
sþ. 95. Tillaga til þingsályktunar [91. mál]
um jarðgangaáætlun.

Flm.: Hjörleifur Guttormsson, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja fyrir yfirstandandi þing fullmótaða
langtímaáætlun um gerð jarðganga.

Greinargerð.
Á næstsíðasta þingi var vísað til ríkisstjómarinnar tillögu til þingsályktunar, sem flutt

var af Steingrími J. Sigfússyni o.fl., um gerð langtímaáætlunar um jarðgangagerð. Er tillaga
þessi og álit atvinnumálanefndar sameinaðs þings frá 9. apríl 1986 birt sem fylgiskjal I hér á
eftir.

í framhaldi af þeirri afgreiðslu hefur farið fram vinna á vegum samgönguráðuneytis til
undirbúnings að slíkri stefnumörkun. Nú liggur fyrir skýrsla nefndar um jarðgangaáætlun frá
í mars 1987. Tillögur nefndarinnar um verkefni í jarðgangagerð og röðun þeirra er birt hér
sem fylgiskjal II.

Það er skoðun flutningsmanna að við fullnaðarmótun langtímaáætlunar um jarðganga-
gerð eigi að gera ráð fyrir að unnið verði í samfellu með fullkomnustu tækni a.m.k. að einu
verkefni hverju sinni.

Varðandi fjármögnun til jarðgangagerðar bendum við á að nýlega hafa verið auknar
álögur og skattheimta af innflutningi bifreiða og bensíni sem eðlilegt er að varið verði til
þessara brýnu verkefna. Jafnframt er minnt á tillögur um verulegt framlag úr ríkissjóði til
fjögurra ára áætlunar um vegagerð sem lögð var fram og samþykkt á síðasta þingi, en
núverandi ríkisstjórn virðist ætla að hafa þá stefnumörkun að engu.

Vísað er til "Hugleiðingar um samgöngumál" í grein eftir annan flutningsmann þessarar
tillögu, Steingrím J. Sigfússon, en hún birtist í Þjóðviljanum 6. október 1987 (fylgiskjal III).
Þar er m.a. vísað til reynslu Færeyinga af jarðgangagerð og bent á hvað Íslendingar geti af
henni lært.

Framkvæmdir í jarðgangagerð eru stórmál sem snerta meira en nokkuð annað
byggðaþróun í heilum landshlutum, ekki síst á Vestfjörðum og Austurlandi. Heimaaðilar á
þeim svæðum hafa látið þau mál til sín taka í vaxandi mæli og knúið á um rannsóknir og
framkvæmdir í framhaldi af þeim. Með tillögu þessari er lagt til að þegar á þessu þingi verði
unnt að taka afstöðu til fullmótaðra hugmynda um jarðgangagerð, bæði varðandi
forgangsröðun og fjármögnun framkvæmda. Nánar verður gerð grein fyrir málinu í
framsögu fyrir tillögunni.
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Fylgiskjal I.

Tillaga til þingsályktunar
um gerð langtímaáætlunar um jarðgangagerð.

(90. mál á 108. löggjafarþingi, þskj. 100. Flutningsmenn: Steingrímur J. Sigfússon, Jón
Kristjánsson, Sighvatur Björgvinsson, Kolbrún Jónsdóttir, Sverrir Sveinsson og Helgi
Seljan.)

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta Vegagerð ríkisins í samstarfi við aðra
sérfróða aðila gera langtímaáætlun um gerð jarðganga á Íslandi í samráði við fulltrúa
þingflokkanna.

Við vinnslu áætlunarinnar skal eftirfarandi athugað og metið eftir því sem kostur er:
1. Hagkvæmni jarðgangagerðar borið saman við aðrar mögulegar lausnir þar sem

samgöngur á landi eru erfiðar vegna aðstæðna:
a. með tilliti til stofnkostnaðar,
b. með tilliti til notagildis,
c. með tilliti til viðhaldskostnaðar ,
d. með tilliti til byggðaþróunar og félagslegra sjónarmiða.

2. Hagkvæmni þess að koma á fót vinnuflokki, sérhæfðum í gerð jarðganga, borið saman við
útboð verkanna.

3. Hagkvæmni þess að hafa verkefni við jarðgangagerð samfelld.
4. Hvaða tækjabúnaður til jarðgangagerðar henti best íslenskum aðstæðum.
5. Að hve miklu leyti Íslendingar geti nýtt sér reynslu nágrannaþjóða, svo sem Færeyinga

og Norðmanna, í jarðgangagerð og hvaða viðmiðun er þaðan að hafa um kostnað o. fl.
Áætlunin skal vera þannig upp byggð að hún falli eðlilega að langtímaáætlun í vegagerð

og geti orðið hluti af henni á síðari stigum. Þá skal áætlunin taka mið af þeim
framkvæmdahraða, sem hagkvæmast ur er í jarðgangagerð, innan þeirra marka sem framlög
til vegamála setja hverju sinni. Áætlunin skal hefjast með framkvæmdum í Ólafsfjarðarmúla
eins fljótt og kostur er og vera síðan samfelld.

Markmið áætlunarinnar skal vera að koma með gerð jarðganga þeim byggðarlögum í
varanlegt vegasamband sem ekki verða með öðru móti tengd vegakerfinu á fullnægjandi
hátt árið um kring. Jafnframt skal áætlunin miða að innbyrðis tengingu byggðarlaga sem eru
eðlileg heild samskiptalega en geta ekki komið á viðunandi sambandi sín í milli án
jarðganga. Er hér einkum átt við svæði á Vestfjörðum og Austfjörðum.

Ályktun þessi skal lögð fyrir Alþingi eigi síðar en haustið 1986.

Greinargerð.
Tillaga þessi var flutt á síðasta þingi af Steingrími J. Sigfússyni og Sveini Jónssyni.

Tillagan varð þá ekki útrædd. Hún er nú endurflutt lítillega breytt. Einnig hefur einu
fylgiskjali verið aukið við með upplýsingum úr skýrslu sem kom út eftir að tillagan var lögð
fram á síðasta þingi. Eftirfarandi greinargerð fylgdi tillögunni:

Á undanförnum árum hefur gætt vaxandi áhuga á gerð jarðganga til lausnar á
samgönguvandamálum einangraðra byggðarlaga. Hefur í því sambandi einkum verið litið til
nágranna okkar, Færeyinga, sem á síðastliðnum 20 árum hafa gert sem svarar einum
Oddsskarðsgöngum á ári. Samtals höfðu þar verið gerðir um 13 600 m af jarðgöngum á
tímabilinu 1963-1983 samkvæmt skýrslu Orkustofnunar.

Fulltrúar Orkustofnunar hafa kynnt sér jarðfræðilegar aðstæður við jarðgangagerð í
eyjunum og kom skýrsla þeirra um það efni út í febrúar síðastliðnum. Tæknilegir eiginleikar
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berglaga eru taldir mjög svipaðir og víða hérlendis. Raunhæfur samanburður á aðstæðum
fæst þó aðeins ef bornar eru saman annars vegar aðstæður í Færeyjum og hins vegar
aðstæður á ákveðnum stöðum á Íslandi, t. d. jarðlög eða jarðlagasyrpur á fyrirhuguðum eða
hugsanlegum jarðgangasvæðum.

Á vegum Vegagerðarinnar hefur á síðastliðnum árum verið gert átak í athugunum á
möguleikum til jarðgangagerðar. Reynslan af gerð ganga í gegnum Stráka og Oddsskarð
verður að teljast góð en erfiðar jarðfræðilegar aðstæður, ófullkominn tækjakostur og
reynsluleysi áttu sinn þátt í því að gerð þeirra varð dýrari en áformað var. Fremur hljótt
hefur því verið um frekari framkvæmdaáform en þó hafa ýmsir möguleikar fengið allítarlega
skoðun. Varfærni á þessu sviði er sjálfsögð en fullyrða má að þekking íslenskra vísinda-
manna og möguleikar til rannsókna á jarðfræðilegum aðstæðum eru nú betri en áður. Tækni
við jarðgangagerð hefur einnig fleygt fram. Það hlýtur því að vera fyllilega tímabært að
kanna hagkvæmni jarðgangagerðar borið saman við aðrar mögulegar lausnir til að koma á
varanlegu vegasambandi milli byggðarlaga og til að tengja þau vegakerfi landsmanna með
fullnægjandi hætti þar sem slík tenging er ekki fyrir hendi.

Flutningsmenn telja því tímabært að óska eftir því við Vegagerð ríkisins að hún geri í
samráði við aðra sérfróða aðila langtímaáætlun um gerð jarðganga á Íslandi. Auk
starfsmanna Vegagerðarinnar og Orkustofnunar eru sérfróðir menn í þessum efnum á
vegum íslenskra verkfræðistofa og verktaka sem ástæða gæti verið til að leita til. ÞÓ að
þekking þeirra aðila sé væntanlega fyrst og fremst tengd jarðgangagerð vegna virkjana getur
sú reynsla engu að síður nýst við veggangagerð.

Lagt er til að Vegagerðin hafi einnig samráð við fulltrúa þingflokkanna við gerð
áætlunarinnar þar sem hún verður að samræmast vilja, áformum og getu stjórnvalda til
framkvæmda á sviði vegamála.

Í þeim athugunum, sem gerðar hafa verið á kostnaði við jarðgangagerð hérlendis, hafa
tölur verið nokkuð mismunandi. Kostnaðartölur allt frá u. þ. b. 40 milljónum á km, eins og
kostnaður er talinn vera í Færeyjum, upp í 100milljónir á km hafa sést (verðlag ársins 1984).
Á þessu er mikill munur og nauðsyn ber til að vinna vandaðar kostnaðaráætlanir, auk þess
sem meta verður eftir föngum notagildi og félagslega og hagræna þýðingu slíkra samgöngu-
bóta. Styttri vegalengdir og öruggari samgöngur milli byggðarlaga, minni viðhaldskostnaður
vegakerfisins, minni snjómokstur og minna slit á farartækjum eru allt atriði sem taka verður
með í reikninginn svo að dæmi séu nefnd. Þá er ónefndur sá þáttur sem mörgum er efst í
huga en það er minni slysahætta í þeim tilfellum þar sem jarðgöng munduleysa af hólmi
marga hættulegustu vegi landsins.

Lagt er til að könnuð verði hagkvæmni þess að koma á fót vinnuflokki sérhæfðum í gerð
jarðganga. Í Færeyjum hefur þessi háttur nú um sinn verið á hafður og þótt gefast vel. í
slíkum vinnuflokki yrðu nálægt 10--14 manns og önnuðust þeir alla þætti framkvæmdarinn-
ar. Með því nást samhæfð og markviss vinnubrögð og reynslan flyst frá einu verki til annars.
Jafnframt þykir þó rétt að meta hagkvæmni útboða og bera þessa tvo möguleika saman.
Umfang og framkvæmdatími hafa þó vafalaust mikil áhrif á það hvort þykir álitlegri kostur.

Framkvæmdir við jarðgangagerð taka alllangan tíma og hvert verk þarf að vinna sem
mest samfellt. því er einnig nauðsynlegt að huga að hagkvæmni þess að jarðgangagerð verði
samfelld og framkvæmdir við ein jarðgöng taki við af öðrum. Með því mun vélakostur , svo
og reynsla starfsmanna, nýtast best.

Tækjabúnaður til jarðgangagerðar er stöðugt að verða fullkomnari. Nú eru á
markaðnum afkastamiklir borvagnar og steypusprautunarvélar en einnig eru til vélar sem
heilbora jarðgöng með miklum afköstum ef skilyrði eru hagstæð. Þessa kosti þarf að skoða
og bera saman með tilliti til íslenskra aðstæðna.

Íslenskir aðilar hafa einkum sótt upplýsingar sínar um jarðgangagerð til Færeyja og
Noregs. Sérfróðir aðilar hafa einnig verið sóttir þangað bæði til að leiðbeina við fram-
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kvæmdir og annast þær. Kanna þarf með hvaða hætti við getum nýtt okkur reynslu frænda
okkar enn frekar. Fram hefur komið að kostnaður við jarðgangagerð er mjög breytilegur
eftir aðstæðum og eftir því hverjir leggja mat þar á. Nauðsynlegt er að sérfróðir aðilar meti
vandlega þennan mikilvæga þátt.

Í framhaldi af þeim athugunum og því mati, sem hér að framan greinir, er lagt til að gerð
verði áætlun um jarðgangagerð til langs tíma. Áætlunin verði þannig upp byggð að hún geti
fallið eðlilega að langtímaáætlun um vegagerð og orðið hluti af henni á síðari stigum.
Framkvæmdahraða áætlunarinnar verður að laga að þeim mörkum sem framlög til vegamála
setja hverju sinni.

Gert er ráð fyrir því að áætlunin hefjist með framkvæmdum í Ólafsfjarðarmúla eins
fljótt og kostur er. Þar eru allar rannsóknir komnar lengst á veg og það verk er þegar á
vegáætlun, aftast svonefndra Ó-vega. Áætlunin skal síðan vera samfelld.

Þar sem allmikil vinna er þegar að baki og mikill fróðleikur þegar til hjá innlendum
aðilum um þessi mál ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að hraða þessum athugunum og
áætlanagerð. því er lagt til að niðurstöður verði lagðar fyrir Alþingi eigi síðar en haustið
1986.

Fylgiskjöl:
I. Björn A. Harðarson og Ágúst Guðmundsson, 1984: Jarðgöng íFæreyjum. Athugun á

jarðfræðilegum aðstæðum. Orkustofnun. 3. og 10. kaflar.
II. Sveinn Björnsson, 1984: Jarðfræði 6lafsfjarðarmúla og jarðfræðilegar aðstæður við

jarðgangagerð. Vegagerð ríkisins. Inngangur og ágrip.
III. Hreinn Haraldsson og Sveinn Björnsson, 1984: Jarðfræðirannsóknir á Vestfjörðum

vegna jarðgangahugmynda. Vegagerð ríkisins. Niðurstöður.
IV. Hreinn Haraldsson og Sveinn Björnsson, 1984: Jarðfræðirannsóknir á Austfjörðum

vegna jarðgangahugmynda. Vegagerð ríkisins. Niðurstöður.
V. Einar Þorvarðarson, 1984: Athugun á bættu vegarsambandi milli Vopn afjarðar og

Héraðs. Vegagerð ríkisins. Niðurlag og yfirlit valkosta.
VI. Björn A. Harðarson, 1984: Jarðgöng á Íslandi. Berggæðamat. Orkustofnun.

Formáli og inngangur.

Fylgiskjal I.

JARÐGÖNG Í FÆREYJUM, ATHUGUN Á JARÐFRÆÐILEGUM AÐSTÆÐUM
Eftir Björn A. Harðarson og Ágúst Guðmundsson.

Jarðgangagerð í Færeyjum.
Eins og flestum er kunnugt stendur jarðgangagerð í Færeyjum á gömlum merg og hafa

Færeyingar mun meiri reynslu af gerð jarðganga heldur en Íslendingar.
Upphaf jarðgangagerðar í Færeyjum má rekja til gerðar námuganga í sambandi við

kolavinnslu á Suðurey sem verið hefur í gangi með hléum frá sautjándu öld. Þessi göng eru
yfirleitt um 2 m á hæð og breidd og allt að nokkur hundruð metra löng.

Vatnsgöng vegna virkjana eru allmörg í eyjunum, sérstaklega við Vestmanna á
Straumey. Þessi göng eru flest um 2 m í þvermál og nokkurra tuga til nokkur hundruð metra
löng. ön göngin eru að mestu leyti gerð í basalt. Hugmyndir eru uppi um stórfellda
aukningu í jarðgangagerð af þessu tagi.

Þriðji og jafnframt langstærsti flokkur jarðganga í eyjunum er veggöng. Í töflu 1 er listi
yfir öll veggöng sem gerð hafa verið til þessa. Fyrstu veggöngin voru tekin í notkun árið 1963
(Trongisvogur - Hvalba á Suðurey) og síðan hefur gerð vegganga verið nokkuð samfelld og
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ný göng tekin í notkun á 1-6 ára fresti. Alls hafa verið gerðir um 13 600m af veggöngum
eða um 650m á ári að jafnaði frá 1963en það samsvarar rúmlega einum Oddsskarðsgöngum
á ári.

Jarðgangagerðin var í höndum danskra verktaka (aðallega Phil og Sön) allt fram að
gerð Karlseyjarganganna en þá tóku Færeyingar sjálfir við (Landsverkfröðingurin).
Íslenskir verkfræðingar frá Efra-Falli (síðar Ístak) voru staðarverkfræðingar hjá Phil og Sön
við sum jarðganganna, Páll Sigurjónsson við fyrstu göngin (Trongisvogur - Hvalba) árin
1961-1963 og Ólafur Gíslason við bæði Borðeyjargöngin árin 1964-1967.

Þegar þetta er skrifað stendur veggangagerð yfir á tveim stöðum, á Karlsey (einbreið
göng) og í Leirvík á Austurey (tvíbreið). Áform eru uppi um enn frekari veggangagerð á
næstu árum og í töflu 2 er listi yfir fyrirhuguð veggöng sem höfundar fengu upplýsingar um.

Ekki eru gerðar miklar jarðfræðilegar rannsóknir á þeim stöðum, sem jarðgöng eru
fyrirhuguð, saman borið við undirbúning við jarðgangagerð á Íslandi. Ástæðan er aðallega
sú hve jarðfræði eyjanna er einföld og berglög regluleg og samfelld. Samráð er haft við
jarðfræðing (Jóan nes Rasmussen) sem bendir á heppilegustu staðsetningu ganga með tilliti
til jarðfræðilegra aðstæðna.

Tafla 1.
Veggöng í Færeyjum, júní 1983.

Lengd Hæð Breidd Tekin í
Staðsetning (m) (m) (m) notkun

ÁStraumey:
Leynarjarðgöng .......... , . 760 7 9 1977

Á Austurey:
Austureyjarjarðgöng . 2500 7 8,5 1976
Leirvíkurjarðgöng .......... 600 6,8 7,2 1984
(verða 2200)

Á Borðey:
Klakksvík-Árnafjörður ... 1700 3,5-4 4 1967
Árnafjörður-Norðtóftir 2100 4 4-4,5 1967

Á Karlsey:
Miklidalur-Ritudalur ... ............ 1100 6 4.5 1982
Ritudalur- Villingadalur ............. 700 6 5 1981
Villingadalur-Hattardalur 1200 6 5 1980

Á Suðurey:
Trongisvogur-Hvalba ......... 1450 4 4,5-5 1963
Hvalba-Sandvík 1500 4 4,5 1970

Samtals 13610

Tafla 2.
Fyrirhuguð veggöng í Færeyjum, júní 1983.

Staðsetning
Lengd*

(m)
Hæð
(m)

Breidd
(m)

Á Karlsey:
Miklidalur- Tröllanes ..
(byrjað '83)

Á Konuey:
Konuey-Haraldssund .

ÁStraumey:
Kaldbaksfjörður-Kollafjörður .

2500 5,5 4,5

2000 5,5 4,5

3000 7 7,2

"Lengd, breidd og hæð er áætlað af höf.
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Þar eru þrjú atriði sem mestu máli skipta: 1) Reynt er að láta jarðgöngin liggja í sem
allra fæstum jarðlögum. 2) Halli ganganna er hafður sem næst halla jarðlaganna í
gangastefnuna. 3) Reynt er að forðast sprungubelti. Ef ekki er hægt að komast hjá
sprungubeltum er leitast við að haga hlutum þannig að göngin skeri þau sem þverast. Þessi
sprungubelti ("lamellar zones") eru mjög algeng í berggrunni eyjanna. Þau eru jafnan nær
lóðrétt, oftast 1-5 m breið, samfelld og sjást oft vel á yfirborði sem gjár ("gjógvir").

Yfirgnæfandi hluti allra vegganga á eyjunum liggur í massífu basalti. Bergtæknileg
vandamál við gangagerðina hafa verið fá og.fæst alvarleg. Helst hafa komið upp erfiðleikar
þegar byrjað er á göngum vegna lélegrar stæðni þar sem þekja er þunn. Einnig hafa
sprungubelti verið til vandræða á stöku stað (aðallega erfiðleikar við borun) þar sem berg er
mikið sprungið og losaralegt og bergþekja þunn. Vatnsleiðandi sprungur og sprungubelti
hafa einnig verið til trafala á stundum. Að öðru leyti má segja að jarðgangagerð í eyjunum
hafi gengið vel.

Hér á eftir er stuttlega gerð grein fyrir jarðfræðilegum aðstæðum í öllum veggöngum
eyjanna og síðan reynt að bera þær saman við aðstæður hérlendis.

Samanburður á jarðfræðilegum aðstæðum á Íslandi og í Færeyjum.

Þegar bera á saman jarðfræðilegar aðstæður við jarðgangagerð á Íslandi og í Færeyjum
eru mörg atriði sem máli skipta og nánast útilokað að gefa algilda og stuttorða niðurstöðu.
Við höfum séð hér að framan að aðstæður við gangagerð í Færeyjum eru í heild nokkuð
svipaðar frá einum stað til annars enda eru öll veggöng eyjanna nema ein í sömu
basaltsyrpunni. Öðru máli gegnir um aðstæður hérlendis sem eru mjög breytilegar. Þetta
endurspeglar vel þann meginmun sem er á jarðfræði Færeyja og Íslands. Jarðfræði Færeyja
er mun einfaldari og reglulegri en hér á landi og þessi staðreynd gerir nánast ókleift að bera
saman aðstæður annars vegar í Færeyjum og hins vegar á Íslandi. Nær væri að bera saman
aðstæður í Færeyjum og á einstökum stöðum hér á landi.

Þau atriði, sem mestu máli skipta þegar bera á saman jarðfræðilegar aðstæður til
jarðgangagerðar, eru eftirfarandi:

1. Regla í uppbyggingu jarðlagastafla.
2. Þykkt og samfelldni jarðlaga.
3. JarðlagahalIi.
4. Brotalínur.
5. Berggerðir og tæknilegir eiginleikar (berggæðamat).

1. Ljóst er að Færeyjar hafa vinninginn varðandi fyrsta atriðið, þ. e. að jarðlagastaflinn í
eyjunum er almennt séð mun reglulegri og einfaldari í allri uppbyggingu heldur en sá
íslenski. ÞÓ er íslenski staflinn sums staðar nokkuð reglulegur, sérstaklega á tertíerum
svæðum (s. s. víða á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum).

2. Þykkt og samfelldni jarðlaga er að jafnaði hagstætt í Færeyjum og sum jarðgöngin þar
liggja í einu og sama jarðlaginu um langan veg. Að vísu eru flest veggöng eyjanna í
dyngjubasaltsyrpu (mið-seríu) sem víða er gerð úr 0,5-2,0 m þykkum hraunbeltum en
hver goseining er oft 20-30 m þykk. Lagamót með þykkum gjallkarga og skörpum
mörkum basalts og setlaga eru því sjaldgæf í göngunum.

Hérlendis er þessu farið á ýmsan hátt. Sums staðar eru jarðlög þykk og samfelld,
t. d. í Oddsskarði og Ólafsfjarðarmúla, en annars staðar eru þau þunn og breytileg,
t. d. á Breiðadalsheiði, yfir 500 my. S., og fyrirhuguðu jarðgangasvæði Blönduvirkjun-
ar. Berggrunnur hér á landi er mun yngri en í Færeyjum og þar af leiðandi eru lagamót
oft og tíðum skarpari og oft með illa samlímdum gjallkarga.

3. JarðlagahalIi í Færeyjum er að jafnaði hagstæður á þeim stöðum þar sem jarðgöng eru.
Hallinn er yfirleitt lítill (1-5 gráður) og oftast hefur tekist að gera jarðgöngin þannig að
þau fylgja hallanum og fara jafnan í gegnum fá jarðlög.
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Hé'fá landi er jarðlagahalIi mun breytilegri en í Færeyjum. Sums staðar eru jarðlög
nær lárétt (aðallega á kvartíerum svæðum, t. d. við Neðra-Sog) en annars staðar er
hallinn upp í 30 gráður og allt þar á milli. Sem dæmi er hallinn um 3 gráður í
Oddsskarði, 6-8 gráður við Laxárvirkjun og 13-28gráður í Strákafjalli. Hallastefnan
skiptir að sjálfsögðu einnig miklu máli. Að öðru jöfnu er yfirleitt reynt að láta jarðgöng
fylgja halla viðkomandi jarðlaga (Oddsskarð) eða láta þau vera sem næst striki jarðlaga
ef hallinn er mikill (Strákar) þannig að göngin skeri sem fæst jarðlög.

4. Brotalínur eru mjög algengar í Færeyjum (þ. e. samfelldar sprungur og sprungubelti) og
hafa valdið vandræðum við jarðgangagerð. Þar er aðallega um að ræða svokallaðar
.Jarnellar zones" eða sprungu belti sem eru oft 0,5-2,0 m þykk, jafnan nær lóðrétt og
mjög samfelld. Þessi fyrirbæri eru fátíð hérlendis. Á móti kemur að í íslenska
berglagastaflanum eru misgengi afar algeng og geta valdið vandræðum sérstaklega ef
stefna þeirra er svipuð stefnu jarðganga og einnig ef þau leiða mikið vatn. Enn fremur
er algengt að berggerð breytist um misgengin bæði vegna þess að berglögin standast
ekki á og vegna breksíu sem oft er í misgengjunurn. Misgengi eru fátíð í jarðgöngum í
Færeyjum.

Berggangar eru algengir bæði í Færeyjum og hér á landi en þeir hafa ekki orðið til
trafala við jarðgangagerð. Að sjálfsögðu er ætíð reynt að haga legu jarðganga þannig að
þau skeri brotalínur sem þverast ef ekki er hægt að komast hjá þeim.

5. Áður var nefnt að berggerðir á Íslandi væru mun fjölbreyttari að gerð og eiginleikum en í
Færeyjum. Öll göng. sem skoðuð voru í eyjunum. eru í svipuðu dyngjubasalti nema ein
sem eru í þóleítbasalti. Á Íslandi hafa jarðgöng verið gerð í margs konar berg, svo sem
ýmsar tegundir basa Its frá stórstuðluðu til smástuðlaðs (kubbaberg), basaltbreksfu,
kargaberg (lagarnótakarga), andesít , bólstraberg, móberg, móbergsbreksíu, túff,
jökulberg, sandstein og siltstein. svo það helsta sé nefnt. Hlutur stuðlaðs basaits er þó
stærstur.
Segja má að það séu aðeins þrjár sambærilegar berggerðir sem koma fyrir í jarðgöngum

bæði hérlendis og í Færeyjum. Það eru fyrst og fremst stuðlað basalt en einnig kargaberg og
millilög úr setbergi .

Í kafla 9 var sýnt fram á að tæknilegir eiginleikar stuðlaðs basaits í Færeyjum og víða
hérlendis (sprungutíðni og berggæðamat) eru svipaðir. Ummyndun nokkurra sýna úr
jarðgöngum í Færeyjum var athuguð með smásjárskoðun. Ljóst virðist að flest sýni flokkast í
mesólítskólesít- og laumontít-ummyndunarbeltin. Þetta samsvarar því ummyndunarstigi sem
algengt er í basalti neðan 100 m y. s. á Austfjörðum á Íslandi. Á Vestfjörðum og Mið-
Norðurlandi er basaltið líklega heldur minna ummyndað. Ummyndun af þessu tagi gerir
basaltið ekki að verra jarðgangabergi nema síður sé. "Hæfilega" um myndað basalt er oft
betra jarðgangaberg en ferskt basalt.

Eiginleikar kargabergs (lagamótagjallkarga), sem fram kemur sums staðar í göngum í
Færeyjum. eru ekki ósvipaðir eiginleikum kargabergs á sumum tertíerum svæðum hérlendis.
ÞÓ er kargabergið í Færeyjum yfirleitt meira sambrætt og stundum jafnvel hreint klepraberg
án gjalls. Kargaberg frá kvartíerum svæðum hér á landi er jafnan mun gjallkenndara og
lausara í sér (klastískt) og þar af leiðandi verra jarðgangaberg.

Setlög eru mjög fátíð í jarðgöngum í Færeyjum en eiginleikar þeirra virðast vera mjög
svipaðir eiginleikum túffsandsteinslaga sem algeng eru í tertíera bergstaflanum hérlendis.

Segja má að þær jarðfræðilegu aðstæður í Færeyjum, sem lýst hefur verið hér að framan,
séu svipaðar og sums staðar á Íslandi, sérstaklega í tertieru bergi, og þar af leiðandi eru
mestar líkur á að finna sambærilegar aðstæður á Vestfjörðum, Norðurlandi vestan
Bárðardals og Austfjörðum.

Ljóst er að lítil skynsemi er í því að bera saman almennar jarðfræðilegar aðstæður við
jarðgangagerð annars vegar hér og hins vegar í Færeyjum. Til þess er jarðfræði þessara
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landa of ólík. Vitlegast er að bera saman jarðfræðilegar aðstæður í Færeyjum annars vegar
og aðstæður á ákveðnum stöðum á Íslandi hins vegar, t. d. jarðlög eða jarðlagasyrpur á
fyrirhuguðum eða hugsanlegum jarðgangaleiðum. Frekari athuganir á hugsanlegum jarð-
gangaleiðum hérlendis eru nauðsynlegar til að slíkur samanburður sé gerlegur.

Fylgiskjal II.

JARÐFRÆÐI ÓLAFSFJARÐARMÚLA OG
JARÐFRÆÐILEGAR AÐSTÆÐUR VIÐ JARÐGANGAGERÐ

Eftir Svein Björnsson.

Inngangur.
Vegna fyrirhugaðra jarðganga gegnum Ólafsfjarðarmúla hefur Vegagerð ríkisins staðið

að rannsóknum á jarðfræðilegum aðstæðum á gangasvæðinu árin 1981-1983. Fyrsta árið
annaðist Raunvísindastofnun Háskólans rannsóknirnar undir stjórn Þorleifs Einarssonar
jarðfræðings. Að þessum frumathugunum loknum var samin bráðabirgðagreinargerð um
jarðfræði Ólafsfjarðarmúla og jarðfræðilegar aðstæður við jarðgangagerð þar (Þorleifur
Einarsson og Sveinn Björnsson 1981). Árin 1982-1983 hefur Vegagerð ríkisins unnið sjálf
að rannsóknum undir stjórn Hreins Haraldssonar jarðfræðings. Verkefnið er jafnframt
unnið að hluta sem fjórða árs ritgerð við Háskóla Íslands og er Þorleifur Einarsson
umsjónarmaður þess. Rannsóknirnar hafa undir lokin einkum beinst að rúmlega þriggja km
löngum jarðgöngum milli Kúhagagils og Hraunslækjar (Tófugjár).

Ágrip.
Rúmlega 20 jarðlagasnið voru skoðuð í Ólafsfjarðarmúla árin 1981 og 1982 og boraðar

fjórar rannsóknarborholur sumarið 1982 til þess að kanna jarðlagaskipan kringum ganga-
munna og víðar. Enn fremur var lega og stærð misgengja og bergganga skráð. Á grundvelli
þessara upplýsinga voru teiknaðar þverskurðarmyndir við munna og eftir gangaleiðum.

Jarðlög í Ólafsfjarðarmúla eru tertíer að aldri. Þar skiptast á basaltlög og rauð millilög.
Berggangar liggja nær lóðrétt gegnum jarðlagastaflann. Alls voru 42 basaltlög skoðuð, frá
sjávarmáli upp í 500 m hæð. Meðalþykkt þeirra er 13m. Meðalþykkt rauðra millilaga er um
0,6 m og eru þau 2,7% af jarðlagastaflanum. Bergtegundir í fjallinu eru basaltgerðirnar
þóleít, dílabasalt og ólivínbasalt.

Berggangar eru algengir á svæðinu. Þeir stefna flestir N-S og er meðalþykkt þeirra 6 m
en þeir þykkustu eru um 20 m þykkir. Flestir eru gangarnir margskiptir og smástuðlaðir.
Berggangar eru um 4% af berginu við sjávarmál.

Fjöldi misgengja er á svæðinu og er lóðrétt höggun um einstaka misgengi allt að 70 m.
Meðalhöggun um misgengi er rúmlega 11 men 85% af misgengjunum, sem mæld voru, eru
minni en 15 m. Stefna misgengja á svæðinu er óreglulegri en stefna bergganga. Hluti
misgengjanna hefur svipaða stefnu og berggangarnir , þ. e. N-S stefnu og tíu dæmi fundust
um það að berggangur og misgengi fylgdust að. Um helmingur misgengjanna hefur nokkuð
aðra stefnu, á bilinu 29(}-340°, eða NV-SA. Misgengisbreksía sést á misgengisflötum
nokkurra misgengja sem eru flest stærri en 15 m.

Jarðlagahalli er til SV um 5° á gangasvæðinu eða um 1,so til NV í stefnu jarðganganna
sem er nokkru meira en halli þeirra jarðgangaleiða sem litið var á.

Vegna fjölda misgengja í fjallinu er ekki unnt að fylgja einu basaltlagi við gangagerðina
þótt sömu lög sé að finna við báða munna. Vitneskja um stærð og staðsetningu misgengja,
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bergganga og basaltlaga á gangaleiðinni er takmörkuð og gefa því rannsóknir þessar óljósa
mynd af jarðfræðilegum aðstæðum á jarðgangaleiðinni.

Bornar eru saman tvær jarðgangaleiðir. Jarðgangaleið I er 3075 m löng frá Kúhagagili
að Hraunslæk norðan borholu OM-log virðist fýsilegri með tilliti til jarðfræðilegra
aðstæðna. Jarðgangaleið II er 3200 m löng frá Kúhagagili að Hraunslæk sunnan borholu
OM-1 (neðan útskots á vegi). Þessi möguleiki er síðri með tilliti til jarðfræði svæðisins við
Hraunslæk, en aðkoma að munna er betri og snjóflóðahætta er minni þar.

Búast má við að jarðgöngin liggi að meira eða minna leyti í átta basaltlögum sem með
hliðsjón af kjarnaheimtu og berggæðamati eru ekki mjög sprungin miðað við tertíert basalt
almennt. Rauð millilög og gjallkargi efst í basaltlögunum virðast vera nokkuð misjöfn að
gæðum. Með tilliti til reynslu við fyrri jarðgangagerð má almennt reikna með að berggangar
valdi ekki vandræðum, en búast má við að styrkingar sé þörf við stærri misgengi og líklega
þar sem jarðgöng skera millilög.

Fylgiskjal III.

JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR Á VESTFJÖRÐUM VEGNA
HUGMYNDA UM JARÐGÖNG

Eftir Hrein Haraldsson og Svein Björnsson.

Niðurstöður.
Eins og fram kemur í inngangi er frumathugun þessi bundin við nokkra fyrir fram

ákveðna staði en ekki heildarkortlagningu alls svæðisins enda væri slíkt bæði kostnaðar-
samt og tæki langan tíma. Þessir staðir voru einfaldlega valdir eftir hæðarlínukortum þar sem
styst var að fara í gegnum fjöll miðað við ákveðna hæð á jarðgangaopum. Að sjálfsögðu
fékkst þó einnig almenn mynd af berggrunninum á svæðinu og aðstæðum til jarðgangagerð-
ar á fleiri stöðum. Í stuttu máli sagt er samkvæmt þessum frumathugunum ekkert sem bendir
til að jarðfræðilegar aðstæður séu heppilegri á öðrum stöðum en þeim sem hér voru teknir
fyrir, enda þyrftu þær að vera mun betri til að vega upp á móti aukinni gangalengd.

Almennt séð virðist bergið á svæðinu vera a. m. k. miðlungsgott til jarðgangagerðar.
Berggrunnurinn er reglulega upphlaðinn og engar megineldstöðvar , innskot eða önnur
óregla á gangaleiðum. Basaltið er yfirleitt ekki mjög sprungið og misgengi eru fátíð. Hins
vegar verður ekki komist hjá því að göng liggi í fleiri en einu lagi og oft í mörgum lögum.
Þótt setlög milli hraunlaga séu víða þunn eða engin eru þó til staðir þar sem 1-2 m þykk
rauð lög lenda í göngum. Eins og víðast annars staðar á blágrýtissvæðum landsins eru það því
lagmót hraunlaga og setlög milli þeirra sem eru líklegust til að valda erfiðleikum við
jarðgangagerð en ekki basaltið sjálft. Aðstæður við vegalagningu að hugsanlegum jarð-
göngum hafa lítið verið skoðaðar enn.

Með tilliti til allra aðstæðna virðist vænlegast að hyggja að eftirfarandi leiðum til að
tengja Önund arfjörð, Súgandafjörð og Ísafjörð með jarðgöngum:

Úr Önundarfirði frá Þverdal (við Breiðadal180 m y. s.) að Botnsdal í Súgandafirði (200
my. s.), um 4800 m löng göng.
Úr Súgandafirði frá Botnsdal (150 m y. s.) í Tungudal (100 m y. s.) inn af
Ísafjarðarkaupstað, um 4400 m löng göng.
Alls þyrfti því um 9200 m jarðgöng og fjóra munna til að tengja þessa staði.
Við kostnaðaráætlun eru engin áreiðanleg gögn til sem unnt er að byggja á og verða

varla fyrr en reynslutölur koma frá jarðgangagerð hér á landi þar sem notuð eru tæki og
tækni sem til eru (Blanda, Ólafsfjarðarmúli). Í stórum dráttum eru jarðfræðilegar aðstæður á
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þessum leiðum svipaðar og í Ólafsfjarðarmúla þótt þar sé jarðfræðin betur þekkt vegna
ítarlegri rannsókna. Ef einingarverð það, sem notað var í frumáætlun um jarðgöng í
Ólafsfjarðarmúla 1980, er fært fram til verðlags í apríl 1984 kostar hver km í göngum 90
millj. kr. og hver gangamunni (miðað við 100 m forskála) 15 millj. kr. Heildarverð
jarðganga og munna í þessum tveim göngum á Vestfjörðum yrði því um 900 milljónir kr.,
auk vegalagningar að göngum og hugsanlegs kostnaðar vegna loftræstingar.

Fylgiskjal IV.

JARÐFRÆÐIRANNSÓKNIR Á AUSTFJÖRÐUM VEGNA
HUGMYNDA UM JARÐGÖNG

Eftir Hrein Haraldsson og Svein Björnsson.

Niðurstöður.
Í frumathugun þessari var lögð áhersla á að kynna sér jarðfræðilegar aðstæður í nánd

við nokkrar jarðgangaleiðir, sem ákveðnar voru við skoðun á hæðarlínukortum, og fyrstu
skoðun á vettvangi. Við skoðun og kortlagningu á jarðlagastaflanum á þessum stöðum
fékkst svo yfirlit yfir jarðlög sem vegna jarðlagahalla eru víða komin neðst í fjöll utan við
þessar jarðgangaleiðir. Í heild má segja að þótt auðvitað sé langt frá því að öll fjöll á
Austfjörðum hafi verið skoðuð nái athugunin tillíklegustu möguleikanna og þess að aðrar
jarðgangaleiðir yrðu lengri.

Þeir þættir, sem einkum þarf að hafa í huga við ákvörðun á legu jarðganga í lagskiptum
bergmyndunum eins og hér á landi, eru:
a. að láta jarðgöngin liggja í sem fæstum jarðlögum og sem þynnstum millilögum,
b. að halli í jarðgöngum sé sem næst halla jarðlaga í gangastefnu,
c. að jarðgöng skeri ríkjandi sprungu-, misgengja- og berggangastefnu sem þverast,
d. að berggæði, fjöldi og gerð sprungna, ummyndun o. fl. sé sem hagstæðast.

Basaltlög á svæðinu hafa víða u. þ. b. 10 m meðalþykkt og er það nokkuð hagstætt. Í
flestum jarðgangamöguleikum þarf þó að reikna með að göngin liggi í meira en fimm lögum,
oft 15-30 og jafnvel meira. Setlög, oftast rauð millilög, milli hraunlaga eru víðast þunn, eða
innan við 0,5 m, en gjallkargi er víða nokkuð þykkur og oft laus í sér. Má því reikna með
töluverðum styrkingum, einkum þar sem slíkt berg er í lofti jarðganga. Einn jarðganga-
möguleiki, milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, gæti hugsanlega verið að öllu eða miklu
leyti í heillegu bergi, en þar eru líka hættulega þykk millilög (túfflög) bæði ofar og neðar í
jarðlagastaflanum sem tryggja þyrfti að lentu ekki í göngum vegna misgengja eða þess
háttar.

Jarðlagahalli er víðast 3-50 til V-SV og hagstæðast að nokkuð lárétt göng liggi þvert á
þá stefnu (N-S, NV-SA) til að vera í sem fæstum lögum. Þetta er að sjálfsögðu oft útilokað
vegna annarra aðstæðna. Misgengi eru fátíð en stefna þeirra, eins og bergganga, er víðast
hvar nálægt N-S, en það er slæmt vegna þess að þau yrðu lengi í göngum ef þau lentu þar á
annað borð.

Berggæði, þ. e. sprungur, ummyndun og þess háttar, eru víðast þokkaleg á íslenskan
mælikvarða, t. d. er basaltið víða stórstuðlað og bergið nokkuð ummyndað án þess að vera
markið.

Eins og fram kemur í skýrslu þessari er mögulegt að gera jarðgöng á flestum þeirra
staða, sem voru skoðaðir, með tilliti til jarðfræðilegra aðstæðna. Í grófum dráttum má segja
að stefna jarðganga miðað við jarðlagahalla sé sá þáttur sem getur haft mest að segja um

10



hagkvæmni valkosta, auk gangalengda. Ástand bergsins og lagþykkt eru nokkuð áþekk á
öllu svæðinu, fyrir utan þau atriði sem talin eru upp sérstaklega hér að framan.

Í meðfylgjandi töflu eru dregnar saman helstu upplýsingar um þá jarðgangamöguleika
sem skoðaðir voru á Austfjörðum. Við kostnaðaráætlun eru engin áreiðanleg gögn til sem
unnt er að byggja á og verða varla fyrr en reynslutölur koma frá jarðgangagerð hér á landi
þar sem notuð eru tæki og tækni sem til eru (Blanda, Ólafsfjarðarmúli). Í stórum dráttum
eru jarðfræðilegar aðstæður á þessum leiðum svipaðar og í Ólafsfjarðarmúla þótt þar sé
jarðfræðin betur þekkt vegna ítarlegri rannsókna. Ef einingarverð það, sem notað var í
frum áætlun um jarðgöng íÓlafsfjarðarmúla 1980, er fært fram til verðlags í apríl 1984 kostar
hver km í göngum 90 millj. og hver gangamunni (miðað við 100 m forskála) 15millj. Þessar
tölur er unnt að nota sem fyrstu viðmiðun og margfalda með gangalengd í töflunni. Auk
þessa kemur svo kostnaður vegna vegalagningar að göngum og hugsanlegs kostnaðar við
loftræstingu.

Tafla 3.
Kannaðir jarðgangamöguleikar .

Lengd Hæð munna Fjöldi Meðalþykkt
ím yfir sjó basaltlaga basaltlaga

Seyðisfjörður - Mjóifjörður I ............... 5400 120/5 7-8 10 m
Seyðisfjörður - Mjóifjörður II ............... 5500 100/5 15 10m
Mjóifjörður - Norðfjörður I ... ............ . 3000 200/110 5 óvíst
Mjóifjörður - Norðfjörður II .......... 6500 10/160 u. þ. b. 20 u. þ. b. 9 m
Mjóifjörður- Norðfjörður III ... . ........ 6800 20/160 6 u. þ. b. 10 m
Norðfjörður- Eskifjörður ............ 6000 230/20 u. þ. b. 30 óvíst
Reyðarfjörður - Fáskrúðsfjörður ............ 5300 1301150 1-4 20-40 m
Undir Fjarðarheiði ....................... 12600 200/150 15-20 u. þ. b. to m
Mjóifjörður - EyvindarárdaIur ...... 9000 100/200 80-100 u. þ. b. 10m
Fáskrúðsfjörður - Stöðvarfjörður ............ 5000 150/100 óvíst óvíst
Stöðvarfjörður - Breiðdalur ................ 3600 óvíst óvíst óvíst
Skógdalur (Reyðarfjörður) - Breiðdalur .... 9500 200/200 óvíst óvíst

Fylgiskjal V.

ATHUGUN Á BÆTTU VEGARSAMBANDI MILLI VOPNAFJARÐAR OG HÉRAÐS
Eftir Einar Þorvarðarson.

Niðurlag.
Ljóst má vera að gott vegarsamband allt árið milli Vopnafjarðar og Héraðs fæst ekki

nema með jarðgöngum úr Böðvarsdal yfir í Jökulsárhlfð.
Leiðin milli Vopnafjarðar og Egilsstaða er mest öll á láglendi, nema hvað jarðgöng

mundu liggja í 100-200 m hæð, eftir því hvaða kostur yrði valinn.
Vegalengdin styttist um u. þ. b. 10 km frá því sem nú er yfir Hellisheiði (97).
Jarðgöngin eru hins vegar mjög löng og þar af leiðandi dýr svo að hér er vart um

raunhæfan kost að ræða í náinni framtíð.
Leiðirnar austan Möðrudalsfjallgarða og yfir Smjörvatnsheiði eru nánast útilokaðar

vegna þess hversu stór hluti þessara leiða liggur hátt yfir sjó.
Mjög dýrt yrði að halda leiðum yfir Hellisheiði alltaf opnum vegna hæðar, bratta og

snjóþunga. og nánast útilokað yfir háveturinn þrátt fyrir vel uppbyggðan veg.
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Hvað varðar leiðir um Fagradal verður að telja vegagerð fyrir Búr með vegfyllingu í sjó
fram mjög erfiða og vafasama framkvæmd. Gera þarf umfangsmiklar athuganir og prófanir
ef þá leið á að skoða frekar . Ávinningur yrði fremur takmarkaður þar sem vegurinn fer upp í
400 m hæð á Fönn. Jarðgöng undir Fönn til þess að bæta úr þeim ágalla eru óálitleg vegna
erfiðra jarðfræðilegra aðstæðna.

Eftir stendur þá leiðin yfir Fönn og yfir Búr. Vegagerð er tiltölulega viðráðanleg bæði
hvað varðar framkvæmd og kostnað.

Vegalengdin milli Egilsstaða og Vopn afjarðar lengist um tvo km frá því sem nú er yfir
Hellisheiði. Tvisvar fer vegurinn upp í 400 m hæð og um 15 km eru með 10% halla.

Kostnaðarsamt verður því að halda þessari leið opinni yfir veturinn og viðbúið að
umferð verði mjög lítil að vetrarlagi.
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Fylgiskjal VI.

JARÐGÖNG Á ÍSLANDI
Berggæðamat.

Eftir Björn A. Harðarson.
Formáli.

Mikilvægur þáttur í athugunum vatnsorkudeildar á virkjunarkostum eru rannsóknir og
mat á bergi með tilliti til jarðgangagerðar þar sem mikill hluti vatnsvega og annarra
mannvirkja er neðanjarðar í mörgum vatnsorkuverum. Fyrir fjórum árum var tekið í notkun
á vatnsorkudeild tölulegt bergflokkunarkerfi af erlendum uppruna. Talið var að kerfið gæti
orðið mikilvægt hjálpartæki við gæðamat og samanburð á bergi með tilliti til jarðgangagerð-
ar. Kerfisbundin greining samkvæmt þessu kerfi hefur verið framkvæmd á bergi frá flestum
næstu virkjunarstöðum hér á landi. Töluverð vinna hefur verið lögð í aðlögun kerfisins að
íslenskum aðstæðum og í þessari skýrslu er gerð grein fyrir athugunum í nær öllum
jarðgöngum sem gerð hafa verið hérlendis. Hér er um áfangaskýrslu að ræða þar sem enn
hefur lítil reynsla fengist á hæfni þessa kerfis til að segja fyrir um hegðun og stæðni íslensks
bergs í jarðgöngum.

Mjög mikilvægt er að sú reynsla, sem fæst við gerð næstu jarðganga hérlendis, verði
nýtt eins og frekast er unnt í þágu þessa flokkunarkerfis þar sem kostir þess eru ótvíræðir.
Þar má helst nefna eftirfarandi:
1. Á forhönnunarstigi hjálpar kerfið til að velja milli mismunandi jarðgangaleiða.
2. Kostnaðaráætlanir varðandi styrkingaþörf í jarðgöngum ættu að verða áreiðanlegri ef

niðurstöður gæðamatsins eru hafðar til hliðsjónar.
Hins vegar ber að leggja áherslu á að berggæðamatið sem slíkt ákvarðar ekki styrkingar

á byggingarstigi. Slíkar ákvarðanir verða ætíð teknar á staðnum samhliða gangagerðinni en
berggæðamatið gæti þó verið einn af þeim þáttum sem hafðir eru til hliðsjónar.

Virðingarfyllst,

Haukur Tómasson,
forstjóri vatnsorkudeildar.

Inngangur.
Flestum sem unnið hafa við forrannsóknir vegna mannvirkjagerðar er ljóst hve erfitt er

að leggja hlutlaust mat á gæði bergs, sérstaklega með tilliti til jarðgangagerðar. Vegna þessa
er oft á tíðum vandkvæðum bundið að hanna neðanjarðarmannvirki fyrir fram og
sérstaklega torvelt að gera nákvæmar kostnaðaráætlanir. Undanfarinn áratug hafa nokkur
berggreiningarkerfi verið notuð erlendis til að ákvarða gæði bergs (rock mass quality) með
tilliti til jarðgangagerðar. Flest þessi kerfi byggjast á talnalegu mati á einstökum tæknilegum
eiginleikum bergs og á grundvelli þess er öllu bergi skipt í gæðaflokka og hverri bergeiningu
gefin ein heildareinkunn sem á að vera mælikvarði á stöðugleika viðkomandi bergs í
jarðgöngum.

Kerfisbundið mat á gæðum bergs til jarðgangagerðar hófst hér á landi 1980 á
vatnsorkudeild Orkustofnunar. Hugmyndin var sú að með slíku mati væri auðveldara að
bera saman mismunandi jarðgangaleiðir innan sama virkjunarsvæðis og einnig á milli
virkjunarsvæða. Berggreiningarkerfið sem varð fyrir valinu er norskt að uppruna, svokallað
Q-kerfi.
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Helstu kostir þess að meta berg á kerfisbundinn og tölulegan hátt eru eftirfarandi:
1. Með slíku mati er unnt að bera saman á markvissan hátt gæði mismunandi bergs á milli

staða og svæða. Einnig er unnt, eftir að framkvæmdum lýkur á einum stað, að yfirfæra
reynslu á talnaformi yfir á annan stað eða svæði.

2. Berggæðamatið virkar í raun sem eins konar: "tékklisti" þannig að við matið eru hin
margvíslegu atriði, er snerta gerð og eiginleika bergsins, skráð niður sem ella væri ekki
gert við hefðbundna kjarnagreiningu.
Helstu ókostir berggæðamatsins (Q-kerfisins) eru eftirfarandi:

1. Hér á landi er reynslan af notkun þessa kerfis afar takmörkuð, enn sem komið er. Þess
vegna er ekki ráðlegt að nota niðurstöður kerfisins nema á fyrri stigum rannsókna og
styrkingarspá kerfisins má ekki nota nema við áætlanagerð á forhönnunarstigum.

2. Gæðamatið útheimtir töluverða vinnu og virðist flókið fyrir byrjendur. Mismunandi
persónulegt mat og reynsla þeirra, sem framkvæma greininguna, veldur oft mismunandi
niðurstöðum. Vegna þessa er afar mikilvægt að greiningin sé gerð af mönnum
þjálfuðum í notkun kerfisins.
Síðan 1981 hefur allur borkjarni frá væntanlegum eða hugsanlegum jarðgangasvæðum

Blönduvirkjunar , Fljótsdalsvirkj unar , Sultartangavirkjunar , Búrfellsvirkjunar II, Vatns-
fellsvirkjunar og Kvíslaveitu verið greindur samkvæmt Q-kerfinu. Mikil áhersla hefur verið
lögð á að einfalda og samræma vinnubrögð við berggreininguna þannig að hinn mannlegi
þáttur í greiningunni verði sem allra minnstur. Þannig verða berggæðin (Q-gildin)
samanburðarhæf milli mismunandi jarðgangaleiða og svæða en ekki endilega kórrétt miðað
við upprunalega Q-kerfið. Niðurstöður berggæðamatsins hafa birst í ýmsum skýrslum
vatnsorkudeildar og í viðauka I er listi yfir allar skýrslur viðkomandi berggæðamatinu sem
gefnar hafa verið út af Orkustofnun.

Enn hafa engin jarðgöng verið gerð hérlendis síðan tölulegt berggæðamat var tekið upp
hér. Bein reynsla af hæfni þessa kerfis til að segja fyrir um hegðan og stæðni íslensks bergs
við jarðgangagerð (út frá mælingum á borkjörnum) er því mjög takmörkuð enn sem komið
er. Samt sem áður er talið að stigið hafi verið stórt skref fram á við með slíkri kerfisbundinni
greiningu bergs. Samanburður á mismunandi jarðgangaleiðum er nú mun auðveldari og
markvissari en áður. Einnig hefur safnast mikið af dýrmætum upplýsingum um gerð og
eiginleika íslensks bergs sem ella hefðu glatast, upplýsingum sem ættu að reynast mikilvægar
við jarðgangagerð á næstu árum og áratugum ef skynsamlega er á málum haldið. Í því
sambandi er mikilvægt að raunverulegar aðstæður í næstu jarðgöngum verði bornar saman
við niðurstöður berggæðamatsins á samsvarandi borkjörnum.

Liður í aðlögun Q-kerfisins að íslenskum aðstæðum voru mælingar í öllum jarðgöngum
hér á landi sem hægt var að komast í. Þessar mælingar voru gerðar árið 1981 og er
framkvæmd þeirra og niðurstöðum lýst í þessari skýrslu. Hluti þess berggæðamats sem hér er
greint" frá er orðinn úreltur að nokkru leyti þar sem kerfinu var breytt lítils háttar á
grundvelli þessara gagna. Samt sem áður þótti rétt að taka saman þessi gögn svo að hægt
væri að ganga að þeim öllum á sama stað.
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NEFNDARÁLIT

um tillöguna, frá atvinnumálanefnd.

Nefndin hefur fjallað um tillöguna og fengið umsagnir frá eftirtöldum aðilum: Fjárlaga-
og hagsýslustofnun, Orkustofnun, Fjórðungssambandi Vestfirðinga, Verkfræðingafélagi
Íslands, Vegagerð ríkisins, Fjórðungssambandi Norðlendinga og Samtökum sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu.

Í umsögn Fjárlaga- og hagsýslustofnunar kemur fram að áætlunin, eins og henni er lýst í
tillögunni, sé viðamikil og etlaust megi gera hana einfaldari og mundi hún þó nýtast við
ákvörðun í málinu. Mikilvægt sé að jarðgangagerð verði sett í samhengi við aðra vegagerð í
landinu og framlög ákvörðuð til málatlokksins í heild.

Í umsögninni kemur og fram að kostnaður við jarðgangagerð sé mjög mikill þrátt fyrir
bætta tækni. Með tilliti til stöðu vegamála hér á landi muni jarðgangagerð í einhverjum mæli
því koma mikið niður á uppbyggingu og endurbótum á vegakerfi nu nema heildarframlög til
vegamála verði aukin verulega. Miðað við fjárlagagerð allra síðustu ára sé svigrúm til
aukinna framlaga ekki fyrir hendi og verði fyrirsjáanlega ekki mikið á næstu árum.

í umsögn Vegagerðar ríkisins kemur fram að hún sé samþykk þeirri meginhugmynd
sem fram komi í tillögunni, þ.e. að gerð skuli langtímaáætlun um jarðgangagerð sem falli að
og verði hluti langtímaáætlunar í vegagerð. Vegagerðin bendir og á mikinn kostnað við
jarðgangagerð og að miðað við hina miklu þörf fyrir endurbætur á vegakerfinu sé því ekki
óeðlilegt að svo dýrar lausnir sem jarðgöng eru sitji nokkuð á hakanum.

Með tilvísun til þess sem að framan greinir leggur nefndin til að tillögunni verði vísað til
ríkisstjórnarinnar.

Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Jóhanna Sigurðardóttir og Þórarinn Sigurjónsson.

Undir nefndarálitið, sem dagsett er 9. apríl 1986, rita: Birgir Ísl. Gunnarsson, form.,
frsm., Garðar Sigurðsson fundaskr. , Eggert Haukdal, Björn Dagbjartsson og Kristín
Halldórsdóttir.

Fylgiskjal II.

Úr skýrslu nefndar um jarðgangaáætlun,
mars 1987.

Tillögur.
Verkefni og röðun þeirra.

Það er niðurstaða nefndarinnar að allmörg byggðarlög verði ekki tengd við vegakerfi
landsins og/eða við önnur nærliggjandi byggðarlög með fullnægjandi hætti nema með jarð-
göngum, yfirbyggingum eða öðrum álíka mannvirkjum.

Nefndin leggur til að byggðarlög þau, sem tengjast um eftirtalda fjallvegi, eigi að hafa
forgang við slíka mannvirkjagerð, og sé röð verkefna sem hér segir:
1. Ólafsfjarðarmúli.
2. Botnsheiði og Breiðadalsheiði.
3. Fjarðarheiði og Oddsskarð.
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Aðrir fjallvegir, sem nefndin hefur skoðað (Hálfdán, Hellisheiði), koma að hennar
mati þá fyrst til greina með jarðgöng eða önnur álíka mannvirki þegar ofangreindum
samgöngutálmum hefur verið rutt úr vegi.

Nefndin lítur á Botnsheiði og Breiðadalsheiði sem eitt samfellt verkefni. Fjarðarheiði
og Oddsskarð eru á hinn bóginn tvö aðskilin verkefni, en nefndin telur ekki unnt á þessu
stigi að taka afstöðu til þess hvor framkvæmdin eigi að vera á undan. Verður nánar vikið að
því síðar.

Á meðfylgjandi töflu er yfirlit um lengd jarðganga og hæð yfir sjó samkvæmt þeim
hugmyndum um lausnir sem liggja nú fyrir. Enn fremur er sýndur áætlaður kostnaður og
verktími, svo og kostnaður á ár. Einstökum stöðum og lausnum er lýst nánar í kafla 5.3.

Tafla 1.
Yfirlit yfir verkefni í jarðgangaáætlun.

(Kostnaður í millj. kr.)

Hæð Lengd Hæð Áætlaður Áætlaður Áætlaður
nú jarðganga jarðganga kostnaður verktími kostnaður

Fjallvegur m km m ár

Ólafsfjarðarmúli 260 3.4 70-130 510 3 170
Botnsheiði og ........ 516
Breiðadalsheiði ...... 610 9.2 130-200 1470 7 210
Fjarðarheiði ......... 620 12.3 200 1750 8 220
Oddsskarð .......... 632 5.6 200 880 4 220

Heildarlengd jarðganga samkvæmt áætluninni er um 30 km og kostnaður nálægt 4600
m.kr. Áætlaður framkvæmdatími er 22 ár og árlegur kostnaður um 200 m.kr.

Þær lausnir, sem hér eru settar fram, hafa verið valdar úr nokkrum útbótaleiðum sem
hfa verið skoðaðar lauslega og bornar saman. Lausnir þessar eiga það sammerkt að þær
leysa vel samgönguþörf milli byggðarlaga en eru dýrar. Ekki má líta á þessar hugmyndir að
lausnum sem neinar endanlegar tillögur um tilhögun mannvirkja. Nefndin leggur áherslu á
að rannsaka þarf aðstæður allar ítarlega áður en unnt er að gera slíkar tillögur. Við þær
rannsóknir beri m.a. að leita lausna sem ódýrari séu en leysi þó samgönguþarfir með
viðunandi hætti.

Verktími og kostnaður er hér miðaður við hefðbundna tækni í jarðgangagerð (þ.e.
áfangaborun og sprengingar) eins og hún gerist best um þessar mundir. Mikil þróun hefur
verið á þessu sviði undanfarið og má búast við að svo verði áfram. Mun hún væntanlega
leiða til aukinna afkasta og lækkandi kostnaðar. Þá hefur ný tækni (heilborun) rutt sér til
rúms undanfarið. Enn sem komið er hefur hún þó fyrst og fremst haft í för með sér aukin
afköst, en í miklu minna mæli haft áhrif á kostnað. Hin nýja tækni hefur lítt eða ekki verið
reynd við svo óreglulegar jarðfræðilegar aðstæður sem víðast eru á Íslandi og er því ekki ljóst
hvort hún hentar hér. Það er þó skoðun nefndarinnar að fylgjast beri vel með þróun þessarar
tækni og athuga nánar möguleika hennar ef ráðast á í samfellda jarðgangagerð hér á landi.

Nefndin varpar fram nokkrum hugmyndum um leiðir til fjármögnunar. Skipta má
þessum leiðum í þrennt.
a. Fjárveitingar af vegáætlun.
b. Sérstakur skattur vegna jarðgangagerðar.
c. Gjaldtaka af vegfarendum um jarðgöng (veggjald).
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Það er mat nefndarinnar að skoða beri alla þessa kosti frekar og vænlegast sé að nýta þá
saman til að fjármagna jarðgangagerð. Af sérstökum sköttum telur hún helst koma til greina
fast gjald á hverja bifreið eða fastan orkuskatt á eldsneyti. Lántökur eru eðlilegar að því
marki sem tekjur af veggjaldi geta endurgreitt þær. Vegna þess að hér er um samfellt
langtímaverkefni að ræða, sem ekki skilar öðrum beinum tekjum í ríkissjóð, ættu lántökur
ekki að fara fram úr því marki.

Loks vekur nefndin athygli á því að rannsóknar- og undirbúningstími við jarðgangagerð
er langur. Er því nauðsynlegt að ákvarðanir séu teknar með góðum fyrirvara og jafnframt sé
útvegað fjármagn til rannsókna og annars undirbúnings.

Fylgiskjal III.

Steingrímur J. Sigfússon:

Hugleiðing um samgöngumál

einkum jarðgangagerð - eftir heimsókn til Færeyja.
(Þjóðviljinn, 6. október 1987.)

Ýmsa erlenda ferðamenn sem lagt hafa leið sína tillandsins hefur að vonum furðað á því
hversu litla rækt við Íslendingar leggjum við samgöngumál og uppbyggingu á því sviði í
samanburði við ýmislegt annað. Hvern, sem lítur yfir dæmigert einbýlishúsahverfi, virðir
fyrir sér bílaflotann á götunum, eða svo ekki sé nú minnst á ósköpin, bregður sér í verslun
eða banka, hlýtur að undra.

Hvers vegna hristist þessi þjóð, sem er nálægt heimsmeti í bílaeign, á einhverjum
verstum vegum sem um getur? Hvers vegna lendum við, sem fljúgum flestum þjóðum meira
innanlands og milli landa, flugvélum okkar með sárafáum undantekningum á óhæfum
flugvöllum? Hvers vegna verjum við Ísleningar, sem eigum allt okkar undir fiskveiðum og
flutningum út og inn um hafnir landsins, ekki nema sem svarar andvirði nokkurra
íbúðarhúsa á ári til uppbyggingar á þessu sviði?

Svona mætti áfram spyrja um marga einstaka þætti samgöngumálanna, um skipulag eða
skipulagsleysi, stjórnun eða stjórnleysi og skilning eða skilningsleysi á mikilvægi samgangna.

En að lokum skal spurt, og er það aðalviðfangsefni þessarar greinar: Hvers vegna eru
ekki á Íslandi, fjöllóttu landi með vogskorinni strönd og miklum veðurhörkum, jarðgöng
notuð eða a.m.k. áformuð í stórum stíl til að leysa á einfaldasta, ódýrasta og notadrýgsta
máta úr samgönguvandamálum landshluta eins og Mið-Norðurlands, Vestfjarða og Aust-
fjarða?

Margt kemur til en þessar ástæður tel ég helstar:
1. Skilningsleysi á mikilvægi góðra samgangna og ónógar fjárveitingar.
2. Þekkingarleysi á tækniframförum við gerð jarðganga.
3. Alhæfingar út frá reynslu af fyrri jarðgangagerð á Íslandi, sem unnin var af vanefnum

við erfiðar aðstæður og leið fyrir tækjaskort, reynslu- og þekkingarleysi.
4. Skort á pólitísku þreki, framtíðarsýn og kjarki til að hugsa stærri hugsanir fyrir

framtíðina.
5. Uppslætti á fullyrðingum um gífurlegan kostnað samfara jarðgangagerð.
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Langtímastefnumörkun er undirstöðuatriði.
Jarðgangagerð er eðli sínu samkvæmt verkefni sem tekur tíma og naumast munu nema

allra bj artsýnustu menn reikna með því að unnið verði að mörgum göngum samtímis hér á
landi í nánustu framtíð. Það hefur því verið skoðun undirritaðs að forsenda þess að
skynsamlega verði staðið að þessum málum sé að mörkuð verði stefna og lögð niður lang-
tímaáætlun um framkvæmdir á þessu sviði. Með því móti ætti einnig að vera unnt að ná
breiðari pólitískri samstöðu og koma í veg fyrir hreppa- eða landshlutaríg um málið.

Undirritaður flutti á 107. löggjafarþingi 1984-1985 ásamt Sveini Jónssyni sem þá sat á
Alþingi fyrir Austfirðinga sem varaþingmaður Alþýðubandalagsins, allviðamikla þings-
ályktunartillögu um langtímaáætlun og stefnumörkun í jarðgangagerð. Tillögunni var vel
tekið af mörgum þingmönnum úr öllum flokkum, en hún hlaut þann aldurtila á þessu þingi
sem fleiri góð mál stjórnarandstöðuþingmanna að fá ekki afgreiðslu. því skal samt haldið
fram að tillagan með greinargerð og fylgiskjölum og þeim umræðum sem um hana urðu hafi
gert sitt gagn og orðið ýmsum nokkur skóli á þessu sviði. A.m.k. brá svo við að skömmu
eftir að þingi lauk vorið 1985 hóf þáverandi samgönguráðherra Matthías Bjarnason
fundayfirreið og skýrði þá frá því á fundum sínum að sér hefði dottið það snjallræði í hug að
láta gera langtímaáætlun um jarðgangagerð.

Hliðstæð tillaga, nokkuð aukin með nýjustu upplýsingum, var svo flutt aftur á 108.
þinginu 1985-1986. Tillagan fékk aftur góðar viðtökur og stuðning fjölda þingmanna auk
flutningsmanna sem að þessu sinni voru sex úr fimm flokkum. Einnig barst þingnefnd þeirri
sem um málið fjallaði fjöldi umsagna og voru þær jákvæðar með nánast þeirri einu
undantekningu að Fjárlaga- og hagsýslustofnun óttaðist að framkvæmdir sem í kjölfarið
leiddu myndu kosta peninga og var það skarplega athugað.

Engu að síður, þrátt fyrir þær viðtökur sem að framan greinir, treysti stjórnarmeiri-
hlutinn sér ekki til að gera meira en að vísa tillögunni til ríkisstjórnarinnar með þokkalega
jákvæðri umsögn. Hvort þar átti, sem oftar, hlut að máli sú staðreynd að málið var unnið
upp og borið fram af stjórnarandstöðuþingmanni verða aðrir að meta.

Nú hillir loks undir að alvöruframkvæmdir hefjist við jarðgöng sem hluta af vegakerfinu
er byrjað verður á göngum í Ólafsfjarðarmúla næsta sumar. Ríður á miklu að þar takist vel
til. Þeir sem bíða svo óþreyjufullir eftir því að röðin komi að þeim mættu gjarnan spyrja
yfirvöld samgöngumála hvað líði meðferð tillögu þeirrar um langtímaáætlun um jarðganga-
gerð sem vísað var til ríkisstjórnarinnar á vordögum 1986.

Svipmynd frá Færeyjum.
Færeyjar eru ekki aðeins einna líkast ar Íslandi af öðrum löndum vegna þess að þar býr

þjóð náskyld okkur. Jarðfræði eyjanna og staðhættir minna talsvert á aðstæður á
Vestfjörðum og Austfjörðum og erfiðleikar við að koma á góðum samgöngum eru mjög
hliðstæðir og þar er við að glíma. Undirlendi til byggingar flugvalla er lítið og aðflug erfitt og
vegi verður að leggja yfir háa og bratta fjallgarða ef ekki er valinn annar kostur. Þar skilur á
milli að Færeyingar hafa í yfir 20 ár verið önnum kafnir við að tengja byggðarlög og byggja
upp varanlegt og öruggt samgöngunet þar sem jarðgöng leika stórt hlutverk, sbr. með-
fylgjandi töflu frá færeyska landsverkfræðingnum. Við þrælumst með okkar malarvegi upp á
reginfjöll, samanber t.d. fjallvegi á Vestfjörðum, og eyðum svo ómældum fjárhæðum í snjó-
mokstur og erfitt viðhald á ári hverju.
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Jarðgöng í Færeyjum
skv. upplýsingum landsverkfræðingsins þar.

(Stærðir í metrum.)

Tekin í Hæð í Breidd
notkun Lengd göngum ganga

Hvalbartunnilin ................. 1963 1450 3.20 3.30
Árnafj arða tunnilin ............... 1965 1680 3.30 3.50
Hvannasudstunnilin .............. 1967 2120 3.30 3.50
Sandvíkartunnilin ............... 1969 1500 3.20 3.30
Nordskálatunnilin ............... 1976 2520 4.50 7.00
Leynatunnilin ................... 1977 760 4.50 7.00
Villingadalstunnilin .............. 1979 1193 4.50 3.50
Ritudalstunnilin ................. 1980 683 4.50 3.50
Mikladalstunnilin ................ 1980 1182 4.50 3.50
Leirvíkartunnilin ................ 1985 2238 4.50 7.00
Tröllanestunnilin ................ 1985 2248 4.00 3.50
Teymur í Djúpadal .............. 1985 220 4.00 3.50
Kunoyartunnilin ................. 1988 3031 4.60 3.50

Það væri of langt mál að fara hér út í ítarleg an samanburð á kostum þess og göllum að
gera jarðgöng annars vegar og leggja veg hins vegar ef tengja þarf byggðarlög eða byggðar-
lag vegakerfinu sem aðskilin/skilið er af mjóum en háum fjallgarði.

Öllum má þó ljóst vera að:
1. Jarðgöng eru varanleg lausn.
2. Jarðgöng leysa yfirleitt af hólmi erfiðari og hættulegri leiðir og þeim fylgja því þægindi

og öryggi í umferðinni.
3. Rekstrarkostnaður ganga er hverfandi samanborið við viðhald og snjómokstur á

fjallvegum.
4. Jarðgöng nýtast alla daga ársins á móti því að margir fjallvegir nýtast aðeins

sumarmánuðina og snjómokstursdaga á vetrum.
5. Jarðgöng spara geysilega orku og slit á tækjum. (Það kostar sitt af eldsneyti að lyfta

mörg hundruð tonna umferð um 300--500m eins og gert er á mörgum fjallvegum dag
hvern.)

6. Jarðgöng mundu í mörgum tilfellum hafa ómetanlega þýðingu við að auka félagsleg
samskipti, efla atvinnulíf og styrkja byggð. Þessi þáttur er ekki síst mikilvægur þó hann
sé síðasttaIinn og verði seint metinn til fjár.

Nokkur orð um kostnað.
Sú draugasaga hefur orðið ærið lífseig á Íslandi að jarðgangagerð fylgi svo óheyrilegur

kostnaður að það sé óðs manns æði að tala um slíkar framkvæmdir í stórum stíl. Þetta er í
fyrsta lagi rangt og í öðru lagi þeim mun undarlegra sem Íslendingar ráðast oftar í einstök dýr
samgöngumannvirki.

Það þykir ekki umtalsvert og er orðið meira en árlegur viðburður að brýr séu byggðar
eða göng grafin til þess að koma einni umferðaræð fram hjá annarri á Reykjavíkursvæðinu.
Ef mig misminnir ekki kostaði brúin yfir Kringlumýrarbraut, sem myndar hluta af
Bústaðaveginum, 70 millj. kr. á verðlagi síðasta árs. Ætli nýja brúin yfir Ölfusárósa kosti
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ekki a.m.k. 200 millj. kr. á núgildandi verðlagi og Borgarfjarðarbrúin framreiknuð einhvers
staðar nálægt einum milljarði, eitt þúsund millj. kr.

Jarðgöng, hvort heldur er í Ólafsfjarðarmúla, á Austfjörðum eða Vestfjörðum, yrðu
ekki fyrstu dæmin um einstök fjárfrek mannvirki í samgöngukerfinu og ekki þau síðustu
heldur. Við aðstæður eins og á Íslandi hljóta einstakir áfangar, sérstök erfið úrlausnarefni,
að verða dýrari en önnur og það er ekki gáfulegur mælikvarði á kostnað í þessu sambandi að
bera hann alltaf saman við hve leggja mætti langan beinan veg við góð skilyrði fyrir sömu
peninga.

Tölur frá Færeyjum.
Upplýsingar sem undirritaður fékk hjá færeyska landsverkfræðingsembættinu fyrir

nokkrum dögum um kostnað við nýjustu jarðgöng þar í landi gefa tilefni til að staldra við.
Jarðgöngin á Kunoy, sem verið er að vinna við frágang á, kostaði 10 millj. danskra kr. á

km að sprengja í gegn. Allur frágangur og malbikun á vegi gegnum göngin er áætlað að kosti
6 millj. danskra kr. á km í viðbót. Þetta gera 16 millj. danskra kr. á km (á u.þ.b. gildandi
verðlagi) í göngum sem eru 5,5 m að mestu breidd utan útskota (breidd vegar 3,5 m) og 4,6
m á hæð í fullri vegbreidd. Þetta gera rétt tæpar 90 millj. ísl. kr. á km í fullfrágengnum
göngum miðað við 5,6 ísl. kr. í þeirri dönsku. Með öllum þeim fyrirvörum sem skylt er að
hafa á slíkum samanburði og undirritaður er vel meðvitaður um, þá sýnist mér þetta benda
eindregið til þess að þegar fram líða stundir og við Íslendingar höfum yfir að ráða tækni,
reynslu, skipulagi og dugnaði á þessu sviði sambærilegu við frændur okkar Færeyinga, þá
getum við vænst þess að gera jarðgöng fyrir talsvert lægra verð á einingu en kostnaðaráætl-
anir Vegagerðarinnar hljóða upp á í dag (um 150 millj. kr. á km). Það skal strax tekið fram í
þessu sambandi að undirritaður gagnrýnir ekki sérfræðinga Vegagerðar ríkisins þó þeir séu
varkárir í gerð sinna kostnaðaráætlana. Miðað við stöðu þessara mála hér og allar aðstæður
er það skynsamlegt og rétt.

Kostnaður við gerð Leirvíkurganganna. sem eru veglegust færeyskra vegganga, varð
u.þ.b. 24 millj. danskra kr. á km á verðlagi ársins 1985. Þau göng eru 9,2 m að mestu breidd
(vegbreidd 7 m) og 4,6 m á hæð í fullri vegbreidd. Þetta gera um 135 millj. ísl. kr. á km á
færeysku verðlagi ársins 1985 og sést á þessu að jarðgöng eru mjög misdýr eftir því hvað í
þau er lagt.

Nú gera Færeyingar tilraunir með eins mjó göng og hægt er að komast af með til þess að
ná tveggja akreina vegi. Það er göng sem eru 8 m að mestu breidd (vegbreidd 6 m) og 4,6 m
á hæð í fullri vegbreidd. Verður fróðlegt að sjá hver kostnaður verður við slík göng, þegar
kemur að því í framtíðinni hér á Íslandi að svara þeirri erfiðu spurningu hvort velja skuli
göng er leyfa tveggja akreina veg eða láta einbreið göng með útskotum duga.

Áður en sagt er að endingu skilið við Færeyjar má bæta við að þar eru uppi áform um
fjöldamörg jarðgöng stór og smá. Nú eru að hefjast framkvæmdir við jarðgöng á leiðinni
Þórshöfn-Vestmanna þó þar í millum sé hinn ágætasti malbikaður vegur. Ástæðan er sú að
með göngum má komast hjá því að fara með veginn yfir fjallveg sem nær 300--400 m hæð yfir
sjó og leiðin styttist nokkuð. Með því, segja Færeyingar, sparast geysileg orka fyrir
þjóðarbúið og vegfarendur losna við óþægindi og áhættu sem er samfara akstri á fjallvegum
við misjöfn skilyrði. Mér segir svo hugur að langt yrði í jarðgöng gegnum Ólafsfjarðarmúla
ef þar væri vegur jafngóður og ekki hættulegri en á leiðinni Þórshöfn-Vestmanna í
Færeyjum.

Síðastliðið sumar voru norskir sérfræðingar að aðstoða Færeyinga við rannsóknir á
möguleikum þess að byggja jarðgöng undir sundið milli Voga (Vogeyjar) og Straumeyjar og
eru þær rannsóknir talandi dæmi um þann stórhug sem einkennir frændur okkar í þessum
málum.
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Hvað er fram undan á Íslandi?
Hvað framtíðin ber í skauti sínu í þessum málum hér á Íslandi er víst öruggast að hafa

sem fæst orð um. Ég get þó ekki látið hjá líða að ljúka þessu með nokkrum orðum um mína
framtíðarsýn.
1. Gera þarf langtímaáætlun um gerð jarðganga á Íslandi þar sem verkefnum er m.a.

forgangsraðað.
2. Samræma þarf og betrumbæta alla áætlanagerð á sviði samgöngumála og meiri háttar

mannvirkjagerðar í landinu. Við staðsetningu flugvalla getur þurft að taka mið af því
hvort gerð verða jarðgöng eða ekki, t.d. á Vestfjörðum. Forsendur við uppbyggingu
hafna geta gerbreyst við eina brú, t.d. í nágrenni Ölfusárósa o.s.frv.

3. Standa þarf við fjárveitingar til vegamála (og einnig standa við flugmála- og hafnaáætl-
un) samkvæmt langtímaáætlun um vegagerð og fella jarðgangaáætlun inn í hana. Ef
framlög til þessa málaflokks yrðu 2,4% af þjóðarframleiðslu eins og áætlunin gerir ráð
fyrir í stað tæplega 1,5% eins og nú er mætti stórauka almenna vegagerð auk þess að
gera jarðgöng og taka myndarlega á ýmsum öðrum sérstökum verkefnum svo sem upp-
byggingu ytri samgönguæða í nágrenni höfuðborgarsvæðisins.

4. Koma á fót sérhæfðum flokki manna (10--14 manns) í jarðgangagerð og láta síðan
frágang og hreinsun gangastæða skarast þannig að sprengingar geti verið sem mest
samfelldar frá einum göngum til annarra. Reynslan frá Færeyjum sýnir að með þessu
móti nást ótvírætt mest afköst, lægst verð, og gera má auðveldlega 1,2-1,5 km af
göngum á ári.

5. Stefna ber að því að ekki löngu eftir að undirritaður og jafnaldrar hans verða hálfrar
aldar gamlir (eftir 18--20 ár) geti þeir og aðrir landsmenn t.d.: - ekið á 10--15 mínútum
milli Olafsfjarðar og Dalvíkur án áhættu eða erfiðleika árið um kring, - brugðið sér í
hádegisverðarhléi frá Flateyri við Önundarfjörð til Ísafjarðar og til baka og þó skroppið
út á Suðureyri í annarri leiðinni, - ekið frá Seyðisfirði um Mjóafjörð og Fannardal inn
af Norðfirði til Eskifjarðar á u.þ.b. 20 mínútum, - vinna standi þá yfir við tengingu
Vopnafjarðar við Hérað og áætlanir þegar verið samþykktar um frekari gangagerð á
Vestfjörðum, Austfjörðum og víðar.
Þeim sem þykir þetta ótrúleg framtíðarsýn á Íslandi ættu að hugleiða að á næsta ári,

1988, verða 25 ár frá því Færeyingar tóku sín fyrstu jarðgöng í notkun. Það sama ár áætla
þeir að taka í notkun áðurnefnd jarðgöng á Kunoy. Þá verða 13 jarðgöng í færeyska
vegakerfinu, samtals tæplega 21 km að lengd. Það sem við þurfum að gera er að gera 30 km
af jarðgöngum á næstu 20 árum fyrir andvirði sem samsvarar einu sinni til tvisvar sinnum
byggingarkostnaði Keflavíkurflugstöðvarinnar. Þá er ofangreind framtíðarsýn orðin að
veruleika.
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