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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Umsögn um þingskjal 335 —  239. mál. Tillaga til þingsályktunar um umhverfismat 
fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdal.

Vinir Vegfarnadans fagna mjög framkominni þingsályktunartillögu og sérstaklega því að allir þingmenn 
Suðurlands standi saman að þingsályktuninni. Á undanförnum árum hefur verið þrýst mjög á stjórnvöld 
um að koma umhverfismati framkvæmdanna af stað, en umhverfismat framkvæmda er önnur helsta 
forsenda þess að hægt sé að taka endanlega ákvörðun um gerð láglendisvegar um Mýrdal í samræmi 
við gildandi aðalskipulag Mýrdalshrepps.

Vinir vegfarandans telja núllkost, þ.e. óbreytt ástand í samgöngumálum á svæðinu algerlega 
óviðunandi miðað við núgildandi kröfur til umferðarmannvirkja. Samkvæmt úttekt EuroRap fær sá 
vegakafli 1-2 stjörnu sem er með öllu óásættanlegt.

Enn er aukning á umferðinni og hér er uppfært línurit, Janúar, febrúar og mars 2018.



Ársparnaður yrði 8.5 millj. km.

Sparnaður þriggja mánaða í  eknum kílómetrum og krónum væri áætlaður 
láglendisvegur með göngum í gegn um Reynisfjall kominn í  notkun

Forsendur: Umferð júli, ágúst, september 2017 
samkvæmt umferðarteljurum.

Stytting á þjóðvegi 1, 3km x meðalumferð þessara mánaða: 330.000 bilar x 3km = 990.000 km

Á þessum mánuðum fóru í Reynisfjöru 93.000 bílar en þar 
myndu sparast lOkm akstur p.r. bíl 93.000 bílar x lOkm = 930.000 km

Á Dyrhólaeyjarvegi er ekki teljari en varlegt er að áaetla að 
þangað fari fjórði hver bíll sem myndi spara 2,5 km akstur 82.500 bilar x 2.5 km = 206,250 km.

Heildarsparnaður í eknum kólómetrum þessa þrjá mánuði 
hefði þá orðið 2.126.000 km. Samtals: 2.126.000 km

Umreiknað i krónur samkvæmt ökutaxta ríkisins kr. 116,- 
Þarna er miðað við gjald fyrir fólksbil fyrstu lOþús km. sem 
er mjög hóflegt þar sem talsverður hluti umferðarinnar eru 
stórir bilar 2.126.000 km x 116,- = kr. 246.616.000,-

Ef við gefum okkur að líftimi bíls sé c.a. 200þús/km 
akstur hafa þarna verið keyrðir út að óþörfu allt að 
ellefu bilar á þessu þriggja mánaða tímabili

Arssparnadur. 8,5 millj. km. 
og i kr. c.a. I.milljaróur

Vinir Vegfarandans hafa fengið tölur yfir sparnað á CO2 útblæstri p.r. ekin km. 
Samkvæmt þeim er mjög varlegt að reikna með 300 gr. af CO2 á km. í blandaðri umferð og einnig vegna 
þess að öll sú umferð klifrar í 100-120 m. hæð y.s. sé núverandi vegur farinn.

Þegar þessar tölur eru yfirfærðar á þær 8,5 milljónir km. sem sparast myndu í akstri samkv. 
umferðartölum ársins 2017 myndi dæmið líta svona út:

8,500,000 x 0,300 = 2,550,000 tonn á ári

Vinir Vegfarandans leggja til að umferðaröryggis og þjóðarhagsmunir séu látnir hafa meira vægi í svona 
framkvæmdum. Náttúrvernd verði engu að síður höfð að leiðarljósi, en þetta land er mjög mótað af 
landbúnaðarnotkun framræst og umbylt land við Dyrhólaóssbakkana.

Þegar gengið var til sveitarstjórnarkosninga 2010 urðu úrslit kosninganna. B-listi 4 og E-listi 1, en þá 
var kosið um gerð aðalskipulagsins, er tók svo gildi í byrjun árs 2013. Það er ekki óeðlilegt að ekki sé 
full samstaða um svona stóra framkvæmd. En mikil meirihluti íbúa Mýrdalshrepps styður láglendisveg 
með bættu umferðaröryggi, því umhverfismat nauðsynlegt til að hægt sé að taka endanlega upplýsta 
ákvörðun um byggingu láglendisvegar um Mýrdal.

Virðingarfyllst. F.h Vina vegfarandans áhugahóps um aukið umferðaröryggi og bættar samgöngur í 
Vestur- Skaftafellssýslu.
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