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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu í þjóðfélagsfærði í félagsvísindadeild (hug- og 
félagsvísindasvið) við Háskólann á Akureyri. Í þessari ritgerð er umferð um norðanverðan 
Tröllaskaga, fyrir opnun Héðinsfjarðarganga, greind með vegakönnun. Stöðvuð var umferð á 
tveimur stöðum á svæðinu, á Siglufjarðarvegi við Ketilás í Fljótum og á Ólafsfjarðarvegi milli 
Ólafsfjarðar og Dalvíkur, sumardagana 2. og 4. júlí, og vetrardagana 29. og 31. október 2009. 
Markmið rannsóknarinnar var að greina umferð til og frá Fjallabyggð fyrir opnun 
Héðinsfjarðarganga. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn á samfélagslegum, efnahagslegum og 
menningarlegum áhrifum Héðinsfjarðarganga. Helstu niðurstöður eru að Siglfirðingar virðast 
þrátt fyrir erfiðar samgöngur sækja meira til Eyjafjarðar en Skagafjarðar. Einnig sækja Siglfirðingar 
minna en Ólafsfirðingar út fyrir sveitarfélag sitt. Fjöldi ferðamanna yfir sumartímann er nokkuð 
mikill á svæðinu. Höfuðborgarbúar eru um 25% allra þeirra sem leið eiga um könnunarstaðina að 
sumri til.  

 Þegar borin eru saman gögnin úr vegakönnuninni og íbúakönnun sem gerð var á svæðinu 
á svipuðum tíma kemur í ljós að íbúar ofmeta ferðir sínar nánast undantekningarlaust. Þær 
niðurstöður er innlegg í aðferðafræðilega umræðu um rannsóknir á þessu sviði.  

 

Abstract 
This thesis is a final project for B.A. degree in Sociology at the University of Akureyri, 

Iceland(Faculty of Social Sciences). The research is about automobile traffic at the Northern part 
of Tröllaskagi before the opening of Héðinsfjörður tunnel. Every automobile on the road from 
town Ólafsfjörður and from the town Siglufjörður, were stopped on the 2nd and the 4th of July, 
and the 29th and the 31st of October 2009 and they asked a few questions. The purpose of the 
research was to explore the traffic before opening of the Héðinsfjörður Tunnel. The research is a 
part of a bigger project, on Social, Economic and Cultural changes in Fjallabyggð because of the 
Tunnels. The main findings are that people of Siglufjörður travel much more to Eyjafjörðru than 
to Skagafjörður. The people living in Ólafsfjörður seems to go more often from their home town 
than Siglufjörður, to other towns in their region. The amount of tourists is quite high in the area 
at the summer time. People from the Reykjavík area are 25% of all the people stopped. 

When comparing this data with a questionnaire held at the towns in the fall of 2009, it 
seems like the people living in Ólafsfjörður and Siglufjörður overestimate their trips to near 
towns. These findings could be a contribution to the methodological discussion in research in 
that subject. 
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Þakkir 
Hjónunum Magnúsi Björnssyni og Þórunni Sigurbjörnsdóttur þakka ég af heilum hug þá 

hjartahlýju og það traust sem þau hafa sýnt mér á skólagöngu minni. Án þeirra hefði þetta rit ekki 

orðið að veruleika. 
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1.0 Inngangur 
Siglufjörður og Ólafsfjörður liggja á norðanverðum Tröllaskaga, mitt á milli Eyjafjarðar og 

Skagafjarðar. Í janúar árið 2011 voru Siglfirðingar 1206 talsins en Ólafsfirðingar 824 

(Hagstofan). Þessir firðir eru umluktir háum fjöllum bæði í vestri og austri og hafa því í seinni 

tíð verið nokkuð einangraðir á dögum nútímasamgangna. Áður fyrr, þegar samgöngur voru 

miklar og tíðar á sjó, voru þessi sveitarfélög þannig í alfaraleið með Skagafjörð og Húnafjörð 

til vesturs og Eyjafjörð og Skjálfanda austan megin. Þessi bæjarfélög uxu í skjóli fjallanna og 

aðalkostur þeirra var að stutt var á fengsæl fiskimiðin norður af landinu. Árið 1908 var gerður 

bílvegur yfir Lágheiði og tengdi að sumarlagi þar með í fyrsta skipti Fljótin í Skagafirði við 

Ólafsfjörð. Á þessum árum var hið nýja þjóðfélag í gerjun, sem við þekkjum, 20. öldin að slíta 

barnskónum, og bílar að ryðja sér til rúms sem samgöngutæki í stað íslenskra hesta. Árið 1946 

var síðan lagður vegur um Siglufjarðarskarð (Hjalti Jóhannesson, Grétar Þór Eyþórsson og 

Kjartan Ólafsson 2001). Fyrir þann tíma var torfarið til Siglufjarðar, nema sjóleiðina. Þá voru 

samgöngur á sjó mjög algengar og var því Siglufjörður og Ólafsfjörður í „alfaraleið“. 

Samgöngur milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar á ökutækjum eiga því rúmlega sextíu ára sögu.  

Í ritinu Byggðir á Íslandi; Aðgerðir í byggðamálum, sem Byggðastofnun gaf út árið 1999 

kemur fram að: 

Góðar samgöngur eru undirstaða þess að byggð og atvinnulíf þróist á 
atvinnuþróunarsvæðunum. Hingað til hefur verið lögð áhersla á gerð 
hringvegarins og helstu stofnvega meðan vegir á jaðarsvæðum hafa 
setið á hakanum. Að frumkvæði Byggðastofnunar hafa farið fram 
viðræður milli stofnunarinnar og Vegagerðarinnar um það með hvaða 
hætti hægt sé að ná markmiðum ályktunar Alþingis um stefnu í 
byggðamálum 1999-2001(Byggðastofnun, 1999 bls 37). 

 
Samgöngubætur og stytting akstursvegalengda hefur í langan tíma verið umfjöllunarefni 

Íslendinga. Árið 1974 var hringveginum lokað með vegi yfir Skeiðarársand og er íslenskt 

samgöngukerfi að því leitinu til nokkuð ungt (Indriði Þorsteinsson 1986). Þó er hægt að 

fullyrða að Íslendingar eru nokkuð á eftir öðrum þjóðum þegar kemur að samgöngum, þar 
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sem íslensk þjóð býr enn við þær aðstæður að vera að tengja byggðir, sem staðið hafa 

einangraðar lengi,  við samgöngukerfi nútímans. Á vesturlöndum eru þess lags samgöngu-

framkvæmdum víðast hvar lokið og eru samgönguframkvæmdir þar þess eðlis að reyna að 

bæta flæði umferðar í stað þess að tengja byggðir við samgöngukerfin. 

Jarðgangagerð á Íslandi er því einnig nokkuð ung að árum. Strákagöng sem liggja frá 

Siglufirði til norðurs í Almenninga voru opnuð árið 1967. Göngin gegnum Oddskarð milli 

Eskifjarðar og Norðfjarðar komu í gagnið tíu árum síðar og Múlagöng sem tengja Ólafsfjörð 

við Eyjafjarðarsvæðið voru opinberlega opnuð í mars árið 1991. Það var svo í september 1996 

sem Vestfjarðargöngin voru vígð. Þau eru svokölluð T-göng sem tengja saman Skutulsfjörð, 

þar sem Ísafjörður stendur, Önundarfjörð og Súgandafjörð. (Vegagerðin 2010).  Þessi göng 

sem hér eru nefnd að ofan eru öll einbreið með útskotum. Þó eru Vestfjarðargöngin tvíbreið 

frá Ísafirði að gatnamótum í miðjum göngunum. Á Íslandi hefur eftir þetta ekki verið farið í 

framkvæmdir af því taginu að gera göng einbreið með útskotum.  

Síðan ofantalin göng hafa komið í gagnið hafa Hvalfjarðargöng, Fáskrúðsfjarðargöng og 

Almannaskarðsgöng, Bolungarvíkurgöng og Héðinsfjarðargöng verið tekin í gagnið. 

Héðinsfjarðargöng, sú samgöngubót sem hér er til skoðunar, eru í raun tvenn göng sem 

tengja Siglufjörð við Héðinsfjörð annars vegar, og göng sem Tengja Ólafsfjörð við 

Héðinsfjörð hins vegar. Göngin eru um 10,6 km að lengd og með vegarköflum verður 

vegalengdin milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar  um 15 km í stað 62 km um Lágheiði að sumri 

til, eða 232 km um Öxnadalsheiði að vetri þegar Lágheiði er lokuð (Vegagerðin 2010). 

Samgöngumannvirki sem hafa stytt leiðir til muna og gert þær auðveldari bæði að sumri 

og vetri hafa breytt mjög miklu. Hin landfræðilega hindrun, fjall eða fjörður, hefur með þess 

konar framkvæmdum verið yfirstigin. Hvalfjarðargöng, svo dæmi séu tekin, stytting hringvegar 

í námunda við höfuðborgarsvæðið, var á sínum tíma bylting í samgöngum um Vesturland. 



5 
 

Ferjan Akraborgin sem sigldi milli Reykjavíkur og Akraness var óþörf eftir það og samgöngur 

á vegum milli höfuðborgar og vesturlands urðu mun auðveldari og öruggari. Með styttingu 

vegalengdar jókst umferð á svæðinu til muna (Grétar Þór Eyþórsson og Eva Heiða 

Önnudóttir, 2007). 

Á síðustu árum hefur umræðan um jarðgangagerð á Íslandi aukist til muna og á síðustu 

áratugum hefur verið farið í nokkrar viðamiklar jarðgangaframkvæmdir sem bætt hafa 

samgöngur milli búsvæða umtalsvert. Héðinsfjarðargöng eru dæmi um slíka samgöngubót. 

Hún tengir byggðir saman sem áður fyrr máttu búa við fjallvegi og ótryggar samgöngur 

(Vegagerðin 2010).  

Ólafsfjörður og Siglufjörður, þessir gömlu rótgrónu byggðakjarnar sameinuðust árið 

2006 í eitt sveitarfélag og heitir sameinaða sveitarfélagið nú Fjallabyggð. Meginforsenda þess 

að byggðirnar gátu sameinast var framkvæmd Héðinsfjarðarganga. Fimm árum eftir 

sameiningu varð sveitarfélagið að einu svæði, tengt með göngum. Því má eflaust leiða að því 

líkur að samskipti íbúanna og umferð milli byggðanna muni aukast með bættum samgöngum á 

svæðinu, styttri vegalengdum og bættu umferðaröryggi (Jón Þorvaldur Heiðarsson 2010).   

Sú breyting sem á sér stað í vegakerfinu á norðanverðum Tröllaskaga mun því að 

einhverju leyti breyta samgöngumynstri íbúanna á svæðinu. Auðveldara verður um vik fyrir þá 

íbúa svæðisins, sem hafa löngum búið við erfiðar samgöngur á landi, að ferðast út fyrir byggð 

sína. Þjónustusókn Siglfirðinga til dæmis er auðvelduð inn að Eyjafjarðarsvæðinu.  

Markmið þessarar framkvæmdar sem sett voru fram af stjórnvöldum var að styrkja byggð á 

svæðinu með því að tengja Siglufjörð betur við þjónustu- og atvinnusvæði Eyjafjarðar sem og að 

stórbæta umferðaröryggi á svæðinu. Einnig var markmiðið að tengja saman Mið-Norðurland og 

gera það að einu þjónustusvæði með því að tengja saman Eyjafjörð og Skagafjörð bæði að 

norðanverðu með Héðinsfjarðargöngum og sunnanverðu með Öxnadalsheiði. Með tíð og tíma 
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verður hægt að sjá hvort byggð styrkist á norðanverðum Tröllaskaga við það að 

Héðinsfjarðargöng komi í gagnið. Hópur sérfræðinga við Háskólann á Akureyri vinnur að 

rannsókn á samfélagslegum áhrifum Héðinsfjarðarganga og gaf út á árinu 2010 bókina Fjallabyggð 

fyrir Héðinsfjarðargöng; Samgöngur, samfélag og byggðaþróun. Í bókinni eru að finna sautján fræðigreinar 

um stöðu Fjallabyggðar fyrir opnun Héðinsfjarðarganga og markar hún lok fyrri hluta rannsóknar 

hópsins. Stefna hópsins er að vinna að rannsókninni áfram og sjá hver áhrifin af göngunum verða 

(Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson 2010).  Það getur þó tekið langan tíma að skoða 

þau samfélagslegu áhrif sem göngin kunna að hafa. Þó er líklegt að umferðarstraumar á svæðinu 

muni taka breytingum mjög fljótt eftir opnun ganganna.  

Það er ekki ofsögum sagt að framkvæmd Héðinsfjarðarganga hafi verið umdeild þegar 

umræður hófust um framkvæmdina fyrir alvöru þó einsýnt þótti að íbúum á stöðunum tveim 

hugnaðist gerð ganganna (Byggðastofnun, 1997). Miklar umræður spunnust upp í þjóðfélaginu, 

sölum Alþingis og á síðum blaðanna um það hvort arðsemi fyrirætlaðra Héðinsfjarðarganga væri 

nægilegt til að réttlæta þessa framkvæmd. Til að mynda hafa aðsendar greinar í Morgunblaðinu frá  

1. mars 2005 til loka árs 2010 sem fjalla um Héðinsfjarðargöng, verið mun neikvæðari en 

jákvæðari í garð samgöngubótarinnar. Af 99 aðsendum greinum á þessu tímabili eru 59 þeirra 

neikvæðar í garð ganganna en einungis 28 eru jákvæðar (Atli Þór Ægisson 2011).  

2.0 Markmið og leiðir 

Í skýrslu sem Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri gerði um samfélagsleg áhrif 

samgöngubóta á norðanverðum Tröllaskaga árið 2001 kom fram að „Vísbendingar [séu] um að 

aukin umferð frá Ólafsfirði eftir tilkomu Ólafsfjarðarganga sé fyrst og fremst til Akureyrar.“ Án nokkurs vafa 

munu Héðinsfjarðargöng hafa svipuð áhrif og Ólafsfjarðargöng höfðu á umferð á svæðinu.   

Grunnforsenda þess að geta séð breytingar á umferð af völdum Héðinsfjarðarganga, er að 

átta sig á umferðarstraumum um norðanverðum Tröllaskaga fyrir opnun. Að geta svarað 

spurningum um það hvert íbúar svæðisins sækja þjónustu út fyrir sveitarfélag sitt fyrir notkun 
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samgöngumannvirkisins, með haldbærum gögnum, er gott veganesti í þeirri umræðu þegar fram í 

sækir, þegar meta á hvort Héðinsfjarðargöng séu að skila þeim markmiðum sem upphaflega áttu 

að nást.  Því meiri sem umferðin verður um Héðinsfjarðargöng, þeim mun meiri verður arðsemi 

framkvæmdanna. En til þess að gera sér grein fyrir breytingu á umferð um Tröllaskagann, til og 

frá Siglufirði og Ólafsfirði, verðum við að gera okkur grein fyrir eðli umferðarinnar eins og hún er 

fyrir opnun ganganna. Því var ráðist í það stórtæka verkefni að greina umferð á Tröllaskaganum 

sumar og haust 2009 í þeim tilgangi að fá haldbær gögn um eðli og umfang umferðarinnar.   
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3.0 Staða þekkingar 

Við Háskólann á Akureyri er starfrækt rannsóknarsetur sem ber nafnið „Samgöngubætur og 

byggðaþróun“. Á útmánuðum ársins 2010 kom út bókin Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng; 

Samgöngur, samfélag og byggðaþróun og er hún í raun ítarleg greining á byggðalögunum Siglufirði og 

Ólafsfirði. Umferðarkönnunin á Norðanverðum Tröllaskaga er liður í þessari rannsókn. 

 Einn hluti rannsóknarinnar var að spyrja íbúa sveitarfélagsins að því hversu oft þeir væru 

staðsettir á ýmsum stöðum. Kom þar fram að Siglfirðingar sækja mun minna inn á 

Eyjafjarðarsvæðið en Ólafsfirðingar. Hins vegar sækja Siglfirðingar meira inn á Eyjafjarðarsvæðið 

en til Sauðárkróks. Væntingar Siglfirðinga til ganganna voru þær að þeir myndu sækja mun meira í 

austurátt en þeir hafa gert áður, þ.e. til Ólafsfjarðar, Dalvíkur og Akureyrar á meðan 

Ólafsfirðingar töldu að þeir minnka sókn sína inn Eyjafjörðinn eftir opnun Héðinsfjarðarganga 

en aftur á móti fjölga ferðum umtalsvert til Siglufjarðar (Jón Þorvaldur Heiðarsson, Kjartan 

Ólafsson, Sveinn Arnarsson og Þóroddur Bjarnason 2010). 

 Um land allt eru vegateljarar sem telja allar þær bifreiðar sem yfir teljarann aka. Þessir 

vegateljarar, sem Vegagerðin heldur úti, eru líkt og púlsmælar á vegakerfi landsins og gefa 

greinargóðar upplýsingar um fjölda bifreiða á vegunum. Þannig er hægt að skoða fjölda bifreiða 

eftir dögum nokkuð aftur í tímann á vef Vegagerðarinnar, www.vegagerdin.is.  

Á síðustu árum hefur Vegagerðin gert nokkrar kannanir á umferð á völdum svæðum á 

landinu. Þessar kannanir eru gerðar í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á eðli umferðar um 

tiltekna staði. Þess konar kannanir eru góð viðbót við þann fjölda fastra vegateljara um allt land. Í 

þessum könnunum er að jafnaði skoðað hvaðan fólk er að koma og hvert það er að fara. 

Jafnframt er spurt um búsetu bílstjóra, erindi umferðar og tíðni ferða þeirra um tiltekin stað. 

Einnig er skráð hvers konar ökutækir er um að ræða, aksturstefna, kynferði bílstjóra og fjöldi 

farþega. 
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Á vefsíðu Vegagerðarinnar, www.vegagerdin.is, er að finna átta mismunandi vegakannanir 

frá aldamótum, á stöðum víðsvegar um landið. Árið 2002 var vetrarumferð skoðuð við 

Hvalfjörð, sumarumferð skoðuð á Melrakkasléttu og bæði sumar- og vetrarumferð á Snæfellsnesi. 

Ári seinna var umferð skoðuð við Selfoss  um miðjan maí og einnig á Vestfjörðum í lok 

júlímánaðar (Friðleifur Ingi Brynjarsson, 2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2004c).  

Árin 2006 og 2008 voru síðan gerðar kannanir á umferð á Norðurlandi, og var þeim 

könnunum þannig háttað, að skoðuð var umferð að bæði sumri og byrjun vetrar. Þá var valin 

helgi að sumri (fimmtudagur og laugardagur) og að vetri til og umferð þannig séð greind eftir 

árstíðum. Könnunin árið 2006 var gerð í Víkurskarði austan Akureyrar, og að tveim árum liðnum 

í Öxnadalnum við Bakkaselsbrekku. Síðasta könnun Vegagerðarinnar er síðan í Berufirði á 

Austurlandi og var sumarumferð skoðuð í júlí árið 2008 (Friðleifur Ingi Brynjarsson, 2006; 2008; 

2009).  

Þessar kannanir sýna allar nokkurn veginn sama mynstrið, þó með örlitlum mun. Svörunin í 

öllum þessum rannsóknum Vegagerðarinnar er gríðarlega góð. Vel yfir 99 af hverjum hundrað 

vegfarendum gefa sér tíma til að svara spurningum könnunarinnar. Því er hægt að segja að þessar 

kannanir gefa góða mynd af umferð þá daga er Vegagerðin gerir rannsóknir sínar.  

Ólafsfjörður og Siglufjörður sameinuðust árið 2006 og heitir sameinaða sveitarfélagið 

Fjallabyggð. Landfræðilega sameiningin, það er að segja þegar Héðinsfjarðargöng voru opnuð, 

varð á haustmánuðum árið 2010. Fært hafa verið fyrir því rök að samfélög sem séu einangruð í 

samgöngulegum skilningi séu með nokkur einkenni eyjasamfélagsins (Dahlström 1996). Það að 

vera einangraður að því leyti getur orsakað það að samfélagið missi spón úr aski sínum þegar 

íbúar flytjast frá einangruðu stöðunum til annarra þéttbýlisstaða, nær alfaraleið, til atvinnu eða 

mennta (Elín Aradóttir og Kjartan Ólafsson, 2004). Búferlaflutningar verða áfram raunveruleiki 

þó tiltölulega hátt þjónustustig sé í þínu byggðalagi eða byggðakjarna. Siglufjörður og 

Ólafsfjörður hafa nokkuð hátt þjónustig ef bæirnir eru skoðaðir í samhengi við aðra bæi sem búa 
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við sama mannfjölda sem gæti skýrst af því hversu einangraðir bæirnir eru hvað varðar 

samgöngur til annara staða (Karl Benediktsson og Hjalti Nielsen, 2008). Færsla samganga yfir á 

vegina um miðja öldina hefur einnig verið kallaður versti óvinur sjávarbyggða Íslands sökum þess 

hversu langt þeir eru frá hinni nýju almannaleið, vegasambandi á landi. Erfiðar samgöngur og ný 

samgöngutækni sé þar að leiðandi sá einstaki þáttur sem hefur haft hvað mestu áhrif á hnignun 

byggðar við sjávarsíðuna. Þéttbýli í námunda við alfaraleið, hringveginn eða aðrar fjölfarnar vegi, 

hafa vaxið meðan bæir utan alfaraleiðar hafa minnkað(Ásgeir Jónsson, 2003). Þó bíllinn sé ekki 

eini vandinn er hann kannski samverkandi afl hinna ýmsu þátta: 

Þegar frá eru teknar byggðirnar utan Reykjavíkur austur til Þjórsár og vestur til 
Snæfellsness auk Eyjafjarðarsvæðisins má segja að ástandið í byggðamálum sé 
uggvænlegt. Einna alvarlegast er ástandið á svæðum sem mörg hver eru 
landfræðilega afskekkt og/eða hafa hátt hlutfall ársverka í landbúnaði og 
sjávarútvegi. Þar er þó ekki einhlítt samband á milli. Meðaltekjur á íbúa eru 
lágar á sumum þessum svæðum en þó ekki öllum. Í heild má segja að breyttar 
samgöngur, atvinnuhættir og félagslegir þættir hafi rýrt stöðu þessara svæða í 
samfélagi nútímans (Byggðastofnun, 1999 bls 5). 

 

Hafa verður í huga að þetta er tólf ára gömul úttekt á stöðu landsbyggðarinnar. Þóroddur 

Bjarnason (2010) telur að svæðin sem standi vel séu í raun þrjú: áðurnefnt Suð-Vesturland og 

Eyjafjarðarsvæðið auk Mið-Austurlands. Hins vegar séu þrjú önnur svæði sem standi illa og 

íbúum fækkar. Þessi svæði séu Norðausturhornið, allt Norðvesturhornið og Suðausturströndin að 

meðtalinni Vestmannaeyjum. 

Frá árinu 1991 hefur íbúum í Fjallabyggð fækkað um fjórðung. Þar sem bæði aldurs- og 

kynjaskipting er skekkt. Það virðist vera þannig að það stórlega vanti í yngri aldurshópa sem og 

að karlmenn eru mun fleiri en konur í bæjarfélaginu. Mikið hefur verið rætt og ritað um það 

hverju þessu veldur, að konur á barneignaraldri fari frá plássunum. Mest hefur verið rætt um það 

að þau fari annað til mennta og sæki ekki aftur í heimahagana þegar námi lýkur. Einnig hefur 

verið bent á hversu erfitt það kunni að þykja að vera kona á stöðum sem eru á nokkurn hátt 

karllæg í eðli sínu. (Dahlström, 1996).  
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Það hefur skapað erfiðleika fyrir bæjarfélög að vera „endastöðvar“ þegar kemur að 

samgöngum og staðsetningin talinn veikleiki, en sóknarfæri fyrir sameinað sveitarfélagið gæti legið 

í betri samgöngum sem og að á Siglufirði eru hafnarskilyrði ákjósanleg til hafnsækinnar starfsemi 

(Sigríður K. Þorgrímsdóttir og Halldór V. Kristjánsson, 2008). Siglufjörður er þar að leiðandi ekki 

endastöð lengur. Þar með er hægt að færa að því líkur að atvinnusókn Siglfirðinga og 

Ólafsfirðinga eigi eftir að aukast í gegnum Héðinsfjarðargöng. Lágheiðin, sem hefur til þess tíma 

skorið atvinnusókn milli sveitarfélaganna í tvennt er því ekki lengur farartálmi í samgöngulegum 

skilningi.  

Gerð ganga um Héðinsfjörð er ætlað að binda enda á þessa einangrun og stuðla að sterkara 

mannlífi á þessum stöðum á norðanverðum Tröllaskaga. Einnig benda rannsóknir í þá áttina að 

samgöngubætur sem hjálpa litlum svæðum að sækja verslun og þjónustu á stærri staði framkalla 

einnig nokkuð mikla umferð í hina áttina, frá stóra „þjónustustaðnum“ til minni 

byggðakjarnanna, sem hljóta góðs af (Grétar Þór Eyþórsson og Eva Heiða Önnudóttir, 2007) 

Áður en farið var í þá gríðarstóra framkvæmd að gera tvenn göng sem sameina Siglufjörð 

við Ólafsfjörð voru ýmis áhrif samgöngubóta skoðuð á samfélagslega þætti svæðisins hvort sem 

um var að ræða umhverfisáhrif eða samfélagsleg áhrif samgöngubóta á svæðinu. Einnig voru 

margar hugmyndir uppi um hverjar væru heppilegustu samgöngubæturnar fyrir svæðið í heild 

sinni, og vegið og metið gæði hverrar þeirra. Sú leið sem síðar var farin, að byggja 

Héðinsfjarðargöng, var talin besta leiðin fyrir svæðið í heild sinni og myndi skila mestum ábata 

fyrir samfélagið á norðanverðum Tröllaskaga.  (Hjalti Jóhannesson, Grétar Þór Eyþórsson og 

Kjartan Ólafsson 2001).  

 

4.0 Vegakannanir á norðanverðum Tröllaskaga 

Umferð til og frá þessum stöðum, Ólafsfirði og Siglufirði, hefur sumpart verið skoðuð nokkuð 

reglulega í gegnum tíðina og tiltölulega margar kannanir gerðar á Tröllaskaganum. Í tilefni þess að 
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jarðgöng opnuðu undir Ólafsfjarðarmúla og tengdi Ólafsfjörð við Eyjafjörðinn með mun betri 

hætti en var áður, voru gerðar þrjár kannanir á umferð um könnunarstaðinn (Kjartan 

Guðmundsson og Sigurður Hrafn Kiernan 1995). Könnuð var umferð árið 1989, fyrir opnun 

ganganna, tveim árum síðar þegar göngin voru búin að vera opin í nokkra mánuði og einnig árið 

1994 til að fá nokkurs konar langtímaáhrif ganganna á magn umferðar og umferðarstrauma. Þar 

kemur fram að frá 1989 til 1994 jókst umferð frá Ólafsfirði til Akureyrar um 44% og um 74% 

milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Atvinnusókn milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur margfaldaðist eftir að 

samgöngubótin var tekin í notkun. Nefna skýrsluhöfundar að mesta aukning er á ferðum sem 

ekki eru tengdar vinnu. Sú umferð sem eykst mest er umferð í verslun og þjónustu og umferð í 

einkaerindum. 

 Þó að leiðin til og frá Siglufirði á þessum tíma hafi verið yfir erfiðan fjallveg, Lágheiði, er 

nokkuð áhugavert að sjá að umferð á þeim legg, Siglufjörður – Akureyri, í báðar áttir, jókst um 

67% á þessu árabili frá 1989 – 1994. Á þeim tíma, byrjun tíunda áratug síðustu aldar, gætir 

ákveðinna strauma Siglfirðinga inn á Eyjafjarðarsvæðið.  

Það sem er merkilegast við þessa vegakönnun er að umferð um göngin minnkar nokkuð frá 

árinu 1991 til ársins 1994, þó ekki teljandi, og áætla skýrsluhöfundar að þarna sé komin ákveðinn 

stöðugleiki í umferð á svæðinu. Leiða má að því líkur að um ákveðna „forvitnisumferð“ 

vegfarenda hafi verið að ræða þegar vegakönnun hafi verið framkvæmd árið sem göngin opnuðu. 

Vegfarendur væru þannig að virða fyrir sér hið nýja samgöngumannvirki, fyrstu jarðgöngin við 

Eyjafjörð. 

Ári eftir að síðustu vegakönnun var gerð í sambandi við jarðgöngin undir 

Ólafsfjarðarmúlann sýndi sig að umferð milli Siglufjarðar og Akureyrar var nokkuð mikil. 

Fjórðungur allrar umferðar um Lágheiði dagana 27. og 29. júlí árið 1995 var á milli Siglufjarðar og 

Akureyrar (Auður Þóra Árnadóttir 1996). Þó verður að hafa í huga að á þeim stað er 

vegakönnunin var gerð er ekki hægt að bera saman umferð Siglfirðinga inn Eyjafjörðinn annars 
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vegar og inn Skagafjörð hins vegar, þar sem afleggjari Siglufjarðarvegar við Skagafjörð liggur 

nokkru norðar en könnunarstaðurinn, á milli könnunarstaðarins og Siglufjarðar. Skipting 

umferðar Siglufjarðar inn firðina tvo getur sagt okkur ákveðna sögu um það hvernig umferðin er 

fyrir opnun Héðinsfjarðarganga. Þó eru vísbendingar um að á árinu 1997 hafi Siglfirðingar og 

siglfirsk fyrirtæki fyrst og fremst sótt þjónustu sína á Akureyri, og að fyrirtækin þar í bæ hafi mörg 

hver þurft að senda starfsmenn mánaðarlega eða vikulega til Akureyrar til hinna ýmsustu verka. 

Þó er einnig mjög áhugavert að Siglfirðingar nefna helst Höfuðborgarsvæðið sem annan valkost, 

þegar þeir fara út fyrir bæjarfélag sitt vegna þjónustu og verslunar, á undan Sauðárkróki. Ekki þarf 

að koma á óvart að níu af hverjum tíu Ólafsfirðingum sótti sína þjónustu nær mest á Akureyri, 

þegar þeir þurftu að fara úr sínum heimabæ, og langflestir þeirra fóru 2-5 sinnum í mánuði inn á 

Akureyri. (Byggðastofnun, 1997). Þrátt fyrir hversu mikil samskipti á landi hafi verið milli 

Siglufjarðar og Akureyrar strax frá byrjun 10. áratugar síðustu aldar, var enn horft til bæjarins á 

þann veg að hann tilheyrði Skagafirðinum og því svæði þegar almenningssamgöngur voru 

skoðaðar í lok áratugarins (Karl Benediktsson og Óskar Eggert Óskarsson, 1999).  

Síðasta vegakönnunin á þessu svæði er síðan 1997 og var hún gerð á vegamótum 

Siglufjarðarvegar og Ólafsfjarðarvegar við Ketilás í Fljótum. Sú staðsetning er heppileg að því 

leytinu til að hægt er að skoða hvernig umferð til og frá Siglufirði er í raun. Gatnamótin taka á 

móti umferð úr suðri af Lágheiði og úr vestri úr Skagafirði. Umferð á þessum tímum árið 1997 

leiddi það í ljós að umferð milli Siglufjarðar og Akureyrar var mun meiri en milli Siglufjarðar og 

Sauðárkróks. Jafn margir voru á ferð milli Siglufjarðar og Sauðárkróks og Siglufjarðar og 

Höfuborgarsvæðisins (Auður Þóra Árnadóttir, 1997). Þessar rannsóknir sem hafa beinlínis verið 

gerðar á umferð á norðanverðum Tröllaskaga gefa það til kynna að umferðarstraumar til og frá 

Siglufirði liggi mikið til eða frá Eyjafirði frekar en Skagafirði.  

Samráðshópur um vegtengingar á Norðanverðum Tröllaskaga, sem samanstóð af ýmsum 

hagsmunaaðilum á svæðinu, yfirfór þessar upplýsingar gaumgæfilega. Niðurstaðan sem þessi 
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hópur kemst að er sú að langheppilegasta samgöngubótin á þessu svæði sé svokölluð 

Héðinsfjarðarleið (Vegagerðin, 1999). Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið ættu að geta vaxið og 

dafnað ágætlega þar sem þjónustustig í Eyjafirðinum er mjög hátt, Talið er svæðinu til tekna að 

þar sé mikil opinber starfsemi og sterkur háskóli sem þjóni svæðinu nokkuð vel, dragi að sér 

fjölda fólks úr öðrum landshlutum og spyrni þar að leiðandi við þegar kemur að þeirri íbúaþróun 

sem átt hefur sér stað undanfarna áratugi, að íbúar flytjist búferlum til höfuborgarinnar og 

nærliggjandi svæða 

 

  

 

 

 

 

  



15 
 

5.0 Uppsetning og framkvæmd 
Fimmtudaginn 2. júlí, laugardaginn 4. júlí yfir sumartímann og sama daga 29. og 31. október árið 

2009, var umferð könnuð á tveimur stöðum á norðanverðum Tröllaskaganum.  

Könnunarstaðirnir voru  á Siglufjarðarvegi við Ketilás í Fljótum og á Ólafsfjarðarvegi, austan 

Ólafsfjarðarganga, milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Könnunin stóð yfir frá klukkan 08:00 – 23:00 

alla könnunardagana fjóra.  Vegakönnunin var liður í rannsókn Háskólans á Akureyri á 

félagslegum, efnahagslegum og menningarlegum áhrifum Héðinsfjarðarganga á mannlíf á 

norðanverðum Tröllaskaga.  

Vegagerðin hefur í allnokkur ár unnið kannanir sem þessar. Því var hafist handa við að 

komast í samband við þá aðila sem best til þekkja hjá Vegagerðinni um aðstoð við undirbúning 

könnunarinnar.  

Undirbúningur hófst 2. júní og var þá farið á fund með vegagerðinni til að ákveða 

heppilegar dagsetningar fyrir vegakönnun á þessum stað. Umrædd helgi var valin sökum þess að 

hún þótti henta best, engin stórhátíð í sveitarfélögunum sem hefði orsakað mikla bílaumferð á 

staðina. Hjá Vegagerðinni fengust mikilvægar upplýsingar. Vegagerðin lét stjórnendum 

rannsóknarinnar í té viðeigandi gögn sem hjálpuðu til við undirbúning og vinnu við 

vegakönnunina. Þau gögn eru sýnd í viðauka. 

Könnunareyðublöð fyrir spyrla voru búin til af Þóroddi Bjarnasyni og Kjartani Ólafssyni. 

Gerð voru 100 blaða bækur fyrir spyrlana. Lagt var upp með í upphafi að hafa tvær bækur fyrir 

hvern spyril svo ekki væri hætta á að spyrlar væru uppiskroppa með eyðublöð. Einn 

umsjónarmaður var með hverri vakt og sá hann um að sín vakt hefði skriffæri og spyrlabækur.  

Haldinn var fundur með öllum spyrlum þar sem farið var yfir öll atriði sem tengdust 

fyrirlögn könnunarinnar. Þar fengu væntanlegir spyrlar að kynnast verkefninu lauslega, fengu 

upplýsingar um vinnu sína og hvernig henni væri háttað. Þetta var gert til að spyrlar hefðu gott 

ráðrúm til að kynna sér spurningablöðin og meðferðis fengu þeir einnig leiðbeiningar um hvernig 
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spyrlar ættu að bera sig að við vinnu sína. Eftir fundinn var sett upp lítið námskeið á bílaplani 

Háskólans svo spyrlar gætu spreytt sig á að spyrja bílstjóra spurninganna. Einnig var þetta gert til 

að sjá hvort einhverjir hnökrar væru á eyðublöðum eða hvort eitthvað hefði gleymst eða 

misfarist.  

Markmið könnunarinnar var að fá greinargóðar upplýsingar um strauma fólks til og frá 

Ólafsfirði og Siglufirði á sem breiðustum grunni. Litlar upplýsingar eru til um ferðir íbúa í 

Fjallabyggð eins og staðan er í dag, hvar það sækir þjónustu eða vinnu utan síns bæjarfélags. Til 

eru nokkrar eldri rannsóknir á þjónustusókn sem gerð var árið 1997 (Byggðastofnun) og einnig 

hefur Vegagerðin gert samskonar vegakannanir á norðanverðum Tröllaskaga (1994, 1996) Til 

þess að afla þessara upplýsinga þurfti því að ráðast í þetta gríðarstóra verkefni sem vegakönnunin 

er. Til þess að hægt sé að kortleggja umferð frá báðum byggðakjörnunum þarf að vera á tveim 

stöðum á Tröllaskaganum.   

Könnunin fór þannig fram að allir bílar sem leið áttu um könnunarstaðina voru stöðvaðir 

og sex stuttar spurningar lagðir fyrir ökumann bifreiðarinnar.  Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvaðan ertu að koma? 

2. Hvert ertu að fara? 

3. Hvar býrðu? 

4. Hver er megintilgangur ferðarinnar? 

5. Hversu oft ferðu hér um (að jafnaði)? 

6. Hefðir þú farið um Héðinsfjarðargöngin í dag ef þau væru opin fyrir umferð? 

Reynt var eftir allra fremsta megni að fá að vita úr hvaða sveitarfélagi vegfarendur komu og 

í hvaða sveitarfélag þeir væru að fara. Það var gert til þess að auðveldara væri að vinna úr 

gögnunum og að ljóst væri í raun hvert vegfarendur væru að fara, hvaðan þeir komu og í hvaða 

sveitarfélagi þeir væru búsettir. Þó voru undantekningar á þessu. Ólafsfjörður og Siglufjörður eru 

sameinað sveitarfélag í dag undir nafninu Fjallabyggð. Ákveðið var að skipta þessum 

þéttbýlisstöðum og voru þeir flokkaðir sér til að sjá raunverulegt flæði til og frá 
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þéttbýlisstöðunum. Einnig var unnið eftir því skipulagi að greina sveitarfélagið Skagafjörð niður í 

nokkra hluta sökum víðfeðmi sveitarfélagsins. Skagafjörður var því skipt í Fljót, Hóla, Hofsós, 

Sauðárkrók, Varmahlíð, Bakkaflöt og Skagafjörð annað. Þetta var gert sökum þess hve 

sveitarfélagið er víðfeðmt. Hægt er að sjá mun skýrar hvernig umferðarstraumar liggja ef 

sveitarfélaginu er skipt upp í nokkur svæði. 

Megintilgang ferðarinnar var skipt í nokkra flokka: 

• Til/frá vinnu 

• Tengist vinnu 

• Verslun 

• Sumarleyfi 

• Einkaerindi 

• Skóli 

• Þjóðlagahátið 

Um sumarið fór fram Þjóðlagahátið á Siglufirði og var það kóðað sérstaklega til að átta sig 

á fjöldanum sem var á leiðinni á Siglufjörð eingöngu vegna hátíðarinnar. Sumir þessir liðir eru á 

nokkurn hátt hægt að túlka sem árstíðarbundna. Svarmöguleikinn „Sumarleyfi“ er líklegri til að 

mælast yfir hásumartímann sem og svarmöguleikinn „þjóðlagahátíð“, af augljósum ástæðum. 

Einnig er svarmöguleikinn „skóli“ nokkuð tengdur ferðum yfir vetrartímann, þegar skólar eru 

starfandi.  Þessi flokkun hefur einnig verið notuð af Vegagerðinni að síðasta flokknum 

undanteknum. 

Einnig var spurt hversu oft bílstjóri færi um könnunarstaðinn að jafnaði og var svörum 

skipt í sjö flokka.Reynt var að hafa flokkana þannig að sem flestir gætu svarað nokkuð ákveðið. 

Ferðamaður að sumri til dæmis er líklegri til þess að fara sjaldnar um veginn, kannski á nokkurra 

ára fresti, á meðan heimamenn eru líklegir til að nýta sér samgöngurnar daglega. Að því þurfti að 

huga og þurftu því að rúma báða þessa hópa. Flokkarnir voru eftirfarandi: 
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• Einu sinni á ári eða sjaldnar 

• 2-3 sinnum á ári  

• 4-11 sinnum á ári 

• 1-3 sinnum í mánuði 

• 1-2 sinnum í viku 

• 3-4 sinnum í viku 

• 5 sinnum eða oftar í viku 

Með þessari skiptingu er hægt að skoða fjölda ferða út frá öllum mögulegum grunni, hvort 

sem það er vikulega, mánaðarlega eða árlega. Auk þess skráðu spyrlar niður átta önnur atriði, sem 

ekki var spurt um nákvæmlega heldur voru spyrlar æfðir fyrirfram í því að taka niður þessi átta 

einkenni. Þau voru eftirfarandi:  

• Dagsetning 

• Tími 

• Hefur svarað áður í könnuninni 

• Akstursstefna 

• Kyn bílstjóra 

• Þjóðerni bílstjóra 

• Tegund ökutækis 

• Fjöldi farþega (auk bílstjóra) 
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6.0 Niðurstöður 

Gerð var könnun á umferð á Norðanverðum Tröllaskaga sumar og haust 2009. Valdir voru 

könnunardagarnir 2. og 4. júlí og 29. og 31. október. Alls voru skráðar ferðir 3705 bifreiða þar 

sem 3604 bifreiðar stöðvuðu og tóku þátt í könnuninni. Það telst vera 97,3% svörun. Þykir það 

nokkuð góð svörun. 2664 bifreiðar fóru í gegnum könnunarstaðina tvo yfir sumartímann en 1041 

bifreið að vetri til. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir á bílaumferð að umferð yfir 

sumarmánuðina er mun meiri en að vetri til. Könnunarstaðirnir voru valdir með því markmiði að 

geta á sem bestan hátt kortlagt alla umferð  um Tröllaskagann norðanverðan umrædda daga. 

Þessir könnunarstaðir eru hentugir að því leyti til að umferð til og frá Ólafsfirði og Siglufirði 

getur einungis farið í gegnum þessa staði. Tölur um umferð þessa daga í rannsókninni gefa því 

mjög skýra mynd af umferðarstraumum á svæðinu. 

6.1 Könnunarstaðir og akstursleiðir 

Könnustaðirnir eru tveir sem áður segir, Skagafjarðarmegin og Ólafsfjarðarmegin á Trölla-

skaganum. Til að byrja með er vert að átta sig á hvert magn umferðarinnar er á svæðinu. 

 
Mynd 1. Fjöldi bifreiða sem fóru yfir talningarstaðina þegar könnun fór fram, skipt eftir árstíð 
fyrirlagnar. 
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Á mynd 1 má sjá skiptinguna milli talningarstaðanna tveggja skipt eftir árstíð 

fyrirlagnarinnar. Á myndinni má sjá að nokkuð jöfn skipting umferðar er milli talningarstaðanna 

að sumarlagi eða um 1330 bifreiðar á hvorum stað. Öðru máli gegnir um umferð að vetrarlagi. Á 

Ólafsfjarðarvegi milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur keyrðu um 600 bifreiðar yfir talningarstaðinn á 

meðan um 400 bifreiðar óku um könnunarstaðinn á Siglufjarðarvegi í Fljótum. Varlega verður að 

fara með að álykta eitthvað út frá þessum tölum en líklegt getur þó verið að umferð aukist 

hlutfallslega meira yfir sumartímann í Fljótunum en milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Á Ketilási í 

Fljótum er tiltölulega langt í næstu byggðakjarna. Hins vegar er nokkuð stutt bæði á Dalvík og 

Ólafsfjörð frá talningarstaðnum á Ólafsfjarðarvegi. Því er ekki óvænt að vetrarumferð sé meiri á 

Ólafsfjarðarvegi en við Ketilás í Fljótum.  

 Hafa ber í huga að þessi mynd gefur okkkur heildartölur. Vegna staðsetninga talningar-

staðanna er möguleiki á því að vera stöðvaður tvisvar sinnum á einni og sömu leiðinni. Bifreið 

sem ekið er frá Siglufirði til Akureyrar yfir Lágheiði til dæmis, er stöðvuð bæði á Siglufjarðarvegi 

við Ketilás í Fljótum og á Ólafsfjarðarvegi á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Þetta mun vera haft í 

huga þegar áfangastaðir fólks eru skoðaðir sérstaklega svo það hafi ekki áhrif á niðurstöður. 

 

Mynd 2. Fjöldi Bifreiða eftir akstursstefnum 
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 Mynd 2 sýnir okkur fjölda bifreiða á eftirfarandi stefnum yfir talningardagana fjóra. þessi 

mynd er ekki að gefa til kynna hver brottfarar- eða áningarstaður er, né hver sé fyrirhugaður 

endastaður ferðar bifreiðanna. Hún sýnir aðeins fram á í hvaða átt bifreiðar eru að fara. Fyrsta 

súlan, „Dalvík – Ólafsfjörður“ sýnir þannig aðeins fjölda þeirra sem stöðvaðir eru á milli þessara 

sveitarfélaga á norðurleið. Staðarheitin eru þannig aðeins notuð til þess að auðkenna hver stefna 

bifreiðanna er. 

 Flestir eru á leiðinni norður í átt að Ólafsfirði eða 1000 bifreiðar. Næst hæsti fjöldi bifreiða 

er á suðurleið á sama stað, á leiðinni í í átt að Dalvík, 922 bifreiðar. Talningarstaðurinn í 

svokölluðum Múla, milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur hefur aðeins tvær aksturstefnur. Hinsvegar hafa 

T-gatnamótin svökölluðu á Ketilási í Fljótum sex akstursstefnur. Af þeim akstursstefnum í 

Fljótunum eru flestir á leið frá Skagafirðinum í vestri, og beygja í norður, í átt að Siglufirði eða 

447 bifreiðar yfir talningardagana fjóra.  

Af þessari mynd má sjá að þeir eru fleiri sem koma frá nágrenni Siglufjarðar og beygja inn 

Skagafjörðinn, heldur en þeir sem fara í átt að Lágheiði. Fara verður varlega að túlka það sem svo 

að Siglfirðingar hagi frekar ferðum sínum til Skagafjarðar en Eyjafjarðar. Inni í þeim tölum um 

umferð við Ketilás eru einnig þeir íbúar í Fljótum sem eru að einhverju leyti á þeytingi um svæðið 

og fara því yfir könnunarstaðinn nokkrum sinnum yfir könnunartímann. Þessir einstaklingar eru 

stöðvaðir í hvert skipti sem þeir fara yfir könnunarstaðinn. Þessar tölur gefa þannig ekki raunhæfa 

mynd af ferðamynstri Siglfirðinga. Kafa þarf betur ofan í þær upplýsingar sérstaklega til að sjá 

hvert Siglfirðingar sækja þjónustu og önnur gæði til nágrannabyggða sinna. 

 Þær bifreiðar sem koma af Lágheiðinni eða Fljótunum sunnan við Ketilás, geta farið í tvær 

áttir. Annars vegar norður til Siglufjarðar eða í vesturátt inn Skagafjörðinn. Þegar þessar leiðir eru 

bornar saman fara 7 af hverjum tíu bifreiðum sem koma úr þessari átt norður til Siglufjarðar en 

einungis þrjár af hverjum tíu beygja inn í Skagafjörð. Af þessum tölum má álykta að Lágheiði er 

ekki stórvægileg tenging milli Eyjafjarðar og Skagafjarðar.  
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6.2 Búseta vegfarenda 
 

 
Mynd 3.  Búseta þeirra sem óku um könnunarstaðina, greint eftir árstíð vegakönnunar 
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frá. Það má því segja með nokkurri vissu að Tröllaskaginn er viðkomustaður ferðamanna að 

sumri í ýmsum erindum. Samgöngubótin sem Héðinsfjarðargöng eiga aðeins eftir að bæta 

aðgengi ferðamanna að svæðinu. Því má álykta að fjöldi ferðamanna, hvort sem þeir eru íslenskir 

ríkisborgarar eða af erlendu bergi brotnir, muni aukast með tilkomu ganganna. Það mun þó 

tíminn aðeins leiða í ljós.  

6.3 Hverjir munu nýta sér samgöngubótina? 

Héðinsfjarðargöng munu af augljósum ástæðum verða langmest notuð af þeim sem búa í næsta 

nágrenni við þau. Ferðamynstur íbúa svæðisins breytist líklega eitthvað með tilkomu 

samgöngubótarinnar. Ef teknar eru út allir þeir sem eru stöðvaðir á könnunarstöðunum og eru á 

þannig leiðum að Héðinsfjarðargöng myndu hæglega auðvelda þeim leiðna getum við séð fyrir 

hverja göngin bæta samgöngur á svæðinu. Teknir voru út annars vegar allir þeir einstaklingar sem 

stöðvaðir voru á norðurleið milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur, og gáfu ekki upp Ólafsfjörð sem 

leiðarenda. Þeir einstaklingar eru augljóslega á leið yfir Lágheiði og í Skagafjörð. Hins vegar voru 

teknir út allir þeir sem stöðvaðir voru á ketilási á leið inn að lágheiði sem gáfu ekki upp leiðarenda 

í Fljótunum. Þeir eru einnig á leið yfir Lágheiði til Ólafsfjarðar.  

Þessir hópar eru þeir sem að öllum líkindum myndu nýta sér samgöngubótina því hún 

bæði styttir leiðina yfir Tröllaskagann, leiðina sem þeir eru bersýnilega að fara, og hún færir 

leiðina frá fjallvegi og nær sjávarmáli, sem hlýtur að teljast kostur þegar samgöngur á landi eru 

annars vegar.  

 Að sumri til eru þetta 565 bifreiðar sem eru á þessum leiðum. en 142 bifreiðar að hausti. 

Það eitt segir ákveðna sögu, að þrátt fyrir samgöngur á svæðinu sem geta ekki talist til nútíma 

þæginda í samgöngum, skuli samt sem áður vera þetta mikill fjöldi sem er á leið sinni um svæðið.  
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Mynd 4. Fjöldi einstaklinga eftir búsetu á þeim leiðum sem Héðinsfjarðargöng munu mjög 
líklega stytta leið eða gera hana auðveldari. 
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Höfuðborgarbúar og aðrir eru mjög stór hluti umferðar þessarara leiða yfir sumartímann. Þessir 

hópar eru hins vegar mjög fámennir þegar kemur að umferð að hausti til, í byrjun októbers.  

Þessir vegfarendur myndu að öllum líkindum nota Héðinsfjarðargöng. Því má með sanni 

segja að heimamenn séu alls ekki þeir einu sem myndu nýta sér samgöngubótina að sumri til. 

Íbúar norðurlands, aðrir en heimamenn (Ólafsfirðingar, Fljótamenn og Siglfirðingar), og 

Höfuðborgarbúar eru stærri hópar hvor um sig en Heimamenn til samans. Taka verður einnig 

tillit til þess að þeir einstaklingar sem eru á Leiðinni til Siglufjarðar úr vestri og frá Ólafsfirði úr 

austri eru líklegir einnig til að nýta sér samgöngubótina og notfæra sér þá þjónustu sem býðst við 

hinn enda ganganna.  

Það sem þessi mynd segir okkur samt sem áður hvað skýrast, er að notendur 

samgöngumannvirkisins að sumarlagi eru aðeins að hluta til heimamenn eða einungis tæpur 

fjórðungur allrar umferðarinnar. Þó að vetrarumferð sé að miklu leyti þeirra sem byggja svæðið 

þá eru vegfarendur á leið yfir Tröllaskagann á talningarstöðunum að vetrarlagi ekki nema 62% 

umferðarinnar. Einn af hverjum þremur bílum sem leið eiga yfir Tröllaskagann og munu því 

notfæra sér göngin eru ekki heimamenn.  

6.4 Erindi vegfarenda 
Þegar vegfarendur voru stöðvaðir á könnunarstöðunum var spurt hver megintilgangur ferðar 

þeirra væri. Í töflu 1 eru svör allra vegfarenda könnunarinnar skipt eftir árstíð fyrirlagnar. Yfir 

sumarmánuðina eru einkaerindi og sumarleyfi langstærstu flokkarnir. Sumarleyfi sem 

megintilgangur ferða að vetrarlagi þurrkast síðan nánast út af skiljanlegum ástæðum. Tilgangurinn 

„til eða frá vinnu“ og „tengist vinnu“ breytast minnst milli árstíða fyrirlagnar.  

 Þá helgi sem könnunin stóð yfir að sumarlagi var haldin Þjóðlagahátið á Siglufirði. Talið 

var heppilegt að gefa það einnig upp sem valflokk. 172 bifreiðar  að sumri gáfu upp þá hátíð sem 

megintilgang ferðarinnar.  Þar sem umferðin var stöðvuð á fimmtudegi og laugardegi verður ekki 
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hægt að segja að þetta sé sú umferð sem hátíðin býr til þar sem flestir sem sækja viðburði í önnur 

sveitarfélög fara á föstudegi og heim á sunnudegi líkt og gengur og gerist í íslensku samfélagi. 

Tafla 1. Hver er megintilgangur ferðarinnar? 

  Sumar Haust 
Til eða frá vinnu 50 52 
Tengist vinnu 263 214 
Verslun 123 66 
Sumarleyfi 727 4 
Einkaerindi 1193 609 
Skóli 1 17 
Þjóðlagahátið 172 0 

Samtals 2529 962 
 

 Umferð á könnunarstöðunum sem að megintilgangi voru vegna verslunar voru 123 

bifreiðar að sumri en 66 bifreiðar að hausti. Þessi umferð sem að miklu leyti er umferð 

heimamanna minnkar í sama hlutfalli við umferð á svæðinu milli árstíða, á meðan umferð vegna 

vinnu eykst sem hlutfall umferðar.  

Tilgangur umferðar heimamanna, Ólafsfirðinga og Siglfirðinga, frá sínu bæjarfélagi gefur 

ágæta mynd af því hvers eðlis umferð heimamanna er. Í töflu 2 er sýnt hvers eðlis umferðin er 

eftir árstíð fyrirlagnar. Í þessari töflu eru aðeins tekin umferð heimamanna út úr sínu sveitarfélagi 

til að tryggja það að hver ferð er ekki talin tvisvar í gögnunum.  

Tafla 2. Tilgangur ferða Ólafsfirðinga og Siglfirðinga skipt eftir árstíðum fyrirlagnar. (Aðeins þeir 
sem eru á leið frá heimabæ sínum) 

  
Ólafsfirðingar 

sumar 
Ólafsfirðingar 

haust 
Siglfirðingar 

sumar 
Siglfirðingar 

haust 
Til eða frá vinnu 6 6 5 1 
Tengist vinnu 11 14 14 11 
Verslun 29 21 6 4 
Sumarleyfi 5 0 16 0 
Einkaerindi 117 86 73 45 
Skóli 0 2 0 2 
Þjóðlagahátið 0 0 1 0 
Samtals 168 129 115 63 
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Ólafsfirðingar og Siglfirðingar aka mjög svipað út úr sínu sveitarfélagi til að sækja vinnu eða 

í erindum sem tengjast vinnu þeirra. Þó er greinilegt að akstur Siglfirðinga að vetri til til eða frá 

vinnu er mjög lítil. Valkostirnir eru tveir til að geta séð hvort íbúar stundi vinnu utan síns 

sveitarfélags eða hvort þeir eru í einhverjum erindagjörðum vegna vinnu sinnar. 

Sú tegund umferðar sem er hvað ólíkust milli sveitarfélaganna er umferð sem tengist 

verslun. Samkvæmt þessum upplýsingum aka Ólafsfirðingar mun meira til annara sveitarfélaga 

vegna verslunar en Siglfirðingar. 60 bifreiðar aka um könnunarstaðina samtals sem tiltaka verslun 

sem megintilgang ferðarinnar. 50 af þeim koma frá Ólafsfirði en aðeins 10 frá Siglufirði. Af þeim 

sökum má segja að Siglfirðingar búi við mun meiri einangrun en Ólafsfirðingar fyrir opnun 

Héðinsfjarðarganga, allavega hvað varðar verslunarleiðangra til nágrannasveitarfélaga. Þó ber að 

hafa það samt sem áður í huga að spurt er um megintilgang ferða og því getur verið að 

Siglfirðingar slái tvær flugur í einu höggi þegar farið er í kaupstaðarleiðangur. Það hinsvegar sýnir 

enn fremur hversu illa þeir eru búnir samgöngum ef Ólafsfirðingar geta skroppið „hæglegar“ til 

nágrannasveitarfélaga og geta leyft sér að fara sérstakar ferðir vegna verslunar.   

Tafla 3. Hvert er ferðinni heitið vegna atvinnu greint eftir búsetu vegfarenda. 

Hvert er ferðinni heitið vegna atvinnu (tengist vinnu eða til og frá vinnu)? 
Siglufjörður Ólafsfjörður Akureyri Fljót Dalvík Sauðárkrókur 

búseta Hbsv. 13 10 13 2 5 6 
Norðurland 12 5 4 17 0* 13 
Fljót 0 0 0 33 0 1 
Siglufjörður 34 8 7 9 0 5 
Ólafsfjörður 4 47 13 0 19 0 
Dalvík 0 22 0* 2 32 0 
Akureyri 22 60 71 2 16 1 
Annað 6 3 3 1 1 1 

91 155 111 66 73 27 
 

Tafla þrjú sýnir okkur alla þá sem eru stöðvaðir og gefa upp þann megintilgang að vera 

annaðhvort á leið til eða frá vinnu eða ferð sem tengist vinnu þeirra. Flestir þeirra sem eru á leið 

til Siglufjarðar eru íbúar bæjarins eða 34 talsins. Næst stærsti hópurinn er síðan íbúar Akureyar 

eða 22 vegfarendur. Flestir þeir sem stöðvaðir eru vegna vinnu sinnar eru á leið til Ólafsfjarðar 
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eða alls 155 vegfarendur. Akureyringar og íbúar Ólafsfjarðar eru þar langstærsti hópurinn. Í 

þessari töflu sést að íbúar Ólafsfjarðar og Siglufjarðar sækja lítið til hvors annars vegna vinnu fyrir 

opnun Héðinsfjarðarganga. Einnig sést á þessum tölum að Lágheiðin er greinilega ákveðinn 

hindrun hvað varðar vinnutengdar ferðir þar sem Siglfirðingar sækja lítið yfir Lágheiðina vegna 

vinnu. Átta bifreiðar gefa upp að þeir séu á leið til Ólafsfjarðar og sjö segjast vera á leið til 

Akureyrar. Enginn íbúi Siglufjarðar er á leið til Dalvíkur vegna vinnu umrædda talningardaga. 

Íbúar Ólafsjarðar sækja að sama skapi lítið yfir Lágheiðina vegna vinnu. Fjórir eru á leið til 

Siglufjarðar og enginn gefur upp að hann sé á leið í Fljótin eða til Sauðárkróks vegna vinnu.  

 

Mynd 5. Hversu oft eiga Ólafsfirðingar og Siglfirðingar leið út fyrir sveitarfélag sitt.  

Á mynd 5 er sýnt hversu oft Ólafsfirðingar og Siglfirðingar eiga leið út fyrir sitt sveitarfélag, 

þ.e.a.s. hversu oft þeir eiga leið um könnunarstaðinn.  Allflestir þeirra sem stöðvaðir eru  fara út 

úr sínu bæjarfélagi oftar en mánaðarlega. Af báðum hópum fara flestir einu sinni til tvisvar 

sinnum í viku út úr sínu bæjarfélagi. Þar sem þessi mynd sýnir fjöldatölur fyrir hvern hóp má sjá 

að Ólafsfirðingar eru mun fleiri á faraldsfæti en Siglfirðingar. Ekki nóg með að þeir eru fleiri 

samkvæmt myndinni sem eru á leið út fyrir sveitarfélag sitt, heldur fara þeir einnig oftar yfir árið 

en Siglfirðingar. Hafa ber í huga að þarna eru aðeins sýndir þeir vegfarendur sem fara út fyrir 
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sveitarfélag sitt og ef tekið er til greina að Siglfirðingar eru stærri hópur en íbúar Ólafsfjarðar er 

munurinn enn meiri en sést á þessari mynd. Þessi mynd sýnir glögglega þá einangrun sem íbúar 

Siglufjarðar búa við, hversu sjaldan og hversu fáir þeir eru sem aka út fyrir sveitarfélagið sitt til 

annarra staða.  

6.5 Vegakönnun eða Íbúakönnun 

Hluti af rannsókninni á samfélagslegum áhrifum Héðinsfjarðarganga við Háskólann á Akureyri 

var könnun á högum og venjum íbúa Fjallabyggðar sem lögð var fyrir íbúana á haustmánðum 

2009. Þar var spurt um ferðavenjur íbúa út úr sveitarfélagi sínu og spurt hversu oft sá hinn sami 

væri á fimm stöðum á Íslandi. Þessir fimm staðir voru: Siglufjörður eða Ólafsjförður (íbúar 

Siglufjarðar fengu svarmöguleikann Ólafsfjörður og öfugt), Dalvík, Sauðárkrókur, Akureyri og 

Höfuðborgarsvæðið. Svarmöguleikarnir við hvern lið voru eftirfarandi:Aldrei, sjaldnar en einu 

sinni á ári, 1-5 sinnum á ári, 6-11 sinnum á ári, 1-3 sinnum í mánuði, 1-3 sinnum í viku, 4-5 

sinnum í viku og oftar.  

 Vegakönnun á Norðanverðum Tröllaskaga og íbúakönnun sem þessi reyna að nokkru 

leyti að svara sömu spurningunni með gjörólíkri leið. Sú fyrri er þannig úr garði gerð að öll 

umferð í fjóra daga er kortlögð og öll umferð um svæðið skráð. Styrkleikinn í þeirri aðferð felst 

einmitt í því að á einum virkum degi og einum degi yfir helgi fer nánast engin umferð framhjá 

könnuninni og hægt er að sjá umferðarstrauma nokkuð augljóslega þá fjóra daga sem könnunin er 

gerð. Einmitt í því gæti kannski falist veikleiki þessarar aðferðar. Það að skoða aðeins fjóra daga 

og yfirfæra þær upplýsingar á hina 365 daga í árinu gæti verið nokkuð erfitt. Könnun meðal íbúa 

Fjallabyggðar þar sem þeir eru spurði að því hversu oft þeir eru staddir á ákveðnum stöðum er 

einnig leið til þess að gera sér grein fyrir sókn íbúa í önnur sveitarfélög. Með því að spyrja íbúa 

slíkra spurninga geta þeir með sínu nefi reynt að gera sér í hugarlund hversu oft þeir eru staðsettir 

á þeim stöðum sem spurt er um. Valmöguleikarnir eru allt frá því að vera árlega til nærri daglegra 

ferða. Þannig er hægt að sjá betur hversu oft íbúar Fjallabyggðar eru á ferðinni.  
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 Ef við berum gögnin saman, þ.e. reiknum út spágildi fyrir umferð úr vegakönnuninni og 

berum saman við mat íbúanna sjálfra á fjölda ferða þeirra er sem svo að íbúarnir ofmeta fjölda 

ferða sinna. Það má sjá í töflu 4.  

Tafla 4. Umferð Siglfirðinga og Ólafsfirðinga skv. íbúakönnun og spágildi úr vegakönnun. 

Siglfirðingar Ólafsfirðingar 
Íbúakönnun spágildi mismunur Íbúakönnun spágildi mismunur 

Ólafsfjörður 50 9,13 40,9     
Siglufjörður     22 9,2565 12,7 
Dalvík 39 3,63 35,4 115 56,287 58,7 
Sauðárkrókur 37 14,19 22,8 5 0,935 4,1 
Akureyri 64 30,25 33,8 116 73,117 42,9 
Höfuðborgarsvæðið 20 7,7 12,3 8 1,5895 6,4 
  

Til að reikna út ferðir einstaklinga á svæðinu var ákveðið að þeir einstaklingar sem töldu sig vera 

4-5 sinnum í viku eða oftar á höfuðborgarsvæðinu voru teknir út. gögnin úr íbúakönnuninni voru 

uppreiknuð að fjölda íbúa hvers sveitarfélags fyrir sig sem voru 16 ára og eldri.  

 Spágildi umferðar Siglfirðinga og Ólafsfirðinga var fengið með gefa fimmtudögunum 

vægið 0,35 og laugardögunum vægið 0,15. Þar sem tveir virkir dagar og tveir laugardagar voru 

teknir til skoðunar í vegakönnuninni hafa virku dagarnir því gildið 0,7 og helgidagar 0,3, til að 

vega upp fjölda virkra daga í vikunni á móti helgum. Meðalfjöldi í bíl Ólafsfirðinga var 1,87 á 

meðan meðalfjöldi í bíl Siglfirðinga var  2,2. Þannig var spágildi fyrir umferð Siglfirðinga til 

Akureyrar: 

 �� = ��ð��	
. í	�í� ∗ (�����	�.� ∗ 0,35� + (��� 	!.� ∗ 0,15# + �����	�$.%& ∗ 0,35� + (��� 	'%.%& ∗

0,15## 

Í þessari töflu má sjá að Siglfirðingar jafnt sem Ólafsfirðingar ofmeta fjölda ferða sinna 

nokkuð mikið. Samkvæmt Siglfirðingum eru um 64 einstaklingar daglega staddir á Akureyri, en 

samkvæmt vegakönnuninni eru þeir ekki nema um 30. Siglfirðingar ofmeta því ferðir sínar til 

Akureyrar að því sem nemur 34 einstaklingum daglega. Siglfirðingar ofmeta ferðir sínar til bæði 
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Ólafsfjarðar og Dalvíkur nokkuð mikið samkvæmt þessu. Hugsanlegt er að þeir meti akstur til 

Akureyrar sem einnig ferð til Dalvíkur í íbúakönnuninni en þeir eru auðvitað aðeins spurðir einu 

sinni í vegakönnuninni þar sem þeir þurfa að gefa upp endastöð ferðar þeirra.  

 Ólafsfirðingar virðast einnig ofmeta ferðir sínar og er mesta ofmatið þeirra í ferðum til 

Dalvíkur. Samkvæmt Íbúakönnuninni telja Ólafsfirðingar að um 115 Ólafsfirðingar fari daglega til 

Dalvíkur en spágildi vegakönnunarinnar segir okkur að þeir séu um 56. Ofmatið er því um 58 

einstaklingar daglega. Ólafsfirðingar, líkt og Siglfirðingar, vilja ofmeta ferðir sínar þegar þeir eru 

spurðir.  

Þegar spágildi fyrir Ólafsfjörð eru skoðuð kemur í ljós hversu mikil umferð Ólafsfirðinga er í 

raun til Dalvíkur. Skýrsla Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri(RHA) frá árinu 2001 um 

samfélagsleg áhrif samgöngubóta á Norðanverðum Tröllaskaga taldi að umferð Ólafsfirðinga eftir 

opnun Ólafsjfarðarganga sé að mestu leyti til Akureyrar. Að einhverju leyti er það rétt þar sem 

flestar ferðir Ólafsfirðinga eru farnar til Akureyar. Hins vegar sýnir þessi rannsókn að fjöldi ferða 

til Dalvíkur er það mikill að varlega ályktað verður orðalagi skýrslu RHA dregið í efa.. 

Ólafsfirðingar telja samkvæmt íbúakönnuninni að þeir fari jafn oft til Dalvíkur og Ólafsfjarðar og 

gæti það að einhverju leyti talist svo að í hugum Ólafsfirðingar er Dalvík jafn mikilvægur 

þéttbýliskjarni til þjónustusóknar eins og Akureyri.  

Tafla 5. Hlutfallstölur umferðar íbúa Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. 

Siglfirðingar Ólafsfirðingar 

Íbúakönnun spágildi Íbúakönnun spágildi 

Ólafsfjörður 23,8% 14,1% 0,0% 0,0% 

Siglufjörður 0,0% 0,0% 8,3% 6,6% 

Dalvík 18,6% 5,6% 43,2% 39,9% 

Sauðárkrókur 17,6% 21,9% 1,9% 0,7% 

Akureyri 30,5% 46,6% 43,6% 51,8% 

Höfuðborgarsvæðið 9,5% 11,9% 3,0% 1,1% 
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Í töflu 5 eru sýndar hlutfallstölur umferðar Siglfirðinga og Ólafsfirðinga eins og þær birtast úr 

bæði Íbúakönnuninni og hvernig spágildið úr vegakönnuninni spáir fyrir henni. Til að mynda 

Telja Siglfirðingar að rétt rúm 30 prósent allra ferða sinna séu til Akureyrar, en á móti kemur að 

ferðirnar eru í raun nærri helmingur þeirra.  Þessi tafla sýnir að tölurnar eru nokkuð jafnar þegar 

kemur að Höfuðborgarsvæðinu hjá báðum hópunum og ferðir Ólafsfirðinga og Siglfirðinga eru 

nokkuð nærri því að vera þau sömu. Þessi tafla sýnir okkur einnig að á milli hlutfallstalnanna 

getur umferðin verið. Til að mynda geta ferðir Siglfirðinga til Ólafsfjarðar verið á bilinu 14,1%-

23,8% af heildarumferð þeirra á degi hverjum.  

Þessi tafla sýnir einnig að um helmingur allrar umferðar samkvæmt spágildi vegakönnunarinnar er 

til Akureyrar, hvort sem um Siglfirðinga eða Ólafsfirðinga er að ræða. Spágildið segir því nokkuð 

mikið til um hversu mikið aðdráttarafl Akureyri hefur á þessu svæði.   

Það eru mörg óvissuatriðin í þessu reiknilíkani. Við í raun vitum ekki að allir þeir sem í 

bifreiðinni eru séu á leið á sama staðinn eða þá að þeir eru allir íbúar sama sveitarfélagsins. Þar 

sem ökumaður bifreiðar var aðeins spurður um búsetu gæti þetta verið ákveðinn óvissuþáttur. Þó 

er líklegt að þetta skekki ekki heildarmyndina of mikið. Vegakönnunin nær einnig aðeins yfir fjóra 

daga og gæti það á einhvern hátt skekkt útkomu spágildisins. Þó hefur verið tekið tillit til ýmissa 

þátta, svo sem vikudags og árstíðar, þannig að dagarnir geti verið lýsandi fyrir sem flesta daga í 

árinu.  
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7.0 Umræður og lokaorð 
 

Í þessari rannsókn hefur umferð á svæðinu verið kortlögð nokkuð ágætlega. Umferð var stöðvuð 

á tveimur stöðum á Norðanverðum Tröllaskaga í fjóra heila daga ár árinu 2009, fyrir opnun 

Héðinsfjarðarganga. Rannsóknin er gott innlegg í þá umræðu um áhrif Héðinsfjarðarganga á þau 

samfélög sem liggja á svæðinu og það breytta samgöngumynstur sem göngin munu búa til.  

Ísland liggur nokkuð norðarlega á jarðarkringlunni og þarf þar að leiðandi að lifa við 

erfiðar samgöngur á landi yfir vetrarmánuðina. Fjallvegir eru af þessum sökum ekki heppilegar 

lífæðar samfélaga sem eiga þjóna byggðarlögum allt árið um kring. Lágheiðin sem dæmi er ekki 

góður fjallvegur sem tengir Siglfirðinga við Eyjafjörð 12 mánuði á ári. Samkvæmt þessari 

rannsókn sækja Siglfirðingar mun meiri þjónustu inn Eyjafjarðar til Akureyrar í austri en til 

Sauðárkróks í vestri. Lágheiðin er því að þessum sökum mikill farartálmi að vetri til. 

Héðinsfjarðargöng munu af þeim sökum auðvelda Siglfirðingum til muna þá þjónustusókn sem 

þeir sækja til Eyjafjarðar að vetri til sem og að stytta leiðina til muna allt árið um kring.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru að Ólafsfirðingar virðast ferðast að nokkru 

leyti jafn mikið til Dalvíkur og Akureyrar á meðan þeir sækja mjög lítið yfir Lágheiðina til 

Skagafjarðar. Að því leyti má fullyrða að Lágheiðin er greinilegur farartálmi í hugum íbúa 

Eyjafjarðar. Sú hugmynd að Lágheiðin sé farartálmi má einnig sjá í þeim tölum sem snúa að 

vinnusókn Íbúa Siglfirðinga og Ólafsfirðinga. Siglfirðingar sækja mun minna vegna vinnu yfir 

Lágheiðina og inn Eyjafjörðinn heldur en Ólafsfirðingar. Ólafsfirðingar búa þar greinilega við 

mun betri aðstæður til atvinnusóknar til Eyjafjarðar. Einnig eru mun fleiri Akureyringar á leið til 

Ólafsfjarðar vegna vinnu sinnar en til Siglufjarðar. Þannig er Lágheiðin greinilega farartálmi í 

báðar áttir. Þó Lágheiðin sé opin á þeim tímum sem rannsóknin er gerð er greinilegt að 

Siglfirðingar búi að einhverju leyti við einangrun. Vegalengdir til og frá Siglufirði eru það langar 

að ferðir til og frá svæðinu eru tiltölulega fáar miðað við Ólafsfjörð.  
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Tafla 5 sýnir að fjöldi Ólafsfirðinga er mun meiri en fjöldi Siglfirðinga á leið um svæðið. 

Ekki nóg með að Siglfirðingar eru færri sem stöðvaðir eru sýnist sem svo að þeir fari sjaldnar um 

könnunarstaðina í viku hverri en Ólafsfirðingar. Þær tölur renna ennfremur stoðum undir að 

Siglfirðingar búi við slæmar samgöngur til og frá heimabyggð sinni.  

Þegar bornar eru saman tvær mismunandi kannanir, íbúakönnun þar sem íbúar meta 

sjálfir hversu oft þeir eru á tilteknum stöðum, og vegakönnun þar sem hver einasti bíll er 

stöðvaður kemur fram ákveðið misræmi. Greinilegt er að heimamenn, Siglfirðingar og 

Ólafsfirðingar, ofmeta ferðir sínar til ákveðinna staða. Ferðir Siglfirðinga til Dalvíkur til að mynda 

eru mjög ofmetnar og má álykta sem svo að gegnumstreymisumferð Siglfirðinga þegar þeir eru á 

leið til Akureyrar geti haft einhver áhrif. Íbúakönnun er góð að því leytinu til að hún getur gefið 

ákveðið ferðamynstur íbúa með ágætum hætti. Hins vegar virðist sem svo að sú aðferðafræði geti 

ekki gefið raungóðar upplýsingar um fjölda ferða.  

Sú aðferðafræði að spyrja íbúa að því hversu oft þeir eru á einhverjum tilteknum stöðum 

hefur verið og er notuð í dag af félagsvísindamönnum. Þessar niðurstöður gætu nýst í þess konar 

rannsóknum. Báðar aðferðirnar, vegakannanir og íbúakannanir hafa ákveðna annmarka hvor fyrir 

sig, en sameinaður styrkur þeirra getur verið nokkuð mikill ef notaðar eru saman.  

Stefnan er að endurtaka samskonar rannsókn árið 2012 þegar Héðinsfjarðargöng hafa 

verið opin í nokkurn tíma. Sú forvitnisumferð sem mæld var á Ólafsfjarðargöngum árið 1991 

mun því að öllu óbreyttu verða sumarið 2011 við Héðinsfjarðargöng. 2012 verður því fyrsta árið 

þar sem vonandi verður komið ákveðið jafnvægi á umferð á svæðinu og hægt verður með 

nokkurri vissu að mæla umferð á svæðinu aftur. Hægt er að gera sér í hugarlund þá gríðarlegu 

breytingu sem Héðinsfjarðargöng mun hafa á samgöngumynstur íbúa á svæðinu, sem og 

ferðamanna. Tíminn einn, og ný könnun, mun leiða það í ljós og sýna það hverjar breytingarnar 

verða.   
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9.0 Viðaukar 

 

Fréttatilkynning 

 

Háskólinn á Akureyri áætlar að standa fyrir umferðarkönnun á vegamótum Ólafsfjarðar- og 
Siglufjarðarvegar í Fljótunum annars vegar, og milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar hins vegar, 
fimmtudaginn 2. júlí og laugardaginn 4. júlí n.k. Könnunin stendur yfir frá kl. 08:00 – 23:00 báða 
dagana.  

 

Tilgangur með könnuninni er að kanna umferðarstrauma á Tröllaskaganum áður en 
Héðinsfjarðargöng opna í ágúst árið 2010.  Einnig fást upplýsingar um umferð á milli einstakra 
staða og svæða, sem síðar gætu nýst við almenna áætlanagerð.  

 

Framkvæmd umferðarkönnunarinnar verður með þeim hætti að allar bifreiðir, sem koma 
að könnunarstaðnum, verða stöðvaðar og bílstjórar spurðir nokkurra spurninga. 

 

Vonast er til að vegfarendur, sem leið eiga um Siglufjörð og Ólafsfjörð taki starfsmönnum 
HA vel og jafnframt er beðist velvirðingar á töfum sem kunna að hljótast af þessum sökum. 

 

 

22.06.2009 

 

Háskólinn á Akureyri 

 

Nánari upplýsingar veita Sveinn Arnarsson nemi(662-1121) og Þóroddur Bjarnason 
félagsfræðingur(66116099) 
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GÁTLISTI 

UMFERÐARKÖNNUN Á TRÖLLASKAGA 

 

Staðsetning: Við gatnamót Ólafsfjarðar- og Siglufjarðarvegar. 

   

Dags: 02.07.2009. og 04.07.2009.  

 

Tími: 08:00 – 23:00. Mæting á könnunarstað kl. 07:45. 

     

Tilkynningar:  Sveinn útbýr fréttatilk. Eftirtaldir aðilar skulu fá fréttatilkynninguna:  

Lokal blað ef það er til  

    feykir – akureyri.net – dagur.net-vikudagur – fjallabyggd.is - sksigló 

    Rás 2 Svæðisútvarp ruvak@ruv.is 

Umferðarstofa utvarp@us.is 

Upplýsingafulltrúa vg gpm@vegagerdin.is 

 

Senda tilk. til allra  dags. 30. júní. 

 

 

Lögregla: Svenni sér um að tilk. til lögreglu á Akureyri og Sauðárkrók að 
umferðarkönnun á vegum HA. fari fram áðurnefnda daga. Óska efir aðstoð lögreglunar á 
tilteknum stöðum. Kontaktaðili er Sveinn Arnarsson sími 662-1121, á milli 09:00 -  22:00.  

 

Merkingar: Friðleifur Ingi hjá vegagerðinni hefur  útbúið merkjaplan. Vegagerðin á 
Akureyri ætlar að skaffa öll tilskilin aðvörunarskilti og útbúnað til þess að festa þau skv. 
merkjaplani.  

 

Spjöld/skriff.  Svenni hefur náð skriffærum og beðið er eftir spurningablokkum úr 
gormun. 
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Eyðublöð:  

 

Kjartan/Þóroddur sér um uppsetningu á eyðublöðum. Sveinn og Fjóla koma með 
eyðublöð á staðina. Ath. með veðurspá fyrir könnunardagana ef ske kynni að spá slæmu veðri þá 
þarf að ljósrita eyðublöð á vatnsheldann pappír eða fresta könnun um eina viku. 

 

Leiðb.blað: Haldinn verður fundur þar sem við forum í sameiningu yfir 
framkvæmdina og forum yfir þetta með spyrlum.  

 

Fatnaður: Vegagerðin lætur okkur í té sjálflýsindi öryggisvesti. Sveinn mun dreifa 
þeim á starfsmenn. og sér til þess að starfsmenn verði minntir á að þeir þurfa sjálfir að koma með 
hlýrri yfirhafnir (úlpur/regnföt) og úr. 

 

Aðstaða: Inga skoðar salernisaðstöðu við Ketilás, Stutt er á dalvík og Ólafsfjörð svo 
ekki ert talin ástæða til að gera ráðstafanir Ólafsfjarðarmegin. Engin sérstök mataraðstaða er til 
staðar. Starfsmenn verða því að hafa með sér nesti og nota bíla.  

 

Undirúningur: Sveinn verður á staðnum Siglufjarðarmegin og fer í gegnum aðalatriði með 
starfsmönnum við upphaf vaktar og fer yfir fyrstu blöðin. Sveinn sér til þess að hver starfmaður 
fái eitt eintak af samþ. spurningarblaði og leiðbeiningablaði á fundinum um framkvæmdina svo 
starfsmönnum gefist ráðrúm til að kynna sér málið. Sveinn sækir skilti til Vg. á miðvikudegi fyrir 
könnun og skutlar skiltum á báða staðina.   

    

Sama er uppi á teningnum ólafsfjarðarmegin. Fjóla og Ingibjörg Sigríður munu stjórna því.  

 

 

Starfsmenn: Sjá sérstakt blað þar um. Sveinn sér til þess að starfsmenn hafi með sér 
þann búnað sem til þarf skv. gátlista þessum svo sem spjöld og skriffæri, merkjaplan til að 
staðsetja skilti eftir. Gera einn starfsmann ábyrgan fyrir gögnum. (Sveinn Arnarsson 662-1121 
ha050432@unak.is) 

 

Teljarar: Notast verður við teljara norðan Dalvíkur og Almenningsnöf.  
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Við talskö n n un 
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