
sþ. 506. Nefndarálit [25. mál]
um till. til þál. um rannsókn á möguleikum jarðgangagerðar og yfirbyggingar á
fjallvegum.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin hefur rætt tillögu þessa og leitað um hana álits vegamálastjóra. Fylgir
álit hans hér með sem fylgiskjal.

Vegamálastjóri telur mjög kostnaðarsamar þær athuganir, sem tillagan gerir
rað fyrir. Með hliðsjón af þeim upplýsingum telur nefndin ekki fært að hefja almenna
athugun á möguleikum til jarðgangagerðar og yfirbyggingar fjallvega. Hins vegar
telur nefndin mikla nauðsyn á því að gera vegasamgöngur milli byggðarlaga eins
öruggar og kostur er og leggur þvi til, að tillagan verði samþykkt óbreytt, með það
í huga, að rannsóknin verði takmörkuð við þá vegi eða vegastæði, þar sem telja má
líklegt, að jarðgangagerð eða yfirbygging sé viðráðanleg af fjárhagsástæðum.

Alþingi, 9. maí 1957.
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Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÓRINN
Reykjavík, 16. marz 1957.

Tillaga til þingsályktunar á þskj. 25, "um rannsókn á möguleikum jarðgangagerðar
og yfirbyggingar á fjallvegum".

Með bréfi til mín, dags. 15. nóv. f. á., barst mér til umsagnar ofangreind tillaga
til þingsályktunar.

Um bæði þau atriði, sem tillagan fjallar um, liggja fyrir nokkrar athuganir, eins
og hér skal greina:

1. Jarðgangagerð.
Einu jarðgöngin, sem byggð hafa verið á vegi hér á landi, eru 34 m löng göng,

sem gerð voru á Súðavíkurvegi 1949.Unnið var þar með frekar ófullkomnum tækjum,
og varð kostnaður um 100 kr. á m". Göngin voru 5 m breið, þversnið 25 m-.

Síðan hafa verið byggð jarðgöng við virkjanir Sogs og Grímsár og því fengizt
nokkur aukin reynsla á þessu sviði.

Nú liggur fyrir áætlun um byggingu á 900 m löngum jarðgöngum í gegnum
Stráka á Siglufjarðarvegi ytri. Þessi göng eiga að vera ríflega 6 mbreið, þ. e. þver-
snið þeirra verður um 35 m-.

Kostnaður við þessi göng er áætlaður 7-8.5 þús. kr. á lengdarmetra. eða
200-240 kr. á m'', og fer kostnaður innan þessara marka eftir því, hve haganlega
vinna má verkið, en það fer að mestu eftir stærð fjárveitinga. Með stórum fjár-
veitingum má beita afkastameiri vélum, og fæst þá jafnframt ódýrari vinna. .

Á ofangreinda áætlunarupphæð bætist verulegur aukakostnaður, ef bergið er það
lélegt, að fóðra þarf göngin með steinsteypu. Í ofangreindum jarðgöngum er að áliti
jarðfræðings ekki talið líklegt að fóðra þurfi göngin.

Við þennan mjög háa stofnkostnað getur síðar bætzt mikill árlegur rekstrar-
kostnaður, ef göngin eru það löng, eða aðstæður þannig, að sjá þurfi fyrir stöðugri
loftræstingu og þá oft einnig sérstakri raflýsingu.

Þessi atriði fara að sjálfsögðu eftir aðstæðum á hverjum stað, og er því ógerlegt
að segja til um það almennt, hver kostnaður sé við jarðgangagerð, nema að undan-
genginni ýtarlegri rannsókn hverju sinni.

Varðandi vegi þá, er flutningsmenn tillögunnar benda sérstaklega á i greinar-
gerð, vil é~ taka þetta fram:

Breiðadalsheiði :
Vegurinn um Breiðadalsheiði liggur hæst í 630 m hæð, og er snjóþyngsti hluti

vegarins í svonefndri Kinn, rétt sunnan við háheiðina. Með um 600 m löngum jarð-
göngum má losna við þennan snjóþyngsta kafla, og lækkar þá vegurinn um leið
niður í um 550 m hæð. Slík jarðgöng mundu ófóðruð kosta 4-5 millj. kr., miðað



við 35 m2 þversnið. Slík jarðgöng ein sér dygðu þó ekki til þess að bæta vetrar-
samgöngur um veginn, þar sem mikill hluti hans er ruddur vegur eða svo lágur,
að hann lokast í fyrstu snjóum.

Samhliða byggingu jarðganga þyrfti að endurbyggja allt að því 13 km af veginum,
og yrði kostnaður við það tæpast undir 2 millj. kr., ef byggja ætti háan og greið-
færan veg.

Bolunqaoikuroequr:
Um jarðgöng milli Hnífsdals og Syðridals

neitt að svo stöddu, þar sem möguleikar til
ekki verið athugaðir.

í Bolungavík er ekki hægt að segja
jarðgangagerðar á þeirri leið hafa

'"
2. Yfirbygging vega.

Lausleg athugun hefur verið gerð á yfirbyggingu fjallvega og þar stuðzt við
norskar byggingaraðferðir. Kostnaður við slík mannvirki er áætlaður 6-7 þús. kr.
á lengdarmetra, og er nokkur munur á því, hvort vegur er á jafnsléttu eða í hliðar-
halla. Sést á því, að slík mannvirki eru lítið eitt ódýrari en jarðgöng, en verða án
efa dýrari, ef tekið er tillit til viðhalds og takmarkaðrar endingar.

í Noregi er löngu hætt að byggja yfir vegi til varnar gegn snjó vegna þess, hve
kostnaðarsamt það er. Einnig eru nú til mun stórvirkari tæki til snjóruðnings, sem
hentugra þykir að beita en byggja yfir vegina.

Framangreindar kostnaðartölur eru miðaðar við yfirbyggingu úr timbri. A
vegi eins og Bolungavíkurvegi kæmi slík yfirbygging þó ekki til greina vegna grjót-
hruns. Yrði þar að steypa yfirbygginguna, og er lítill vafi á því, að það yrði ekki
siður kostnaðarsamt en yfirbygging úr timbri.

Með tilliti til þessa lít ég svo á, að yfirbygging vega hérlendis komi tæpast til
greina sem úrræði til tryggingar á vetrarumferð á snjóþungum vegum.

Varðandi athuganir á möguleikum til jarðgangagerðar er það að segja, að þær
eru mjög kostnaðarsamar og tæpast réttlætanlegt að leggja í þann kostnað, nema
líkur séu fyrir því, að bygging jarðganga á viðkomandi stað sé hugsanleg af fjár-
hagslegum ástæðum, miðað við þann kostnað, sem getið er um hér. að framan.

Virðingarfyllst,

Sigurður .Ióhannsson.

Fjárveitinganefnd Alþingis, Alþingi.


