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Vegagerðin  
Guðmundur Heiðreksson/Helga Aðalgeirsdóttir 
 
 
Minnispunktar varðandi Norðfjarðargöng.    
Möguleg veggöng frá Eskifirði innan þéttbýlis til Seldals í Norðfirði. 
 
Áformuð veggöng frá Eskifirði til Norðfjarðar munu liggja frá vesturjaðri þéttbýlis í Eskifirði til 
Fannardals í Norðfirði.  Auk undirbúningsrannsókna fyrir framangreinda jarðgangaleið (leiðir) var 
nokkuð hugað að mögulegri gangaleið frá munna á hliðstæðum stað í Eskifirði til Seldals í 
Norðfirði. Þá var einnig skoðað að leggja göng frá Háhlíðarhorni (ofan Norðfjarðarvegar í 
Eskifirði) að sama munnastað í Seldal.  Hér verður stuttlega fjallað um þær gangaleiðir. 
 
Með gangaleið með munna undir Háhlíðarhorni hjá Norðfjarðarvegi ofan Eskifjarðar til Seldals  
væri vart hægt að hafa suðurmunna lægra en í um 350 m y.s og norðurmunna (í Seldal) í um 290 
m hæð y.s.  Slík gangaleið til Seldals hefði orðið um 4,5 km löng og eftir athugunum að dæma, 
hefðu berglög á leiðinni orðið talsvert erfiðari til gangagerðar en búist er við á gangaleið frá 
Eskifirði að innri munnastað í Fannardal (við Þverá). 
 
Hefðu göng til Seldals haft munna innan við býlið Eskifjörð (á þeim stað sem nú er áformað) hefði 
leiðin til Seldals verið um 7,3 km löng og meðalhalli vegar út Seldal niður í botn Norðfjarðar 
hefði verið 5,5% með tveimur til þremur talsvert brattari brekkum. Fyrst nærri munna (allt að 8% 
halli) og síðan nokkru minni bratti þar sem farið er niður að brúnni á Norðfjarðará.  Vafalaust 
mætti samt draga úr brattanum á báðum stöðum með auknum skeringum og fyllingum.   
 
Ef sjónir manna beinast fastar að leið frá Eskifirði til Seldals væri mikill ávinningur í að fara inn í 
hlíðina strax utan við Bleiksá en þá þyrfti að fjarlægja eitt hús sem reist var utan við ána árið 
2004-2005. Við þá breytingu myndi gangaleiðin til Seldals styttast úr 7,3 km í 6,45 km en 
jafnframt yrðu göngin nokkru brattari upp frá Eskifirði.  Annar möguleiki á að stytta gangaleiðina 
væri að leggja vegsneiðing ofan byggðar á Eskifirði að munnastað ofan miðju þéttbýlis.  Það er þó 
mjög þröng staða eins og byggð hefur þróast á Eskifirði. 
 
Meðfylgjandi skýringamynd sýnir áætluð berglög á leið til Seldals.  Sniðið er lagt milli 
Háhlíðarhorns og Seldals.   Myndin sýnir einnig jarðfræðilega afstöðu ganga frá Seldal að 
Eskifjarðarbýli en þá er lengdarskali myndarinnar rangur.  
 
 
 
     Ágúst Guðmundsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylgiskjal 24



Fylgiskjal 24



0

200

400

600

m y.s.

800

1000

100

300

500

700

900

4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 m

0

200

400

600

m y.s.

800

1000

100

300

500

700

900

3500500 1000 1500 2000 2500 30000

Design

Drawn

Chk.
Appr.

Scale
ÁgG/CAD

April 2005

TeikningÁgG

JFS - 75

1

VEGAGERÐIN

Jarðfræðistofan Ehf

JFS  Geological services Ltd Norðfjarðargöng

Eskifjörður - Seldalur

Langsnið jarðlaga

Setberg, grófkorna set

Kargi á basalti

Skýringar

Þóleiít basalt

Olivín basalt

Dílótt basalt

Setberg, fínkorna set

Misgengi

Sig m

Berggangur<5 Brotalína

Andesít - Ísúrt berg

Suður Norður

N

V A

S

Brotalínur

Stefna Jarðgangaleiðar

Eskifjörður Seldalur í Norðfirði

Tillaga að
rannsóknarborholu

Bergsyrpa úr blönduðu 

basalti, o
fantil í 

syrpunni 

eru þykk setbergslög

Ólivín basalt syrpa með þunnum 

rauðum sandsteins millilögum

Neðantil í s
yrpunni er blandað basalt, ól. 

bas. þól. bas. og þunn sandst. millilög

Súr berglög, líparít og dasít, hart 

og kleyfið berg, óreglulegur kargi

Ísúr berglög, andesít, þ
éttur en flögóttur 

bergmassi með óreglulegan karga

Þunn þóleiítlö
g, megineldstöðvaþóleiít 

með þunnum rauðum sandsteinslögum

Laggangur með sterka kleyfnifleti á jöðrum

Setberg, súr túffsandsteinn, lítil
l styrkur

Súr berglög, líp
arít o

g dasít, h
art 

og kleyfið berg, óreglulegur kargi

Blanda af þóleiítbasalti 

og strjálum ísúrum 

hraunlögum

Háhlíðahorn

Gangaleið Háhlíðarhorn - Seldalur

Seldalur

Mjóeyri

Jarðgangaleið frá 
Eskifjarðarbýli til Seldals myndu 
skera berglög sem línan fer um 
en lengdin er mun meiri en sýnt 
er á sniðinu

Fylgiskjal 24


