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Summary 
Puplic transportation around Iceland is always improving and soon the old 

gravel roads will be part of history. However, the communication between 

the Westman Islands and the mainland has not been part of these 

improvements until finally in the year 2006 when a decision was made 

about a new harbour in Bakkafjara, also called Landeyja harbour. 

The 1st of July 2010 will hold a turning point in the history of 

transportation between the Westman Islands and the mainland with regular 

trips between the islands and Bakkafjara, instead of Þorlákshöfn. 

This is a huge improvement for the community in the Westman Islands 

and the main target of this project is to view the benefits and opportunities 

which will appear after the opening of Bakkafjara harbour. The tourist 

industry in the Westman Islands is examined particularly and all the 

possibilities hopefully followed by increased tourism. Also whether and 

how this increased tourism will result in more income for the municipality 

treasury. 

Research showed immediately that the opening of Bakkafjara harbor is 

likely to result in  increased visits to the swimming pool, as swimming is 

the most popular leisure paid for by tourists. Thus the service income for 

the entry fees to the swimming pool will result in increased income for the 

municipality. 

Then, with time and experience with the new harbor, increased income can 

be expected in the form of council tax, housing tax revenue and income for 

different services other than swimming pool entry fees. 

 

Keywords: Bakkafjara harbour, Landeyja harbour, Westman Islands, opportunities, 

tourist industry 
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Úrdráttur 
Almennar samgöngur um Ísland er sífellt verið að bæta og munu gömlu 

malarvegirnir brátt heyra sögunni til. Hins vegar hefur samgönguleiðin á 

milli Vestmannaeyja og fasta landsins orðið útundan í þessum efnum, þar 

til árið 2006, en þá var loks tekin ákvörðun um að höfn í Bakkafjöru yrði 

raunin, öðru nafni Landeyjahöfn. 

Þann 1. júlí 2010 verður því brotið blað í sögu samgangna á milli lands og 

Eyja með því að hefja siglingar á milli Vestmannaeyja og 

Bakkafjöruhafnar í stað Þorlákshafnar. Er þetta mikil samgöngubót fyrir 

samfélagið í Vestmannaeyjum og er meginmarkmið þessa verkefnis að 

skoða þá kosti og þau tækifæri sem koma til með að opnast með tilkomu 

Bakkafjöruhafnar.  

Ferðaþjónustan í Vestmannaeyjum er skoðuð sérstaklega og þeir 

möguleikar sem opnast með auknum ferðamannastraumi til Eyja. Skoðað 

er hvort og hvernig auknar tekjur myndu skila sér inn í bæjarsjóð með 

þessum aukna ferðamannastraumi. 

Niðurstöður leiddu í ljós að strax við opnun Bakkafjöruhafnar má reikna 

með aukinni aðsókn ferðamanna í sund, þar sem sund er vinsælasta 

afþreying sem ferðamenn greiða fyrir. Þar af leiðandi munu þjónustutekjur 

vegna aðgöngueyris í sund skila sér sem auknar tekjur inn í bæjarsjóð. 

Síðan, með tíma og reynslu af Bakkafjöru, munu auknar tekjur skila sér 

inn í bæjarsjóð í formi útsvars, aukinna tekna vegna fasteignagjalda og 

annarra þjónustutekna en aðgöngueyris í sund. 

 

Lykilorð: Bakkafjöruhöfn, Landeyjahöfn, Vestmannaeyjar, tækifæri, ferðaþjónusta
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Inngangur 
Verkefni þetta er unnið með það í huga að varpa skýrara ljósi á kosti 

Bakkafjöruhafnar og þá möguleika sem gætu opnast, þá aðallega í 

Vestmanneyjum, þegar höfnin verður tilbúin og tekin í gagnið. Lengi hefur 

verið rætt um, hvernig hægt sé að bæta samgöngumál á milli 

Vestmannaeyja og fasta landsins.  Árið 2006 var loksins tekin ákvörðun 

um að ráðast í framkvæmdir á ferjuhöfn í Bakkafjöru á Landeyjasandi. 

Áætlað er, að höfnin verði tilbúin til notkunar í júlí 2010, nánar tiltekið     

1. júlí. Ekki eru allir sáttir við þá ákvörðun að fara út í 

Bakkafjöruframkvæmdirnar, en ekki má gleyma því, að með Bakkafjöru 

eru Vestmannaeyjar að tengjast fasta landinu meira en nokkru sinni áður 

og getur þessi framkvæmd ekki annað en haft mikil áhrif, bæði fyrir 

Vestmannaeyjar og Suðurlandið. Með þetta að leiðarljósi mun höfundur 

skoða, hver helstu áhrifin gætu orðið og þá helst í sambandi við 

ferðaþjónustuna og reyna að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu eftir 

bestu getu með þeim gögnum sem höfundur hefur aflað sér: 

 

• Hver eru líkleg áhrif tilkomu Bakkafjöru á ferðaþjónustuna í 

Vestmannaeyjum og hverju mun það skila fyrir bæjarsjóð? 

 

Til að geta svarað þessari spurningu er gott að hafa eftirfarandi spurningar 

til hliðsjónar: 

• Hve margir starfa ca við ferðaþjónustu í Eyjum? 

• Hvernig/í hvað eyða ferðamenn peningum? 

• Hvaða áhrif mun Bakkafjara hafa á ferðaþjónustu í 

Vestmannaeyjum? 

• Í hvaða formi fær bæjarsjóður Vestmannaeyja auknar tekjur 

vegna þeirra áhrifa? 
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Meginmál verkefnisins skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um það 

fræðilega efni sem stuðst er við til að greina helstu væntanlegu áhrif nýju 

hafnarinnar. Það nefnist líkan Weisbrods, sem skiptist niður í nokkur þrep 

eftir mismunandi áherslum.  

Annar kaflinn fjallar almennt um samgöngur á milli lands og Eyja,  

hvernig þær hafa verið í gegnum árin og hvaða möguleikar hafa verið 

skoðaðir til að bæta samgöngurnar. Þá er fjallað almennt um Bakkafjöru 

og þeir möguleikar skoðaðir sem koma til með að opnast, þegar 

Bakkafjara verður tekin í notkun. Farið er yfir það helsta í 

ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum.  

Í þriðja kafla er líkani Weisbrods beitt með sérstakri áherslu á 

ferðaþjónustuna með þeim gögnum sem eru til staðar og niðurstöður 

túlkaðar.  

Í fjórða kafla er svarið við rannsóknarspurningunni dregið fram með 

útreikningum, byggðum á gögnum og gefnum forsendum. Einnig er hér 

sett upp spá um íbúaþróun miðað við íbúaþróun í öðrum bæjarfélögum 

vegna samgöngubóta þar.  

Í fimmta kafla eru rædd tækifæri, sem gætu skapast með tilkomu 

Bakkafjöru, og þeir annmarkar sem fylgja henni.  

Í sjötta kafla leggur höfundur fram rökstuddar niðurstöður miðað við 

rannsóknir sínar og greiningar, ásamt því að koma með tillögur að því sem 

mætti skoða betur. 
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Líkan Weisbrods 
Til þess að meta væntanleg áhrif af Bakkafjöru ákvað höfundur að styðjast 

við líkan Weisbrods, sem sýnir á myndrænan hátt nokkur mismunandi 

þrep áhrifa sem spretta fram vegna bættra samgangna.  

(Weisbrod, G. og Weisbrod, B.,1997).   

 
 
 
 
Samgöngubætur 

  
      (tími, kostn., öryggi) 
 

 
 
Vöxtur í efnahagsstarfsemi 
(sala, störf, laun, virðisauki) 
 
Aukinn hagvöxtur 
(þ.á.m. margfeldisáhrif 
 
Verðmæti lands 
(landnotkun, fasteignavirði) 
 
Fjárhagur ríkis og sveitarfélaga 
(tekjur og gjöld) 
 

 
 
 
Mynd 1, Líkan Weisbrods um áhrif samgöngubóta á félagslega og hagræna þætti. (Weisbrod, G. 

og Weisbrod, B., 1997).  

 

Líkanið kemur inn á nokkra helstu þætti sem samgöngubætur hafa áhrif á, 

en þó fyrst og fremst efnahagslega þætti. Þessir þættir eru þó 

misveigamiklir, eftir því hvurslags samgöngubætur er verið að skoða og 

hvar þær eru staðsettar.  Hafa ber einnig í huga, að þau áhrif sem verða 

vegna samgöngubóta erlendis eru ekki endilega þau sömu og verða 

hérlendis. Líkanið kemur hins vegar ekki inná þróun íbúafjölda vegna 

Samgöngubætur 
 

Bygging, viðhald og 
rekstrarkostn. 

Ávinningur notenda 
(tími, kostn., öryggi) 

Vöxtur í efnahagsstarfsemi 
(sala, störf, laun, virðisauki) 

Aukinn hagvöxtur 
(þ.á.m. margfeldisáhrif) 

Verðmæti lands 
(landnotkun, fasteignavirði) 

Fjárhagur ríkis og sveitarfélaga 
(tekjur og gjöld) 

Umhverfismál og áhrif á lífsgæði 
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áhrifa samgöngubóta, en það er eitthvað sem vert er að skoða og höfundur 

mun gera. Hér að neðan verður farið í þessa þætti líkans Weisbrods og að 

hvaða marki hægt væri að nota líkanið til að lýsa og skýra afleiðingar 

samgöngubóta hérlendis. 

 

Bygging, viðhald og rekstrarkostnaður 

Hér er átt við byggingu mannvirkisins, rekstur þess og viðhald sem leiðir 

síðan af sér ákveðin efnahagsleg áhrif bæði til skemmri tíma og lengri tíma 

litið. 

Ætla má, að skammtímaáhrifanna gæti mest, þar sem verktakafyrirtækið 

sem framkvæmir verkið hefur aðsetur og einnig í nágrenni 

framkvæmdarinnar, sökum aukinna umsvifa vegna aðfangakaupa og 

undirverktöku. 

Með langtímaáhrifum er helst átt við viðhald og rekstur nýju 

samgönguleiðarinnar. (Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri, 2001).   

 

Ávinningur notenda 

Hér er skoðaður hver ávinningur notenda gæti verið, svo sem aukinn 

aðgengileiki, aukið öryggi, aukin þægindi, tímasparnaður og fjárhagslegur 

sparnaður. Eftir samgöngubæturnar gæti notandinn þá jafnvel ferðast 

lengri vegalengd með minni tilkostnaði, á öruggari hátt, með minni 

óþægindum, ekki eins háður öðrum og ferðast oftar. Þetta leiðir til 

stækkunar á vissum atvinnu- og þjónustusvæðum, þar sem þessi svæði 

hafa þá tækifæri til að styrkjast með meiri fjölbreytni atvinnutækifæra og 

aukins þjónustuframboðs. (RHA, 2001).   
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Vöxtur í efnahagsstarfsemi 

Hér er átt við vöxt á þeim svæðum þar sem áhrifa samgöngubótanna 

verður helst vart. Um er að ræða sölu og veltu, fjölda og fjölbreytileika 

starfa, laun, virðisauka og þess háttar. Á áhrifasvæði samgöngubótanna má 

gera ráð fyrir aukinni veltu fyrirtækja með fjölgun ferða og vegna 

stækkaðs þjónustusvæðis, auk þess sem auðveldara verður að nálgast vörur 

og koma þeim á markað. Ekki er hægt að búast við því að þetta verði 

raunin alls staðar.  Á minni stöðum gæti þess vegna orðið samdráttur eða 

verslunum lokað sökum lægra verðs og meira vöruframboðs í aðal 

þjónustukjörnunum sem, eftir samgöngubæturnar, er auðveldara að fara til. 

(RHA, 2001).   

Samkvæmt rannsókn, sem gerð var í Bandaríkjunum á áhrifum 

samgöngubóta á dreifbýlum svæðum þar, eru áhrif samgöngubóta misjöfn 

eftir atvinnugreinum. Á meðan sumar atvinnugreinar vaxa vegna lækkunar 

á flutningskostnaði, þá eru aðrar sem dragast saman vegna þess að 

viðskiptin flytjast til.  Einnig kom þar fram, að efnahagsleg umsvif aukast 

á þeim svæðum sem samgöngubæturnar liggja beint um, en minnka á þeim 

svæðum sem liggja til hliðar við fyrrgreind svæði. Á þetta sérstaklega við 

um verslunar-og þjónustugreinar. (Chandra, A. og Thompson, E., 2000). 

Gott dæmi um þetta hérlendis eru Hvalfjarðargöngin, en með tilkomu 

þeirra lagðist sú þjónustustarfsemi mjög fljótlega af sem var í 

Hvalfirðinum sjálfum, þar sem þeir urðu þá úr leið en, staðir eins og 

Akranes og Borgarnes njóta góðs af. 

Weisbrod telur áhrifin á störf og laun heppilegasta mælikvarðann á 

árangur samgöngubóta, hvort sem þær hafa þegar verið gerðar eða eru á 

dagskránni og hann segir launaþróun vera mest notaða mælikvarðann. 

(Weisbrod, G. og Weisbrod, B., 1997).  

Það segir sig nokkurn veginn sjálft, að með bættum samgöngum, þá betri 

vegum, auknum ferðum, styttri ferðatíma o.s.frv., verður möguleiki á að 

senda vörur oftar frá sér. Þar af leiðandi er hægt að framleiða meira. 

Samgöngubætur hljóta því að hafa jákvæð áhrif á virðisauka. 
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Aukinn hagvöxtur (þ.m.t. margfeldisáhrif) 

Með auknum hagvexti er átt við áhrif samgöngubótanna og 

framkvæmdarinnar víðsvegar um samfélagið. Umsvifin í samfélaginu 

aukast, fyrst í tengslum við framkvæmdina og síðan í tengslum við notkun 

á samgöngumannvirkjunum, þ.e. aukin umferð frá því sem var. Með 

margfeldisáhrifum er í rauninni átt við hve oft viðbótarkrónan veltir sér í 

samfélaginu, þá helst í aukinni neyslu á framkvæmdatímanum. Afleidd 

áhrif á fyrirtæki má t.d. tengja við viðbótarstarfsmennina sem vinna við 

starfssemina, þeir þurfa fæði og klæði, húsnæði ásamt annarri vöru og 

þjónustu. en með þessu eykst verslun og þjónusta í samfélaginu. Óbein 

áhrif á fyrirtæki eru t.d. aukin viðskipti fyrir birgja þeirra fyrirtækja sem 

verða fyrir beinum áhrifum. (RHA, 2001). 

 

Verðmæti lands (landnotkun, fasteignaverð) 

Með betri samgöngum verður stærra svæði orðið aðgengilegra fyrir fleiri 

og þar af leiðandi meiri eftirspurn eftir húsnæði og landi, sem veldur því 

að húsnæðisverð hækkar almennt. Aftur eru Hvalfjarðargöngin kjörið 

dæmi. Fyrir komu þeirra hafði fasteignaverð staðið í stað í nokkur ár en 

tók svo kipp árið 1998, þegar göngin voru tekin í notkun. Fyrir göngin 

hafði verið stöðug fólksfækkun á Akranesi og í Borgarnesi en með komu 

þeirra hefur íbúum jafnt og þétt farið fjölgandi og eftirspurn eftir húsnæði 

þar aukist, sem hefur haft bein áhrif á hækkað húsnæðisverð, eins og sjá 

má á mynd 3. 

 

Fjárhagur ríkis og sveitarfélaga (tekjur og gjöld) 

Með fjárhag ríkis er átt við þjóðhagslegan sparnað, sem varð af 

viðkomandi vegagerð, og hvort um er að ræða arð af því opinbera fé sem 

varið er til framkvæmdarinnar. Hér eru skattar og opinber gjöld dregin frá, 

ásamt tekjum ríkisins af aukinni umferð, verslun og hækkuðum 
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launatekjum sem samgöngubætur geta haft í för með sér. Hins vegar má 

segja að ef samgöngubætur takast vel og byggð á svæðinu blómstrar, þá 

gefur það augaleið, að svæðið verður sjálfbærara og þarfnast þá síður 

opinberrar aðstoðar. 

Með fjárhag sveitarfélaga er átt við þær tekjur og gjöld sem breytast með 

bættum samgöngum.  Útsvar getur t.d. breyst vegna breytinga á fjölda 

starfa og/eða launatekjum, tekjur af fasteignagjöldum geta breyst vegna 

byggingarstarfsemi og/eða breytinga á fasteignaverði og þjónustutekjur 

vegna hugsanlegra breytinga á nýtingu þjónustu, s.s. sundlaugar og 

annarra íþróttamannvirkja, sem stafa af styttingu vegalengda.  

Útgjöld sveitarfélaga geta bæði aukist og lækkað vegna áhrifa 

samgöngubóta. Fólksfjölgun veldur því til að mynda, að útgjöld vegna 

reksturs og uppbyggingar skóla og leikskóla aukast. Hins vegar er hægt að 

lækka útgjöld með samnýtingu mannvirkja og hagræðingu í rekstri vegna 

betri samgangna milli sveitarfélaga. (RHA, 2001). 

 

Umhverfismál-Áhrif á lífsgæði 

Hér er átt við þau atriði sem samgöngur geta haft áhrif á í samfélagslegu 

tilliti og auka þar með lífsgæði þeirra sem þeirra njóta. Þeir þættir sem 

búast má við að samgöngubætur hafi áhrif á eru t.d. íþróttir og útivist, 

menningarmál, meiri menntunarmöguleikar, aukin sátt við búsetu, og að 

losna við þá tilfinningu að geta ekki farið eitthvað þegar manni hentar. 

(RHA, 2001). 

 

Þar sem aðalmarkmið verkefnisins er að skoða, hver væntanleg áhrif 

Bakkafjöru verða á ferðaþjónustu og hvernig væntanleg afkoma af 

ferðaþjónustu skilar sér í bæjarsjóð, þá munu ekki allir þættir líkansins 

verða skoðaðir ítarlega, heldur eingöngu þeir sem eiga við. 
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Vestmannaeyjar 

Samgöngur 

Samgöngur á milli Eyja og fasta landsins voru litlar sem engar fram yfir 

aldamótin 1900. Árið 1917 var smíðað 63 lesta skip, sem átti að halda uppi 

ferðum á milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja, og var það skip að til ársins 

1942. Ekki var þetta farþegaskip, en engu að síður hélt það uppi 

reglulegum ferðum. Árið 1940 hófust svo ferðir fyrir farþega á milli 

Stokkseyrar og Vestmannaeyja með vélbátum, sem í voru kojur fyrir 

farþega, auk þess sem fluttar voru vörur eftir því sem plássið leyfði. 

Síðasta ár vélbátsins Gísla Johnsen var árið 1956 og eftir að hann hætti 

siglingum þótti mönnum nauðsynlegt að fá bát til Þorlákshafnarferða. Þá 

var keyptur báturinn Vonarstjarna, sem hélt uppi sjóflutningum til Eyja sex 

daga vikunnar í þrjú ár til ársins 1958. Árið eftir eða 1959 kom 

áætlunarferjan Herjólfur I í fyrsta skipti til hafnar í Vestmannaeyjum. 

Samgöngur við Vestmannaeyjar í dag eru háðar Herjólfi eða flugi.  

(Heimaslóð, e.d.) 

 

Herjólfur 

Áætlunarferðir með Herjólfi byrjuðu árið 1959 á milli Vestmannaeyja og 

Reykjavíkur og var það fyrsti Herjólfurinn af þremur. Herjólfur II leysti 

þann fyrsta af hólmi árið 1976 og hófust þá áætlunarferðir á milli 

Vestmannaeyja og Þorlákshafnar. Herjólfur III kom svo til hafnar í 

Vestmannaeyjum árið 1992 og heldur uppi áætlunarferðum alla daga 

vikunnar, tvær ferðir á dag. (Heimaslóð, e.d.). Siglingaleiðin er um 74 km 

og tekur um 2 klst og 45 mínútur. Sem oft fylgja siglingunni mikil 

óþægindi fyrir fólk, sem er ekki sjóhraust, og fer það heimafólk því 

sjaldnar af eyjunni fyrir vikið, auk þess sem aðkomufólk kemur einnig 

síður til Eyja vegna þessarar löngu siglingar.  Bættar samgöngur eru því 

löngu orðnar tímabærar á milli Vestmannaeyja og fasta landsins.  
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Flug 

Fyrsta flug til Eyja átti sér stað árið 1928 eftir nokkrar tilraunir árin áður. 

Flugsamgöngur eru algjörlega háðar veðri, en flogið er á milli 

Vestmannaeyja og Reykjavíkur, og einnig Bakkaflugvallar. Í dag sér 

Flugfélag Íslands um flug til Reykjavíkur og Flugfélag Vestmannaeyja um 

flug á Bakka. (Heimaslóð, e.d., Menning). Undanfarin ár, eftir að 

Flugfélag Íslands hóf aftur flug milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur, 

hefur orðið góð aukning í fjölda farþega og þá sérstaklega í meiri 

ferðatíðni Vestmannaeyinga og aukningu ferðamanna. Núverandi 

samningur Flugfélags Íslands og Vegagerðar ríkisins um flug á milli 

Vestmannaeyja og Reykjavíkur gildir til 31.júlí 2010. Samkvæmt óbreyttu 

fyrirkomulagi mun Flugfélag Íslands hætta reglubundnu áætlunar flugi 

milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur eftir þann tíma. (Flugfélag Íslands, 

e.d.).  

 

Bættar samgöngur 

Í gegnum árin hafa verið skoðaðir ýmsir möguleikar  í bættum samgöngum 

á milli lands og Eyja og hafa þrír möguleikar komið upp á pallborðið. Það 

eru: jarðgöng, ný og hraðskreiðari ferja í stað Herjólfs og svo höfn í 

Bakkafjöru. Bakkafjara var að lokum talinn besti kosturinn. Ekki eru allir 

sáttir við þá ákvörðun að fara út í Bakkafjöruframkvæmdirnar. Hins vegar 

eru ýmsir kostir við Bakkafjöru og ýmsir möguleikar, sem gætu opnast 

fyrir Vestmannaeyjar (og Suðurland), þegar byrjað verður að sigla þessa 

nýju og styttri leið, sem vert er að skoða. 

 

Jarðgöng til Vestmannaeyja 

Margar skýrslur hafa verið unnar til að kanna þennan möguleika. Haustið 

2003 fól Vegagerðin verkfræðistofunum Línuhönnun og Mott MacDonald 

að kanna þetta betur og gera óháða athugun á tæknilegum möguleikum og 
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kostnaði við vegtengingu milli lands og Eyja. Niðurstaðan var sú, að 

jarðgöng væru tæknilega möguleg, en mjög flókið og áhættusamt verkefni, 

þar sem þetta yrðu þá langlengstu neðansjávargöng í heimi fyrir 

bílaumferð eða rúmir 18 km.  

Í maí 2005 samdi Vegagerðin við Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) um að 

afla grunnupplýsinga, svo unnt yrði að meta jarðtæknilegar aðstæður til 

jarðgangagerðar. Í samantekt þeirra kemur meðal annars fram, að jarðlög á 

því dýpi, sem jarðgöngin myndu liggja í, þyrftu ekki að vera eins og þau 

mælast í efsta hluta berggrunnsins. Einnig að á þeim hluta jarðganganna, 

sem næst lægi Heimaey, þyrftu þau að fara í gegnum um 200 m þykka 

óreglulega jarðmyndun með lausum sandlinsum inn á milli og að hluti 

þessarar myndunar væri bæði hrungjarn og mjög lekur. Þá kom fram í 

niðurstöðum þeirra, að ef ákveðið yrði að halda áfram við þetta verkefni, 

þyrfti næst að leggja í mjög viðamiklar og kostnaðarsamar rannsóknir til 

undirbúnings fyrir verkhönnun á göngunum, sem gætu hlaupið á 

hundruðum milljóna króna.  Þær rannsóknir tækju líklega einhver ár, auk 

þess sem þær gætu hugsanlega leitt í ljós fleiri atriði sem torvelduðu 

gangagerðina.  

Í framhaldi af skýrslu ÍSOR var ákveðið að fá sérfræðinga í jarðgangagerð 

til að skoða aðstæður til gangagerðar til Vestmannaeyja. Í skýrslunni 

kemur fram, að út frá fyrirliggjandi gögnum megi áætla, að gangaleiðin frá 

Heimaey yrði í móbergsmyndun Vestmannaeyja á fyrstu 5-8 km. Þá segir, 

að móbergsmyndanir séu einna óreglulegustu og breytilegustu 

jarðmyndanir á landinu og að ungar móbergsmyndanir af þessu tagi séu 

almennt ekki taldar gott jarðgangaberg, m.a. þar sem breytileiki er mikill. 

Fram kemur, að takmörkuð vitneskja liggi fyrir um jarðfræðilegar 

aðstæður á hugsanlegri gangaleið. Ljóst er þó, að ef farið yrði í 

verkhönnun á jarðgöngum milli lands og Eyja, þá þyrftu að koma til 

afskaplega umfangsmiklar og kostnaðarsamar rannsóknir, sem vart myndu 

eiga sér hliðstæðu. Í sambandi við áhættu er tekið fram, að helstu 

áhættuþættir í gangagreftrinum eru mjög laust berg, mikið innrennsli vatns 
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(jarðsjávar) og jafnvel jarðhiti og að ekki megi gleyma því, að 

Vestmannaeyjasvæðið sé hluti af eystra gosbeltinu, sem er virkasta 

gosbelti landsins.  

(Samgönguráðuneytið, 2006).  

Með öllum þeim rannsóknum og skýrslum, sem gerðar hafa verið um 

jarðgöng frá Vestmannaeyjum til fasta landsins, var tekin sú ákvörðun, að 

jarðgöng væru ekki fýsilegur kostur sökum áhættu og kostnaðar, eins og 

fram kemur í tillögu Kristjáns Möller,  samgönguráðherra, í 

Morgunblaðinu 27. júlí 2007.  

 

Hraðskreiðari ferja í stað Herjólfs 

Margir hefðu frekar viljað fá nýja og hraðskreiðari ferju, sem myndi halda 

áfram að sigla til Þorlákshafnar, í stað þess að fá nýja höfn í Bakkafjöru. 

Það hefur hins vegar ekki orðið ofan á í allri umræðunni um bættar 

samgöngur, en vonandi mun hins vegar ný og hentugri ferja líta dagsins 

ljós fyrr en síðar og taka við af Herjólfi í siglingum á milli Vestmannaeyja 

og Bakkafjöru. 

 

Bakkafjara 

Í maí árið 2004 skipaði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra starfshóp til að fjalla um  

samgöngur við Vestmannaeyjar í tilefni af þá nýframkominni beiðni þingmanna 

Suðurkjördæmis um þau efni. Starfshópnum var falið að gera úttekt á fimm 

meginkostum varðandi framtíð samgangna til Vestmannaeyja. Starfshópurinn skilaði 

af sér lokaskýrslu í júní árið 2006 og var niðurstaða hans sú að skoðuð yrði nánar sú 

lausn að byggja ferjuhöfn í Bakkafjöru. Áður en sú lausn yrði endanlega valin var lagt til 

að frekari athuganir færu fram á ýmsum þáttum. 

(Stýrihópur vegna Bakkafjöruhafnar, 2006). 

 

Í tilkynningu samgönguráðherra, þar sem göngin eru blásin endanlega af, 

er tilkynnt að Bakkafjara verði að veruleika: 
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Þingsályktun um samgönguáætlun áranna 2007 til 2010 gerir ráð fyrir því að 

framtíðarsamgöngur milli lands og Eyja verði með nýjum Herjólfi sem sigli milli 

Bakkafjöru og Heimaeyjar. Undirbúningur að gerð hafnar í Bakkafjöru felst meðal annars 

í breytingu á aðalskipulagi Rangárþings eystra og verið er að ganga frá útboðslýsingu 

fyrir nýja ferju. Hönnun hafnarinnar er hafin svo og sáning á Landeyjasandi. Gert er ráð 

fyrir að taka megi Bakkafjöruhöfn í notkun seint á árinu 2010, samkvæmt tilkynningu. 

(Morgunblaðið, 2007, 27. júlí) 

Er þetta stórt skref í átt til bættra almenningssamgangna á milli 

Vestmannaeyja og fasta landsins auk þess sem þarna skapast mikilvæg 

tenging á milli. 

 

Bakkafjara og möguleg áhrif hennar 

Með Bakkafjöru mun flugið til og frá Vestmanneyjum væntanlega að 

mestu leggjast niður, a.m.k. mun samningur um áætlunarflug á milli Rvk 

og Eyja falla úr gildi 31. júlí 2010, eins og fram kemur hér að ofan.  Þar 

með munu þeir farþegar sem notast hafa við flugið líklegast fara með 

Herjólfi til og frá Bakkafjöru, nema þeir kjósi flug til og frá 

Bakkaflugvelli. Standi hins vegar valið á milli þessara tveggja kosta, þ.e. 

að fljúga til og frá Bakkaflugvelli, sem tekur um 7 mínútur og kostar 5.000 

kr fyrir fullorðinn miðað við verðskrá 2010 (Flugfélag Vestmannaeyja, 

2010), eða að sigla til og frá Bakkafjöru, sem tekur um 25 mínútur og mun 

kosta 1.000 kr, virðist seinni kosturinn fýsilegri. Vegna þessa tel ég líklegt 

að flug um Bakkaflugvöll komi til með að snarminnka. Bakkafjara mun 

því verða helsta og nánast eina samgönguleiðin á milli Eyja og fasta 

landsins.  

Með Bakkafjöru eiga ýmsir möguleikar eftir að opnast. Til að mynda gæti 

verið mögulegt fyrir einstaklinga ofan af Suðurlandinu að sækja 

Framhaldsskólann í Vestmannaeyjum, þá komið að morgni og farið seinni 

partinn. Heilbrigðisstofnunin gæti nýst öðrum en bara Vestmanneyingum. 

Mjög líklegt er að íbúafjöldi muni aukast í Eyjum, samanber áhrif 
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Hvalfjarðarganga á íbúafjölda á Akranesi og í Borgarbyggð, eins og sjá má 

á mynd 6. Væri þá jafnvel mögulegt að búa í Eyjum en vinna uppi á fasta 

landinu nokkra daga í viku. 

Haft var samband við íslensku ferðaskrifstofuna Iceland Excursions, sem 

skipuleggur ferðir innanlands fyrir erlenda hópa ferðamanna, og skv. 

upplýsingum þeirra eru Vestmannaeyjar komnar á kortið sem áfangastaður 

hjá þeim, en þeir hafa ekki áður sent hópa að neinu marki til Eyja. Nú 

þegar er hægt að panta ferðir hjá þeim á netinu frá 1. júlí til 31. desember 

2010 og að þeirra sögn er aðsókn góð. Þetta ásamt öðru segir okkur að 

ferðamannastraumur um Bakkafjöru til Eyja eigi mjög sennilega eftir að 

aukast gífurlega. 

 

Ferðaþjónustan 

Árið 2004 var gerð könnun á vegum Ferðamálaráðs Íslands um 

ferðavenjur erlendra ferðamanna á Íslandi. Þar kom í ljós að einungis um 

7,5% þeirra sem spurðir voru heimsóttu Vestmannaeyjar, sem er áberandi 

lægsta prósentan eins og sést á mynd 2 hér að neðan.  

Meðaltal allra staðanna sem heimsóttir voru var um 38%. Fyrir utan 

Reykjavík voru Geysir, Þingvellir, Akureyri og Vík þeir staðir sem voru 

mest heimsóttir og eru allir þessir vinsælustu staðir á Suðurlandi fyrir utan 

Akureyri. 

Er því greinilega mjög vinsælt að ferðast um Suðurland en svo virðist sem 

Vestmannaeyjar séu ekki partur af þeirri leið og er mjög líklegt að þessi 

langa sigling með Herjólfi sé ástæðan fyrir því. 
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Könnun meðal erlendra ferðamanna sumarið 2004
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Mynd 2, Könnun meðal erlendra ferðamanna. (Ferðamálaráð Íslands, 2004) 

 

Einnig var gerð könnun á ferðalögum Íslendinga 2009 og ferðaáformum 

þeirra 2010. Þar kom í ljós að af þeim sem ferðuðust innanlands árið 2009 

voru um 57% sem gistu á Suðurlandi og um 58% á Norðurlandi. 

Vinsælasti ferðamánuðurinn var júlí, næst kom ágúst og svo júní. Flestir 

gistu í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl á ferðalagi sínu innanlands eða rúm 50% 

en einungis tæp 28% á hóteli eða gistiheimili. Sú afþreying sem áberandi 

mest var borgað fyrir var:  

 

Sund/jarðböð  65,9% 

Söfn/sýningar  32,9% 

Veiði   19% 

Leikhús/tónleikar 18,1% 

Golf   12,4 

Bátsferð  10,2% 

 (Ferðamálastofa, 2009).  
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Megnið af þessari afþreyingu er í boði í Vestmannaeyjum og er t.a.m. 

sundlaugin rekin af bænum, sem gefur bænum möguleika á auknum 

tekjum í formi aðgangseyris í sund. 

Að sögn Kristínar Jóhannsdóttur, menningarfulltrúa Vestmanneyjabæjar, 

hefur fjöldi ferðamanna til Eyja verið eftirfarandi síðastliðin ár:  

 

2009 60.760 

2008 51.693 

2007 51.060 

2006 44.800 

2005 45.900 

2004 43.300    

2003 40.900 

 

Skekkjumörkin eru einhver, þar sem flugfélögin og Herjólfur sundurliða 

ekki nákvæmlega Vestmannaeyinga, íslenska og erlenda ferðamenn. 

Kristín telur að erlendir ferðamenn séu um 30% af þessum tölum. Með 

Bakkafjöru má búast við, að fjöldi erlendra ferðamanna fari fljótt upp í 60 

til 70 þúsund og að ekki líði á löngu þar til þeir nái 100 þúsund. Íslenskir 

ferðamenn eiga einnig meira eftir að leggja leið sína til Eyja, þar sem 

sjóferðin verður styttri, en það er yfirleitt það sem fólk hefur sett fyrir sig, 

þessi langa sjóferð. Frá árinu 2007 hefur ca helmingur allra ferðamenna 

komið með Herjólfi og hinn helmingurinn þá notast við flugið en fyrir 

þann tíma um 60%. Miðað við að flugið falli niður 31. júlí 2010  á því 

fjöldi ferðamanna og almennra farþega  með Herjólfi eftir að aukast 

gífurlega. (Kristín Jóhannsdóttir munnleg heimild, 22. janúar 2010).  

Bakkafjara á eftir að hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna í Eyjum samkvæmt 

upplýsingum frá Iceland Excursions. Iceland Excursions er íslenskt 

ferðaþjónustufyrirtæki sem hefur yfir 25 ára reynslu á markaðinum. 

Fyrirtækið sérhæfir sig í að skipuleggja ferðir innanlands fyrir erlenda 

ferðamannahópa og ræður yfir um 25-30% af dagsferðamarkaðinum. 
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Fyrirtækið er að byrja með ferðir til Eyja frá og með 1. júlí eða frá því að 

Bakkafjara verður tilbúin og eru bókanir í þær ferðir nú þegar komnar á 

fullt skrið. (Sigurdór Sigurðsson, munnleg heimild, 22. janúar 2010). 

Aðrar ferðaskrifstofur sem koma að ferðum túrista til Eyja eru m.a.  

Iceland Express, Atlantic og GJ Travel.  

Þeir sem taka á móti ferðamönnum sem koma til Vestmannaeyja eru: 

Viking Tours, sem er fyrirtæki sem sérhæfir sig eingöngu í ferðaþjónustu. 

Það byrjaði starfsemi sína árið 2001 og rekur bát, rútur og veitingahús 

staðsett við höfnina. Yfir sumartímann eru 12-15 manns í vinnu hjá 

fyrirtækinu sem bílstjórar, leiðsögumenn, starfsmaður á bát og starfsmenn 

á veitingahúsi og er bætt við eftir þörfum. (Sigurmundur Gísli Einarsson, 

munnleg heimild, 1. mars 2010) 

Eyjaferðir bjóða upp á gistingu auk þess að skipuleggja hinar ýmsu 

tegundir afþreyingar fyrir túrista svo sem rútuferðir, gönguferðir, 

fuglaskoðun, hestaferðir og siglingar, þá í formi sjóstangveiði, 

hvalaskoðunar- eða tuðruferða í kringum eyjarnar. 

Auk þessara tveggja ferðaþjónustufyrirtækja, sem eru líklega þau 

rótgrónustu í Eyjum, eru aðrir aðilar sem eru tiltölulegir nýir í bransanum, 

Það eru:  

Westmann Adventures ehf., sem var stofnað sumarið 2009 af tveimur 

mönnum. Það byrjaði það sumarið með óvissuferðir og gönguferðir. Þeir 

höfðu ekki hugsað sér að vera með sumarið 2010 en urðu varir við mikla 

eftirspurn sem þarf að anna. Þá langar að fara út í meiri nýjungar en hafa 

verið í boði í Eyjum hingað til, eins og klifur og eitthvað meira tengt 

“extreme sporti” og er það allt í skoðun og fer eftir því hver eftirspurnin 

verður. (Árni Óli Ólafsson, munnleg heimild, 3. mars 2010) 

Ribsafari ehf. var stofnað veturinn ´09-´10 og er hugsunin að bjóða upp á 

mislangar skipulagðar bátsferðir til að byrja með og sjá svo hvernig 

hlutirnir þróast og hver eftirspurnin verður. (Snorri Jónsson, munnleg 

heimild, 3. mars 2010) 
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Þessi 4 ferðaþjónustufyrirtæki eru öll skráð hjá fyrirtækjaskrá samkvæmt 

ákveðnum ÍSAT stöðlum ásamt 4 gistiheimilum og hótelum í 

Vestmannaeyjum. Þessi listi er hins vegar ekki tæmandi yfir þessa 

starfsemi í Eyjum. Í þessu verkefni ætlar höfundur hins vegar að afmarka 

sig við þau gistiheimili/hótel og fyrirtæki í ferðaþjónustu sem skráð eru 

samkvæmt  ÍSAT stöðlum hjá Fyrirtækjaskrá.  
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Áhrif Hvalfjarðarganga á byggðir þar í kring 
Þó svo að Bakkafjara og Hvalfjarðargöngin séu kannski ekki sambærileg 

mannvirki má skoða aðeins þróunina sem hefur orðið á Vesturlandi með 

tilkomu Hvalfjarðarganga, þá aðallega varðandi íbúaþróun og þróun 

fasteignaverðs. Hvalfjarðargöngin  hafa sett mikinn svip á Suð-

vesturlandið og bætt búsetuskilyrði til muna á stöðum eins og Akranesi, 

Borgarbyggð og í sveitunum í kring. Með tilkomu þeirra hafa margir notað 

tækifærið og flutt aftur á heimaslóðir sínar frá Reykjavíkursvæðinu og þá 

jafnvel keyrt á milli daglega til að sinna vinnu sinni eða skóla í Reykjavík. 

Eftir að göngin voru tekin í notkun árið 1998 styttist ferðatíminn á milli 

þessara staða og höfuðborgarsvæðisins töluvert. Að keyra fyrir 

Hvalfjörðinn tekur um klukkutíma þannig að í dag tekur þá einungis um 

30 mínútur að keyra til Akraness frá höfuðborgarsvæðinu og um 50 

mínútur til Borgarness. 

 

Íbúaþróun á Akranesi 

Akranes er tæplega 6.600 íbúa kaupstaður í dag og hefur verið stöðug 

aukning íbúafjölda þar síðan Hvalfjarðargöngin voru opnuð 1998. Fyrir 

göngin hafði verið þar fólksfækkun í nokkur ár eins og sést á mynd 3 hér 

að neðan en árið fyrir göngin og í framhaldi af því eykst íbúafjöldinn jafnt 

og þétt alveg til ársins 2009. 

 

Íbúaþróun í Borgarbyggð 

Í sveitarfélaginu Borgarbyggð eru íbúar tæplega 3600.  Eins og sést á 

mynd 3 hafði einnig verið fólksfækkun í Borgarbyggð fram að göngum en 

frá árinu 1998 hefur verið aukning í sveitarfélaginu. Skýringin á þessum 

þremur toppum árið 1994, 1998 og 2006 má rekja til sameiningar 

sveitarfélaga. Árið 1994 sameinast Borgarnes og þrír hreppar og verður þá 

til Borgarbyggð. Árið 1998 bætast tveir hreppar við og árið 2006 eykst 
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íbúafjöldinn um 37%, en ástæðan fyrir þeirri miklu aukningu er sú að 

vorið 2006 sameinuðust sveitarfélögin Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, 

Hvítársíðuhreppur og Kolbeinsstaðahreppur í eitt sveitarfélag við 

sveitarstjórnarkosningarnar. (Borgarbyggð, 2010) 

 

Íbúaþróun á Akranesi og Borgarbyggð
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Akranes Borgarbyggð

Mynd 3, Íbúaþróun fyrir og eftir Hvalfjarðargöng.  (Hagstofa Íslands, 2010) 

 

Samkvæmt upplýsingum Páls Brynjarssonar, hreppstjóra í Borgarbyggð, 

höfðu Hvalfjarðargöngin jákvæð áhrif á ýmislegt á svæðinu, sérstaklega þá 

á Háskólann á Bifröst og samfélagið þar en aðsókn þangað jókst mikið 

eftir komu ganganna. Einnig hafði þetta mjög jákvæð áhrif á 

sumarbústaðabyggðirnar í Borgarfirðinum sem uxu mikið eftir að göngin 

komu og ýmis störf og þjónusta þar af leiðandi skapast í kringum það. Páll 

talaði líka um að þá jákvæðu íbúaþróun sem hefur verið á Akranesi, eins 

og sést á mynd 3, síðan við tilkomu ganganna 1998 megi einnig rekja til 

Norðuráls á Grundartanga sem var tekið í notkun  sama ár. (Páll 

Brynjarsson, munnleg heimild 26. febrúar 2010). 

Neikvæða íbúaþróun, bæði á Akranesi og í Borgarbyggð, frá árinu 2008 til 

2009 má mjög líklega rekja að einhverju leyti til bankahrunsins 2007.  
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Þróun fasteignaverðs á Vesturlandi 

Hækkað fasteignaverð er eitt af því sem bættar samgöngur geta leitt af sér, 

því með auknum íbúafjölda eykst eftirspurn eftir húsnæði sem veldur því 

að húsnæðisverð hækkar á því svæði. Á Vesturlandi hafði fasteignaverð 

staðið nokkurn veginn í stað frá 1994 til 1998 en tók þá kipp í kjölfar 

Hvalfjarðarganganna og hefur hækkað jafnt og þétt síðan eða til ársins 

2008, eins og sjá má á mynd 4. 

 

Þróun fasteignaverðs á Vesturlandi
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Mynd 4, Þróun fasteignaverðs á Vesturlandi frá 1990-2008. (Fasteignaskrá Íslands, 2010) 
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Greining  
Miðað við þær forsendur sem eru fyrir hendi í Vestmannaeyjum er hægt að 

áætla hin ýmsu áhrif sem Bakkafjara á mögulega eftir að hafa á Eyjar. 

Líkan Weisbrods 

Hér er þrepunum í líkani Weisbrods fylgt til að skoða þessi mögulegu 

áhrif.  

Bygging mannvirkisins, rekstur þess og viðhald:  

Þar sem ekki er verið að smíða sjálft mannvirkið í Eyjum og 

verktakafyrirtækin, sem sjá um framkvæmdirnar, hafa ekki starfstöðvar 

þar gætir ekki mikilli skammtímaáhrifa þar vegna framkvæmdanna. Þeirra 

gætir þá frekar uppi á Suðurlandinu, þar sem verið er að reisa þessi 

mannvirki og þar sem fyrirtækin, sem að þeim koma, hafa starfsstöðvar. 

Til að mynda sér Suðurverk hf. um gerð Landeyjahafnar og 

Bakkafjöruvegar og hefur það fyrirtæki aðsetur í Kópavogi. SÁ 

verklausnir ehf. sér um byggingu farþegaaðstöðunnar og hafa þeir aðsetur í 

Reykjavík.  Enn er óvíst hvaða fyrirtæki sér um smíði og reisingu 

ekjubrúar og farþegalandgangs. 

Langtímaáhrif koma fram í viðhaldi og rekstri nýju samgönguleiðarinnar 

og gætir þeirra í Vestmannaeyjum og annars staðar. Í dag er það Eimskip 

sem sér um rekstur Herjólfs og er líklegt að það verði þannig áfram. 

Rekstur Eimskips á samgönguleiðinni felur þá í sér hafnargjöld, olíu á 

skipið, reglulegt viðhald á skipinu, laun starfsmanna á skipinu, laun 

starfsmanna í afgreiðslu og laun þeirra sem sjá um þrif í afgreiðslu og um 

borð. Varðandi siglingaleiðina Vestmanneyjar-Þorlákshöfn eru 

ekjubrýrnar í eigu Vestmannaeyjahafnar og Þorlákshafnar.  Viðhald á 

þeim er því í höndum viðkomandi hafna.  Farþegalandgangarnir fylgja 

rekstri skipsins og eru í eigu Vegagerðar ríkisins.  Varðandi 

Bakkafjöruhöfn þá er markmið Siglingastofnunar, að sami rekstraraðili 

verði að höfninni og skipinu og fái í samningi einhverja upphæð sem 
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hugsuð er í rekstur hafnarmannvirkja. (munnleg heimild, Ólafur 

Snorrason, 2. mars 2010).  

 

Ávinningur notenda:  

Fyrst og fremst aukin þægindi vegna styttri siglingar og fleiri ferða. 

Siglingaleiðin Vestmannaeyjar-Þorlákshöfn er um 74 km og tekur 2 klst 

og 45 mínútur, en siglingarleiðin Vestmannaeyjar-Bakkafjara er um 13 km 

og mun aðeins taka um 25 mínútur að sigla á milli. Þó svo það sé lengri 

keyrsla fyrir þá sem eru að fara til Reykjavíkur eftir að nýja höfnin verður 

tekin í notkun, þá er ekki lengur þessi tæplega þriggja tíma langa sigling 

fyrir höndum, sem hefur oft í för með sér mikil óþægindi fyrir þá sem ekki 

eru sjóhraustir. Þá sem langar að leggja leið sína til Eyja, en hafa ekki lagt 

í það enn vegna þessarar löngu siglingar, láta þá kannski frekar slag 

standa, þegar aðeins þarf að sigla í 25 mínútur.  

Ferðafjöldinn eykst töluvert, þannig að aðgengileikinn verður meiri, eða úr 

720 ferðum í 1360. (munnleg heimild, Ólafur Snorrason, 2. mars 2010). 

Fólki gefst því tækifæri til að velja úr fleiri en tveimur ferðum á dag.  

Hingað til hefur t.d. verið ómögulegt að komast frá Eyjum upp á fasta 

landið með stuttum fyrirvara og þá sérstaklega yfir sumartímann og í 

kringum helgarnar, þar sem það er oft upppantað fyrir bíla út allt sumarið. 

Þetta hefur því verið mjög hamlandi, sérstaklega fyrir íbúa Vestmannaeyja. 

Aukið öryggi fylgir siglingaleiðinni Vestmannaeyjar-Bakkafjara, en nýja 

siglingaleiðin verður 6 sinnum öruggari en siglingaleiðin Vestmannaeyjar–

Þorlákshöfn, samkvæmt niðurstöðum norska fyrirtækisins DNV (Det 

Norske Veritas), en það var fengið til að gera áhættumat fyrir 

siglingaleiðina á milli Vestmannaeyja og Bakkafjöru. (Stýrihópur vegna 

Bakkafjöruhafnar, 2007).   

Með nýju siglingaleiðinni eru Eyjar að tengjast fasta landinu meira en 

nokkru sinni fyrr, sem verður til þess að viss atvinnu-og þjónustusvæði 

stækka og þar með opnast möguleikar til að efla vaxtar-og búsetuskilyrði í 

Vestmannaeyjum enn frekar. T.d. getur fólk þá kosið að búa í 
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Vestmannaeyjum, sem það hefur kannski ekki getað áður sökum ónógra 

atvinnumöguleika þar, en starfað áfram á höfuðborgarsvæðinu eða 

einhvers staðar á Suðurlandi einhverja daga í viku. Þetta var ekki hægt 

áður eða á meðan siglt er til Þorlákshafnar sökum fárra ferða og langra 

siglinga.  

 

Vöxtur í efnahagsstarfssemi:  

Þegar nýja siglingarleiðin verður opnuð 1. júlí 2010 mun umferð um 

Suðurland breytast töluvert frá því sem áður var. Þorlákshöfn, Eyrarbakki 

og Stokkseyri verður ekki lengur í leiðinni, heldur Hvolsvöllur, Hella og 

Selfoss, miðað við að langflestir sem eru að fara með Herjólfi upp á land 

eru að fara á höfuðborgarsvæðið og  sömu leið til baka.  

Á meðan siglt er til og frá Þorlákshöfn eru t.d. margir, sem koma við í 

sjoppunni þar, áður en farið er í Herjólf og eftir að komið er úr Herjólfi. 

Því munu viðskipti þar minnka, þegar hætt verður að sigla til 

Þorlákshafnar, auk þess sem störf þar og tekjur er tengjast Herjólfi munu 

leggjast niður. Má þar nefna störf í afgreiðslu Herjólfs í Þorlákshöfn, en 

þar starfa 2 í hlutastörfum í afgreiðslu og 2-3 í hlutastörfum við þrif. 

Höfnin þar mun missa tekjur í formi hafnargjalda vegna Herjólfs auk tekna 

tengdu viðhaldi á hafnarmannvirkjum. Allt þetta hefur töluvert að segja 

fyrir lítið bæjarfélag eins og  Þorlákshöfn. Eins munu líklega koma fram 

einhver áhrif á Stokkseyri og Eyrarbakka því stutt hefur verið að fara 

þangað í leiðinni, t.d. ef fólk er komið mjög tímanlega áður en það fer í 

bátinn. Eins hefur fólk rennt þar við og skoðað sig um áður en farið er til 

Reykjavíkur.  

Þegar nýja siglingaleiðin verður tilbúin, verður keyrt frá Bakkafjöruhöfn 

meðfram Markarfljóti eftir nýjum vegi, eins og sjá má á mynd 5, að 

þjóðvegi 1 og þaðan eftir honum til höfuðborgarsvæðisins. Því munu staðir 

eins og Selfoss, Hella og Hvolsvöllur verða á þeirri leið og má búast við 

auknum viðskiptum þar og spurning, hvort farið sé að gera ráðstafanir þar 

til að taka á móti þeirri umferð. Sem dæmi má nefna, að Hvolsvöllur 
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verður fyrsti þéttbýlisstaðurinn, eftir að fólk kemur í land í Bakkafjöru, og 

er því mjög líklegt, að vinsælt verði að stoppa þar og hressa sig við. Því 

eiga umsvif þar mjög líklega eftir að aukast. 

 

 
Mynd 5, Bakkafjöruhöfn-ný siglingarleið frá Vestmannaeyjum og nýr vegur upp á þjóðveg 1. 

(Vegagerðin, 2010) 

 

Ný störf munu myndast í afgreiðslu Herjólfs í Bakkafjöruhöfn auk starfa 

við þrif. Að sögn Guðmundar Pedersen, rekstrarstjóra Herjólfs, mun 

stöðugildum í afgreiðslu og þrifum á skipinu í Eyjum fækka, en í dag eru 

3-3,5 stöðugildi við afgreiðsluna í Eyjum og 4-5 stöðugildi við þrif á 
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skipinu. Ekki er komið á hreint með áhöfn Herjólfs, en líklegt er að það 

muni fækka í áhöfn, þar sem hver ferð er mun styttri og krefst því minni 

vinnu um borð. (Guðmundur Pedersen, munnleg heimild, 11. mars 2010). 

Hins vegar er jafnlangur tími frá því Herjólfur fer frá bryggju í Eyjum að 

morgni og þar til hann leggst að bryggju í Eyjum að kvöldi, miðað við 

gömlu og nýju siglingaleiðina, eða 14 tímar. Vegagerð ríkisins fer fram á, 

að ferðirnar dag hvern rúmist innan 14 tíma, þannig að hvíldarákvæði 

sjómanna séu virt.  

Með auknum ferðum opnast sá möguleiki fyrir framleiðslufyrirtæki í 

Vestmannaeyjum að senda vörur oftar frá sér og þar af leiðandi geta þau 

framleitt meira en áður, sem krefst meiri starfskrafts en áður.  

Eins gefst fiskvinnslunum í Eyjum það tækifæri að geta keypt fisk á 

fiskmörkuðum ofan af landi oftar en áður, sem þýðir jafnvel að ekki þurfi 

að detta út heilu dagarnir í vinnslu vegna skorts á hráefni. Þetta skapar 

verðmæti fyrir þessi fyrirtæki og samfélagið í Vestmannaeyjum í heild.   

Með auknum ferðum skila sér meiri tekjur til Vestmannaeyjahafnar. 

Höfnin fær ákveðna upphæð í hafnargjöld í hvert skipti sem Herjólfur 

leggst að bryggju, auk þess sem menn þurfa að binda skipið við bryggju og 

losa það og eftir því sem það verða fleiri ferðir þeim mun hærri tekjur fær 

höfnin. Í dag er í gangi samningur við Vegagerð ríkisins um svokallað 

ferjugjald.  Samið var um 1150 þús á mánuði í janúar 2006.  Talan stendur 

í dag í 1650 þús á mánuði, en miðað er við hámark 730 ferðir á ári.  Það er 

skilningur Vestmannaeyjabæjar, að eftir að þessum ferðafjölda er náð 

verði rukkuð hafnargjöld skv gjaldskrá, en búið er að semja um 1360 ferðir 

á ári á siglingaleiðinni Vestmannaeyjar-Bakkafjara. (munnleg heimild, 

Ólafur Snorrason, 2. mars 2010). Gjaldskrá hafnarinnar má sjá inni á vef 

Vestmannaeyjabæjar.  

Nýja höfnin mun gefa Vestmannaeyjum tækifæri til að styrkja 

ferðaþjónustuna til muna. Hingað til hefur sá fjöldi ferðamanna, sem 

komið hefur með flugi, verið svipaður og sá fjöldi sem komið hefur með 

Herjólfi, en með tilkomu Bakkafjöru og aðeins um 25 mínútna siglingar 
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yfir til Eyja á eftir að verða mun ákjósanlegra að taka Herjólf, auk þess 

sem áætlunarflug til Eyja á líklega eftir að leggjast af. Stórauka mætti 

straum ferðamanna til Eyja með því að bæta Vestmannaeyjum við 

hefðbundna Suðurstrandarferð, þar sem keyrt er frá Reykjavík snemma að 

morgni og farið um Suðurland alveg austur að Vík í Mýrdal, sem hluta af 

hinum gullna hring, þar sem Þingvellir, Gullfoss og Geysir eru 

áfangastaðirnir eða sem sérferð frá höfuðborginni. Eins og fram hefur 

komið er Vík í Mýrdal með vinsælustu áfangastöðum erlendra 

ferðamanna. Samkvæmt könnun, sem gerð var á meðal erlendra 

ferðamanna árið 2004, voru um 46,5% þeirra sem komu í Vík, en aðeins 

um 7,5% til Eyja.  Búast má við, að þessar tölur hafi eitthvað  breyst, þar 

sem þetta er nokkurra ára gömul könnun, en ekki er ólíklegt að hlutföllin á 

milli þessara tveggja staða séu nokkuð svipuð. Þeir sem leggja leið sína til 

Víkur keyra fram hjá afleggjaranum niður að Bakkafjöruhöfn, en aðeins 

eru rúmir 10 km niður að höfninni frá þjóðvegi 1, þannig að í rauninni eru 

Vestmannaeyjar orðinn staður til að skoða í þessari leið. Miðað við þetta er 

því ekki ólíklegt, að  ferðamenn, sem fara í skoðunarferðir um Suðurland, 

eigi eftir að hafa Vestmannaeyjar inni í sinni ferðaáætlun. Má því fastlega 

búast við, að þó nokkuð eigi eftir að bætast við þessi 7,5% með tilkomu 

Bakkafjöru. Þetta gefur fyrirtækjum í ferðaþjónustu í Eyjum og  

fyrirtækjum, sem tengjast ferðaþjónustu, tækifæri til að auka sínar tekjur, 

auk þess sem tækifæri opnast fyrir nýja aðila til að koma inn á markaðinn.  

Auk þessara hefðbundu ferðaþjónustufyrirtækja gætir áhrifa aukins 

ferðamannastraums annars staðar en eingöngu hjá þeim. Með auknum 

fjölda ferðamanna má búast við meiri aðsókn í sundlaugina, en í Eyjum er 

nýbúið að bæta klefaaðstöðu og verið er að vinna að glæsilegu útisvæði, 

sem áætlað er að verði tilbúið fyrir Shellmót 2010 eða fyrir 23. júní. Búast 

má við meiri aðsókn á söfnin, þ.e. fiskasafnið,  byggðasafnið og Pompei 

Norðursins, sem er uppgröftur gosminja í Vestmannaeyjum. Um 37 ár eru 

frá gosinu, sem stóð yfir í 5 mánuði og gróf undir sig á fjórða hundrað hús 

og byggingar. Pompei Norðursins er hugsað til þess að hlúa að 
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gosminjunum og gera þær sýnilegri. Er ætlunin að grafa upp 7-10 hús. 

(Pompei Norðursins, e.d.). “Af erlendum ferðamönnum, sem koma til eyja 

er varla nokkur sem lætur uppgröftin framhjá sér fara”. (Pompei 

Norðursins, 2009). Golfvöllurinn í  Eyjum er glæsilegur og hefur m.a. 

verið á lista yfir 200 sérstæðustu golfvelli í Evrópu. Golf er sífellt að verða 

vinsælla sport og margir sem ferðast um landið eingöngu í þeim tilgangi 

að spila golf. Verslun á eftir að aukast í sjoppum, hinum ýmsu verslunum, 

á minjagripum, veitingastöðum o.fl. 

Síðustu árin eru Íslendingar farnir að ferðast meira innanlands og miðað 

við könnun á ferðahögum Íslendinga innanlands árið 2009 gista meira en 

50% þeirra í fellihýsum, tjaldi eða húsbíl. (Ferðamálastofa, 2009). Því má 

búast við með styttri siglingartíma, að fleiri af þeim toga leggi leið sína til 

Eyja á leið sinni um Suðurlandið. Það hefur í för með sér meiri tekjur fyrir 

tjaldstæðin, yfirleitt er gist í a.m.k. 1-2 nætur, þetta fólk kaupir í matinn, 

borgar í sund og aðra afþreyingu. Allt þetta skapar auknar tekjur fyrir 

samfélagið í Eyjum. 

 

Aukinn hagvöxtur og margfeldisáhrif:  

Það mun að mestu sýna sig í þeirri auknu umferð sem verður vonandi til 

Vestmannaeyja, eftir að Bakkafjöruhöfn verður tekin í notkun. Þessari 

auknu umferð fylgir meiri verslun, eyðsla og umsvif í Eyjum, sem hefur í 

för með sér meiri veltu og peningaflæði fyrir samfélagið þar.  

Margföldunaráhrif á ferðaþjónustu má setja fram svona: 

Við það að ferðamaður eyðir peningum, þá skapast starf til að þjónusta 

hann. Nýi starfsmaðurinn fær laun og borgar útsvar til bæjarins, en það 

sem meira er, hann eyðir sjálfur með því að kaupa aðra þjónustu í bænum 

og þá verða til önnur ný störf í bænum og svo koll af kolli.   

 

Verðmæti lands:  

Það er helst að sjá í landnotkun og fasteignaverði. Í Vestmannaeyjum 

hefur ekki verið byggt mikið síðustu árin, en í dag er verið að ljúka við 
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a.m.k. tvær nýbyggingar, sem innihalda verslunarhúsnæði á jarðhæð og 

íbúðir á efri hæðum. Í öðru húsinu eru 16 íbúðir og í hinu eru 6. Auk þess 

er búið að úthluta 4-5 lóðum undir byggingu einbýlishúsa. Bendir þetta til 

mikillar bjartsýni og jákvæðni hvað varðar búsetu í Vestmannaeyjum. 

Hvað varðar fasteignaverð og væntanlega þróun þess er erfitt að segja til 

um. Fasteignaverð í Eyjum hefur haldist nokkuð stöðugt og mun tíminn 

leiða í ljós, hvernig það þróast með tilkomu nýju hafnarinnar. 

 

Fjárhagur ríkis og sveitarfélaga (tekjur og gjöld): 

Höfundur mun ekki skoða fjárhag ríkis, heldur eingöngu sveitarfélagsins. 

Tekjur Vestmannaeyjabæjar munu mjög líklega aukast með tilkomu 

Bakkafjöru í formi útsvars, tekna af fasteignagjöldum og þjónustutekna. 

Útsvar eykst eftir því sem fleiri flytja til Eyja og fleiri störf skapast. 

Síðustu árin hefur verið nokkur uppsveifla í flutningum fólks til Eyja og þá 

sértstaklega fjölskyldufólks, sem má mjög líklega rekja til þeirrar 

ákvörðunar  að byggð yrði höfn í Bakkafjöru. Meiri bjartsýni hefur skapast 

um framtíð Vestmanneyja og búsetu þar. Einhverjir hafa flutt til Eyja, en 

haldið vinnu sinni í Reykjavík með því að starfa í gegnum internetið og er 

það að síaukast. Fyrirtæki í vefsíðugerð var stofnað þar nýlega af nokkrum 

eyjamönnum, sem höfðu flestir búið á höfuðborgarsvæðinu, áður en þeir 

fluttu aftur til Eyja. Ferðaþjónustan mun líklega blómstra, þegar 

Bakkafjara verður tilbúin og komin smá reynsla af henni, sem leiðir af sér 

fleiri starfsmenn/fyrirtæki í þeim bransa. Heyrst hefur af mönnum í 

veitingabransanum, sem hafa hug á opna þar veitingahús sem krefst þá 

starfsmanna. Kaffihús opnar á næstu dögum ásamt pizzastað, svo eitthvað 

sé talið. Af öllum þessum nýju störfum þarf að greiða skatt, sem skilar sér 

svo að hluta til í auknu útsvari til bæjarins. 

Eins og er eru tvö verslunar-og íbúðarhúsnæði í byggingu í 

Vestmannaeyjum, sem eru um samtals um 4440 fermetrar. Annað þeirra 

samanstendur af 1000 fermetra verslunar-og þjónusturými og 16 íbúðum 

og hitt af 716 fermetra verslunarrými og 6 íbúðum. Þetta eru þá samtals 22 
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íbúðir, auk þess sem búið er að úthluta lóðum fyrir 4-5 einbýlishús. Miðað 

við þetta gefur augaleið, að tekjur af fasteignagjöldum eiga eftir að aukast 

hjá Vestmannaeyjabæ, en ekki er hægt að segja til um hvað það verður 

mikil aukning, þar sem ekki er búið að gera endanlegt fasteignamat vegna 

þessara nýbygginga.  

Þjónustutekjur bæjarins munu aukast t.d. eftir því sem meiri tekjur koma í 

seldum aðgöngueyri í sund, sem þýðir beinar tekjur fyrir bæjarfélagið. 

Hingað til hafa söfnin verið rekin af bænum, en frá og með síðustu 

áramótum voru gerðar breytingar á því. Með auknum ferðamannafjölda 

má búast við meiri aðsókn í sund og á söfnin, þar sem þetta er sú afþreying 

sem íslenskir ferðamenn borga mest fyrir. Nýtt útisvæði við sundlaug mun 

einnig laða heimamenn meira að. 

Með auknum flutningum fjölskyldufólks til Eyja þarf að setja meira fé í 

rekstur og uppbyggingu skóla og leikskóla og jafnvel ráða fleiri kennara. 

Þetta eykur útgjöld bæjarins. Á móti kemur lækkun á útgjöldum bæjarins 

vegna mögulegrar samnýtingar t.d. Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 

og Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, auk hagræðingar í rekstri vegna 

betri samgangna milli sveitarfélaga. 

 

Umhverfismál-Áhrif á lífsgæði: 

Í Vestmannaeyjum er mikið og öflugt í íþróttastarf og mun Bakkafjara efla 

það enn meira með auðveldara aðgengi til og frá Eyjum. Það á einnig við 

um menningarlíf og viðburði, búast má við meiri aðsókn á Þjóðhátíð, 

Goslokahátíð, Shellmót og Þrettándann, svo eitthvað sé nefnt. Ferðir íbúa 

Vestmannaeyja upp á land verða ekki eins takmarkaðar og gefur þetta 

þeim meiri möguleika. 

Íbúaþróun 

Árið 1990 var íbúafjöldinn í Vestmannaeyjum sá mesti frá upphafi eða 

4.926 og var alltaf beðið eftir að ná yfir fimm þúsundin, en það hefur ekki 

enn tekist.  Árið 1995 tók að fækka í Eyjum og var íbúaþróun þar neikvæð 
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allt til ársins 2007. Mest var fækkunin 2,8% árið 2004. Hins vegar hefur 

verið jákvæð íbúaþróun árin 2008 og 2009, en árið 2008 jókst íbúafjöldi í 

Vestmannaeyjum um 1,2% og árið 2009 um 1%. Höfundur gerir ráð fyrir 

áframhaldandi jákvæðri þróun íbúafjölda, bæði vegna tilkomu 

Bakkafjöruhafnar og erfiðari aðstæðna í þjóðfélaginu, sem gerir það ekki 

eins blómlegt að búa á höfuðborgarsvæðinu og áður. Höfundur hefur sett 

fram spá um íbúaþróun í Vestmannaeyjum frá árinu 2010-2020 með þá 

íbúaþróun, sem hefur verið á Akranesi og í Borgarbyggð eftir tilkomu 

Hvalfjarðarganga, til hliðsjónar. Höfundur tekur fram, að forsendur séu 

e.t.v. ekki þær sömu, sérstaklega miðað við ferðatíma til 

höfuðborgarsvæðisins. Það tekur einungis um 30 mínútur að ferðast frá 

Akranesi til höfuðborgarsvæðisins og um 50 mínútur frá Borganesi. Það 

má hins vegar búast við, að það taki um 2-2,5 klst að ferðast frá Eyjum til 

höfuðborgarsvæðisins. Því notast höfundur við meðaltal íbúaþróunar í 

kjölfar Hvalfjarðarganganna og meðaltal íbúaþróunar í Eyjum 2008-2009 

til að spá fyrir um áframhaldandi íbúaþróun í Eyjum 
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Mynd 6, Íbúaþróun í Vestmannaeyjum 2000-2010 og spá um íbúaþróun í Vestmannaeyjum 2010-

2020. 
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Við gerð spárinnar var byrjað á að taka meðaltal af því hlutfalli íbúa sem 

bættist við á Akranesi og í Borgarbyggð árlega frá árinu 1998 til ársins 

2008.  Ekki er tekin með sú aukning íbúa sem varð í Borgarbyggð árið 

1998 og 2006 vegna sameininga, sem sjá má á mynd 3, því það myndi 

skekkja meðaltalið. Þetta meðaltal var 1,9%. Síðan var tekið meðaltal 

íbúaþróunar í Vestmannaeyjum 2008 og 2009 sem er 1,1%. Að lokum var 

tekið meðaltal af þessum tveimur meðaltölum sem bætt var við þann fjölda 

íbúa sem bjó í Vestmannaeyjum árið 2009 og áfram til ársins 2020. Spáir 

höfundur því 1,5% fjölgun íbúa á ári í Eyjum, sem er vel raunhæft, þar 

sem síðustu tvö árin hefur verið fjölgun upp á 1% og 1,2%. Í lok árs 2009 

bjuggu í Eyjum 4.129 manns og miðað við spána má búast við, að árið 

2020 muni búa þar  tæplega 4.864 manns. 
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Niðurstaða úrvinnslu 
Þó svo að ekki sé hægt að sjá fram í tímann má áætla og spá fyrir um 

ýmislegt. Eftir að hafa farið í gegnum líkan Weisbrods með tilliti til þeirra 

gagna sem höfundur aflaði sér og aðstæðna í Vestmannaeyjum er að vænta 

ýmissa áhrifa vegna tilkomu Bakkafjöruhafnar.  

Bakkafjöruhöfn mun fyrst og fremst hafa áhrif á bættan hag Eyjamanna 

varðandi almenningssamgöngur á milli Eyja og fasta landsins og standa 

þeir nú betur að vígi en nokkurn tíma áður varðandi almennar samgöngur 

um landið. Þetta er mikilvæg tenging sem skapast á milli Eyja og fasta 

landsins og eykur hún búsetuskilyrði í Vestmannaeyjum til muna. Eins 

hefur höfnin mikið að segja fyrir aðra sem ferðast mikið til Eyja eða hefur 

langað til þess. Höfnin mun skapa aukin þægindi fyrir Eyjamenn og aðra 

notendur í formi styttri siglingartíma, fleiri ferða og aukins öryggis.  

Bakkafjöruhöfn mun einnig hafa jákvæð áhrif á Hvolsvöll, Hellu og 

Selfoss en neikvæð áhrif, sérstaklega á Þorlákshöfn, þar sem umferð þar 

um mun minnka gífurlega. 

Vestmannaeyjahöfn sér fram á auknar tekjur, þegar farið verður að sigla til 

Bakkafjöru. Í dag miðað við um 720 ferðir á ári er höfnin að fá 1.650.000 

kr. í hafnargjöld á mánuði vegna Herjólfs, sem gerir 19.800.000 kr. á ári 

eða um 8,5% af öllum hafnargjöldum hafnarinnar fyrir árið 2008 eða um 

6% af heildarrekstrartekjum hafnarinnar. Samkvæmt ársreikningi 

Vestmannaeyjahafnar fyrir árið 2008, þar sem ekki er búið að opinbera 

ársreikning fyrir árið 2009, eru tekjur hafnarinnar vegna almennra 

hafnargjalda 232.199.129 kr. og heildarrekstrartekjur 317.725.958 kr. 

Talið var, að þegar farið yrði að sigla í Bakkafjöru yrði farið eftir gjaldskrá 

Vestmannaeyjahafnar, nema um annað yrði samið. Í dag eru hins vegar 

samningaviðræður í gangi á milli Vestmannaeyjahafnar og Vegagerðar 

ríkisins og hefur höfnin gert Vegagerðinni tilboð, sem hljóðar upp á 

2.095.000 kr. á mánuði, með fyrirvara um að ef flutningar munu stóraukast 

áskilur höfnin sér rétt til að taka aftur upp vörugjöld á flutninga með 
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Herjólfi.  Það hefur ekki verið gert síðustu árin, en er nú sett sem fyrirvari í 

samninginn, vegna þess að nú eiga Eimskip og Samskip kannski 

auðveldara með að keyra fiskinum til Reykjavíkur og sleppa því að láta 

gámaskipin koma við í eyjum.  Við það missir höfnin tekjur af skipunum 

og vörugjöld af flutningnum. (munnleg heimild, Ólafur Snorrason, 22. 

mars 2010). Ef Vegagerðin samþykkir þetta tilboð munu tekjur 

hafnarinnar í formi hafnargjalda vegna Herjólfs hækka um 445.000 kr. á 

mánuði eða 5.340.000 kr. á ári, sem er 27% aukning frá því sem verið 

hefur. Þessi aukning mun skila sér sem auknar rekstrartekjur í formi 

almennra hafnargjalda og auka þar með afkomu Vestmannaeyjahafnar. 

Bakkafjöruhöfn hefur jákvæð áhrif fyrir framleiðslufyrirtækin og 

sjávarútvegsfyrirtækin í Eyjum. Hún gefur þeim kost á að framleiða meira 

með því að geta sent afurðir oftar frá sér. Þar af leiðandi þarf fleiri 

starfsmenn, auk þess sem hægt verður að kaupa hráefni oftar til Eyja og á 

öðrum tímum dagsins en  verið hefur. 

Ferðaþjónustun er eitt af því sem Bakkafjöruhöfn mun að öllum líkindum 

hafa mikil áhrif á. Ferðaþjónustan teygir anga sína víða og  margir koma  

að henni. Er því mjög erfitt að finna nákvæmlega út hve margir starfa við 

ferðaþjónustuna í Eyjum, en gróflega er hægt að áætla að það séu um 2-

300 manns sem að einhverju leyti koma nálægt henni. Það eru þá allir þeir 

er starfa í kringum Herjólf í Eyjum, á Flugvelli Vestmannaeyja, í 

sundlauginni, á söfnum, í sjoppum, verslunum, gistiheimilum, hótelum, 

veitingastöðum, golfvellinum, hjá ÍBV ásamt þeim fyrirtækjum sem skráð 

eru sem ferðaþjónustufyrirtæki og sérhæfa sig í því. Ef hins vegar 

eingöngu er farið eftir ÍSAT stöðlum frá Fyrirtækjaskrá og aðeins þeir 

skoðaðir sem skráðir eru sem ferðaþjónustuaðilar, gistiheimili og hótel, 

þ.e. þeir sem eingöngu hafa lifibrauð sitt af ferðamanninum, þá eru það 

átta fyrirtæki. Höfundur veit hins vegar um fjölda heimagistinga, sem eru 

ekki skráðar sem slíkar og eru þær því ekki teknar með. Fjögur þessara 

fyrirtækja eru skráð sem hótel og gistiheimili og hin fjögur sem 

ferðaskrifstofur eða farþegaflutningafyrirtæki. Yfir sumartímann starfa í 
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þessum fyrirtækjum samtals um 30-35 manns og eftir að hafa rætt við 

nokkra af forsvarsmönnum þessara fyrirtækja búast þeir ekki við að það 

verði bætt við starfsfólki í sumar nema eftir þörfum. Fyrst á að sjá hvernig 

eftirspurnin þróast og í framhaldi af því að taka ákvarðanir um, hvort og 

hverju þurfi að breyta og bæta. Því mun þeim sem vinna við 

ferðaþjónustuna ekki fjölga strax við opnun Bakkafjöruhafnar og tekjur 

bæjarsjóðs í formi útsvars frá þeim sem vinna í ferðaþjónustunni ekki 

aukast, fyrr en reynsla er komin á notkun og umferð um Bakkafjöruhöfn. Í 

ljósi aukins atvinnuleysis að undanförnu er líklegt, að auðvelt sé fyrir 

fyrirtæki að hafa sveigjanleika í starfsmannafjölda, þ.e. að ekki verði erfitt 

að fá fólk til starfa eftir þörfum. 

Árið 2009 komu um 60.000 ferðamenn til Eyja, þar af um 20.000 erlendir 

og 40.000 íslenskir.  Má búast við auknum fjölda erlendra og íslenskra 

ferðamanna til Eyja með tilkomu Bakkafjöru. Erfiðara er að áætla auknar 

tekjur bæjarsjóðs vegna erlendra ferðamanna, þar sem mjög algengt er að 

þeir komi aðeins í dagsferðir og því oft ekki miklu eytt. Hins vegar má 

skoða þetta betur í sambandi við íslensku ferðamennina. Eins og fram 

hefur komið er sú afþreying sem íslenskir ferðamenn greiða mest fyrir 

sund/jarðböð 65,9% og söfn/sýningar 32,9%. (Ferðamálastofa, 2009). 

Miðað við ferðamannafjölda árið 2009 gefur höfundur gefur sér 30% 

aukningu íslenskra ferðamanna til Vestmannaeyja fyrsta árið sem 

Bakkafjöruhöfn er í notkun eða frá og með 1. júlí 2010 og þar sem júlí er 

vinsælasti ferðamánuðurinn má reikna með mikilli aukningu strax við 

opnun hafnarinnar. 

 

Fjöldi ferðamanna til Eyja árið 2009  60.760 

Þar af um 30% útlendingar   18.228 

Íslenskir ferðamenn til Eyja árið 2009 42.532 

65,9% þeirra borga sig í sund eða  28.029  

30% aukning ísl. ferðamanna árið 2010 eða 55.292 

65,9% ísl. ferðamanna borga sig í sund 36.437  
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Miðað við þetta munu 36.437-28.029=8.408 fleiri borga sig í sund ef þessi 

aukning ferðamanna gengur eftir. Miðað við hina hefðbundnu fjölskyldu, 

tvo fullorðna og tvö börn, gerir það 4.204 fullorðna og 4.204 börn. 

Aðgangseyrir í sundlaugina er 400 kr. fyrir fullorðinn og 150 kr. fyrir barn 

sem gerir: 

 

Fullorðnir 4.204 x 400 =  1.681.600 kr. 

Börn  4.204 x 150 =  630.600 kr. 

Samtals aðgangseyrir   2.312.200  

 

Þjónustutekjur vegna aðgangseyris í sund myndu því aukast um 2.312.200 

kr. Samkvæmt upplýsingum Rutar Haraldsdóttur, framkvæmdastjóra 

stjórnsýslu- og fjármálasviðs Vestmannaeyjabæjar, var aðgangsseyrir í 

Íþróttamiðstöðina 6.292.875 kr. á árinu 2009 og væri þetta því um 37% 

hækkun. (munnleg heimild, Rut Haraldsdóttir, 16. mars 2010). Þessi 

hækkun myndi skila sér í formi ýmissa tekna inn í rekstrarreikning 

Vestmannaeyjabæjar og sem aukið handbært fé í sjóðstreymi. 

Söfn og sýningar eru næst vinsælasta afþreyingin sem íslenskir ferðamenn 

borga fyrir og hefur fiskasafnið og byggðasafnið í Vestmannaeyjum verið 

rekið af bænum þar til um áramótin 2009, en þá var rekstur þessara safna 

færður undir Þekkingarsetur Vestmannaeyja. Því munu auknar tekjur í 

formi aðgangseyris inn á söfnin ekki skila sér sem auknar tekjur til 

bæjarsjóðs, heldur mun Þekkingarsetur Vestmannaeyja njóta þeirra, sem er   

jákvætt fyrir samfélagið. 

Meirihluti þessara íslensku ferðamanna gistir í fellihýsum eða tjöldum eða 

52,2% og má því búast við aukinni aðsókn á tjaldsvæðin í 

Vestmannaeyjum. Skátafélagið Faxi hefur séð um og rekið tjaldsvæðin í 

Eyjum og með aukinni umferð ferðamanna til Eyja og þá sérstaklega 

þeirra sem eru með fellihýsin, mun skátafélagið sjá fram á auknar tekjur 

tengdar tjaldsvæðinu. 



HÁSKÓLINN Á  AKUREYRI  BAKKAFJÖRUHÖFN 
VIÐSKIPTADEILD                                                                   

FKR 36 

Bakkafjöruhöfn kemur til með að efla hið mikla íþróttastarf sem fyrir er í 

Eyjum. Í dag er ekki einfalt mál fyrir íþróttahópa að fara á milli Eyja og 

fasta landsins vegna þessarar löngu siglingar. Þegar um unga krakka er að 

ræða, þá eru yfirleitt tveir til þrír fararstjórar með í för. Það dugar hins 

vegar skammt, þegar vont veður er og jafnvel allur hópurinn eins og hann 

leggur sig verður sjóveikur. Þá þyrfti í rauninni hvert barn að hafa einn 

fullorðinn sér við hlið. Því eru krakkar ekki sendir með Herjólfi í hvaða 

veðri sem er. Þetta veldur því, að krakkar í Eyjum hafa ekki sama aðgengi 

að íþróttamótum og aðrir krakkar á landinu. Það sama á við um hina ýmsu 

íþrótta-og menningarviðburði í Vestmannaeyjum, sem myndu eflaust 

verða betur sóttir af öðrum landsmönnum. Af þessum dæmum má glöggt 

sjá, hvernig bættar samgöngur um Bakkafjöruhöfn koma til með að efla 

íþróttastarf og auðga mannlíf og menningarstarf, sem eykur svo lífsgæði 

íbúanna. 

Íbúaþróun er ekki skoðuð í líkani Weisbrods, en þróun íbúafjölda vegna 

bættra samgangna er eitthvað, sem gaman er að velta fyrir sér og spá fyrir 

um. Höfundur gerði lauslega spá um íbúaþróun í Vestmannaeyjum næstu 

10 árin eða frá 2010 til 2020. Samkvæmt henni má búast við að íbúafjöldi 

verði orðinn tæplega 4900 manns árið 2020, en í byrjun árs 2010 búa þar 

rúmlega 4100 manns. Ef þessi spá gengur eftir og íbúafjöldi eykst jafnt og 

þétt, þarf að auka hina ýmsu þjónustu í bænum sem kallar á aukin útgjöld 

fyrir bæinn. En það jákvæða er, að þar með verða til fleiri störf. Aukinn 

íbúafjöldi kallar á aukið íbúðarhúsnæði. Einnig má þá reikna með aukinni 

veltu í fyrirtækjum og verslunum. Allt þetta skilar bænum auknum tekjum, 

hvort sem það er í formi útsvars, þjónustutekna eða tekna vegna 

fasteignagjalda.  
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Umræða 

Önnur tækifæri 

Bakkafjöruhöfn gefur Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja tækifæri á að 

auka samstarf sitt við aðrar heilbrigðisstofnanir á Suðurlandinu og að auka 

starfsemi stofnunarinnar í Eyjum. Að sögn Gunnars K. Gunnarssonar, 

framkvæmdastjóra HSV, eru í umdæmi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 

þrjár Heilbrigðisstofnanir og er samstarf með þessum stofnunum 

samkvæmt reglugerð. Ýmsir möguleikar hafa verið ræddir ,fyrst og fremst 

með það sjónarmið að auka starfsemi í Eyjum og möguleika íbúa á 

fastalandinu, þá sérstaklega í Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslum að 

sækja þjónustu til Eyja í stað Selfoss eða Reykjavíkur. Einnig hafa verið 

skoðaðir möguleikar um samstarf í sambandi við rannsóknir, röntgen, 

sneiðmyndir, símsvörun og fleira. Allt er þetta á umræðustigi enn og er 

beðið eftir að reynsla komi á siglingar á milli áður en nokkrar ákvarðanir 

verða teknar. (Gunnar K. Gunnarsson, munnleg heimild, 30. mars 2010).  

Heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja gæti líka boðið upp á einhverja 

sérhæfingu í aðgerðum. Sjúklingar hafa í mörgum tilfellum einhvern 

nákominn með sér, sem þyrfti þá að kaupa gistingu og aðra þjónustu.  

 

Bakkafjöruhöfn gefur Framhaldsskólanum í Vestmannaeyjum einnig 

tækifæri á að eflast til muna. Að sögn Ólafs F. Sigurjónssonar, 

skólameistara FÍV, munu tíðari ferðir og stuttur ferðatími auðvelda  

samskipti við Suðurlandið og stækka bakland skólans. FÍV hefur 

undanfarin ár verið í góðu samstarfi við Hvolsskóla, sem er grunnskólinn á 

Hvolsvelli og hafa nokkrir af nemendum 10. bekkjar þar verið í fjarnámi 

við byrjunaráfanga í FÍV. Það fer þá að hluta til fram í gegnum 

fjarfundabúnað og hefur gengið vel.  Má búast við að þeim nemendum 

fjölgi og  komi svo jafnvel í fullt nám í FÍV. Skólinn horfir til enn meira 

samstarfs við Rangæinga eftir að Bakkafjara verður komin í gagnið og t.d. 
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hefur verið nefnt einhverskonar “útibú”.  Skólinn hefur einnig átt ágæt 

samskipti við framhaldsskólana á Selfossi og Laugarvatni og má jafnvel 

búast við einhverri samvinnu þar á milli. Ákveðið hefur verið að gera 

tilraun til að byrja með íþróttaakademíu innan FÍV, en það nám mun 

hefjast næstkomandi haust. Íþróttaakademían og fyrirætlanir tengdar henni 

hafa verið í umræðunni í ein þrjú ár og hefur verið fylgst með því sem 

verið er að gera í þessum málum á Selfossi (Ólafur F. Sigurjónsson, 

munnleg heimild, 25. mars 2010). Þessi fyrirhugaða íþróttaakademía gæti 

verið mikið tækifæri fyrir Vestmannaeyjar. Íþróttafræði sem sérnám er 

sífellt að verða vinsælla nám og ef byggð væri upp heimavist með þessu 

námi í Eyjum, væri hægt að fá nemendur hvaðanæva af landinu til að 

sækja þetta nám. Þó svo þetta nám sé í boði á nokkrum öðrum stöðum á 

landinu, þá gæti orðið eftirsóknarvert að sækja þetta nám til Eyja, þar sem 

Vestmannaeyjar hafa alltaf verið þekktar fyrir mikið og öflugt íþróttastarf.  

Með þessari íþróttaakademíu má efla það enn frekar og vonandi verður 

það raunin. 

 

Miðað við þann mikla fjölda Íslendinga sem ferðast um með 

fellihýsi/tjaldvagna í eftirdragi er bráðnauðsynlegt að bæta við plássi undir 

fellihýsi Eins og er standa yfir framkvæmdir við Þórsheimilið í 

Vestmannaeyjum, þar sem verið er að stækka það svæði sem ætlað er 

undir fellihýsi. Áður komust um 30 fellihýsi fyrir á svæðinu, en eftir 

stækkun er verið að gæla við að þar komist fyrir um 50-60 fellihýsi, sem 

verður hægt að tengja við rafmagn. Síðan kemst töluvert af fellihýsum 

fyrir í Herjólfsdal og verið er að vinna að stækkun flata þar, en þar er hins 

vegar ekki rafmagn nema fyrir nokkra vagna í einu (Ólafur Snorrason, 

munnleg heimild, 2. mars 2010). Þrátt fyrir þessa stækkun á 

fellihýsasvæðum er spurning hvort ekki þyrfti enn meira svæði undir 

fellihýsi. Það væri mögulegt t.d. uppi í skátastykki, sem er svæði aðeins 

fyrir ofan bæinn.  Þar er lítil sem engin umferð og mikið næði. Þar er fólk 

meira útaf fyrir sig fyrir þá sem kjósa það. Sem dæmi um þann fjölda sem 
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tjald-og fellihýsasvæði í Eyjum þarf að geta tekið á móti er Shellmótið. 

Shellmótið er fótboltamót fyrir 8-10 ára stráka sem haldið er í júní ár 

hvert. Í þessu móti taka þátt a.m.k. 1000 strákar og er talið, að með 

þjálfurum, fararstjórum og foreldrum, sem fylgja strákunum á mótið, séu 

þetta um 3000-4000 manns í heildina, sem bætist við þann íbúafjölda sem 

fyrir er á Heimey. Er alltaf að verða vinsælla að heilu fjölskyldurnar komi 

með og mun það aðeins aukast með tilkomu Bakkafjöru. Þessi hópur er 

mikið að koma með fellihýsi og gefur þetta smá vísbendingu um þann 

fjölda fellihýsa sem væri æskilegt að kæmust fyrir á tilætluðum svæðum í 

Vestmannaeyjum.  Gefur þetta vísbendingu um að pláss fyrir 50-60 

fellihýsi í rafmagn sé engan veginn nóg. 

 

Pompei Norðursins (mynd) er verkefni sem er á byrjunarstigi og á að 

öllum líkindum eftir að vaxa og dafna. Í sumar ætlar Vestmannaeyjabær 

sér að setja 18 milljónir í að halda áfram með þetta verkefni. Það á að klára 

að grafa alveg upp eitt hús og bæta aðstæður í kringum gryfjuna, þannig að 

mögulega sé hægt að fara að rukka þar inn, eins og inn á hvert annað safn. 

(Rut Haraldsdóttir, munnleg heimild, 16. mars 2010). Þetta safn á sér hins 

vegar enga hliðstæðu og er eina gosminjasafnið á Íslandi og þó víðar væri 

leitað.  Mjög merkileg saga er að baki minjunum. Það er mjög mikilvægt 

að vanda vel til verka við þetta verkefni,  þannig að eftirsóknarvert sé að 

koma til Eyja til að skoða þessar einstöku gosminjar. Ísland stendur jú á 

miklu eldfjallasvæði og erlendir ferðamenn hafa alltaf sýnt Íslandi mikinn 

áhuga vegna þeirra eldgosa sem hér hafa gosið, ekki síst ummerkjunum 

eftir Vestmannaeyjagosið árið 1973. Því er þetta tilvalið tækifæri fyrir 

Vestmannaeyjar að markaðssetja sig erlendis með Pompei Norðursins sem 

ómissandi tækifæri í Íslandsferð. Auk þess gefur þetta bæjarsjóði tækifæri 

til að auka þjónustutekjur sínar, þegar farið verður að selja inn á Pompei 

svæðið. 
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Annmarkar 

Þó svo að Bakkafjöruhöfn geti haft jákvæð áhrif á Heilbrigðisstofnun 

Vestmannaeyja og aukið starfssemi hennar gæti hún líka haft öfugar 

afleiðingar og skert starfssemi hennar, þ.e. fært hluta starfseminnar frá 

Eyjum til Selfoss sökum styttri ferðatíma. 

Sem dæmi um annmarka við Bakkafjöru má nefna, að niðurstaðan í 

endanlegum ferðafjölda og kostnaði þess að fara með Herjólfi lítur ekki út 

fyrir að verða sú sama og lagt var upp með í upphafi.  

Einnig finnst höfundi sem ýmislegt í Vestmannaeyjum mætti vera búið að 

undirbúa og framkvæma, áður en aukinn ferðamannastraumur með 

tilkomu Bakkafjöru hefst. Það virðist ekki vera mikil kappsemi um það og 

kannski gerir fólk sér ekki alveg grein fyrir þeim tækifærum sem koma til 

með að opnast.   Það eru reyndar fyrirtæki í Vestmannaeyjum, sem ætla sér 

að mæta aukinni eftirspurn vegna fleiri ferðamanna, en það hefur líka 

heyrst um fyrirtæki uppi á landi, sem hugsa sér gott til glóðarinnar að 

koma til Eyja með rekstur, þegar ferðamannastraumur eykst.  Þó að það 

geti í sjálfu sér verið gott, þá væri samt ennþá betra fyrir samfélagið í 

Eyjum, ef heimamenn stæðu sjálfir að aukinni þjónustu við ferðamenn til 

að anna aukinni eftirspurn jafnóðum og hún myndast. 
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Niðurstaða 
Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á þau jákvæðu áhrif sem koma 

til með að verða í Vestmannaeyjum með tilkomu Bakkafjöruhafnar. 

Ætlunin var að einblína sérstaklega á áhrif á ferðaþjónustu og hvaða 

tækifæri komi til með að opnast í þeim geira. Í upphafi verkefnisins var 

sett fram rannsóknarspurning og nokkrar undirspurningar til að auðvelda 

lokasvar við rannsóknarspurningunni. Þær voru eftirfarandi:  

• Hve margir starfa við ferðaþjónustu í Eyjum?   

Ef eingöngu þeir sem starfa hjá skráðum 

ferðaþjónustufyrirtækjum, gistiheimilum og hótelum eru 

taldir eru það um 30-35 manns yfir sumartímann. Hins 

vegar, ef allir þeir er koma að einhverju leyti nálægt 

ferðaþjónustu eru taldir með, þá gætu það verið um 2-300 

manns. 

• Hvernig/í hvað eyða ferðamenn peningum?  

Það fer eftir því, hvort um er að ræða erlendan eða 

íslenskan ferðamann. Erlendur ferðamaður sem kemur til 

Eyja í dagsferð, þeir virðast meira koma bara í dagsferðir, 

kaupir helst minjagripi og þess háttar hluti. Hann er lítið að 

kaupa í matinn, fara í sund eða aðra afþreyingu, einna helst 

á söfnin. Ef um íslenska ferðamenn er að ræða, til að mynda 

fjölskyldufólk, sem kemur með fellihýsi og ætlar að vera í 

nokkra daga, þá er það allt öðruvísi neysla. Það þarf að 

borga inn á tjaldstæði, kaupa í matinn, borga í sund og aðra 

afþreyingu sem fólk kýs.  

Hvaða áhrif mun Bakkafjara hafa á ferðaþjónustu í 

Vestmannaeyjum? Með auðveldara aðgengi til Eyja mun 

ferðamönnum fjölga sem þangað leggja leið sína og efla þar 

með ferðaþjónustuna í Eyjum til muna. Það mun skapa 

tækifæri fyrir nýja aðila til að koma inn á markaðinn og 
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skapa sér þannig atvinnu. Mögulegt verður með tilkomu 

Bakkafjöruhafnar, að gera Vestmannaeyjar að einum af 

þeim stöðum sem ferðamenn skoða á leið sinni um 

Suðurland, hvort sem það er hinn Gullni hringur eða hin 

svokallaða Suðurstrandarleið.  

• Í hvaða formi fær bæjarsjóður Vestmannaeyja auknar 

tekjur vegna þeirra áhrifa? Með tímanum á aukið útsvar 

vegna fjölgunar starfa, sem á einhvern hátt eru tengd 

ferðaþjónustu, eftir að skila sér inn í bæjarsjóð. Sama er að 

segja um væntanlega aukna veltu fyrirtækja, sem á einhvern 

hátt tengjast ferðaþjónustu. Bæjarsjóður mun fá auknar 

tekjur vegna aukinnar innkomu aðgöngueyris í sund. Miðað 

við gefnar forsendur gætu þessar tekjur bæjarsjóðs hækkað 

um 37% fyrsta árið. Einnig sér Vestmannaeyjahöfn fram á 

auknar tekjur. Vestmannaeyjahöfn er ein af stofnunum 

Vestmannaeyjabæjar en er rekin sem fjárhagslega sjálfstæð 

eining. Miðað við gefnar upplýsingar munu tekjur 

hafnarinnar, í formi hafnargjalda vegna Herjólfs, hækka um 

27% á ári.  

 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram í upphafi var: 

• Hver eru líkleg áhrif tilkomu Bakkafjöru á ferðaþjónustuna í 

Vestmannaeyjum og hverju mun það skila fyrir bæjarsjóð? 

 

Áætlað er að Bakkafjöruhöfn verði tekin í notkun 1. júlí 2010 og mun 

þessi nýja siglingaleið gefa ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum ný og 

spennandi tækifæri. Búast má við fjölgun farþega með Herjólfi, þá 

sérstaklega ferðamanna, þar sem siglingin verður mikið styttri en hún 

hefur verið. Einnig vegna þess að afleggjarinn niður að höfninni er við 

þjóðveg 1 og nálægt vinsælum skoðunarleiðum ferðamanna um 

Suðurlandið, eins og Gullna hringnum og Suðurstrandaleiðinni. Gefur 
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þetta Vestmannaeyjum tækifæri á að fá þá ferðamenn sem leggja leið sína 

um Suðurlandið, í skoðunarferð til Eyja. Búast má við að störfum í 

ferðaþjónustu fjölgi smám saman eftir því sem meiri reynsla kemur á þessa 

nýju siglingaleið. Útsvarstekjur bæjarsjóðs aukast eftir því sem störfin 

verða fleiri, íbúafjöldi í Vestmannaeyjum eykst og eftirspurn vegna 

húsnæðis eykst. Fasteignaverð hækkar og jafnvel verður þörf á 

nýbyggingum. Þetta leiðir af sér hærri fasteignagjöld og þar af leiðandi 

auknar tekjur bæjarsjóðs.  

Með auknum fjölda ferðamanna eykst velta fyrirtækja sem gefur meiri 

tekjur í bæjarsjóð. Vestmannaeyjahöfn er ekki ferðaþjónustufyrirtæki sem 

slíkt en tengist ferðaþjónustu. Með auknum ferðum Herjólfs aukast tekjur 

hafnarinnar í formi hafnargjalda. Ferðamenn ýmist skoða sig um eða velja 

sér einhverja afþreyingu og er sund vinsælasta afþreying sem íslenskir 

ferðamenn greiða fyrir.  Sundlaugin er rekin af bænum og má því 

bæjarsjóður búast við auknum þjónustutekjum í formi aðgöngueyris í 

sund. Pompei Norðursins er stórt tækifæri fyrir Vestmannaeyjar og ef 

staðið er rétt að þeim framkvæmdum, gefur það bæjarsjóði möguleika á að 

auka tekjur sínar. 

Eins og sjá má, má ekki búast við að tekjur bæjarsjóðs aukist gífurlega 

fyrst um sinn. Hins vegar, þegar reynsla er komin á siglingar á milli Eyja 

og fasta landsins, koma tekjur bæjarsjóðs til með að aukast smám saman.   
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Viðaukar 
 

 Íbúaþróun fyrir og eftir Hvalfjarðargöng.  (Hagstofa Íslands, 2010) 

 

Mannfjöldaþróun    
Ár Akranes %breyting Borgarbyggð %breyting 
1993 5227   1791   
1994 5148 -1,5% 2138 19,4% 
1995 5102 -0,9% 2124 -0,7% 
1996 5.068 -0,7% 2096 -1,3% 
1997 5.127 1,2% 2.083 -0,6% 
1998 5.187 1,2% 2.416 16,0% 
1999 5.342 3,0% 2.426 0,4% 
2000 5.433 1,7% 2.468 1,7% 
2001 5.517 1,5% 2.523 2,2% 
2002 5.578 1,1% 2.520 -0,1% 
2003 5.582 0,1% 2.589 2,7% 
2004 5.655 1,3% 2.593 0,2% 
2005 5.782 2,2% 2.708 4,4% 
2006 5.955 3,0% 3.713 37,1% 
2007 6.345 6,5% 3.742 0,8% 
2008 6.630 4,5% 3.747 0,1% 
2009 6.555 -1,1% 3.543 -5,4% 
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Könnun Ferðamálaráðs Íslands meðal erlendra ferðamanna: 
Niðurstöður fyrir tímabilið júní - ágúst 2004. 

 
Voru eftirfarandi svæði/staðir heimsótt(ir)? (%) 
Rvk.  97,4 38,3 
Borgarfjörður  26,9 38,3 
Snæfellsnes  25,8 38,3 
Vestfirðir  37,9 38,3 
Skagafjörður  21,4 38,3 
Akureyri  46,7 38,3 
Mývatn  45,0 38,3 
Húsavík  35,1 38,3 
Jökulsárgljúfur  23,8 38,3 
Egilsstaðir  34,6 38,3 
Seyðisfjörður  17,3 38,3 
Hornafjörður  21,8 38,3 
Skaftafell  42,3 38,3 
Vík  46,5 38,3 
Landmannalaugar  31,8 38,3 
Hálendið  26,6 38,3 
Vestmannaeyjar  7,5 38,3 
Geysir  75,1 38,3 
Þingvellir  63,9 38,3 

 


