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Summary (abstract) 
This report’s main goal is to make a “Cost and Benefit” analysis for the 

project of a road tunnel between Arnarfjörður and Dýrafjörður to assess its 

feasability.  The analysis was based on the following conditions:  First it will be 

assumed that blasting will commence in the year 2009 and the tunnel will be 

opened in the year 2011.  Secondly the usage of the Arnarfjörður – Dýrafjörður 

tunnel will be toll free. 

The cost of building the tunnel relative to the benefits of the communities 

served by it will be assessed.  This will be done by using the Cost benefit analysis 

to compare the cost of  constructing the tunnel relative to the benefits to the 

communities served by it.  The basic cost of making the tunnel and the 

maintainance cost was calculated and also the amount that will be saved due to 

less maintainance and snow clearing of existing mountain roads. 

The main result of the profitability assessment is that given the initial 

conditions, the project is profitable by 1.610 million icelandic kronas and the 

internal rate of return is 9,5% 
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Útdráttur 
 Viðfangsefni þessa verkefnis er að reikna arðsemi jarðganga milli 

Arnarfjarðar og Dýrafjarðar.  Til þess var notuð kostnaðar og nytjagreining, settar 

voru niður eftirfarandi forsendur:  Á framkvæmdinni verði byrjað árið 2009 og 

göngin verði tilbúin 2011. 

Ekki verður gert ráð fyrir gjaldtöku í göngin en fundinn verði greiðsluvilji 

vegfarenda sem um göngin fara og neytendaábati reiknaður út frá þeim. 

Kostnaður við gerð jarðganga ásamt viðhaldi þeirra var reiknaður og einnig 

sá sparnaður sem verður vegna minni snjómoksturs á Hrafnaeyrarheiði.   

Helstu niðurstöður úr arðsemismatinu eru þær, að miðað við forsendur sem 

gefnar voru í upphafi, er um að ræða arðsemi að upphæð 1.610 m kr. og innri 

vextir eru  9,5%.  
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