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Umsögn Akureyrarbæjar vegna tillögu til þingsályktun um Tröllaskagagöng milli Skagafjarðar og 

Eyjafjarðar.

Bæjarstjórn Akureyrar og sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar hafa nú þegar undirstrikað 

skoðun sína á málinu í áskorun til stjórnvalda sem send var í febrúar 2019. Akureyrarbæ r ítrekar 

aftur áherslu sína á að hafin verð i vinna við rannsóknir, frum hönnun og mat á hagkvæmni á gerð 

jarðganga á Tröllaskaga. T ilkom a slíkra ganga er byggðamál, þar sem Norðurland sem heild, mundi 

styrkjast og þetta yrð i m ikil sam göngubót í mörgu tillit i. Tröllaskagagöng mundu tengja þessi 

vaxtarsam félög betur saman og styðja þannig við að til verð i sterkara atvinnusvæði. Fjallvegurinn 

um Öxnadalsheiði getur verið g ífurlegur vegatálm i yfir vetrarm ánuðina og það sýndi sig svo um 

m unar í óveðrunum  sem voru í lok árs 2019 og í upphafi árs 2020. Slík tá lm un hefur m ikil áhrif ekki 

bara fy rir hinn alm enna íbúa og öryggi hans við að kom ast á m illi svæða heldur einnig fy rir stór 

fram le iðslu fyrirtæ ki á svæðinu, sem koma ekki afurðum  til sinna viðskiptavina og geta setið uppi 

með m ikið fjárhagslegt tjón.

M ikilvæ gi slíkra ganga snýr einnig að ferðaþjónustu en með auknu beinu m illilandaflug i til Akureyrar 

verður til m ikilvæg gátt inn í landið og þeir ferðam enn sem koma þessa leið eru líklegri til þess að 

heimsækja stærra landsvæði ef sam göngurnar eru góðar. M eð þessu m óti er dreifing ferðam anna 

betri.

Tröllaskagagöng munu einnig hafa stóru h lutverki að gegna varðandi heilbrigðisþjónustu. Þar er átt 

við m ikilvægi þess að aðgengi að Sjúkrahúsinu á Akureyri sé öruggt og óh indrað allan ársins hring og 

er rétt að benda á í því samhengi að engin fæ ðingaþjónusta er á Norðurland i vestra.

Akureyrarbæ r fagnar fram  kom inni þ ingsályktunartillögu og hvetur A lþ ing i til þess að samþykkja 

hana.

V irðingarfyllst,

Á sth ildu r S turludóttir 

bæ jarstjóri
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