til að staðreyna
hversu oft veðurhæð hefur náð þessum viðmiðunarmörkum. Skoðaðar voru mælingar frá
veðurstöðvum á fjallvegum Vestfjarðavegar eins og hann verður eftir að lokið er gerð nýs vegar um
Dynjandisheiði. Bent skal á að nýr vegur um Gufudalssveit mun, gangi áætlanir eftir, ekki liggja yfir
Hjallaháls.
Veðurhæðarmælingar frá eftirtöldum stöðvum voru skoðaðar. Innan sviga er mælingatíminn þar sem
3. stigs viðvörun greindist. 1. og 2. stigs eru metnar innan sama tímabils.
Gemlufallsheiði

(18.12.2009-26.04.2019)

Dynjandisheiði

(15.01.2003-10.08.2014)

Klettsháls

(01.10.1999-27.05.2019)

Hjallaháls

(03.10.2012-16.04.2019)

Svínadalur

(07.11.2002-27.03.2019)

Brattabrekka

(15.07.1988-23.04.2019)

Hálfdán

(16.11.1994-23.04.2019)

Miklidalur
Kleifaheiði

(24.11.2009 - 19.04.2019)
(08.11.1996-24.04.2019)

Þröskuldar
Steingrímsfjarðarheiði

(02.12.2009-1.04.2019)
(10.11.1993 - 27.03.2019)

Ákveðið var að hafa Hálfdán og Kleifaheiði með í þessari athugun til að varpa betra ljósi á stöðu
Dynjandisheiðar í samanburði við þessa tvo fjallvegi sem Barðstrendingar hafa mikla reynslu af.
Norður Ísfirðingar hafa spurt hví Steingrímsfjarðarheiði og Þröskuldar væru ekki með dæminu svo
ákveðið var að bæta þeim inn og skilja Mikladal ekki eftir utangarðs.
Byggt er á eftirfarandi forsendum:
1. Það sem telst til viðvörunarstigs 3 telst líka til stigs 2 og 1. Að sama skapi telst það sem nær
viðvörunarstigi 2 líka til stigs 1. Sé þetta ekki gert slitna tímabil á stigi 2 og þó einkum 1 mikið í
sundur því hámark óveðurs getur verið á viðvörunarstigi 3 en „meginhluti“ þess á stigi 2
og/eða 1.
2. Mikið er um að tilteknu viðvörunarstigi sé náð í einni eða fleiri mælingum í röð en svo komi
inn á milli örfáar (oft bara ein) mælingar þar sem það stig næst ekki. Því slitnar tímabil sem
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óveður nær yfir oft í sundur í mörg stutt tímabil. Í athuguninni hafa „samliggjandi“
viðvörunartímabil verið sameinuð, ef 1 klst eða styttri tími, er á milli þeirra.
3. Gert er ráð fyrir að tilteknu viðvörunarstigi sé náð ef meðalvindhraði nær viðmiðunarmörkum
og/eða ef vindhviður ná þeim.

Niðurstöður þessara athugana má sjá á línuritinu hér fyrir neðan.

Meðalfjöldi tilvika á ári hverju sem veðurhæð nær viðmiðunarmörkum

Reykjavík 24. júní 2019
Kristján Kristjánsson, verkfræðingur
MSc Highway Engineering
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

1.

Umferðaröryggismat

Gögn sem voru yfirfarin

Eftirfarandi gögn voru yfirfarin og/eða höfð til hliðsjónar við öryggismatið en hluti
þeirra er í fylgiskjölum:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

2.

Veglínur - Til umfjöllunar í öryggismati
Hönnunarforsendur
Veghönnunarreglur
Vatnsfjörður – Vegtæknileg umfjöllun og kostnaður vegar um Flókalund
Umferðarspár
Arðsemisreikningar dagsettir í apríl 2019.
Yfirlitsmyndir, grunnmyndir og langsnið af af þeim leiðum sem matið nær til.
Drög að frummatsskýrslu vegna mats á umhverfisáhrifum, hluti 1 og 2 og
uppdrættir

Almennt

Á myndinni hér fyrir neðan er markað það svæði sem matið nær til.

Mynd úr frummatsskýrslu
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

Umferðaröryggismat

Fimmtán kostir eru til umfjöllunar í þessu umferðaröryggismati, þ.e. tólf fyrir
Vestfjarðaveg, þar af níu um Flókalund, og þrír fyrir Bíldudalsveg. Þeir eru
eftirfarandi, þar sem númerin vísa í viðkomandi veglínur og til uppdrátta:

Vestfjarðavegur (60)
Aðalveglína D60-503F

Kostur I a)

62-002A3, D60-503F

D-03 og D-04

Kostur I b)

62-001_A2, D60-503A2, D60-503F

D-03 og D-04

Kostur I c)

D60-503F, T62-015, T62-901A2, T60-201

(Kostur I d) a)

D60-507F3, D60-503A2, D60-503F

Kostur I d) b)

D60-507F3_A, D60-508F4_A, D60-503F

Kostur II a)

D60-506F2, 62-003A4,D60-503F

Kostur II b)

62-000A1, D60-506F2, 62-003A4, D60-503F

Kostur II b) 1

D60-509F5, 62-004A5

Veglína D60-509F5

Kostur II b) 2

D60-504A, D60-503B, D60-503F, 62-003A4

Eiginlega tveir kostir

D-02
D-01)
D-02
Eingöngu í texta
Veglína 62-001A1

Sjá teikningaskrá: Kostur II-b 2_D60-504A-503B.pdf
Kollar

D60-503F, D60-503B

Aðrir kostir

Jarðgöng

G660-333B

Aðrir kostir

Dynjandi
kostir

D60-503F efri leið og D60-503D, D60-503DD neðri leið. Aðrir
Veglína D60-503D gildir að stöð 31200 og D60-503DD áfram
T621-001, T621-002 eru tengingar að Svíná

Tengingar

T62-015, 60-34_38-for_Dynjandisheiði vegna
umferðaröryggismats_Veglína_T62-015.pdf, T62-002

Bíldudalsvegur (63)
i63-891
i63-886
i63-889

Sett er fram í umferðarspá (fylgiskjal 4) og mjög líklegt, að umferð muni stóraukast á
svæðinu, með tilkomu nýs vegar um Vatnsfjörð og Dynjandisheiði sem og nýs vegar
um Gufudalssveit svo og jarðganga milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Sennilegt er að
byggð í Flókalundi muni stækka og vert að hafa það í huga við skipulag og val
vegstæðis þar. Aukin umferð þarf aukna þjónustu.
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

3.

Umferðaröryggismat

Umhverfi

Vestfjarðavegur
Núverandi Vestfjarðavegur, sem hér er fjallað um, liggur fyrir Vatnsfjörð, fram hjá og í
mikilli nánd við Flókalund, upp á Dynjandisheiði og niður í Dynjandisvog og endar í
Borgarfirði inn úr Arnarfirði. Allar framsettar tillögur að nýjum veglínum liggja í
námunda við gamla veginn, nema þar sem Vatnsfjörðurinn er þveraður.
Bíldudalsvegur
Núverandi Bíldudalsvegur sem hér er fjallað um, liggur frá flugvellinum á Hvassnesi
um Fossfjörð, Reykjafjörð og um og upp úr Trostansfirði og tengist Vestfjarðavegi í
Helluskarði hátt á Dynjandisheiði. Tillögur að nýjum vegi liggja einnig hér í námunda
við þann gamla.
Umhverfið er því augljóslega ærið misjafnt með alls konar landslagi meðfram sjó, í
skriðum og í fjalllendi og nokkuð þéttri byggð með hóteli, sumarbústöðum og
tjaldsvæði í Flókalundi. Víða eru aðstæður krappar og bratti mikill.

4.

Leiðaval

Flestar leiðir til skoðunar og flóknastar úrlausnar eru eins og áður er fram komið, á
móts við og fram hjá Flókalundi. Í stuttu máli má segja að allar fram settar línur hvort
sem er fyrir eða yfir Vatnsfjörð hafa möguleika á að veita meira umferðaröryggi við
Flókalund ef þær liggja sunnan Pennu og kemur þar helst til möguleg afstaða
vegamóta og tenginga sem og fjarlægð frá athafnasvæðum.

5.

Vegamót

Fjöldi vegamóta og tenginga verða á þeim vegum sem hér er fjallað um. Helstu
vegamót Vestfjarðavegar eru við Barðastrandarveg, tengingar í Vatnsfirði og að
Flókalundi, við Bíldudalsveg og í Dynjandisvogi. Ekki er gerður munur á hvernig
vegamót við Barðarstrandarveg snúa. Bent er á, að ef fjarlægð milli vegamóta er
undir lágmarkinu 300 m eða bratti of mikill eða yfir 4%, dregur það úr umferðaröryggi
og þá kosti ber að varast þar sem svo háttar til.

6.

Hraði

Þegar skiltaður hraði er 90 km/klst. er æskilegt að hönnunarhraði sé 100 km/klst.
Þó leitast sé við að hafa hönnunarhraða allra veglínanna ≥ 90 km/klst. næst það ekki
nær alls staðar. Koma þar til vegamót og krappi beygja í Vatnsfirði sem og krappi
beygja og bratti á heiðinni og við Arnarfjörð. Á það einnig við um Bíldudalsveg.
Sama hvaða leið verður valin við Flókalund þarf að lækka skiltaðan hraða vegna
vegamóta.
Sama á við þar sem eru brattar brekkur og krappar beygjur. Ef lágmarksgildi
(hámarksgildi) samkvæmt hönnunarreglum eiga að nást, krefst það víða stórkostlegs
rasks á landslagi og mun meiri kostnaðar.
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

7.

Umferðaröryggismat

Aðliggjandi vegir og skipulag

Vegir til umfjöllunar í þessu mati eru í tveimur sveitarfélögum, Vesturbyggð í VesturBarðastrandarsýslu og Ísafjarðarbæ í Vestur-Ísafjarðarsýslu. Ekki er tekin hér afstaða
til þeirra áforma sem þar eru nú uppi, þar sem næsta víst er að þau verða
endurskoðuð þegar ákörðun um ný vegstæði hefur verið tekin. Meðal
skipulagsmarkmiða hjá báðum er að auka umferðaröryggi. Um aðliggjandi vegi sjá
kafla 5.

8.

Óvarðir vegfarendur

Lítið er fjallað um óvarða vegfarendur í fram lögðum gögnum, en gengið er út frá því
að þeir fari um göng undir Vestfjarðaveg í Flókalundi.

9.

Samanburður kosta

Í Vatnsfirði eru bornir saman kostirnir við að fara fyrir fjörðinn í núverandi vegstæði
eða þvera fjörðinn.
Við Flókalund eru málin langflóknust. Þar eru bornir saman kostir I, með
Vestfjarðaveg sunnan við ána Pennu, og kostir II, með Vestfjarðaveg norðan Pennu
nema kostur II b)2.
Tillögur um Barðastrandarveg og vegamót hans við Vestfjarðaveg eru annars vegar
með ráðandi línu á Vestfjarðavegi og hins vegar á Barðastrandarvegi.
Á Dynjandisheiði eru tveir kostir bornir saman við meginlínuna F sem þar er lögð til
og einn um Dynjandisvog. Á Bíldudalsvegi er lagðar til þrjár veglínur sem allar eru
svipaðar.

9.1. Vatnsfjörður
Við samanburð þess að þvera fjörðinn eða fara fyrir hann má sjá að vegur fyrir fjörð
er 3,7 km lengri, mishæðóttur og á honum er fjöldi beygja og þar af ein sem nær ekki
hönnunarhraða 90 km/klst. Lengri vegur með krappari legu eykur líkur á slysum og
því ljóst að þverun sem stenst allar kröfur er öruggari kostur.
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

Umferðaröryggismat

9.2. Flókalundarsvæðið
Á eftirfarandi mynd er yfirlit fyrir helstu linurnar við Flókalund. Vísað er til kafla 2 um
kosti og veglínur.

Yfirltsmynd úr frummatsskýrslu.
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

Umferðaröryggismat

Kostir I: Vestfjarðavegur sunnan Pennu
Kostur I a)
Vegur fyrir fjörð: Veglína A3 (62-002A3) Sjá myndir a og a-1.
Á myndunum eru sýndar tvær útgáfur af tengingu að Flókalundi, báðar í mjög
kröppum bogum, 190m/200m. Boginn yfir Pennu og mót Vestfjarðavegar og
Barðastrandarvegar og að Flókalundi eru í 190 m boga. Krafa um stærð boga á
vegamótum á stofnvegum er 250 m sé hönnunarhraði 50 km/h, 300 m við 60 km/h,
400 m við 70 km/h, 500 við 80 km/h og 600 við 90 km/h. Hönnunarhraði í gegnum
190 m boga, utan vegamóta, er hins vegar rétt um 73 km/h en við þann
hönnunarhraða þarf boginn í vegamótum að vera liðlega 400 m. Hliðarvegur að
Flókalundi er allur innan veghelgunarsvæðis. Í útgáfunni á mynd a-1 er allt of stutt á
milli vegamóta

Mynd a: Veglína A3

Mynd a-1: Veglína A3

7

Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

Umferðaröryggismat

Kostur I b)
Vegur fyrir fjörð: Veglína A2 (62-001_A2). Sjá mynd b
Sama lína um Vatnsfjörð og A3, nema við Flókalund fer hún yfir ósasvæði Pennu og
beint út á Barðaströnd með T-vegamót við Vestfjarðaveg upp á Dynjandisheiði. Þessi
leið býður upp á útfærslu við Flókalund sem fylgir öllum gildum hönnunarregla og
gæti uppfyllt kröfur um umferðaröryggi með legu og afstöðu vegamóta.

Mynd b: Veglína A2
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Vestfjarðavegur (60-34-38)
Vatnsfjörður – Mjólká

Umferðaröryggismat

Kostur I c)
Vegur yfir fjörð: Veglína F (d60-503F). Sjá mynd c
Veglínan þverar Vatnsfjörð og fer sunnan og utan við ósasvæði Pennu og áfram upp
á Dynjandisheiði.
Vegamót við Barðastrandarveg annars vegar og hins vegar að Flókalundi og inn í
Vatnsfjörð tengjast með u.þ.b. 50 m millibili sitt hvoru megin Vestfjarðavegar, en það
eru svokölluð forskotin vegamót og litið á þau sem eitt vegamótasvæði. Vegamót að
orlofshúsabyggð munu færast utar eftir Barðastrandarvegi eins og sjá má á mynd b.
Vegur að Flókalundi og Vatnsfirði mun nýta núverandi Pennubrú og núverandi vegir
næst Flókalundi aðeins þjóna þeirri umferð sem þangað á erindi.
Þessi kostur uppfyllir vel öll hönnunarskilyrði.

Mynd c: Veglína F
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Kostir I d a) og I d b)
Vegur yfir fjörð: Veglínur F3 (d60-507F3) og F3A (d60-507F3_A). Sjá mynd d
Veglínur F3 og F3A þvera Vatnsfjörð með legginn Vestfjarðavegur [60] og
Barðastrandarvegur [62] ráðandi.
Lína F3A uppfyllir skilyrði um fjarlægð milli vegamóta, sem lína F3 gerir ekki, auk
þess sem sjónlengd er betri og langhalli minni á D60-508FA að vegamótum í F3A.

Mynd d: Veglínur F3 og F3A
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Kostir II: Vestfjarðavegur norðan Pennu
Kostur II a)
Vegur yfir fjörð: Veglína F2 (d60-506F2) Sjá myndir e og f.
Nálægðin við Flókalund og krafan um veghelgunarsvæði valda því að nánast allt
athafnasvæðið neðan hótelsins er skorið af. Leið að hótelinu er innan
veghelgunarsvæðisins. Athafnasvæði stórra ökutækja verða að vera við hliðarveginn.
Þeir sem villast alla leið að hótelinu þurfa að bakka bílum sínum til baka
Hönnunarhraðinn fram hjá Flókalundi og upp fyrir vegamót við Barðastrandarveg er
vel yfir 90 km/h. Fjarlægðir milli vegamóta eru allt of stuttar. Fjarlægð milli vegamóta
við Barðastrandarveg og veg inn fjörðinn er 220 m. Til að ná viðunandi fjarlægð, 300
m, þarf að færa vegamótin í stöð 1820 eða liðlega m 100 m út frá fjöruborði sem
væntanlega gengur ekki. Tengingu að tjaldsvæði þarf að flytja upp fyrir brattann að
st. 2.930.
Vestfjarðaveg fyrir framan Flókalund þarf að girða af með vegriði og netgirðingu þar
ofan á til að koma í veg fyrir að óvarðir vegfarendur verði á veginum eða reyna að
þvera hann. Vegriðin munu orsaka skaflamyndun á veginn í norðan og norðaustan
skafrenningi. Tenging að hótelinu af vegi inn í Vatnsfjörð er of nálægt Vestfjarðavegi.
Þessi lausn er afleit.

Mynd e: Veglína F2
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Mynd f: Veglína F2
Kostur II b)
Vegur fyrir fjörð: Veglína A1 (62-000A1) Sjá mynd g
Eins og sjá má á mynd eru flest sömu vandamálin til staðar og við þverunina í veglínu
F2, s.s. tengingar og nálægð við Flókalund og tjaldsvæðið.

Mynd g: Veglína A1
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Kostur II b) 1
Vegur fyrir fjörð: Veglína A4 (d60-509F5) Sjá mynd h
Línan er afbrigði af A1 og er vegtæknilega viðunandi. Hún liggur nánast yfir hótelið
og með því að fjarlægja það og tilheyrandi mannvirki eru flest vandamál varðandi
umferðaröryggi á Flókalundssvæðinu úr sögunni. Hversu raunhæft sem það er.

Mynd h: Veglína A4

Kostur II b) 2
Vegir fyrir eða yfir fjörð sunnan Pennu: Veglínur d60-504A og d60-503B
Í raun tveir kostir sem eru nánast eins á Flókalundarsvæðinu og liggja sunnan Pennu,
en nær henni og Flókalundi en í kosti I c, veglínu F (d60-503F). Sjá mynd i. Þessir
kostir ættu með réttri útfærslu að geta fullnægt flestum skilyrðum hönnunarregla, en
engin umfjöllun er um þessar línur í texta. Tenging Barðastrandarvegar er í 450 m
eða 500 m bogum sem þýðir hönnunarhraða 70-80 km/klst. Ekki eru sýndar
tengingar að Flókalundi, en ekki er hér gert ráð fyrir að um krossvegamót yrði að
ræða. Þessir kostir fá því ekki frekari umfjöllun í þessu mati.

Mynd i: Veglínur d60-504A og d60-503B
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9.3. Dynjandisheiði
Um er að ræða kaflann frá norðanverðum Vatnsfirði yfir Dynjandisheiði og að
jarðgöngum í Borgarfirði/Arnarfirði.
Á stórum hluta leiðarinnar er aðeins einn kostur í boði, leið F.
Í Fylgiskjali 7-Samanburðartafla-Dynjandisheiði.xlsx eru vankantar á þeim hluta
tilgreindir. Á tveimur stöðum eru valkostir, annars vegar á háheiðinni um Kolla og
hinsvegar í Dynjandisvogi og tenging við Dynjandisfoss.
Á háheiðinni um Kolla, eru bornir saman kostirnir D60-503F og D60-503B. Sjá töflu 1
hér að neðan og mynd j.

Tafla 1. Mat umferðaröryggisþátta um Kolla á Dynjandisheiði

Til að bera saman umferðaröryggisþætti voru þeir metnir eftir mikilvægi samkvæmt
neðangreindri skilgreiningu á stigum:

Stig = 0
Stig = 1
Stig = 2
Stig = 3

Uppfyllir veghönnunarreglur fyrir 100 km/klst. og er besti kostur.
Uppfyllir veghönnunarreglur fyrir 90 km/klst. og hefur lágmarksgildi.
Uppfyllir ekki kröfur um 90 km/klst.
Uppfyllir ekki kröfur um 90 km/klst. eða er lakasti kostur.
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Mynd j

Yfir háheiðina um Kolla er einnig sýnd jarðgangaleið (g660-333B). Hún víkur út frá
línu F í stöð 9700, kemur aftur inn í línu F í stöð 15700. Þessi lína er um 1,2 km styttri
en leið F.
Göngin sjálf eru um 2,7km á lengd, gangnamuni sunnan megin er í um 430m hæð og
norðan megin í um 355m hæð. Með þessari leið fækkar kröppum bogum um 5, brattir
kaflar styttast um ca. 1,5km og fimm krappir hábogar detta út. Jarðgöngin eru því
klárlega öruggasta leiðin á háheiðinni.

Í Dynjandisvogi eru bornir saman kostirnir D60-503F og D60-503D. Sjá mynd k.
Á leið 503D eru 20 planbogar en 9 á leið 503F. Bogar með minni radíus en 336 m
eru 10 á 503D en 1 á 503F. Bogi með radíus 336 m er minnsti eða krappasti leyfði
bogi sé hönnunarhraðinn fyrir 90 km/h. hraða. Á leið 503D eru að auki 2 bogar með
R = 75 m og 7 ótaldir bogar með R < 336 m. Samspil boga er mun verra á leið 503D
T621-001, T621-002 eru tengingar að Svíná. Ekki fannst langsnið þeirra og engin
afstaða tekin, en þó bent á að tengingin af 503D er mun krappari.
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Mynd k

9.4. Bíldudalsvegur
Vegkaflinn er um 29 km að lengd og nær á milli Bíldudalsflugvallar á Hvassnesi og
Vestfjarðavegar á Dynjandisheiði. Sjá mynd l.
Lagðar eru þar til þrjár línur en þær eru i63-891, i63-886 og i63-889.

Mynd l
Veglínurnar eru mjög líkar en útfærslumunur er á nokkrum stöðum. Á þessum sömu
stöðum er erfitt eða ómögulegt að uppfylla kröfur um hönnunarhraða ≥90 km/klst. en
þessir staðir eru:
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Kröpp beygja fyrir Boðann, ca. stöð 16600.
Kröpp beygja í botni Reykjarfjarðar, ca. stöð 18500.
Kröpp beygja fyrir Sunnunes, ca. stöð 20800.
Krappar beygjur og bratti upp Sunnudal, ca. milli stöðva 25600 og 27500.
Krappar beygjur og bratti upp á Norðdalsfjall, ca. milli stöðva 28600 og 30600.
Kröpp beygja og bratti á Norðdalsfjalli, ca, milli stöðva 31100 og 35400.
Samanburður á þessum köflum og þeim atriðum er falla utan hönnunarviðmiða má
sjá í meðfylgjandi töflu 2.
i63-891

Vh

i63-886

Vh

i63-889

Vh

R=335
Hábogi=5000

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
16300 16960
660
16310 16650
340

90 km/klst.
90 km/klst.

R=325
Hábogi=5000

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
16300 16960
660 80 km/klst.
16310 16640
330 90 km/klst.

R=325
Hábogi=5000

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
16300 16960
660 80 km/klst.
16310 16640
330 90 km/klst.

R=320

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
18160 18800
640

80 km/klst.

R=320

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
18050 18680
630 80 km/klst.

R=320

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
18160 18800
640 80 km/klst.

R=200

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
20640 21060
420

70 km/klst.

R=200

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
20380 20810
430 70 km/klst.

R=200

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
20630 21060
430 70 km/klst.

R=280
Langhalli 7,5%

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
25660 26140
480
25800 26660
860

80 km/klst.
70 km/klst.

R=170
Langhalli 7,5%

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
25430 25660
230 70 km/klst.
25530 26700
1170 70 km/klst.

R=280
Langhalli 7,5%

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
25660 26140
480 80 km/klst.
25800 26660
860 70 km/klst.

R=300
R=140
Langhalli 7,0%

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
26800 27180
380
27180 27500
320
26660 27300
640

80 km/klst.
60 km/klst.
90 km/klst.

R=95
R=320

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
26740 27020
280 50 km/klst.
27120 27220
100 80 km/klst.

R=300
R=140
Langhalli 7,0%

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
26800 27180
380 80 km/klst.
27180 27500
320 60 km/klst.
26660 27300
640 90 km/klst.

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
R=255
28640 29000
360
R=225
29120 29330
210
R=240
29450 29760
310
R=225
29880 30040
160
R=400
30160 30220
60
Langhalli 6,9%
28230 28610
380
Langhalli 6,1-6,6% 29380 30100
720
Hábogi=5000
30290 30530
240

80 km/klst.
70 km/klst.
80 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
R=255
28140 28500
360
R=225
28620 28830
210
R=240
28950 29260
310
R=225
29380 29540
160
R=400
29660 29720
60
Langhalli 6,8%
27610 28120
510
Langhalli 6,1-6,6%28880 29600
720
Hábogi=5000
29790 30030
240

80 km/klst.
70 km/klst.
80 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
R=255
28640 29000
360
R=225
29120 29330
210
R=240
29450 29760
310
R=225
29880 30040
160
R=400
30160 30220
60
Langhalli 6,9%
28230 28610
380
Langhalli 6,1-6,6% 29380 30100
720
Hábogi=5000
30290 30530
240

80 km/klst.
70 km/klst.
80 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
31180 31500
320
33970 34610
640
34610 34900
290
34900 35200
300
31110 31540
430
33140 33370
230
35140 35330
190

90 km/klst.
70 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

R=400
Langhalli 8%
Langhalli 7,7%
Langhalli 6,4%
Hábogi=5000
Hábogi=5000
Hábogi=5000

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
30680 31000
320
33470 34110
640
34110 34400
290
34400 34700
300
30610 31040
430
32640 32870
230
34640 34830
190

90 km/klst.
70 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

R=400
Langhalli 8%
Langhalli 7,7%
Langhalli 6,4%
Hábogi=5000
Hábogi=5000
Hábogi=5000

Stöð byrjun
Stöð endi Lengd (m)
31180 31500
320
33970 34610
640
34610 34900
290
34900 35200
300
31110 31540
430
33140 33370
230
35140 35330
190

90 km/klst.
70 km/klst.
70 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.
90 km/klst.

R=400
Langhalli 8%
Langhalli 7,7%
Langhalli 6,4%
Hábogi=5000
Hábogi=5000
Hábogi=5000

HV≤90
HV≤80
HV≤70
HV≤60

9580 m
5070 m
2740 m
320 m

8370 m
5470 m
3410 m
280 m HV≤50

Tafla 2. Samanburður kosta fyrir Bíldudalsveg
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10. Niðurstöður
Við samanburð kosta og að öllu samanlögðu telur matsnefndin ljóst, að aðalveglínan
D60-503F, þ.e. vegur yfir Vatnsfjörð og sunnan Pennu og áfram yfir Dynjandisheiði
um Dynjandisvog í Borgarfjörð veiti meira umferðaröryggi en aðrir kostir.
Vatnsfjörður
Mun öruggari leið er að þvera fjörðinn heldur en að fara fyrir hann. Þverunin er 3,7
km styttri. Sjá kafla 9.1.
Flókalundur
Engin leið sem fer norðan Pennu getur talist fullnægjandi og stenst ekki samanburð
við flestar leiði sunnan Pennu. Veldur þar nálægð við hótelið og fyrirkomulag
vegamóta. Sjá kafla 9.2.
Í eftirfarandi töflu 3., sem er hluti af töflu í fylgiskjali 6, er niðurstaða samanburðar
þeirra kosta sem bornir eru saman á Flókalundarsvæðinu.
Þar kemur fram að kostir F og F3A fá fæst refsistig og því hæstu einkunn með tilliti til
umferðaröryggis.

Veglína
Samtals refsistig Niðurröðun, besti kostur nr. 1
A3 Kostur I a
62-002A3
44
8
A2 Kostur I b
62-001A2
26
6
F
Kostur I c
D60-503F
1
1-2
F3 Kostur I d_a D60-507F3
4
3
F3A Kostur I d_b D60-507F3A
1
1-2
F2 Kostur II a
D60-506F2
15
4
A1 Kostur II b
62-0001A1
37
7
A4 Kostur II b1 D60-509F5
19
5
Tafla 3. Niðurstaða á mati umferðaröryggisþátta mismunandi leiða um Vatnsfjörð og Flókalund

Dynjandisheiði
Lína F og B eru mjög sambærilegar samkvæmt umferðaröryggismati og fá jafn mörg
refsistig skv. samanburði í töflu 1 í kafla 9.3.
Lína B fær fleiri refsistig fyrir háboga sem uppfyllir ekki hönnunarhraða 90 km/klst,
þennan boga má þó líklega laga. Lína F fær aftur á móti fleiri refsistig en lína B fyrir
nokkur atriði svo sem lengd og hæð yfir sjávarmáli.
Jarðgangaleiðin er hins vegar mun betri en leiðir F og B með tilliti til umferðaröryggis.
Bíldudalsvegur
Allar veglínurnar eru svipaðar m.t.t. umferðaröryggis, fyrir utan að upp Sunnudalinn
telur matsnefndin að veglínur i63-891 og i63-889 séu öruggari en veglína i63-886.
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Fylgiskjal 16

Þrívíddarmyndir úr
viðauka 18
Mat á áhrifum framkvæmda á
landslag - Viðauki 18
Náttúrustofa Vestfjarða - NV nr. 8-19
Ljósmyndir frá Náttúrustofu Vestfjarða
Þrívíddarmyndir frá Loftmyndum ehf.

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

Þrívíddarmynd 0. Skeringar og fyllingar frá ca stöð 3100-3900 á veglínum A2, A3, F og F3. Mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson.

1

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

Þverdalsvatn

nýr Vestfjarðavegur

núverandi vegur

Þrívíddarmynd 1. Frá ca stöð 6800 að Þverdalsskarði. Þverdalsvatn ofarlega á miðri mynd (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

2

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

nýr Vestfjarðavegur

núverandi vegur

Seljadalsvatn

Djúpavatn

Þrívíddarmynd 2. Við stöð 12700 á veglínu B2 og horft upp á heiði frá Djúpavatni að Seljadalsvatni og Þverdalsskarði (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar
Arnarsson).

3

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

Botnshestur

nýr Vestfjarðavegur
núverandi vegur

Þrívíddarmynd 3. Horft úr Vatnahvilft að Botnshesti að enda svæðisins (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

4
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Mynd 4. Tekin á vegstöð 19900 í suður í átt að Botnshesti (mynd: Náttúrustofa Vestfjarða, mynd 21, viðauki 18).

núverandi vegur

nýr Vestfjarðavegur

Þrívíddarmynd 4. Mynd sýnir svipaðan stað og mynd 4 við stöð 19900 (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

5

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

Mynd 5. Séð niður Afréttardalinn. Svíná fyrir miðri mynd og Dynjandisvogur. Birkikjarrið vex í dalbotninum og teygir sig upp í fjallshlíðar (mynd: Náttúrustofa
Vestfjarða, mynd 27, viðauki 18).

nýr Vestfjarðavegur

núverandi vegur

Dynjandisvogur

Þrívíddarmynd 5. Sami útsýnisstaður og á mynd 5 (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

6
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nýr Vestfjarðavegur

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

Dynjandisvogur

Þrívíddarmynd 6. Útsýni frá Dynjanda. Inn á myndina vantar tengiveginn við Dynjanda sem fyrirhugaður er ofan á Álftahjallanum (mynd: Loftmyndir ehf / Karl
Arnar Arnarsson).

7

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

nýr Vestfjarðavegur

núverandi vegur

Borgarfjörður

Þrívíddarmynd 7. Mjólkárhlíð og botn Borgarfjarðar (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

8

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

nýr Vestfjarðavegur

Fylgiskjal 16

núverandi vegur
Dynjandisvogur

Borgarfjörður

Þrívíddarmynd 8. Meðalnes, Mjólkárhlíð og Dynjandisvogur (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

9

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

Mynd 9. Hlaðsgil til vinstri og Hvassnesgil fyrir miðri mynd. Flugvöllurinn á Hvassnesi til hægri á mynd (mynd: Náttúrustofa Vestfjarða, mynd 34, viðauki 18).

nýr Bíldudalsvegur

Fossfjörður

Þrívíddarmynd 9. Sama útsýni og á mynd 9 ásamt veglínu X (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).
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Mynd 10. Svæði 8, Dufansdalur til vinstri (mynd: Náttúrustofa Vestfjarða, mynd 35, viðauki 18).

núverandi vegur

nýr Bíldudalsvegur

Fossfjörður

Þrívíddarmynd 10. Sama útsýni og á mynd 10. Þarna sjást skeringarnar vel úr Þernudalshlíðinni frá stöð 9800 að enda svæðisins (mynd: Loftmyndir ehf /
Karl Arnar Arnarsson).

11

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

Mynd 11. Fossfjörður, mynd tekin í stöð 11000 (mynd: Náttúrustofa Vestfjarða, mynd 37, viðauki 18).

Foss

nýr Bíldudalsvegur

núverandi vegur

Fossfjörður

Þrívíddarmynd 11. Fossfjörður, svipað útsýni og á mynd 11 (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

12

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18
nýr Bíldudalsvegur

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

Foss

Fossfjörður

Þrívíddarmynd 12. Fossfjörður (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

13

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

Mynd 13. Hrafnsskaganúpur og Boði (mynd: Náttúrustofa Vestfjarða, mynd 41, viðauki 18).

núverandi vegur
nýr Bíldudalsvegur

Fossfjörður

Reykjarfjörður

Þrívíddarmynd 13. Upphaf svæðis við Boða og séð að botni Reykjarfjarðar. Sami útsýnisstaður og á mynd 13 (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

14

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

nýr Bíldudalsvegur
Reykjarfjörður

Þrívíddarmynd 14. Veglína X í botni Reykjarfjarðar. Tengivegur er ekki inni á mynd en mun verða staðsettur vinstra megin við Reykjarfjarðaránna á myndinni,
á móti vegi að Reykjarfjarðarlaug (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

15

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

nýr Bíldudalsvegur

Reykjarfjörður

Þrívíddarmynd 15. Sunnnesnúpur og hluti af Skipadal (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

16

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur
nýr Bíldudalsvegur

Trostansfjörður

Þrívíddarmynd 16. Tekið úr vegstöð 24500 í Trostansfirði, veglína X (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

17

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur
nýr Bíldudalsvegur

Trostansfjörður

Þrívíddarmynd 17. Veglína X. Horft frá botni Sunndals að Boða (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

18

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

nýr Bíldudalsvegur

núverandi vegur

Trostansfjörður

Þrívíddarmynd 18. Veglína X. Horft frá Sunndal að Neðrafelli (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

19

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

núverandi vegur

nýr Bíldudalsvegur

Trostansfjörður

Þrívíddarmynd 19. Séð niður heiði frá stöð 32900 á veglínu X (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

20

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

nýr Bíldudalsvegur

Þrívíddarmynd 20. Séð upp heiði frá stöð 30000 á veglínu X (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

21

Þrívíddarmyndir úr viðauka 18

Fylgiskjal 16

nýr Bíldudalsvegur

núverandi vegamót
Vestfjarðavegar og
Bíldudalsvegar

Þrívíddarmynd 21. Séð niður yfir veglínu Bíldudalsvegar frá Vestfjarðavegi (60) um Dynjandisheiði (mynd: Loftmyndir ehf / Karl Arnar Arnarsson).

22

