
Vegagerðin 
- til þess/þeirra er málið varðar. 
  
Ágætu viðtakendur! 
  
Samkvæmt tillögu að 15 ára samgönguáætlunum sem Alþingi hefur nú til meðferðar er áformað að 
ráðast í gerð næstu vegganga á landinu, á eftir göngum milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar á 
Vestfjörðum, á Miðausturlandi. Þar hefur einkum verið horft til ganga undir Fjarðarheiði. Göng þá 
leið yrðu eftir því sem fram hefur komið um 13,4 km að lengd og mundu mjög gróft áætlað kosta 
33.500 milljarða króna. Er að skilja að við ákvörðun um að stefna að gerð þessara ganga hafi verið 
stuðst nokkuð við skýrslu sem nefnist  Seyðisfjörður  - Valkostir og áhrif á Austurlandi og kom út í júní 
2019. 
  
Samgöngufélagið sendi síðbúna umsögn við tillögu að samgönguáætlun 2020 til 2034 þar sem aðeins 
er fjallað um jarðgangakosti á Austurlandi, sem sjá má hér og þar hafðar uppi efasemdir um 
framangreind áform. 
  
Því leyfi ég mér að spyrja eftirtalinna spurninga og vonast til að unnt verði að veita skjót svör: 
  

• Eru einhver fagleg rök fyrir því að jarðfræðirannsóknir hafi eingöngu farið fram á svæði 
mögulegra Fjarðarheiðarganga en ekki annarra ganga sem talin eru í skýrslunni og að margra 
mati eru ekki síður álitlegur fyrsti kostur en Fjarðarheiðargöng?   

  
• Hvað hefur vegurinn um Fjarðarheiði verið oft lokaður vegna óveðra eða ófærðar síðustu 

fimm ár skipt niður í ár og annars vegar hluta úr degi og hins vegar heilan dag (sólarhring)? 
  

• Hver er u.þ.b. árlegur kostnaður við að annars vegar halda út veginum um Fjarðarheiði þ.m.t. 
snjómokstur og hins vegar að halda honum við? 

  
• Hve langan tíma gæti tekið að gera viðunandi jarðfræðirannsóknir á mögulegum 

veggangaleiðum milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar og Mjóafjarðar og Norðfjarðar og undir 
Mjóafjarðarheiði?  

  
• Hver gæti kostnaður við slíkar jarðfræðirannsóknir verið? 

  
• Hafa einhverjar rannsóknir verið gerðar á samfélaglegum áhrifum einstakra gangakosta á 

Miðausturlandi aðrar en finna má í áðurnefndri skýrslu? 
  

• Hefur einhver skoðanankönnun verði gerð meðal íbúa Miðausturlands um vilja þeirra?  
  

• Þess má loks  geta að á vegum Samgönugélagsins er í gangi skoðanakönnun meðal íbúa á 
Miðausturlandi sem lýkur í lok þessa mánaðar um hvað þeir telja heppilegast sem fyrsta 
kost:  Fjarðarheiðargöng, tvenn göng milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar eða göng milli 
Seyðisfjarðar og Mjófjarðar og Mjóafjarðar og Héraðs. Væri vilji hjá Vegagerðinni til að taka 
þátt í kostnaði við þessa könnun, sem unnin er af Gallup og áætlaður kostnaður um kr. 
200.000?  
 

   
Með kveðju og fyrirfram þökk fyrir vonandi skjót en greinargóð svör, 
f.h. Samgöngufélagsins, 
Jónas Guðmundsson, fyrirsvarsmaður. 

https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/ferill/?ltg=150&mnr=435
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=b0de9f3d-be83-11e9-9447-005056bc4d74
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-1233.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/150/150-1232.pdf
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