
Umsögn vegna þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar um gerð jarðganga milli Álftafjarðar og 
Skutulsfjarðar 236. mál - 152. löggjafarþing 2021-2022, sem lögð var fram af þingflokki Samfylkingar í 
nafni Helgu Völu Helgadóttur, Jóhanns Páls Jóhannssonar, Kristrúnar Frostadóttur, Loga Einarssonar, 
Oddnýjar G. Harðardóttur og Þórunnar Sveinbjarjarnardóttur á Alþingi þann 20. janúar 2022.

Þingsályktunartillagan var upphaflega lögð fram af Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, þá 7. þingmanni Sf. í NV- 
kjördæmi vegna snjóflóðavarna á Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíð og jarðganga milli Álftafjarðar og 
Skutulsfjarðar - þingskjal 1009 á 141. löggjafarþingi 2013.

Að upphaflegu þingsályktuninni stóðu nær allir þingmenn NV-kjördæmis ofl,; Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir 7. þm. Sf., Lilja Rafney Magnúsdóttir 6. þm. VG, Einar K. Guðfinnsson 5. þm. S., Ásbjörn 
Óttarsson 1. þm. S., Jón Bjarnason 2. þm. U.þfl., Gunnar Bragi Sveinsson 4. þm. F., Ásmundur Einar 
Daðason 9. þm. F. og Ólafur Þór Gunnarsson 10. þm. SV. VG.

Þá flutti Ólína Þorvarðardóttir þingsályktunartillöguna aftur í sínu nafni og Sf - 622. mál á 145. 
löggjafarþingi 2015-2016. Tillagan var undanfari þess að lagt var fé í rannsóknir vegna jarðganga milli 
Skutulsfjarðar og Álftafjarðar. Þingsályktunin var endurflutt af Guðjóni S. Brjánssyni Sf. og enn síðar af 
Örnu Láru Jónsdóttur og fyrir hönd Sf.

Eins og einhverjum er kunnugt hefur framangreindum áformum ekki verið fundinn staður í gildandi 
samgönguáætlun - hvorki samgönguáætlun 2020-2024 né framkvæmdaáætlun 2020-2034. Í svokölluðu 
heiðursmannasamkomulagi þeirra kjörnu fulltrúa svæðisins með þingmönnum var ákveðið að liðka fyrir 
Dýrafjarðargöngum sem nú hafa litið dagsins Ijós eftir að hafa verið sett inn sem jarðgangakostur á 
samgönguáætlu og fjármagnað eftir umfjöllun alþingis.

Allt var það gert undir þeim formerkjum að áfram skyldi haldið kröfum um að úrbætur snjóflóðavarna og 
gangagerð yrði fram haldið sem áherslumáli í samgöngum í kjördæminu. Eitthvað virðist þetta samkomlag 
hafa þynnst og raðirnar riðlast með endurnýjun kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa og alþingismanna. Fennir 
í sporin í ýmsmum skilningi. Vekur furðu undirritaðs að enn skuli velkst í vafa um þær hindranir sem leiða 
af fyrirséðum og fyrirvaralausum lokunum Súðavíkurhlíðar auk þess sem grjóthrun er allt árið. Aukin hætta 
á alvarlegum tjónum og dauðsföllum í umferð er með stuðulinn u.þ.b. 2. Það þýðir á mannamáli að tvöföld 
hætta er á dauðsföllum af völdum grjóthruns og snjóflóða á við vegakerfi landsins almennt.

Bjarni Jónsson, 4. þingmaður NV-kjördæmis VG vakti athygli á stöðu mála á Súðavíkurhlíð í 
fyrirspurnartíma um störf þings þann 17. janúar 2022, en hlíðin var lokuð vegna snjóflóða sunnudaginn 
16. janúar 2022 fram að morgni dags. Þess 17. janúar 2022. Lokun hafði verið fyrirhuguð kl. 22:00 að kvöldi 
sunnudags vegna snjóalaga í hlíðinni og þeirrar veðurspár sem var framundan. Því hafði Vegagerðin gefið 
út tilkynningu til vegfarenda að óvissuástand væri á hlíðinni. HIjóðaði sms sending vegna ástandsins svo 
sem send var út kl. 20.00:

Frá Vegagerðinni: B Súðavíkuhlíð Snjóflóð: Óvissustigi er lýst yfir í kvöld, sunnudag kl. 20:00.

Hins vegar höfðu vegfarendur lent í vandræðum á hlíðinni vegna snjóflóða fyrr, eða milli 19 og 20 það 
kvöld og slapp fólk við illan leik úr flóði þar sem tveir eða þrír bílar voru í samfloti. Sjá viðtaI við Jón Þór 
Eiríksson á visir.is 16. janúar 2022, en hann kom að bíl sem varfastur í snjóflóði sem fallið hafði yfir veginn. 
https://visir.is/g/20222209274d/munadi-or-faum-sekundunum-a-ad-snjo-flod-felli-a-bilinn
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Að sögn þeirra sem leið sína lögðu um Súðavíkurhlíðina þar fyrr um kvöldið höfðu fjölmörg snjóflóð fallið 
að ogyfir veginn um Súðavíkurhlíð. Átelur Jón Þór vöktun á veginum þar sem fyrirhugað var að loka honum 
kl. 22:00 þetta sama kvöld. Ekki getur undirritaður metið það hvort fyrirséð hafi verið að loka þyrfti fyrr, 
til þess treystum við Veðurstofu íslands og snjóflóðavöktun, Vegagerðinni, Almannavörnum og 
Lögreglunni á Vestfjörðum. Allt að einu verður ekki hjá því komist að velta því upp, miðað við tímasetningu, 
að þar hafi spilað inn í áætlun Flytjanda og Samskips með aðföng til norðursvæðis um Djúpveg. Var sú 
ályktun dregin af þeirri staðreynd hvenær tekið var á móti áætlunarbílum í Súðavíkur eftir að skyndileg 
lokun kom til kl. 21:00 eftir að snjóflóð höfðu fallið á veginn. Upplýstur um það fellst undirritaður á að það 
standist ekki enda ganga hlutirnir fyrir sig á annan hátt þegar ákvörðun er tekin um lokun vega vegna 
aðsteðjandi og yfirvofandi hættu.

Helstu fjölmiðlar landsins - bæði Stöð2, Rúv og vefmiðlar fjölluðu um málið í kjölfarið auk þess sem bæði 
Bjarni Jónsson 4. þingmaður NV-kjördæmis og Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður SV-kjördæmis og 
þingflokksformaður fyrir Flokk fólksins hafa hreyft við málinu í fyrirspurnartíma Alþingis. Kastljósið var á 
okkur í litlu Súðavík í nokkra daga og standur að hluta til yfir enn. En að standa í svona björgunaraðgerðum 
í litlu þorpi með innan við 200 íbúa er stórmál.

Hér í Súðavík var sett upp fjöldahjálparstöð í íþróttahúsi samtengdu samreknum grunn-, leikskóla og 
tónlistarskóla. Tók undirritaður ákvörðun um það að fella niður skólahald á mánudegi í samráði við 
skólastjóra Súðavíkurskóla þar sem ekki var vitað fyrirfram hversu marga þyrfti að hýsa eða undir hvaða 
kringumstæðum. Komið hefur fyrir að hér hafi orðið allt að 70 manns veðurtepptir í einu. Það jafngildir 
því að teppast myndu allt að 15 þúsund manns í Kópavogi án þess að hafa vísan samastað.

Súðavíkurdeild Rauðakrossins var ræst út um kl. 20:00 að kvöldi 16. janúar 2022 til að útvega dýnur, bedda, 
teppi og vistir, Björgunarsveitin Kofri fór í útkalli bæði til þess að bjarga fólki í bílum á Súðavíkurhlíð og til 
að tryggja lokun vegarins. Þá var undirritaður sem sveitarstjóri og yfirmaður almannavarna á staðnum í 
samskiptum við lögreglu frá um kl. 19:00 og fram eftir kvöldi og stóð í skipulagningu til að taka á móti fólki 
og hýsa. Verktaki ruddi snjó frá fjöldahjálparstöðum og svefnúrræðum fyrir strandaglópa og til að tryggja 
samgöngur við aðsetur Björgunarsveitarinnar Kofra. Einnig var opnuð veitingaraðstaða og verslun til að 
gefa fólki að borða og hjálpa þeim að byrgja sig upp fyrir nóttina svo og fleira fólk sem kom að þessu með 
einum eða öðrum hætti. Þá lögðum við til ásamt Rauðakrossdeild Súðavíkurhrepps vistirtil þeirra sem hér 
dvöldu, enda var um að ræða bæði börn og ungmenni í hópi þeirra sem hér gistu eftir um 5-7 tíma ferðalag 
frá SV-horninu landleiðina. Allt fór þetta fram í sjálfboðavinnu innan við 10 manna hóps.

Atvik bar upp þann 16. janúar 2022, á þeim sama degi og alvarlegir atburðir áttu sér stað í Súðavík þar 
sem 14 manns týndu lífi í stóru snjóflóði sem féll yfir byggðina, eða fyrir réttum 27 árum. Verður ekki hjá 
því komist að nefna þetta í samhengi þar sem hér voru tendruð kerti fyrir utan fjölmörg hús til þess að 
minnast ættingja, vina og kunningja sem hér týndu lífi þegar við í Súðavík fórum í þetta hlutverk. Í gildi 
voru 10 manna samkomutakmarkanir og þurfti að líta til þess áður en fólki var fundinn samastaður. Þess 
ber að geta að í Súðavík er hvorki hótel né gistiheimili í rekstri til að taka á móti þeim 28 sem urðu hér 
strandaglópar vegna lokunar á Súðavíkurhlíð. Lögregluni kann undirritaður góðar þakkir fyrir hreinskiptin 
og liðleg samskipti og traust til þess að fara í þetta hlutverk undir þeim formerkjum sem uppi voru. Er það 
enda ekki hlutverk okkar hér í Súðavík að grafa undan góðu samstarfi við Vegagerðina, Veðurstofuna, 
Almannavarnir og Lögregluna á Vestfjörðum í því hlutverk að veita okkur ráðgjöf og upplýsingar okkur til 
heilla og vaka yfir umferð milli Súðavíkur og ísafjarðarbæjar um Súðavíkurhlíð.
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Samgönguáætlanir - 2020-2024 samgönguáætlun og stefnumarkandi framkvæmdaáætlun 2020-2034.
Í gildi eru framangreindar samgönguáætlanir sem samþykktarvoru á Alþingi 29. júní 2020. Önnurtil fimm 
ára en sú lengri til 15 ára. Bein framlög á samgönguáætlun eru um 640 Ma króna fyrir fimmtán ára tímabil. 
Samgönguáætlanir eru tvær í gangi samhliða, annars vegar framkvæmdaáætlun fyrir 2020-2024 og hins 
vegar fyrir 2020-2034. Samgönguáætlanir taka heildstætt til framkvæmda á lofti, sjó og landi, þ.e. annars 
vegar flugvellir og flughafnir, hafnir og hafnarmannvirki og hins vegar vegakerfið. Varðandi vegakerfið er 
þvÍ jafnframt skipt upp hvað varðar akvegi - bæði stofn- og tengivegi og uppbyggingu þess. Þá eru 
verkefnið hlutuð niður sem varða akvegi, brýr og jarðgangagerð og skipt eftir landshlutum.

Inni á samgönguáætlun 2020-2024 er að finna jarðgangaáætlun þar sem annars vegar eru eftirstöðvar 
vegna Vestfjarðarvegar um Dýrafjarðarganga (sem er lokið nú 2022) og hins vegar Seyðisfjarðarvegar 
vegna Fjarðarheiðarganga. Aðrarframkvæmdir eru ekki áætlaðar í gangagerð hérfyrir vestan fram til loka 
áætlunarárið 2024. Ekki vakir fyrir mér að gera lítið úr þörf fyrir úrbótum fyriraustan enda vegakerfið þar 
ekki ósvipað því sem gerist hér á Vestfjörðum. Erfiðir fjallvegir sem eru börn síns tíma og hafa elst illa í 
aukinni umferð þrátt fyrir að veðrið sé það sama. Aðstæður í Súðavíkurhreppi eru þó sérstakar í því tilliti 
að strandlengja hreppsins er um 160 km með dreifðri byggð. Aðeins eru 20 km liðlega milli Ísafjarðarbæjar 
í SkutuIsfirði frá Súðavík, en 204 km eru í næsta þéttbýli í hina áttina, Hólmavík um Djúpveg.
í stefnumarkandi áætlun 2020-2034 er farið yfir þau verk sem setja á fókus á næstu árin. Er þar nefnt að 
öryggi í samgöngum sé eitt af þeim verkefnum sem áætlunin eigi að þjóna svo og tenging byggðarlaga og 
trygging þjónustu fyrir alla. Þetta eru flott markmið og farsæl ef þeim er fylgt eftir.

Djúpvegur í samgönguáætlunum.
Ekki er minnst á Djúpveg í samgönguáætlunum utan Hattardalsá í Álftarfirði, sem nú er lokið. Ekkert er 
minnst á Súðavíkurhlíð eða Kirkjubólshlíð sem þó hafa teppst ítrekað vegna snjóflóða á liðnum vetrum svo 
og yfirstanandi vetri. Slíkar lokanir eru með tilheyrandi einangrun fyrir íbúa og skerðingu á þjónustu sem 
undanfarna áratugi hefur að miklu leyti færst til ísafjarðarbæjar. Þá felst í sömu lokunum teppt umferð 
með aðföng fyrir svæðið, enda fylgir lokun á Súðavíkurhlíð jafnan veðurfarslegt ástand sem gerir það að 
verkum að örðugt er að halda Dynjandisheiði opinni. Er umhugsunarefni það ástand sem skapaðist í janúar 
2020 þegar verslanir voru að mestu tómar eftir erfitt veðurfar og langvarandi og tíðar lokanir 
Súðavíkurhlíðar vegna snjóflóðahættu. Þær voru fast að 40 fyrstu 90 daga ársins.

Um Súðavíkurhlíð og Djúpveg fara um 172.000 bílar á ári og enn í dag fara þar helstu þungaflutningar að 
og frá norðanverðum Vestfjörðum. Mikill munur er á vetrar og sumarumferð um Djúpveg og segir kannski 
talsvert um það hvernig ástand er á veginum í heild. Vetrarþjónusta er á Djúpvegi enda helsta 
samgönguæð fyrir norðanverða Vestfirði sem tenging við SV-hluta landsins. Allt að einu liggur fyrir í 
úttektum um öruggi á veginum um Súðavíkurhlíð að hann ber stuðul um u.þ.b. tvöfaldar dánarlíkur 
vegfarenda í umferð á ársgrundvelli umfram meðaltal á landinu öllu. Vond er sú tölfræði.

Jarðgöng á áætlun. Öryggi í samgöngum.
í jarðgangahluta sömu áætlunar eru þar sömu Dýrafjarðargöng og Fjarðarheiðargöng auk Mjóafjarðar/ 
Seyðisfjarðarganga sem hvorum um sig er ætluð annars vegar framlög upp á 17,5 Ma Fjarðarheiðargöng 
og 15,4 Ma í Mjóafjarðar/Seyðisfjarðargöng. Hvorugur þeirra vega sem um ræðir eru settir sem 
jarðgangakostur vegna aðstæðna sem líkja má við ástand á Kirkjubóls- eða Súðavíkurhlíð, hvorki hvað 
varðar umferðaröryggi eða tengingu heils landshluta við SV-horn landsins né vegna að- og fráflutninga 
meginhluta íbúa heils landshluta.
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Ekki alvarleg slys á Kirkjubóls- eða SúðavíkurhlÍð.
Ekki hafa enn orðið alvarleg slys á Súðavíkurhlíð, en mörg alvarleg atvik hafa verið skráð vegna snjóflóða 
og grjóthruns, bæði hjá Vegagerðinni og lögreglu. Grjóthrun á hlíðinni er ekki haldið inni tölfræði og því 
einungis skráð verulegt tjón á bílum. Þá er ómældur kostnaður og tjón þar sem annað hvort er ekki hægt 
að koma vörum að eða frá Súðavík, dagar þar sem starfsfólk kemst ekki leiðar sinnar til vinnu, getur ekki 
sótt þjónustu að eða frá ísafjarðarbæ svo ekki sé talið tjón á bifreiðum. Þá liggur ekki fyrir kostnaður 
Vegagerðarinnar vegna snjóflóða eða grjóthruns og þá við gerð snjóflóðaskápa ogstálþila á Súðavíkurhlíð. 
Falinn kostnaður og afleiðingar eru svo áhrif á búsetu fólks og andlega líðan vegna yfirvofandi hættu á 
snjóflóðum eða grjótrhuni stóran hluta ársins. Ástand Súðavíkurhlíðar stendur framgangi og eflingu 
byggðar hér norðan við Súðavíkurhlíð fyrir þrifum öðru fremur. Þess má geta að veturinn 2018 féllu 61 
skráð flóð á Súðavíkurhlíð, en þá eru einungis talin flóð sem falla yfir veg og teppa umferð. Samkvæmt 
skráningu Vegagerðarinnar féllu um 6 flóð á hlíðina þann 16. janúar 2022 sem hafa farið yfir og teppt 
veginn en alls féllu um 17-20 flóð sem náður annað hvort yfir, inná veg eða fylltu vegrásina að ofanverðu. 
Verður því lítið gefið fyrir þá skráningu sem notuð er í tölfræði snjóflóða á Súðavíkurhlíð.

í samgönguáætlun 2020-2034 segir eftifarandi í inngangsorðum:
Undir inngangi um framtíðarsýn og meginmarkmið: ísland verði í fremstu röð með trausta oq öruqqa 
innviði, öfluq sveitarfélöq, verðmætasköpun oq framsækna þjónustu. Tækni tenqi byqqðir landsins oq 
ísland við umheiminn í jafnvæqi við umhverfið.
Meginmarkmið áætlana Isamgöngu- og sveitarstjórnarmálum:

Þjónusta samqönqu- oq fjarskiptakerfa mæti börfum samfélaqsins.
Sjálfbærar byqqðir oq sveitarfélöq verði um land allt.1

Fjárveitingar til einstakra málaflokka og tímasetning, svo og til einstakra verkefna sem áhersla er lögð á 
að komist til framkvæmda á áætlunartímabilinu 2020-2034, byggist á framangreindum 
meginmarkmiðum ásamt áherslum ráðherra og ríkisstjórnar.

Undir kaflaheitinu um Markmið og áherslur - greiðar samgöngur í Samgönguáætlun 2020-2034:
Stefnt verði að því að samgöngukerfi landsins myndi eina samþætta heild sem þjóni íþúum og atvinnulífi 
sem best. Aðqenqi fólks að þjónustu oq vörum verði tryqqt oq hreyfanleiki bættur.

Búsetuqæði verði aukin með því að bæta samqönqur innan oq milli skilqreindra vinnusóknarsvæða oq 
stækka bau þar sem hæqt er.

Uppbygging og rekstur samgangna stuðli að eflinqu atvinnulífs innan oq milli landshluta.
Áherslur til að ná þessum markmiðum:

Almennar áherslur:
2.1.1 Þjónusta ígrunnnetinu verði bætt, m.a. með þvíað nýta tæknilausnir, þ.m.t. á sviði 

upplýsingatækni.
2.1.2 Gáttir landsins verði vel skilgreindar og styrktar.
2.1.3 Aðqenqi fólks með fötlun að mannvirkjum oq þjónustu samgönqukerfisins verði eins oq best 

verður á kosið.
2.1.4 Samqönqukerfið taki tillit til þarfa ferðaþjónustunnar, m.a. veqna markmiða um dreifinqu 

ferðamanna um landið. Sérstakleqa skuli huqað að vetrarþjónustu á veqakerfinu.2

^Tekið beint úr samgönguáætlun 2020-2034 af vef stjr.is
2Tekið beint úr samgönguáætlun 2020-2034 af vef stjr.is
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Markmið samgönguáætlunar:
Ekki verður séð að saman fari áætlanir og markmið, enda liggja áhersluþættir hér um uppbyggingu 
tenginets um atvinnusóknarsvæði, bættu aðgengi að þjónustu og sérstaklega verði hugað að 
vetrarþjónustu á vegakerfi. Hér verður ekki séð að þau áform nái til nema hluta norðanverðra Vestfjarða 
og þar er Súðavík og Djúpvegur alfarið undanskilin.

Norðanverðir Vestfirðir.
Atvinnusóknarsvæði.
Einungis er hugað að hluta Vestfjarða innan framangreindra áætlana, sérstaklega þegar kemur að því að 
tryggja greiðar leiðir innan atvinnusóknarsvæðis. Liggur fyrir að ríflega 30% íbúa Súðavíkurhrepps sækir 
atvinnu til Ísafjarðarbæjar auk þess sem helsta grunnþjónusta er sótt s.s. vegna fötlunarþjónustu og 
félagsþjónustu. Jafnramt sækja íbúar Ísafjarðarbæjar atvinnu til Súðavíkurhrepps svo hér er um að ræða 
fleiri íbúa en einungis íbúa Súðavíkurhrepps enda rekin atvinnustarfsemi í Súðavík sem varðar svæðið.

lnnviðir- þjónusta.
í SúðavÍk er einungis opið fyrir heilsugæslu einu sinni í viku yfir vetrarmánuði samkvæmt áætlun, en lætur 
nærri að það sé um aðra hverja viku vegna ófærðar og læknaskorts. Þá er verslun og afþreying sótt til 
ísafjarðarbæjar þar sem rekstur verslunar hefur verið nær ógerlegur í byggðarlögum á landsbyggðinni. 
Breyttar kröfur í nútÍmasamfélagi krefjast þess að unnt sé að veita meira en grunnþjónustu. Að öllu virtu 
má Ijóst vera að öll þjónusta sem stefnt er að í nútíasamfélagi á undir högg að sækja miðað við ástand 
vegtenginga milli Súðavíkurhrepps og ísafjarðarbæjar svo ekki sé talað um suðursvæði Vestfjarða.

Á Vestfjörðum er stærstur hluti þjónustu sóttur í heimabyggð á öllum Vestfjörðum, en nærri lætur að um 
75% þeirrar þjónustu fyrir Vestfirði a11a sé sóttur til ísafjarðarbæjar, einkum í bæjarfélagið við Skutulsfjörð. 
Á það við um liðlega 90% þjónustu íbúa Súðavíkurhrepps varðandi félagsþjónustu, læknisþjónustu, verslun 
og afþreyingu auksóttrar þjónustu til atvinnufyrirtækja og sérvöruverslana. Opinber störf eru nánast engin 
í Súðavík ef undan eru skildirtveir starfsmenn sem hafa þar skráð lögheimili meðan annar þeirra sinnir því 
starfi sínu utan lögheimilis. Einungis er rekin hér vísiri að heilsugæslu en ekki er um að ræða önnur slík 
opinber störf. Samrekinn grunn-, leikskóli og tónlistarskóli er í Súðavík en félagsþjónusta er rekin með 
samningi við ísafjarðarbæ; bæði öldrunarþjónusta og liðveisla.

Uppbygging atvinnustarfsemi og verðmætasköpunar í Súðavík.
Samgönguáætlanir sem vísað er til varða stærra hlutverk en einungis umferð um þjóðvegi landsins. 
Uppbygging atvinnu í Súðavíkurhreppi er á samgönguáætluninni enda hafa þegar farið fram útboð vegna 
hafnarframkvæmda í Álftafirði. Samningur hefur verið undirritaðu af hálfu Súðavíkurhrepps við íslenska 
kalkþörungafélagið um uppbyggingu og rekstur kalkþörungaverksmiðju. Samkvæmt útboði skal vinnu við 
landfyllingu lokið 31. október 2022 - 1. október 2022 vegna fyrirstöðugarðs og 31. október 2022 vegna 
uppdælingar og landfyllingar. Framlegð íslenska kalkþörungafélagsins vegna sambærilegrar starfsemi á 
Bíldudal skilar nokkrum milljörðum á ársgrundvelli og lætur nærri að um 30-40 stöðugildi leggist til beint 
vegna starfseminnar. Verksmiðja í Súðavík mun verða stærri í sniðum með svipuð stöðugildi. Um er að 
ræða mikilvægt mótvægi við uppbyggingu fiskeldis á svæðinu sem, þrátt fyrir umfang og veltu er fallvalt 
og umdeilt, auk þess sem sú grein stuðlar að uppbyggingu einhæfrar atvinnugreinar sem hefur verið 
samofin sögu Vestfjarða. Fiskeldi byggist hér upp með beinum áhrifum á þá þjónustu og aðstöðu sem 
óhjákvæmilegt er að veita. Um er að ræða í stærstu umfangi tvö stór erlend félög, Arnarlax og Arctic Fish 
sem eru með milljarða veltu og metin til tuga milljarða á markaði.
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Ervert að hafa í huga að velta aðeins annars félagsins er meiri en öll sveitarfélögVestfjarða hafa samanlagt 
úr að spila. Slagkraftur fyrrgreindra félaga er því mikill þegar kemur að áhrifum og áherslum í 
samgöngumálum og á uppbyggingaráætlanir fjórðungsins. Hvort heldur sem göng milli Álftafjarðar og 
Skutulsfjarðar rata á samgönguáætlun eða umferð verður beint til Dynjandisheiðar er fyrirséð að 
þungaflutningar vegna starfsemi bæði Arnarlax og Arctic Fish munu að miklu leyti fara um Djúpveg. Þar 
kemur aftur að Súðavíkurhlíð og umferðaröryggi þar. Hafa ber í huga að hátt í 40 lokanir voru á 
Súðavíkurhlíð fyrstu 90 daga ársins 2020. Ætla mætti að þetta varði hagsmuni framangreindra félaga.

Framkvæmdir Vegagerðarinnar á samgönguáætlun. Sparnaður sem færi saman við gangagerð.
Útboð Vegagerðarinnar vegna stálþils fyrir nýja Súðavíkurhöfn mun fara fram á vormánuðum. Auk nokkur 
hundruð milljóna framkvæmdum Súðavíkurhrepps og Vegagerðarinnar mun kostnaður við uppbyggingu 
verksmiðju hlaupa á milljörðum, en stefnt er á að rekstur verksmiðju verði hafinn Í byrjun árs 2025. 
Fyrihugað er að fara í frekari framkvæmdir á Súðavíkurhlíð með uppsetningu snjóflóðaskáps/skápa, en 
þegar eru fyrir slík mannvirki á hlíðinni. Þess má geta að farið var í sambærilegar framkvæmdir á Óshlíð 
áður en öryggi þess vegstæðis var leyst með gerð Óshlíðarganga þar sem skápar og þil leystu ekki vandann. 
Þrátt fyrir að veita vernd gegn grjóthruni og snjóflóðum hefur ekki tekist að eyða slíkri hættu á þeim 
vegaköflum sem beinlínis liggja þar um.

Raforka í Súðavík og áætlanir í orkuskiptum á íslandi.
Raforka til reksturs verksmiðju hefur ekki verið tryggð, en þörf er fyrir um 8-10 Mw meðan framboð á 
raforku í Súðavík er undir 2 Mw. Varaafl er í Súðavík sem annar byggðinni eins og sakir standa og hefur 
sífellt þurft að keyra varaafl að vetri. Fréttir af brennslu olíu til raforkuframleiðslu og húshitunar af hendi 
Orkubús Vestfjarða voru nýverði í fréttum og er byggðin í Súðavík þar engin undanteknig.

Byggðarlínan Iiggur hæst í um 800 m hæð frá Skutulsfirði um Sauradal og yfir í Súðavík. Línan er milli 50 
og 60 ára gömul og er sífellt undir áföllum frá hausti fram á vor, eitt erfiðasta línustæði landsins. Í stærra 
samhengi liggur því fyrir að endurnýja þarf línuna óháð uppbyggingu við Langeyri íÁlftafirði enda er stefnt 
að orkuskiptum í samgöngum og bílaflota landsmanna. Slík orkuskipti, hvort heldur er við hafnir og fyrir 
skipaflota er ekki gerlegur nema til komi uppbygging línunnar milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar með 
aukinni afkastagetu og afhendingaröryggi. Viðræður milli íslenska kalkþörungafélagsins og 
Súðavíkurhrepps við Orkubú Vestfjarða standa yfir og liggja ekki enn fyrir lausnir í þeim efnum.

Meðan Álftafjarðargöng voru enn inni á samgönguáætlun var miðað við lagningu strengs um göng með 
tileyrandi sparnaði og öryggi fyrir alla. Ljóst er að hvort heldur er styrking og tvöföldun línu (stækkun upp 
í 66Kw) mun hafa í för með sér kostnað milli einn og tvo milljarða króna sem nýjum notanda er ætlað að 
kljúfa. Lagning strengs um göng myndi gerbreyta þeirri stöðu varðandi kostnað og framtíðarlausn.

Fjarskipti um Djúp - tenging til framtíðar.
Einnig liggur fyrir að Ijósleiðari sem liggur um Djúp með tengingu við Nauteyri afkastar ekki nema hluta 
þess sem þörf og aukning gerir ráð fyrir þannig að auk samgangna um veg liggur fyrir að bæði 
raforkuafhending og fjarskipti líða fyrir það að áætlanir um gangagerð milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar 
hafa verið teknar út af samgönguáætlun.
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Enn ítrekað - ekki fer saman hljóð og mynd enda fyrirsjánalegt að ekki verður unnt að mæta kröfum um 
afhendingu raforku og örugg fjarskipti þar sem uppbygging hvoru tveggja ögra bæði arðsemiskröfum 
Orkubús Vestfjarða og skilgreiningu nýlagningar Ijósleiðara um Djúp. Eftirfarandi samantekt um ástand 
fjarskiptamála varðandi Ijósleiðara skýrir þetta:

Veikir hlekkir í Ijósleiðaratengingum á Vestfjörðum.
Eftir að búið er að byggja upp Ijósleiðaranet í þéttbýliskjörnum á Vestfjörðum og Ijósleiðaravæða dreifbýli 
á Vestfjörðum að miklu leyti sem mun Ijúka innan nokkurra ára, er Ijóst að ennþá verða ýmsar áskoranir 
fyrir hendi í fjarskiptamálum. Nú þegar er farið að hamla framboði á netsamböndum að afkastageta milli 
landshluta er á þolmörkum.

Afleiðingar vegna lágrar afkastagetu milli landshluta og/eða byggðakjarna birtast í því að íbúar á 
svæðinu eiga ekki sömu möguleika á flutningsgetu og annars staðar á landinu.
Sem dæmi má nefna að Míla (sem sá um verkefnið ísland Ijóstengt í samstarfi við sveitarfélög, 
Neyðarlínuna og Orkubú Vestfjarða) hefur ekki byggt upp stærri sambönd milli landshluta en 10 Gbps. 
Hinsvegar eru í boði á hinum svokallaða landshring Mílu sem er að mestu sambærilegur við hringveginn 
allt að 100 Gbps sambönd. Landshringur Mílu nær samt þó nokkuð lengra en þjóðvegur 1, t.d. er Hólmavík 
tengd landshring enda nýr strengur þaðan frá Brú í Hrútafirði en þaðan er eldri strengur yfir 
Steingrímsfjarðarheiði að Nauteyri. Vegna hringtengingar Vestfjarða var síðan lagðurstrengurfrá Nauteyri 
í Reykjanes ogfrá Látrum í Mjóafirði til Súðavíkur. Inn á milli eru eldri strengir með takmarkaðri burðargetu 
sem gera að verkum að utan Hólmavíkur eru Vestfirðir skilgreindir sem utan landshrings. Þetta hefur þau 
áhrif t.d. að 2 Gbps samband sem er yfir 100 km langt utan landshrings er um 50% dýrara en sambönd 
milli staða innan landshrings. Reyndar eru ekki í boði stærri stofnsambönd hjá Mílu milli ísafjarðar og 
Reykjavíkur en 1 Gbps sem er lítt auglýst staðreynd.

Sambönd milli byggðakjarna á Vestfjörðum geta nú mest orðið 10 Gbps t.d. frá ísafirði á Þingeyri. Til að 
fara í aukin afköst eru tvær leiðir, að setja upp svokallaðan bylgjulengdarbúnað, eða að fjölga tiltækum 
þráðum í strengjum milli staða. Bylgjulengdarbúnaður hefur þó sín takmörk en strengir með fleiri þráðum 
en nú er víða gefa kost á verulegri afkastaaukningu. Snerpa hefur t.d. yfir að ráða Ijósleiðara með 
bylgjulengdarbúnaði milli ísafjarðar og Þingeyrar sem getur borið 10 Gbps samband en það gagnast í raun 
ekki þarsem sambönd milli ísafjarðar og Reykjavíkur anna ekki slíkum afköstum. Afleiðing af þessum skorti 
í flutningsgetu milli landshluta kemur fram í því að Snerpa, sem hefur verið öflugur aðili í uppbyggingu 
Ijósheimtauganets á Vestfjörðum undanfarin ár, treystir sér ekki til að bjóða notendum meira en 100 Mbps 
afkastagetu eins og er. Míla býður 500-1000 Mbps afkastagetu en er með mun færri Ijósheimtaugar en 
Snerpa. Full afkastageta hjá Mílu næst ekki á álagstímum þar sem sambönd milli landshluta mettast.

Staðan núna er óviðunandi að því leyti að ekki eru í boði nógu öflug sambönd milli landshluta.
Þó að öryggi hafi aukist með hringtengingu þá hefur afkastageta ekki aukist. Ástæðan fyrir því eru 
flöskuhálsar sem eru þeir hlutar leiðarinnar sem enn eru á gömlum strengjum með 6-12 Ijósþráðum. 
Ljósleiðarastrengurinn milli Súðavíkur og ísafjarðar er einmitt einn af þessum gömlu strengjum. Hann 
liggur m.a. um 3,5 km leið í vegkanti á Súðavíkurhlíð en annars í hlíðinni fyrir ofan veginn. Vegna 
skriðuhættu má segja að töluverð hætta sé á að strengurinn geti rofnað. Bæði þarf reglulega að grafa upp 
úr vegrásum og einnig er sjálf hlíðin óstöðug og getur við tilteknar aðstæður landskrið valdið því að 
strengurinn slitni. Aðstæður til viðgerðar eru mjög erfiðar og á sumum árstímum í raun ómögulegar.

7



Enginn rafstrengur er nú í jörð þessa leið, heldur er rafmagn til Súðavíkur flutt yfir fjöllin og er það hæsta 
loftlÍna í rekstri á íslandi íyfir 800 m. hæð og bilar hún reglulega á hverju ári við aðstæður sem eru verulega 
hættulegar til viðhalds, þannig að bíða þarf þess að veðri sloti og þarf að keyra varaafl á meðan, jafnvel 
dögum saman.

LoftlÍnan hefur einnig takmarkaða afkastagetu og getur ekki flutt nægt rafmagn til Súðavíkur í næstu 
framtíð og mun fyrirhuguð kalkþörungaverksmiðja þessvegna þurfa að brenna jarðgasi til framleiðslu 
sinar. Ef lagður væri nýr Ijósleiðarastrengur um Súðavíkurhlíð til að auka afköst má búast við vegna 
aðstæðna að það yrði verulega kostnaðarsamara en hefðbundin jarðstrengjalagning. Myndi kostnaðurinn 
skipta tugum milljóna.

Samlegð rafstrengs og Ijósleiðara með jarðgöngum væri þess vegna veruleg. Kostnaður væri hverfandi 
þarsem lagnaleiðir íjarðgöngum þarf að gera hvorteð erog þessi kostnaður því einungis jaðarkostnaður, 
að stórum hluta efniskostnaður og tengivinna en ánjarðganga er jarðvinnukostnaður slíkur að til efs er að 
nokkurn tíma væri lagt í slíkt verkefni. Rétt er líka að minnast á að í dag eru ekki grafin jarðgöng nema þar 
sé aðgengi að bæði háspennu og Ijósleiðara.

Jafnvel þótt vilji væri fyrir sérstökum styrkjum til strenglagningar um Súðavíkurhlíð að þá girðir gamli 
strengur Mílu fyrir að hægt væri að styrkja lagningu nýs Ijósleiðara frá Súðavík til ísafjarðar sömu leið þar 
sem óheimilt er að styrkja verkefni sem myndu verða í samkeppni við innviði sem fyrir eru á svæðinu og 
skiptir þá ekki máli þótt þeir séu ófullnægjandi.

Niðurstaðan er að á leiðinni milli SúðavÍkur og ísafjarðar er flöskuháls og úrbóta þörf bæði hvað varðar 
rafmagn og Ijósleiðara. Afar dýrt er að leysa þetta verkefni með strenglagningu um Súðavíkurhlíð og 
verður í raun ekki gert öðruvísi en með samlegð við jarðgöng sem væri verulega lægri kostnaður. 
Kostnaður sem rekstraraðilar eins og Orkubúið og Snerpa væru tilbúin í ólíkt því að leggja nýja strengi um 
Súðavíkurhlíð.

Af framangreindri samantekt má Ijóst vera að það hangir ýmislegt saman við það að koma inn á 
samgönguætlun gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, bæði í efnahagslegu tilliti, vegna 
öryggis í samgöngum og þá ekki síst í samhengi við orkuskiptaáætlanir sem þegar hefur verið kvitað undir, 
hástemmt á síðustu loftslagsráðstefnu í Glasgow 2021. Það er til mikils að vinna spöruðum orkusporum 
sem hér á norðanverðum Vestjörðum eru þyngri en þau þurfa að vera. Þá er tækifæri til eflingar 
ísafjarðarbæjar með aðgengi að byggingarlandi og þeim tækifærum sem eru handan við hornið í 
eiginlegum skilningi, eflingu atvinnulífs sem er samofið á sama atvinnusóknarsvæði, enn frekari eflingu 
samgangna og fjarskiptum sem eru jafn brothætt og þau eru mikilvæg. Enn er umferð takmörkuð við 170 
þúsund bíla á ársgrundvelli um Djúpveg, en með fyrirheitum um aukinn ferðamannastraum á perluna 
Vestfirði mun þetta enn aukast, hvað sem líður frábærri framkvæmd Dýrafjarðarganga og uppbyggingu 
vegar um Dynjandisheiði. Undirritaður er þó einungis leikmaður og gæti eflaust lagt fram frekari 
samantekt um hagræn áhrif þess að leggja af stórhættulegan veg sem er lífæð fyrir fólkið sem hér starfar 
og býr og þá gesti og farþega sem leggja leið sína um Djúpveg um Súðavíkurhlíð.

Súðavík 26. janúar 2022,

Bragi Þór Thoroddsen 2-sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
Lögfræðingur og áhugamaður um byggðamálefni og réttmæta túlkun gildandi stjórnarskrár.
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