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Ágrip 

Efni þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þau áhrif og þær breytingar sem myndu verða í 

Norðurþingi ef álver á Bakka rís. Fjallað verður um álverið á Reyðarfirði og aðstæður þar og á 

Húsavík bornar saman og litið er til þeirra þátta sem skoða þarf ef álver kemur á Bakka. 

Aðallega er horft til Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og aðstæður þar kannaðar og greining 

gerð á hverjar væntanlegar þarfir munu vera.  

Þau gögn er voru notuð við skrif ritgerðarinnar voru fengin með viðtölum, blaðagreinum og 

upplýsingum af Veraldarvefnum.  

Umfjöllun hefur verið síðast liðin tvö ár um að reisa álver á Bakka við Húsavík. Skiptar 

skoðanir eru meðal fólks hvort álver á þeim stað sé æskilegt eða ekki. Sumir segja að halda 

skuli náttúrunni í sinni eðlilegustu mynd, aðrir eru á móti stóriðju yfirleitt og svo þeir aðilar 

sem vilja fá álver með það að leiðarljósi að atvinnuaukning verði í Norðurþingi.  

Ekki er hægt að alhæfa nokkuð í þessum málum þar sem enginn getur sagt til um hver áhrifin 

í Norðurþingi yrðu ef álver kæmi á Bakka. En með því að bera saman þær niðurstöður sem í 

ljós komu þegar álverið á Reyðarfirði var byggt ásamt þeim  gögnum sem notðuð voru við 

ritgerðarsmíðina, við Norðurþing í dag, er möguleiki að áætla væntanleg áhrif á samfélagið. 

Reyðarfjörður og Norðurþing eru sambærileg að þessu leyti, vegna þess að staða þeirra var 

svipuð, þ.e.a.s. áður en álverið kom á Reyðarfjörð. 

Hvort álver sé vænlegur kostur eins og staðan í þjófélaginu er í dag, er ekki gott að segja um. 

En þar  sem að lítið hefur heyrst um hver áhrifin yrðu á Norðurþing ef til framkvæmda kæmi, 

gæti þessi sýn á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sýnt fram á þær miklu breytingar sem yrðu á 

þessu litla samfélagi sem Norðurþing er.  
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Formáli og þakkir 

Skýrsla þessi er lokaritgerð höfundar í grunnnámi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Höfundur hóf fjarnám árið 2005 og hefur námið eingöngu verið stundað með slíkum hætti. 

Námið er til 180 ECTS og lýkur með B.Sc. gráðu. Verkefnið var unnið á vorönn og sumarið 

2009. 

Höfundur þakkar öllum þeim sem veittu upplýsingar og hjálpuðu til með einum eða öðrum 

hætti við gerð þessarar ritgerðar. Sérstakar þakkir fær Einar Svansson leiðbeinandi 

ritgerðarinnar fyrir alla aðstoðina og góðar ábendingar.  

Einnig fær fjölskylda mín og vinir þakklæti fyrir góða og ómetanlega aðstoð meðan á 

ritgerðarsmíðunum stóð sem og í náminu öllu.  
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eigið verk og skilmerkilega er vísað til heimilda þar sem 
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verið fylgt eftir bestu getu.  
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1.0 Inngangur 
Viðfangsefni í ritgerð þessari er að reyna að sjá fyrir þau áhrif sem yrðu ef álver kæmi á 

Bakka við Húsavík. Horft er til mögulegra samfélagsáhrifa sem gætu orðið í Norðurþingi en 

þó verður aðaláhersla lögð á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og þær breytingar sem munu 

hugsanlega verða þar ef til framkvæmda mun koma. Einnig verður aðeins komið inn á 

efnahagslega þætti er máli skipta í bæjarfélaginu. Til viðmiðunar við gerð þessarar skýrslu 

verða notuð gögn sem skýra frá uppbyggingarferli álversins á Reyðarfirði sem og 

uppbyggingarferlið sem Fjarðarbyggð fór í gegnum á sama tíma og bygging álversins stóð 

yfir og skoðuð verða gögn sem veita upplýsingar þaðan.  

 

Á Héðinshöfða ólst höfundur upp og búa foreldrarnir þar enn. Ekki er ánægjan mikil yfir því 

að fá svo stórt og mikið iðnaðarsvæði sem álver er, í túngarðinn heima hjá sér,  jafnvel að 

þurfa að flytja sig um set.  

 

Mikil afturför hefur orðið á síðustu árum í atvinnulífinu á Húsavík. Ljóst er ef hugsað er um 

komandi kynslóðir og það unga fólk sem fer og stundar nám annarsstaðar að atvinnulíf þarf að 

eflast svo að grundvöllur sé fyrir byggilegu svæði fyrir íbúana í framtíðinni.  

Þannig togast á tvö sjónarmið í þessu efni. 

1.1 Tilgangur ritgerðar og val  efnis 

Tilgangur þessarar skýrslu er aðallega sá að fá greinargóða lýsingu á samfélagsáhrifum í 

Norðurþingi komi álver á Bakka. Skýrsluhöfundur setti fram þessa rannsóknarspurningu: 

 

 „Samfélagsáhrif á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og Norðurþing, ef álver 

  á Bakka rís?“ 

 

Markmið ritgerðarinnar er að hún verði áhugaverð og fróðleg. Einnig að ritgerðin gefi góða 

mynd af þeirri aðstöðu sem Norðurþing er í og á hvaða hátt megi vænta þeirra breytinga sem 

verða munu í samfélaginu, ef álver á Bakka rís.  

1.2 Takmarkanir  
Við gerð þessarar skýrslu urðu gífurlega miklar efnahagsbreytingar hér á Íslandi, sem hafa á 

margvíslegan hátt keðjuverkandi áhrif sem teygja anga sína út fyrir landsteinana. Þessara 

áhrifa gætir í öllum mælingum, fyrri spám og skýrslum sem gerðar hafa verið. Þannig að 

mikilla breytinga má vænta af því sem upphaflega var gengið út frá, varðandi álver á Bakka. 
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Lögð verður áhersla á gagnrýna túlkun heimilda við vinnslu ritgerðarinnar svo og að hún 

verði nægilega fræðileg, raunhæf og standist þær kröfur sem settar eru samkvæmt 

Háskólanum á Bifröst. Skýrsluhöfundur býr á Húsavík og hefur talsverðra hagsmuna að gæta, 

en í þessari ritgerð mun höfundur reyna að gæta hlutleysis eins og hægt er.   

1.3 Aðferðafræði 
Skýrsluhöfundur hefur fengið frumgögn og heimildir í formi skýrslna, blaðagreina, viðtala og 

einnig munnlegra heimilda. 

Í upphafi var rannsóknarefnið valið, afmarkað og skilgreint. Því næst gerði skýrsluhöfundur 

rannsóknaráætlun sem innihélt markmið og tilgang skýrslunnar ásamt uppbyggingu hennar. 

Upplýsingum var safnað úr rituðum heimildum, vefheimildum og munnlegum heimildum.  

Þær rannsóknarleiðir sem skýrsluhöfundur valdi var könnun á frumheimildum og afleiddum 

heimildum. Afleiddar heimildir voru notaðar við úrvinnslu á fræðilegum köflum skýrslunnar, 

þetta eru gögn sem aðrir rannsakendur hafa safnað og skráð í formi skýrslna, bóka, bæklinga 

og annars útgefins efnis.1 Þær heimildir voru fengnar úr skýrslum sem tengjast efni 

ritgerðarinnar og einnig af veraldarvefnum. 

Til frumheimilda teljast heimildir sem ekki hafa komið fram áður og hafa skapast við 

rannsóknina sjálfa.2 Frumheimilda var aflað með viðtölum. 

Skýrsluhöfundur hafði samband við viðmælendur sína í gegnum síma og tölvupóst og í 

framhaldinu var lagður fyrir þau spurningarlisti. Unnið var svo úr þeim svörum sem veitt voru 

þar sem þau eru afmörkuð og sett fram í ritgerðinni. 

Upplýsingarnar voru síðan dregnar saman, unnið úr þeim og í lok skýrslunnar tók 

skýrsluhöfundur saman niðurstöður, lokaorð og svaraði rannsóknarspurningunni.  

 

 

 

 

                                                            
1 Sekaran, Uma. (2000). Bls. 57  
2 Sekaran, Uma. (2000). Bls. 57 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 
Við uppbyggingu á þessari ritgerð var lögð áhersla á skýra framsetningu og köflum skipt 

niður eftir viðfangsefni hverju sinni. 

• Kafli 2 fjallar um áhrif álvers á Reyðarfirði. 

• Kafli 3 fjallar um Norðurþing og áhrif álvers á samfélag þess og HÞ.  

• Kafli 4 fjallar um Sjúkrahúsið á Húsavík. 

• Kafli 5 fjallar um niðurstöður. 

• Kafli 6 er lokaorð höfundar. 
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2.0 Áhrif álvers á Reyðarfirði  
Frumefnið ál var uppgötvað árið 1808 en efnið finnst einungis í föstum efnasamböndum. 

Fyrsta verksmiðjuframleidda álið varð til í Bandaríkjunum á þakkargjörðardaginn 1888. Á 

undanförnum áratugum hefur áliðnaðinum heldur betur vaxið fiskur um hrygg og til að mæta 

þeirri þróun hefur Alcoa t.d. þróað framleiðslutæknina sína, fullmótað vinnsluna, kostnaður 

hefur lækkað, framleiðslulínan er mun stærri og fjölbreyttari, komist inn á nýja markaði og 

þróað aðferðir í nýtingu náttúruauðlinda. Með þessum aðferðum hefur Aloca náð að bregðast 

við i samkeppni sem hefur á sama tíma aukist til muna.3 

Alcoa er virkur framleiðandi og stjórnandi á heimsvísu í áliðnaði. Sá markaður sem Alcoa 

veitir þjónustu er á nánast á flestum framleiðslustigum. Í framleiðsluferli Alcoa er sjálfbær 

vara og yfir 70% af framleiddu áli er enn í notkun. Þetta jafngildir tæpum 600 milljón tonnum 

af ríflega 800 milljón tonnum sem hafa verið framleidd í heild sinni frá árinu  1886. 

Það eru 63.000 manns sem starfa hjá Alcoa í 31 löndum og hefur Alcoa verið útnefnt sem eitt 

af sjálfbærustu fyrirtækjum heims. Ásamt því hefur Alcoa verið í sjö ár í röð í 

sjálfbærnivísitölu Dow Jones.4 

2.1 Uppbyggingarferli Alcoa Fjarðaáls 
Fjórum árum eftir að samningar um byggingu álversins voru undirritaðir var álverið risið á 

Reyðafirði. Það var árið 2003 sem samningar um byggingu álvers á Reyðarfirði voru 

undirritaðir, eftir að samþykkt var á Alþingi að ráðast skyldi í byggingu álvers. Framkvæmdir 

hófust árið 2004.5 

Miðað við það að fjöldi útlendinga, um 2.000 þegar mest var, vann við bygginguna og bjó í 

sérstöku starfsmannaþorpi rétt fyrir utan Reyðarfjörð má segja að uppbyggingin hafi gengið 

alveg einstaklega vel. Það var ekkert um árekstra milli heimamanna og aðkomumanna, enda 

var alveg sérstaklega vel staðið að rekstri starfsmannaþorpsins og aðstaða öll til fyrirmyndar. 

Allir bjuggu í eins manns herbergjum, en auk þess var í húsunum fjöldi baðherbergja, 

tómstundaaðstaða, líkamsræktaraðstaða, barir, tölvuver o.þ.h. Þeir sem ráku þorpið 

skipulögðu síðan skoðunarferðir fyrir verkamennina sem voru að mestu Pólverjar, um landið. 

Pólverjar voru um 75% af þeim erlendu starfsmönnum sem unnu við bygginguna. Þegar 

                                                            
3 Alcoa á Íslandi. (2009). 
4 Alcoa. (2009). 
5 Erna Indriaðdóttir. (2009). 
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byggingu álversins lauk, fluttu þeir til síns heima og ekki er vitað að þessu hafi fylgt einhver 

vandamál. 6 

Einnig var samið við erlent fyrirtæki, Becthel Corporation (Becthel Group) við byggingu 

álversins. En Bechtel er fjölskyldufyrirtæki í Bandaríkjunum og er það stærsta 

verkfræðifyrirtækið þar um slóðir7. Þegar Bechtel réði menn til starfa erlendis frá þá létu þeir 

viðkomandi flytja lögheimili í starfsmannaþorpið. Það leiddi til þess að skattar skiluðu sér vel 

til sveitarfélagsins Fjarðabyggðar, öfugt við það sem gerðist hjá þeim erlendu starfsmönnum 

sem unnu við byggingu Kárahnjúkastíflu, gjöld þeirra starfsmanna skiluðu sér illa til 

sveitarfélaganna Fljótsdalshrepps og Fljótsdalshéraðs.8 

Álverið er vinnustaður, þar sem háskólamenntaðir eru 17-18% starfsmanna. Það má segja að 

álverið sé vinnustaður fyrir um 80 háskólamenntaða á Austurlandi og þannig hafi störfum 

fyrir háskólamenntaða á svæðinu fjölgað sem því nemur og raunar heldur meira. Þar sem 

verktakar sem „vinna fyrir okkur„9 hjá Fjarðaáli réðu einnig háskólamenntað fólk til starfa í 

einhverjum mæli. Það gekk vel að fá háskólamenntað fólk í vinnu hjá Fjarðaáli. Það kom 

heilmikið af höfuðborgarsvæðinu, en einnig frá útlöndum, ýmist beint úr námi, eða að það 

hafði fengið sér vinnu erlendis eftir nám og sá sér leik á borði að koma heim þegar álverið tók 

til starfa. 

„Við höfum ekki tölu yfir það hversu margir það voru sem komu 

gagngert „heim“ að loknu námi til að vinna hér. En það eru þó 

nokkur dæmi þess að ungt fólk af Austurlandi sem fór til mennta til 

Reykjavíkur og jafnvel í framhaldsnám erlendis að því loknu, hafi 

snúið til baka.  Fólk sem taldi ekki líklegt þegar það fór héðan, að það 

ætti eftir að fá störf að námi loknu í heimabyggð“.10 

2.2 Áhrif þess lands er álverið var byggt á 
Lóðin sem álverið var byggt á er fimm kílómetra frá þorpinu á Reyðarfirði. Lóðin er 981.000 

fermetrar og á henni voru áður fjögur bóndabýli. Búskapur á þeim var hins vegar aflagður 

þegar bygging álversins hófst árið 2004. Fjarðabyggð byggði höfnina sem er á lóð við hlið 

álversins, en samtals eru álver og hafnarsvæði um 1,093 fm. Bygging álversins hafði heilmikil 

áhrif á samgöngur fyrir austan. Þar ber hæst byggingu Fáskrúðsfjarðarganga, en það var ráðist 
                                                            
6 Erna Indriðadóttir. (munnleg heimild 05.05. 2009). 
7 Wikipedia. (2009). 
8 Erna Indriðadóttir. (2009). 
9 Erna Indriðadóttir. (2009). 
10 Erna Indriðadóttir. (2009). 
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í þau til þess að stækka atvinnusvæði álversins og gera Mið-Austurland að einu atvinnusvæði. 

Bygging Kárahnjúkavirkjunar kallaði einnig á vegaframkvæmdir og að Kárahnjúkum er nú 

fólksbílafæri, sem gerir fólki kleift að komast auðveldlega inn á hálendið, sérstaklega að 

sumarlagi. Miklar framkvæmdir urðu á þeim lóðarhluta sem búið var að greina fyrir álverið. 

Mjög mikið efnis þurfti að taka og fjarlægja af lóðinni. Byrjað var á því að byggja kerskálana 

og svo byggðist álverið upp smátt og smátt. Einnig var farið í hafnarframkvæmdir um leið og 

lóðin fyrir álverið var unnin.11 

2.3 Starfsmenn 
Starfsmenn hafa sjálfir þurft að útvega sér húsnæði. Undantekning frá því eru þeir 

sérfræðingar sem komu á vegum Alcoa hingað til lands, til að aðstoða við gangsetningu 

álversins. Þeim var útvegað húsnæði á vegum fyrirtækisins, en yfirleitt dvöldu þeir nokkra 

mánuði á Reyðarfirði, sumir allt upp í eitt ár. Aðstoð var veitt fyrir þá sem þurfti varðandi 

skatta, samskipti innan sveitarfélagsins o.þ.h.12 

Öryggi gagnvart starfsmönnum er algert forgangsatriði hjá Alcoa. Bechtel sem byggði álverið, 

vann samkvæmt öryggisstöðlum Alcoa og ekkert alvarlegt vinnuslys varð við byggingu 

álversins. Allir starfsmenn og verktakar sem vinna á álverssvæðinu þurfa að taka sérstök 

námskeið í öryggismálum áður en þeir fá að fara út á vinnusvæðið. Þetta eru umfangsmikil 

námskeið sem ganga út á að kynna fólki fatnaðinn sem þarf að nota, öryggishlífar, verklag við 

vinnu, varnaðaraðgerðir vegna rafmagns, fallhættu og fleiri atriði. Hjá Alcoa er sérstök 

umhverfisstefna sem allir verða að þekkja.13  

Áður en álverið kom á Reyðarfjörð vantaði lækna við heilsugæslustöðina og var erfitt að 

manna læknastöður til lengri tíma. Sú læknaþjónusta sem í boði var ásamt almennri 

heilsugæslu og lyflækningum var m.a.; skurðlækningar, kvensjúkdómalækningar, háls-nef og 

eyrnalækningar, barnalækningar, geðlækningar, húðlækningar og sálfræðiþjónusta.14 

Til að bregðast við þeim læknaskorti sem var til staðar var lögð áhersla á aukið framboð 

farandsérfræðinga og í kjölfarið fjölgaði störfum við heilbrigðisstofnunina til muna og 

starfshlutfallið jókst um ca. ígildi 20 starfsmanna. Einnig þurfti að gera breytingar og 

endurbætur á því húsnæði sem heilbrigðisstofnunin rekur. S.s. endurnýjun á röntgentækjum, 

ýmsum búnaði á skurðstofu og sneiðmyndartæki ásamt því að auka við tækjabúnað á 

                                                            
11 Erna Indriðadóttir. (2009). 
12 Erna Indriðadóttir. (2009). 
13 Erna Indriðadóttir. (2009). 
14 Einar Rafn Haraldsson (2009). 
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heilsugæslustöðvum s.s. sónar og digital úrlesara röntgenmynda sem er beintengdur við FSA 

og Domus Medica.15  

Með tilkomu álversins á Reyðarfirði kom mikið af erlendu fólki sem sóttist eftir vinnu, þetta 

voru bæði einstaklingar og svo fjölskyldufólk sem flutti austur. Margt af þessu fólki hefur sest 

að fyrir austan og hefur því ásókn á almenna vinnumarkaðinum aukist. Þar sem ný tungumál 

komu með nýju fólki buðu Þekkingarnet  Austurlands og HSA upp á tungumálakennslu ásamt 

fleiri vinnustöðum. Aðlögun erlendra vinnuaflsins og þeirra sem komið hafa til lengri og 

skemmri tíma hefur gengið mjög vel og hefur sú vinnustaðamenning sem var fyrir ekki breyst 

svo mikið. 

Þegar bygging álvers hófst var komið upp sérstakri heilsugæslustöð á byggingarsvæðinu og 

veitti HSA verktaka þeim er stóð að byggingu álversins aðstoð við að manna stöðina og 

einnig að sjá um rekstur hennar. Að jafnaði voru 2 – 3 starfsmenn við þá heilsugæslustöð.16  

2.4 Aðgerðir og rannsóknir á FSN 
Tafla 4 sýnir vel þá miklu aukningu sem varð í starfsemi FSN á flestum sviðum milli áranna 

2005 og 2007. Að meðaltali er aukningin 33%. Í tölunum er ekki meðtalin starfsemi 

aðkeyptra sérfræðinga sem greidd er af sjúkratryggingum almannatrygginga. 
 
Tafla 1: Þróun umsvifa í starfsemi FSN árin 2005–200717 
                                           Breytingar   
         2005 2006 2007                        2005-2007 
Innlagnir á skurð- og lyflæknisdeild      
Skurðlækningar   350 375 430 22,90%
Lyflækningar   407 525 545 33,90%
Fjöldi verka á skurðstofu 
FSN       
Aðgerðir    447 451 518 15,90%
Speglanir    259 264 258 0,40%
Fjöldi fæðinga og keisaraskurða      
Fæðingar    53 60 53 0,00%
Keisaraskurðir   9 10 8 -11,10%
Fjöldi rannsókna lífendafræðinga 
FSN      
Sjúkrahús   12.580 13.253 16.524 31,40%
Heilsugæsla     32.837 49.404 60.026 82,80%
                                                                                                                                                     

                                                            
15 Einar Rafn Haraldsson (2009). 
16 Einar Rafn Haraldsson (2009). 
17 Ríkisendurskoðun (2009). 
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Þegar framkvæmdir hófust var ekki vitað hvernig HSA væri fjárhagslega í stakk búin til að 

takast á við þetta ferli. Mikið álag var á heilbrigðiskerfið og á árunum 2003 – 2006 var 

framlag ríkis of lítið til að mæta þeim útgjöldum sem til féllu vegna framkvæmdanna, en á 

árunum 2007 – 2008 náðust samningar við framkvæmdaraðila sem skiluðu hagnaði.18  

Stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi frá árinu 2003 hafa haft í för með sér stóraukin umsvif 

hjá sjúkrahúsinu í Neskaupstað en það hefur ásamt sjúkrahúsinu á Egilsstöðum, þjónað þeim 

sem þar hafa unnið og hafa slasast mikið eða veikst, þ.e. þeim sem ekki hefur þurft að senda 

til FSA eða LSH. Þjónusta við erlenda ósjúkratryggða sjúklinga er oft dýrari en þjónusta við 

sjúkratryggða sjúklinga, m.a. vegna túlkaþjónustu sem oft er nauðsynleg og þeirrar 

gagnasöfnunar og fyrirhafnar sem fylgir því að fá greitt fyrir þjónustuna, auk þess sem oft 

gengur illa að innheimta slíkar kröfur. FSN hefur jafnframt tekið að sér ýmsa aðra 

heilbrigðisþjónustu við þá erlendu starfsmenn sem tóku þátt í framkvæmdunum, s.s. 

heilbrigðisskoðanir og bólusetningar19 

 

Rekstur sjúkrahúsa HSA vegur þyngst í rekstri stofnunarinnar. Útgjöld þeirra námu rúmlega 

66% af heildarútgjöldum árið 2007 og höfðu aukist um 24,5% frá 2005 sem er um 8% 

umfram vegna vísitölu launa og neysluverðs á sama tíma. Reynt var að leggja mat á hvort 

þessi aukni kostnaður hafi skilað sér í meiri framleiðslu, þ.e. hvort starfsemin sé skilvirk. 

Eðlilegast hefði verið að skoða sjúkra- og hjúkrunardeildir hvora fyrir sig þar sem starfsemi 

þeirra er með ólíkum hætti. Rekstrarlegum upplýsingum, þ.e. launum og mannafla, er hins 

vegar ekki haldið aðgreindum eftir þessum sviðum og því var ekki hægt að leggja mat 

áskilvirkni hvors sviðs fyrir sig en horft á hvernig starfsemi sviðanna hefur þróast í heild á 

árunum 2005–2007.20 

2.5 Samskipti við heilsugæslu 
Eins og tafla 5 sýnir fjölgaði samskiptum heilsugæslustöðva HSA á hvern íbúa um 25,3% á 

tímabilinu 2005–2007. Samskiptum á hvern íbúa fækkaði töluvert á árinu 2006 en þá var 

íbúafjöldi vegna stóriðjuframkvæmda í hámarki og mikið álag á flestum heilsugæslustöðvum 

HSA. Heilsugæslusvið HSA samanstendur af átta heilsugæslustöðvum og fjórum 

heilsugæslum. 

 

 
                                                            
18 Einar Rafn Haraldsson. (2009). 
19 Ríkisendurskoðun. (2009). 
20 Ríkisendurskoðun. (2009). 
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Tafla 2: Samskipti íbúa við heilsugæslustöðvar HSA 2005–200721 
                              Breytingar
     2005 2006 2007                  2005-2007 
Íbúafjöldi   11.641 13.185 11.797 1,30%
Viðtöl við lækna   28.394 26.869 30.218 6,40%
Vitjanir lækna   1.472 1.431 1.833 24,50%
Læknar annað   1.404 2.762 3.492 138,50%
Viðtöl hjúkrunarfr./ljósm.  11.836 12.268 15.543 31,30%
Vitjanir hjúkrunarfr./ljósm.  2.377 1.463 2.063 -13,20%
Önnur samskipti   2.714 3.375 8.108 198,70%
Samtals 
samskipti   48.257 48.168 61.257 26,90%
Samskipti á íbúa     4,1 3,7 5,2 25,30%
                                                                                                                                         

Helstu samskipti hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra felast í ungbarnavernd, mæðraskoðun og 

skólaheilsugæslu. Aukning hefur orðið á öllum þessum sviðum enda hefur íbúum fjölgað 

töluvert síðastliðin fimm ár. Farandverkamönnum sem bjuggu á svæðinu meðan mesta 

uppbyggingin var fer nú fækkandi. Í stað þeirra hafa komið einstaklingar og fjölskyldur sem 

hyggja á varanlega búsetu á Austurlandi samhliða auknum og fjölbreyttari atvinnutækifærum 

á svæðinu í kjölfar stóriðjuframkvæmdanna.22                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Ríkisendurskoðun. (2009). 
22 Einar Rafn Haraldsson (2009). 
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3.0  Norðurþing og áhrif álvers á samfélag þess og HÞ  
Mikilla áhrifa mun gæta í Norðurþingi komi til álversframkvæmda og aukið álag mun 

myndast við Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Marga áhrifaþætti þarf að skoða og vinna út frá 

þeim gögnum sem geta veitt aðstoð við svo veigamikla uppbyggingu og þá framkvæmd sem 

henni fylgir.  

Húsavík hefur í gegnum tíðina verið sjávarþorp og hér áður fyrr var sjávarútvegur nánast aðal 

atvinnusköpunin á svæðinu. Karlar voru í miklum meirihluta þeirra sem störfuðu til sjávar 

meðan konur voru í meirihluta í fiskvinnslu. Því er ljóst að með fækkun starfa í sjávarútvegi 

og flutningi þeirra út á sjó hafa atvinnumöguleikar kvenna í sjávarþorpum minnkað verulega. 

Hagræðing í sjávarútvegi, flutningur starfa út á sjó og aukin vélvæðing í fiskvinnslu eru stórir 

þættir í fækkun starfa í sjávarútvegi og nú á tímum er sjávarútvegur smá brot af þeirri 

atvinnustarfsemi sem er á Húsavík í dag.23 Sjávarútvegur í Norðurþingi er ekki nærri því  hinn 

sami og var fyrir 10 árum síðan og enn síður fyrir 20 árum. Sá fiskur sem unninn er á Húsavík 

er frá smábátum og einnig af fiskmörkuðum og sem ekið er til Húsavíkur allt staðar að af 

landinu.  

Fiskiðjusamlag Húsavíkur var á sínum tíma meðal stærstu vinnustaða á Húsavík. Árið 2002 

keypti Vísir hlut í Fiskiðjusamlagi Húsavíkur og í framhaldi keypti Vísir öll hlutabréfin í 

fyrirtækinu.24 Með þeim breytingum fór mikið af stjórnunarstörfum frá Húsavík. Segja má að 

þau fyrirtæki á Húsavík sem eru hvað sterkust séu þau sem tengjast ferðamanninum á ýmsan 

hátt og eru mörg þeirra einungis starfrækt ákveðinn hluta af árinu. Ætla má að 

álversframkvæmdir muni hafa víðtæk og margvísleg áhrif á samfélag sem og mannlíf á 

Húsavík og í raun er ekki hægt að gera sér grein fyrir því hver áhrifin verða til langframa. 

Samfélagið er ekki stórt og nauðsynlegt fyrir íbúana að standa saman svo að mannlíf nái að 

blómstra í framtíðinni og góður möguleiki á atvinnutækifærum verði í boði.  

 

Ljóst er að ef til álversframkvæmda kemur, þá verður talsverð röskun á umhverfinu og einnig 

truflun sem mun standa yfir í þó nokkurn tíma. Án efa munu þessar breytingar hafa bæði 

jákvæð og neikvæð áhrif. Neikvæðu áhrifin munu trúlega vera þau sem bitna á þeim sem búa 

á svæðinu, s.s. umferð stærri bíla og tækja, umhverfisspilling, hávaðamengun, sjónmengun 

osfrv. Jákvæðu áhrifin eru þá ef horft er til lengri tíma, þ.e.a.s. hverju munu þessar breytingar 

                                                            
23 Aðalsteinn Baldursson. (2009). 
24 Vísir. (2009). 
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skila í Norðurþingi? Eins og áður hefur fram komið er það einna helst í sambandi við 

atvinnuuppbyggingu og meiri möguleika á öruggari búsetu fólks. 

3.1 Efnahagsleg áhrif á Norðurþing 
Efnahagsleg áhrif á Norðurþing ef álver kemur á Bakka munu verða mikil og hafa þannig 

mikil áhrif á þá atvinnustarfsemi sem fyrir er. Bæði bein og óbein áhrif og svo einnig afleidd 

áhrif. Bein áhrif myndu teljast rekstur þeirra fyrirtækja sem munu vinna að uppbyggingu 

álversins. Óbein áhrif myndi þá vera sú starfsemi sem önnur fyrirtæki skiluðu inn við 

bygginguna, þannig að það myndaðist keðjuverkun á milli fyrirtækja. Afleidd áhrif er þá þau 

áhrif sem verða til með beinu og óbeinu áhrifunum. Raunhæft er að taka mið af álverinu á 

Reyðarfirði varðandi atvinnustörf. Því má gera ráð fyrir að afleidd störf í tengslum við 

hugsanlegt álver á Bakka verði um það bil 150 - 200. Þessi störf ásamt beinum störfum við 

álverið á Bakka myndu byggja upp efnahagslegan starfsgrundvöll fyrir um 900-1.000 manns í 

Norðurþingi.25 

 

Aukin umsvif fylgja miklum framkvæmdum, því myndu ýmis þjónustustörf aukast með 

auknum fólksfjölda. Þau störf sem myndu hafa bein áhrif við byggingu álvers á Bakka yrðu 

m.a.:26 

• Stækkun Húsavíkurhafnar og byggingarframkvæmdir á hafnarsvæði. 

• Vegtenging milli hafnarsvæðis og staðsetningar á álveri. 

• Jarðvarmavirkjanir í Þingeyjarsýslum, Þeistareykir ehf. hafa áformað 

 byggingu á 150 MWe virkjun á Þeistareykjum. Til er mat á umhverfisáhrifum 

 sem var gert árið 2001, vegna 90 MWe virkjunar í Bjarnarflagi og vegna 

 stækkunar Kröfluvirkjunar um 40 MWe, samtals í 100 MWe,  

   Verið er að vinna að gerð tillögu að matsáætlun fyrir allt að 150 MWe 

   virkjun við Kröflu II sem kæmi í stað fyrri áforma um stækkun 

   Kröfluvirkjunar. 

• Landsnet hf. áformar að reisa tvær 220 kV háspennulínur frá 

   Þingeyjarsýslum að staðsetningunni á álverinu á Bakka. Þessi áform tengjast 

  því að geta nýtt jarðhitasvæði í Þingeyjarsýslum m.a. við  stórframkvæmdir  á 

  Bakka. 

 

                                                            
25Alcoa. (2009). 
26Alcoa. (2009). 
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17. maí 2006 undirrituðu Alcoa, ríkisstjórn Íslands og Húsavíkurbær (nú Norðurþing) 

viljayfirlýsingu um að reisa 250.000 tonna álver, sem að vísu hefur verið breytt og ný áform 

um álver segja til um að stækka álverið í 346.000 tonn. Þessi viljayfirlýsing fólst m.a. í því að 

hefja álbræðslu á tímabilinu 2012 – 2014 og að álverið myndi ná fullum afköstum árið 2015.27 

Aðstæður voru mjög ólíkar því sem við þekkjum í dag. Miklar breytingar sjást á öllum 

mælikvörðum þar sem aðallega skín í gegn mikill samdráttur og hagræðing ásamt því að 

nægilegt framboð af orku náist.28 

Framan af voru miklar líkur taldar á að af þessum framkvæmdum yrði og gert var ráð fyrir að 

þessi uppbygging myndi hafa veruleg áhrif á íbúaþróun í Norðurþingi. Einnig yrðu áhrifin á 

sveitarfélagið mjög mikil, og á alla starfsemi í sveitarfélaginu s.s. skóla, íbúðahúsnæði, 

atvinnuhúsnæði, þjónustu ásamt Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Gerðar hafa verið skýrslur 

um áhrif álversins og gera þær ráð fyrir að íbúum á svæðinu muni fjölga um 800-1000. 29 

Ef skoðaðar eru skýrslur frá Austurlandi fer ekki fjarri því að þessar tölur séu raunhæfar komi 

til álvers á Bakka. Það sést að fjölgunin muni verða einna helst meðal þess fólks sem er á 

vinnumarkaði og barnafólks. En það eru einmitt þeir hópar fólks sem Húsavík þarfnast og líka 

sá hópur sem hefur farið frá Húsavík síðustu árin. Hvað Austurland varðar, þá varð mesta 

fjölgunin á þeim svæðum sem eru næst framkvæmdum þar. Því má búast við að mesta fjölgun 

íbúa verði hér og Húsavík og nágrenni. Ef þessar tölur ganga eftir, þá má ætla að sá íbúafjöldi 

í Norðurþingi verði um 6.000 árið 2017, en það er sá fjöldi er var hér 1997.30 

Hægt er að áætla miðað við þá þróun sem átt hefur sér stað á Austurlandi, að með tilkomu 

álvers  muni byggð í Norðurþingi og nágrenni standa á mun traustari fótum.31 

3.2 Tekjur 
Tekjur sveitarfélaga eru útsvör frá þeim einstaklingum sem eru skattskyldir og hafa lögheimili 

í sveitarfélaginu. Á síðustu 5 – 10 árum hefur orðið mikil tekjuskerðing í Norðurþingi. Fyrsta 

áfallið var 1999 þegar Kaupfélag Þingeyinga var lýst gjaldþrota og með því fóru nokkrar 

deildir innan KÞ.32 Svo kom annað áfall 2005 þegar Kísilgúrsverksmiðjunni í Mývatnssveit 

                                                            
27 Alcoa (2008). Bls. 4 
28 Alcoa (2008). Bls. 15 
29 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
30 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
31Tímarit. (2009)   
32 Björn Helgi og Sæmundur (2001). Bls. 392 
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var lokað og starfsemi hætt. Tekjur til Norðurþings, þá aðallega tekjur hafnarsjóðs urðu litlar 

sem engar og er áhrifa lokunar Kísilgúrverksmiðjunnar enn að gæta í dag.33 

 

Með tilkomu ávers gætu tekjur til Norðurþings aukist til muna. Atvinnuleysi á Húsvík hefur 

verið með minna móti undanfarin ár. En frá árinu 2005 hefur atvinnutækifærum heldur 

fækkað og samhliða því hefur fólksfækkun verið þó nokkur. 2.500 manns eru á atvinnuskrá í 

Norðurþingi sem telur frá Þórshöfn og í Mývatnssveit.34  

 
Tafla 3: Meðalatvinnuleysi á mánuði eftir landshlutum og kyni árin 2001 - 200835 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
2,0% 2,6% 3,0% 3,2% 2,8% 2,3% 1,8% 2,3% 

 

Tafla 4: Atvinnulausir, fjöldi í lok mánaðar eftir sveitarfélögum36 
jún.08 júl.08 ágú.08 sep.08 okt.08 nóv.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 maí.09

23 23 28 31 42 72 98 122 147 139 131 110
 

Ætla má að um 3.000 til 4.000 störf á ársgrundvelli verði til við byggingu álvers á Bakka. En 

afleidd störf gætu orðið um 600.37  Höfnin myndi á ný þjóna miklum tilgangi sem og önnur 

keðjuverkandi störf . Búast má við að stór hluti þeirra starfsmanna sem komi til Húsavíkur á 

meðan uppbyggingartíma stendur snúi aftur frá Húsavík.  

 

Ljóst er að ef framkvæmdir á Bakka hefjist munu þær skapa mörg störf sem sveitarfélagið 

þarfnast svo sannarlega. Ellegar mun fólk flytja búferlum á þá staði sem atvinnu er að fá. 

Einnig með því að álver á Bakka rísi þá er verið að nýta þær orkulindir sem Norðurþing býr 

yfir til frekari uppbyggingar í atvinnulífinu.38 Gera má ráð fyrir að bygging línumannvirkja og 

annarra og skyldra framkvæmda á svæðinu kalli á um 500-800 starfsmenn til viðbótar. Ef reist 

verður 345 þúsund tonna álver í einum áfanga, gæti íbúafjöldi um það bil tvöfaldast á árunum 

2011 – 2015.39 

Atvinnuleysi var að meðaltali 3,3% ár árunum 1991 – 1997. Í dag er þessi prósentutala komin í 8,2% 

og hlutfallslegar atvinnubætur fara ört hækkandi. Í janúar 2009 mældist atvinnuleysi 5,1% hjá körlum 

                                                            
33 Aðalsteinn Baldursson. (2009). 
34 Vinnumálastofnun. (2009). 
35 Hagstofa Íslands. (2009). 
36 Alþingi. (2009). 
37 Alcoa. (2008). Bls 15  
38 Alcoa (2008). Bls 9 
39 Jón Helgi Björnsson. (2009). 



Samfélagsáhrif á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og Norðurþing, ef álver á Bakka rís? 
 

14 
 

og 2,9% hjá konum. Atvinnuleysi mælist mest á aldrinum 16-24 ára eða 10,8%. Mikil fjölgun hefur 

verið af atvinnulausu fólki. Efnahagsástandið hefur haft svakalegar afleiðingar á vinnumarkaði og e.e. 

frá fjórða ársfjórðungi 2007 til fjórða ársfjórðungs 2008 fjölgaði atvinnulausum um 3.900 manns.40 

Á undanförnum árum og áratugum hefur atvinnuleysis lítið gætt á Íslandi. Fólk hefur haft 

þann möguleika að geta flutt sig á milli staða eftir því sem atvinna hefur boðist. Í janúar 2008 

var atvinnuleysi 1% eða að meðaltali 1.545 manns og frá því í desember 2007 er þetta aukning um 

14%. Þá er atvinnuleysi minna eða um 22% en það var í desember 2007. Atvinnuleysi á 

höfuðborgarsvæðinu var um 0,6% í desember og á landsbyggðinni var það 1,2% síðustu mánuði.41 

Svo rekstur sveitarfélaga nái að ganga, þá eru þær tekjur sem falla til í sveitarfélaginu 

frumskilyrði þess að áfram verði hægt að bjóða upp á byggðarkjarna sem stendur undir því að 

reka sveitarfélag.42  

3.3 Íbúaþróun í Norðurþingi 
Á 19. öld myndaðist þéttbýliskjarni á Húsavík.43 Jafnt og þétt síðan hefur verið fólksfjölgun, 
en um aldamótin síðustu fór að verða vart við fækkun sem ekki hefur hægt á eins og sést á 
töflunum. 

Tafla5: Íbúafjöldi á Húsavík 1890 -199944  Tafla 6: Íbúafjöldi í Norðurþingi 2005-200945 

Ár Fjöldi 
1890 124 
1901 337 
1910 574 
1920 631 
1930 874 
1940 1.007 
1950 1.279 
1960 1.514 
1970 1.993 
1980 2.414 
1990 2.503 
1999 2.432 

 

 

                                                            
40 Wikipedia. (2009). 
41 Vinnumálastofnun. (2009). 
42 Fjarðarbyggð. (2009).  
43 Björn Helgi og Sæmundur  (2001). Bls. 11 
44 Norðurþing. (2009). 
45 Norðurþing (2009). 

2005 Norðurþing 2.416 

2006 Norðurþing 2.370 

2007 Norðurþing 3.011 

2008 Norðurþing 2.983 

2009 Norðurþing 3.001 
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Tafla 7: Íbúafjöldi í Norðurþingi og nágrenni á árunum 1998-2007 46    

 

11. júní 2006 sameinuðust Öxarfjarðarhreppur, Raufarhafnarhreppur og Kelduneshreppur. En 

árið 2002 hafði Reykjahreppur og Húsavík sameinast.47 Eftir þessa sameiningu var þetta stóra 

sveitarfélag, sem nær í báðar Þingeyjarsýslurnar þ.e.a.s. Norður og Suður Þingeyjarsýslur, 

nefnt Norðurþing.       

Undanfarin ár hefur orðið fólksfækkun vegna samdráttar í atvinnulífinu, þó sér í lagi í 

sjávarútvegi og landbúnaði. Eins og sést á þessari töflu er fólksfækkunin í Norðurþingi 

14,63%.  

Á mynd 1 sést þróun aldursdreifingar á svæðinu og kemur það bersýnilega í ljós að það er 

aðallega ungt fólk sem flytur burt, en fjölgun er á eldra fólki. Það eru því barnafjölskyldurnar, 

unga fólkið á aldrinum 26-35 ára með ung börn sem flytja burt og koma ekki til baka. Þannig 

að sú fjölgun sem á sér stað á þessum tímum er fólk sem er um og yfir fertugt.48 Það er því 

ljóst að til að í Norðurþingi náist byggilegur staður til lengdar, er ein af aðalforsendunum sú 

að hér búi líka ungt fólk og komandi kynslóðir nái að vaxa og dafna í Norðurþingi.  

                                                            
46 Norðurþing. (2009). 
47 Norðurþing. (2009). 
48 Jón Helgi Björnsson. (2009). 

Sveitarfélög 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fækkun
Skútustaðahreppur 451 452 443 452 453 440 437 428 410 403 -10,64%

Þingeyjarsveit 787 753 745 736 728 716 698 686 699 681 -13,47%

Aðaldælahreppur 299 298 286 282 273 280 265 256 257 261 -12,71%

Norðurþing 3455 3377 3323 3265 314 3154 3098 3031 3023 2970 -14,04%

Tjörneshreppur 81 73 74 69 67 66 64 63 60 60 -25,93%

Svalbarðshreppur 124 121 121 120 120 126 116 109 106 110 -11,29%

Langanesbyggð 618 603 583 554 549 533 548 542 518 479 -22,49%

Samtals 5815 5677 5575 5478 5404 5315 5226 5115 5073 4964 14,63%
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 Mynd 1: Aldurdreifing í Norðurþingi á árunum 1996-200649     
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            
49 Norðurþing. (2009). 
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4.0 Sjúkrahúsið á Húsavík 
Þann 17. nóvember 1936 var fyrsta sjúkrahúsið á Húsavík vígt,50 en héraðslæknar höfðu 

starfað og verið með búsetu á Húsavík frá árinu 1882.51 Árið 1958 kom fram sú tillaga að 

byggja við sjúkrahúsið þar sem fullorðið og lasið fólk gæti átt samastað og kallaði þetta á 

fleiri sjúkrarúm.  Þetta ferli fór þarna í gang og tók vissulega tíma að afgreiða þetta mál og 

m.a. kom upp sú staða „gamla“ sjúkrahúsið væri óhentugt til viðbyggingar. Í byrjun árs 1962 

var leyfi veitt frá landlækni að byggja nýtt sjúkrahús.52 

Miklar breytingar urðu við tilkomu stærra sjúkrahúss, meiri og aukin þjónusta í boði, fjölgun 

starfsfólks og þjónustusvæðið var orðið stærra. Einnig voru komnar kröfur um meira öryggi 

og t.d. stóð gamla sjúkrahúsið ekki undir þeim brunakröfum sem í gildi voru þá. Árið 1991 

var vígð heilsugæslustöð sem var byggð við sjúkrahúsið. Með breyttum tímum þarfnaðist 

stofnunin ýmissa viðbóta s.s. sjúkrabíla, skrifstofuaðstöðu, fundarherbergis, búningsaðstöðu  

o.fl.53 

Heilbrigðisstofnun Þingeyinga varð svo til um áramótin 1999/2000 (hér eftir nefnd HÞ) við 

sameiningu Heilbrigðisstofnunar Norður Þingeyjarsýslu og Heilbrigðisstofnunarinnar á 

Húsavík. Svæði stofnunarinnar er mjög stórt að flatarmáli og íbúafjöldinn sem hún þjónar er 

rúmlega 5000, auk fjölda ferðamanna, sérstaklega yfir sumarið. Aðalaðsetur HÞ er á Húsavík, 

en starfsstöðvar eru á 5 stöðum utan Húsavíkur. Það er hlutverk  HÞ að veita Þingeyingum 

góða heilsugæsluþjónustu, stuðla að öflugum forvörnum og heilbrigðum lífsstíl íbúa 

svæðisins, veita markvissa og örugga bráðaþjónustu og bjóða upp á alla þá sjúkrahúss- og 

sérfræðiþjónustu sem skynsamlegt er að veita innan héraðs.54   

Heilsugæslustöðin á Húsavík er til húsa að Auðbrekku 4, í u.þ.b 1200 m²  húsnæði á tveimur 

hæðum sem tekin var í notkun árið 1991. Á efri hæð er móttaka með aðstöðu fyrir símaritara, 

ritara og læknaritara. Þar er biðstofa fyrir skjólstæðinga, ein skiptistofa, sex skrifstofur lækna 

með skoðunarherbergi, tvö móttökuherbergi hjúkrunarfræðinga, aðstaða fyrir mæðraskoðun 

og aðstaða fyrir ungbarnaeftirlit og skrifstofa stjórnanda. Einnig er staðsett á efri hæðinni 

skjalageymsla stofnunarinnar. Á neðri hæð eru skrifstofur framkvæmdastjóra HÞ, 

framkvæmdastjóra fjármála og rekstrar, bókara og launafulltrúa sameiginlega, kerfisstjóra og 

umsjónarmanni sjúkraflutninga sameiginlega, ræstingastjóra og gæðastjóra. Einnig eru þar 

                                                            
50Ólafur Erlendsson (1999). Bls 29 
51Ólafur Erlendsson (1999). Bls 9 
52 Ólafur Erlendsson. (1999.) Bls. 7 
53 Ólafur Erlendsson. (1999). Bls. 74 
54 Norðurþing. (2009).  
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búningsklefar starfsfólks, karla og kvenna.  Á neðri hæðinni er leigð út aðstaða fyrir 

tannlækna.55  

Heilsugæslustöðin á Húsavík er opin alla virka daga. Starfið skiptist í meginatriðum í 

móttöku, símatíma og vaktþjónustu heilsugæslulækna, móttöku og símatíma 

hjúkrunarfræðinga, heimahjúkrun, ungbarnavernd, mæðravernd,  skólaheilsugæslu og 

starfsmannaheilsuvernd. Á Húsavík er einnig starfrækt göngudeild sykursjúkra og göngudeild 

þá sem eru í yfirþyngd, auk þess eru gerð þolpróf hjartasjúklinga.56  

Mikill kostur er að hafa sjúkrahúsið tengt við heilsugæsluna, því samnýting starfsmanna og 

aðstöðu er mikil. Starfsmenn telja þessa tengingu heilsugæslunnar og sjúkrahússins einmitt 

mikinn kost við starfið á Húsavík, þar sem fjölbreytni starfsins er svo mikil. Í dag eru þættir 

inni í heilsugæslubyggingunni sem ættu frekar heima inni á sjúkrahúsinu, s.s. göngudeild fyrir 

þá sem eru í yfirþyngd og göngudeild sykursjúkra, skrifstofa iðjuþjálfa, skrifstofur 

framkvæmdastjóra hjúkrunar og lækninga, sérfræðingsmóttaka, skrifstofur fjármála og 

rekstrar og skrifstofur tæknideildar.57   

4.1 Sjúkrahús 
Sjúkradeildin er 25 rúma deild staðsett á 3. hæð sjúkrahússins. Hún sinnir m.a. öllum 

sjúklingum á lyflæknissviðið, meðferð sjúklinga fyrir og eftir valaðgerða, 

öldrunarlækningum, endurhæfingarlækningum, og þjónustar sængurkonur og nýbura.  Einnig 

eru á deildinni nokkur dagdeildarrými,  þar er þeim sjúklingum sinnt er þurfa t.d. lyfjameðferð 

við ýmsum sjúkdómum, ljósameðferð við psoriasis og rannsóknir á hjartasjúkdómum s.s. 

þolpróf 58 

Öldrunardeildin er 21 rúms deild á 2. hæð sjúkrahússins. Hún er rekin sem hjúkrunardeild 

fyrir aldraða einstaklinga. Tvö rúm eru ætluð til hvíldar og endurhæfingar. Á deildinni fer 

einnig fram leikfimi og dægradvöl fyrir íbúa deildarinnar.59 

 

 

 

 

 
                                                            
55 Ólafur Erlendsson. (1999). Bls. 149 
56 Jón Helgi Björnsson (2009). 
57 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
58 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
59 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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  Mynd 2: Innlagnir á öldrunarde
 

4.2 Skurð slysa og spegluna
Skurð-slysa og speglunardei

skurðstofa, slysamóttaka (sk

samnýtist speglunardeildinni.

pökkunarherbergi,skolherberg

rými, skrifstofa deildarstjóra

herbergi og þvottaaðstöðu á s

taka á móti slösuðum og bráðv

jafnframt  notuð í móttöku læ

háttað að skurðaðgerðir eru ge

Áhugi er fyrir svokallaðri f

slysastofa fyrir meiri háttar sl

þar sem fram færu stærri sku

aðgerðir. Sótthreinsunardeild þ

að vera fyrir pökkun á skurð

Bæði skurðstofa og speglun þ

sjúkradeild. Bráðamóttaka ætt

þar sem gipsun og saumaskap

Frekar ætti hún að vera tengd s

                                                           
60 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
61 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
62 Jón Helgi Björnsson, (2009). 
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ild HÞ60 

ardeild 
ild er staðsett á 1. hæð sjúkrahússins.  

kiptistofa) og speglunardeild, ásamt vökn

. Deildinni tilheyrir einnig aðstaða til  

gi skurðstofu og geymsla, lítil búningsaðstaða

a hjúkrunar og  snyrting/salerni. Spegluna

koli. Slysamóttakan er í einu herbergi þar se

veikum sjúklingum og veita tilheyrandi þjónu

ækna þegar á þarf að halda. Fyrirkomulag H

erðar 10 daga í mánuði og speglanir 6 daga í m

fjölnota-stofu, sem nýtist sem skurðstofa, 

lys, hugmyndin er að hafa tvö samliggjandi r

urðaðgerðir og speglanir, hitt minna með a

þarf ekki endilega að vera inn á skurðdeildin

ðdeildaráhöldum og líka góð aðstaða fyrir 

þurfa að tengjast eða hafa gott aðgengi að v

ti að vera sem næst sjúkrabílamóttöku og sjúk

pur o.þ.h. fer fram þyrfti ekki endilega að ver

sjúkradeild eða móttöku sérfræðinga og heils

á Bakka rís? 

Deildinni tilheyrir 

nunarherbergi sem 

sótthreinsunar- og 

a og býtibúr í sama 

ardeildin hefur eitt 

em aðstaða er til að 

ustu, skiptistofan er 

HÞ í dag er þannig 

mánuði.61  

speglunarstofa og 

rými. Annað stærra 

aðstöðu fyrir minni 

nni. En aðstaða þarf 

sótthreinsunartæki. 

vöknunarherbergi á                       

kradeild. Slysastofa, 

ra tengd skurðstofu. 

sugæslulækna.62 
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    Mynd 3: Skurðaðgerðir á HÞ 63

4.3 Göngudeildir og sérfræði
Göngudeild fyrir þá sem eru í 

móttöku heilsugæsluhjúkrunar

heilsugæslustöðinni. En göngu

móttaka kvensjúkdómalæknis 

móttaka skurðlæknis á 1. hæð 

með að bjóða áfram upp á þes

göngudeildirnar þurfa.65 

4.4 Endurhæfing/iðjuþjálfun
Heilbrigðisstofnunin leigir um

fyrir sjúkraþjálfun á Húsavík.

inniliggjandi sjúklinga í Hvam

stað er starfrækt Sjúkraþjálfu

skjólstæðingum utan úr bæ, 

endurhæfingargarður fyrir s

endurhæfingar fyrir sjúkling

Iðjuþjálfi hefur skrifstofu og 

sinnir endurhæfingu skjólstæ

                                                           
63 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
64 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
65 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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3                                      Mynd 4: Meltingarfæra

ngsmóttaka 
yfirþyngd er staðsett inni á heilsugæslustöðin
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n 
m 157 m2 húsnæði af Dvalarheimilinu Hvam

 Innangengt er milli Hvamms og sjúkrahúss

mm í sjúkraþjálfun, sé ekki hægt að veita han

un Húsavíkur þar sem sjálfstætt starfandi sj

eftir tilvísun frá lækni. Fyrir 4 árum va
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til hjartaþolprófa og 

gunni. Einnig er 

ðgjafa. Reiknað er 

aðstöður sem 

mmi undir aðstöðu 

sins en farið er með 

na á deild.  Á sama 

júkraþjálfarar sinna 

ar tekinn í notkun 

hann nýst vel til 

heimilinu Hvammi. 

Húsavík, iðjuþjálfi 

og öldrunardeild. 
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Iðjuþjálfi sinnir einnig meðf

skrifstofu iðjuþjálfa í heilsugæ

4.5 Rannsóknadeild  
Rannsóknarstofan er staðse

Rannsóknarstofan þjónar sjúk

deildinni eru framkvæmdar all

síðustu árum hafa verið gerða

frá sjúklingum utan spítala eða

eru flestar sendar á rannsók

rannsóknardeild er hægt að spa

Mynd 5: Heildarfjöldi á rannsókn

4.6 Röntgendeild 
Röntgendeild er staðsett á 1. 

búningsklefa fyrir skjólstæðin

svör. Aðstaða til að skoða rönt

deildinni.  Á ganginum er lítil

Deildin þjónar sjúkrahúsinu og

 

                                                           
66 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
67 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
68 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
69 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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ferð skjólstæðinga utan úr bæ, og fer þá 

æslunni.66 

tt á 1. hæð í sjúkrahússins í ca. 50

krahúsinu og öllum heilsugæslustöðvum sem

lar helstu mælingar í blóðmeinafræði og klíní

ar u.þ.b. 45.000 rannsóknir árlega. Meiri hlu

a um 75%. Þær rannsóknir sem ekki er hægt 

knarstofu Sjúkrahússins á Akureyri. Með v

ara vinnu og fjölga rannsóknum.67 

 
narstofu HÞ68 

hæð sjúkrahússins í tveimur rýmum, auk  

nga. Einnig er fyrir hendi skjalageymsla fyrir

tgenmyndir er inni á skrifstofu röntgenlæknis

l biðstofa. Á deildinni eru gerðar  algengustu 

g öllum heilsugæslustöðvum sem falla undir H

á Bakka rís? 

meðferðin fram á 

0-60 m2 húsnæði. 

m falla undir HÞ. Á 

ískri lífefnafræði. Á 

uti rannsóknanna er 

að vinna á Húsavík 

vel útfærðu rými á 

salernisaðstöðu og 

r röntgenmyndir og 

s sem er skammt frá 

röntgenrannsóknir. 

HÞ.69 



Samfélagsáhrif á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga og Norðurþing, ef álver á Bakka rís? 
 

22 
 

1674
1875 1929

2110
1900

0

500

1000

1500

2000

2500

2002 2003 2004 2005 2006

Heildarfjöldi röntgenrannsókna á 
Röntgendeild HÞ

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
                

 Mynd 6: Heildarfjöldi röntgenrannsókna á HÞ70 
 

4.7 Umsjónamenn / eignaumsjón  
Umsjónarmenn hafa eitt herbergi sem aðstöðu til viðgerða og svo skrifstofuaðstöðu. 

Umsjónarmenn sinna viðgerðum og viðhaldi  um alla stofnun. Starfsmenn deildarinnar sjá um 

allt viðhald á eignum stofnunarinnar, viðgerðir á húsgögnum, þrif á bílum og umsjón með 

lóðum stofnunarinnar. Einnig hafa þeir umsjón með leiguhúsnæði á vegum stofnunarinnar og 

sjá um vörumóttöku. Verkstæði þarf að vera aðgengilegt og hægt að koma þangað inn þeim 

hlutum sem þarfnast viðgerða.71 

4.8 Eldhús 
Eldhúsið er staðsett í kjallara sjúkrahússins. Það samanstendur af  rými til eldunar og vinnslu 

matvæla, geymslurými, tveimur kælum, skrifstofu yfirmatsveins, búnings- og 

snyrtingu/salernisaðstaða. Einnig er rétt hjá eldhúsinu matsalur starfsmanna. Starfsfólk 

eldhúss sér um að útbúa máltíðir fyrir sjúklinga sjúkrahússins, starfsfólk HÞ og íbúa og 

starfsmenn Hvamms. Einnig eru útbúnar matarsendingar út í bæ, fyrir einstaklinga sem þess 

þurfa. Að auki sér eldhúsið um veitingar á fundum og ýmsum uppákomum á vegum 

stofnunarinnar.72 

 

 

 

                                                            
70 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
71 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
72 Jón Helgi Björnsson. (2009). 



Samfélagsáhrif á Heilbr

 

 

 Mynd 7: Seldar máltíðir úr eldhú
 

Staðsetningin í húsinu skiptir 

hæð. Þó þarf að vera gott aðg

er að forðast allan umgang og 

4.9 Innkaupadeild / lager 
Innkaupadeildin hefur til um

skrifstofa innkaupastjóra, sam

tvö önnur rými, lagerar, annar

hússins ekki langt frá lagerun

rekstrarvöru fyrir HÞ. Einnig k

4.10 Lyfjalager 
Lyfjalagerinn hefur til umráða

sem er ca 7  m2, og  skrifsto

Einnig eru bóluefni geymd í k

ca. 1,5-2 m2 af plássi sam

Lyfjafræðingur sér um öll innk

faglega upplýsingamiðlun og

vörumóttöku og huga vel að ör

                                                           
73Jón Helgi Björnsson. (2009). 
74Jón Helgi Björnsson. (2009). 
75Jón Helgi Björnsson. (2009). 
76Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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úsi HÞ73 

máli, en ekki skiptir máli hvort eldhúsið er í 

gengi frá vörumóttöku, eða frá lyftu úr vörum

krossun, þ.e. að gengið sé í gegnum einingar

mráða þrjú rými sem eru staðsett í kjallara 

mnýtt með lyfjafræðingi, en þar er einnig lage

r ca 25-30 m2, hinn ca. 10 m2. Vörumóttakan

um. Innkaupadeildin sér um innkaup á hjúkr

kaupa Dvalarheimilin Hvammur og Naust af 

a tvö rými sem eru staðsett í kjallara sjúkrahú

ofu lyfjafræðings ca 5 m2 sem er samnýtt m

kæligeymslu í eldhúsi og svo vökvar á hjúkr

manlagt. Við deildina starfar lyfjafræðing

kaup á lyfjum fyrir HÞ og dreifingu þeirra.  E

g gæðamál er varða lyf. Það þarf að vera

ryggismálum þegar staðsetning lyfjalagers er

á Bakka rís? 

kjallara eða á efstu 

móttöku. Mikilvægt 

r eldhússins.74  

sjúkrahússins. Ein 

er skrifstofuvara og 

n er einnig í kjallara 

runarvörum og allri 

deildinni vörur.75 

ússins: lyfjageymslu 

með innkaupastjóra.   

runarlager sem taka 

gur í 50% starfi. 

Einnig sér hann um 

a gott aðgengi frá 

r ákveðin.76 
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4.11 Ræstingadeild 
Starfsfólk ræstingadeildarinnar starfar á öllum hæðum sjúkrahúss og heilsugæslunnar á 

Húsavík. Ræstingastjóri er með skrifstofu í kjallara heilsugæslunnar, ræstikompur eru á öllum 

hæðum sjúkrahússins og á 1. hæð heilsugæslunnar.  Ræstingadeildin hefur umsjón með 

ræstingu sjúkrahúss, heilsugæslustöðva og húsnæðis á vegum stofnunarinnar. Einnig hefur 

deildin umsjón með líni og sér um samskipti við þvottahús.77 

4.12 Skrifstofa fjármála og rekstrar / stjórnsýsla 
Það skiptir ekki máli hvar skrifstofur fjármála og rekstrar og skrifstofa framkvæmdastjóra eru 

staðsettar, æskilegt er þó að þær séu með sér inngangi eða stutt frá inngang. Skrifstofur 

klínískra stjórnenda þurfa helst að vera sem næst klínískri starfsemi. Gæðastjóri þarf að hafa 

skrifstofuaðstöðu, en staðsetning skiptir í raun ekki máli.78  

4.13 Sjúkraflutningar 
Sjúkrabílageymsla er staðsett í sér byggingu á lóð HÞ á Húsavík. Þar er pláss fyrir tvo til þrjá 

bíla, auk aðstöðu fyrir búnað og tilheyrandi fatnað, ásamt skrifstofuaðstöðu 

sjúkraflutningamanna. Þar er einnig búnaður og fatnaður greiningarsveitar geymdur. Í kjallara 

sjúkrabílageymslunnar er einnig aðstaða til bílaþvotta og fleira. Þar er líka staðsett vararafstöð 

fyrir HÞ. Sjúkraflutningum á vegum HÞ er sinnt frá fjórum starfsstöðvum. Á Húsavík eru 

tveir bílar en á Kópaskeri, Raufarhöfn og Þórshöfn er einn bíll á hverjum stað.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mynd 8: Heildarfjöldi sjúkraflutninga HÞ80 

                                                            
77Jón Helgi Björnsson. (2009). 
78Jón Helgi Björnsson. (2009). 
79 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
80 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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4.14 Tæknideild 
Tæknideildin er staðsett í kjallara heilsugæslunnar. Kerfisstjóri hefur þar skrifstofu, sem er 

samnýtt með umsjónarmanni sjúkraflutninga í S-Þing. Í kjallara er einnig staðsett tæknirými 

sem hýsir netþjóna, tengiskápa og annan tölvubúnað ásamt símstöð. Tæknideild sér um 

daglegan rekstur og viðhald á tölvu- og upplýsingakerfum stofnunarinnar. Má þar helst nefna 

tölvubúnað, símkerfi og ýmsan hugbúnað sem stofnunin notar.81 

4.15 Kapella 
Kapella þarf að vera notalegt afdrep fyrir aðstandendur, sjúklinga, starfsfólk og sem og aðra. 

Gott væri ef hægt væri að ganga inn í kapellu utan frá eða að inngangur væri nálægt 

kapellunni. Æskilegt væri að líkgeymsla og  kapella væru nálægt hver annarri en þó ekki 

endilega samtengdar. Kæld líkgeymsla þarf að vera til staðar fyrir 7-10 lík.  Helst nálægt 

kapellu.82  

4.16 Breytingar 
Gera má klárlega ráð fyrir að þörf verði fyrir aukna heilbrigðisþjónustu og einnig aukið 

húsnæðisrými HÞ komi hér álver. Slysahætta mun vissulega aukast og er Heilbrigðisstofnun 

Þingeyinga vel búin fyrir slíkar aðstæður, en er þó ekki undir það búin að aukning sjúklinga 

aukist til muna á stuttum tíma. Greinilegt er að aðstaða HÞ er mjög góð, en ef til álvers kemur 

þá er margt sem þarf að bæta og það augljóst að auka þurfi starfshlutfall ýmissa sérfræðinga 

og einnig meðal starfsfólks.  

Búast má við auknum kröfum, bæði hvað varðar aðstöðu starfsfólks og sjúklinga, ásamt því 

að HÞ geti boðið upp á viðunandi þjónustu á öllum stigum. Þar með talið húsnæði sem býður 

upp á aukin umsvif. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
81 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
82 Jón Helgi Björnsson. (2009). 
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5.0 Niðurstöður 
Helstu áhrifaþættir vegna byggingar ef álver á Bakka rís: 

• Áhrif vegna efnistöku og  þau svæði efnishauga á byggingartíma. 

• Áhrif hljóðs og sjónrænna áhrif sem munu verða vegna framkvæmda sem og í  

 rekstri álversins. 

• Svæðisbundin efnahags- og samfélagsleg áhrif í Norðurþingi, nágrenni og á 

 Íslandi í heild, á þeim tíma sem bygging fer fram og einnig á rekstrartíma.   

• Umhverfisáhrif starfseminnar m.a frá úrblæstri, frárennsli og föstum úrgangi.  

Búast má einnig við miklu álagi á starfsemi Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga á meðan á 

framkvæmdum stendur. Framkvæmdir fyrir austan leiddu í ljós að mjög óheppilegt er að 

standa í endurbótum á húsnæði stofnanna á byggingartíma.  

Óhætt er að segja að aðstæður á Reyðarfirði fyrir komu álvers þar og aðstæður á Bakka séu 

líkar. Til að sjá þróunina má skoða spár, ýmsar skýrslur og greiningar sem unnar hafa verið 

sem gerðu ráð fyrir hvernig ástandið á Reyðarfirði yrði þegar álverinu þar yrði startað. Í raun 

má því hafa til hliðsjónar stöðu mála á Reyðarfirði og taka mið af því hvernig ferlið hefur 

þróast frá upphafi og hvernig staðan þar er í dag.  

Fjarðabyggð hefur á meðal annarra sveitarfélaga farið í breytingar sem fylgt hafa 

atvinnuuppbyggingu, fjölgun íbúa og breyttri íbúasamsetningu sem varð í kjölfar þess er 

álversframkvæmdir þar eystra hófust. Segja má þó að Fjarðaál, þetta stóra fyrirtæki sem 

byggir á miklum starfsmannafjölda, nái að tengjast vel því umhverfi sem það er í og hafi 

jákvæða uppbygginu fyrir samfélagið. Mikið af erlendu starfsfólki kom til landsins til að 

stunda atvinnu og bjó þar tímabundið, þá aðallega við uppbyggingu álversins skiluðu sköttum 

inn til sveitarfélagsins ásamt því að eftir standa verðmæti sem halda áfram að skila 

sveitarfélaginu tekjum.83  

 

Umhverfisáhrif munu verða mikil og mun gæta víða. Bakki er rétt norðan Húsavík og 

staðsetningin á álverinu yrði innan landamarka Norðurþings, en þó við landamörk 

Tjörneshrepps. Héðinshöfðabæir eru fjórir og standa þeir nánast allir við landamörkin. Þó svo 

að fjárbúskapur sé einungis stundaður á einum þessara bæja, þá hafa íbúar þessara bæja gefið 

í skyn að búseta sé ekki líkleg. Það mun verða ýmis mengun út frá álverinu, s.s. 

                                                            
83 Erna Indriðadóttir. (2009). 
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hávaðamengun og ljósmengun og telja ábúendur slíkt ekki vera viðunandi til búsetu á 

Héðinshöfða.84 

Það virðist vera mikilvægt fyrir byggðarlagið að álver á Bakka rísi. Miðað við þá tölur um 

fólksfækkun sem kom hér fram fyrr, þá fer tekjustofninn minnkandi og þar af leiðandi minni 

möguleikar á sterkri atvinnuuppbyggingu og öflugu mannlífi á Húsavík. Til að ná fram betri 

aðstæðum, þarf ungt fólk að koma til Húsavíkur sem getur haft þá möguleika að vinna og hafa 

fyrirvinnu á sínum samastað. Ef það tekst, þá gæti Húsavík vaxið á ný og farið í tímabundna 

uppsveiflu allavega á meðan á framkvæmdum stæði. 

Ljóst er að áhugi er hjá Alcoa og ákveðnum hópi af heimamönnum fyrir því að álver á Bakka 

rísi. Að vísu má segja að á Húsavík skiptast hugmyndirnar um álversbyggingu í tvo hópa. 

þ.e.a.s. þá sem kjósa álver og svo þeir sem vilja ekki slíka byggingu yfirleitt. 

Ef álver á Bakka rís mun verður þörf á stækkun Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga. Sjá má að 

við framkvæmdir fyrir austan að þörf varð strax í upphafi á meiri heilbrigðisþjónustu. Ekki 

var það talið hentugt að standa bæði í framkvæmdum varðandi álver þar og líka í stækkun 

Heilbrigðisstofnunninnar. Ekki yrði hentugt hér í Norðurþingi að fara í allar framkvæmdir í 

einu, huga þarf að áherslupunktum og taka mið af þeim. Með því næst sá möguleiki að vinna 

sig í gegnum ferlið á sem hagkvæmastan hátt.  

Þau áhrif sem yrðu við stækkun Heilbrigðisstofnun Þingeyinga myndu felast m.a. í auknu 

starfshlutfalli, bæði meðal sérfræðinga sem og starfsfólks yfirleitt. Þetta eru jákvæð áhrif þar 

sem fólksaukning yrði á svæðinu og fjölskyldur myndu flytja í Norðurþing. Með stærri 

stofnun þarf líka huga að framkvæmdarþáttum og miklar breytingar yrðu þar á. Þjónustusvið 

Heilbrigðisstofnunnar Þingeyinga myndi breytast til muna bæði við fólksfjölgun og einnig við 

stækkun á húsanæði.  

Skýrsluhöfundi fannst þegar fyrsta frétt um að minni líkur væru á því að álver kæmi á Bakka 

að óöryggis og mikillar óvissu gætti hjá bæjarbúum. Fólksfækkun, atvinnuleysi þá sérstaklega 

hjá konum og einhæfni í atvinnulífi hefur nú þegar, telur skýrsluhöfundur, sett mark sitt á 

samfélagið. Væntingar og vonir um álver voru að vísu nánast orðnar að veruleika a.m.k hjá 

sumum og segja má að hálfgert vonleysi hafi brotist út. Þessar „hefðbundnu“ atvinnugreinar 

sem eru í boði á Húsavík, nægja ekki til að skapa né tryggja atvinnu til frambúðar.   

 
                                                            
84 Sigrún Ingvarsdóttir. (2009). 
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6.0 Lokaorð 

Mikil uppsveifla átti sér stað þegar viljayfirlýsing um álver á Bakka var undirrituð. Það var 

eins og bærinn lifnaði við og margir fóru að huga að framtíðinni. Húsnæðisverð rauk upp úr 

öllu valdi, fólk keypti sér eignir á Húsavík til að geta nýtt „þegar“ álverið kæmi. En í dag er 

Húsavík nánast aftur lögst í dvala, en samt er enn að gæta áhrifa af hækkuðu fasteignaverði og 

íbúðaverð hér er í hærra lagi.  

Áhrifa versnandi stöðu efnahagsmála hefur heldur betur gætt upp á síðkastið í þjóðfélaginu 

eins og flestum er kunnugt. Ljóst er að nauðsynlegt er að efla atvinnulífið svo að þjóðin nái 

sér upp úr þessum mikla öldudal sem fyrst.  

Ef álver á Bakka verður að veruleika mun samfélagið eins og það er í dag taka miklum 

breytingum og stakkaskiptum og  nauðsynlegt er að huga að því í tíma. 
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VIÐAUKI 

Spurningalisti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Starfsemi Heilbrigðisstofnunarinnar fyrir og eftir komu álvers. Þá aðallega á 

uppbyggingartímanum? 

 

2. Hvernig var læknastaðan á þessum tímum þ.e.a.s. fyrir og eftir álver? 

 

3. Hvaða þjónusta var í boði? 

 

4. Sköpuðust fleiri störf og var ekki meiri þörf fyrir sérfræðinga og lækna almennt? 

 

5. Var þörf á að gera einhverjar breytingar á húsnæði Heilsugæslustöðvarinnar eftir að 

álver kom, eða hentar húsnæðið enn? 

 

6. Hefur starfshlutfall aukist í heild sinni? 

 

7. Hefur ásókn á almennan vinnumarkað á Fjarðarbyggð og aukist við komu álvers? Ef 

svo er, er það fólk sem er að fylgja t.d. sínum maka er vinnur við álverið eða er fólk 

almennt að sækjast eftir vinnur og kemur alls staðar frá? 

 

8. Ef erlent starfafl hefur komið til sveitarfélagsins, hvernig var tekið á 

tungumálakunnáttu? 

 

9. Hvað með félagslega þætti, s.s. nýtt fólk, breyting á vinnustað,? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Hvernig var uppbyggingarferlið, einhver vandamál í kjölfarið? 

 

2. Aukin störf menntað fólks, fólk að snúa aftur heim eftir nám og einnig aðflutt menntað 

fólk? 

 

3. Áhrif bygginu álvers, s.s. landskerðing, framkvæmdarbreytingar á vegakerfi osfrv.? 

 

4. Hvernig var framkvæmdartíminn/undirbúningstíminn fyrir  byggingu unnin og á hvað 

löngum tíma? 

 

5. Hvert var ferli byggingarinnar? 

 

6. Hvernig var fyrirkomulaginu hátta s.s. nefndir og ráð, hefur  sama fólkið setið frá 

upphafi eða örar mannabreytingar? 

 

7. Hvað með aðsetur aðkomu starfsmanna, sjá þeir sjálfir um að útvega sér húsnæði? 

 

8. Hver er ferli fyrir væntanlegs starfmanns í álverinu?  

 

9. Er aðstoð veitt við komu þá starfsmanna þá sérstaklega við útlendinga (fjölskyldur)? 

 

10. Hvernig er öryggismálum við vinnu í álverinu háttað? 
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