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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar er að greina afstöðu íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum til 

vegasamgangna á svæðinu. Einnig er leitast til að kanna áhrif samgangna á ferðavenjur, 

öryggi og búsetu. Í ritgerðinni er fjallað um helstu kenningar og niðurstöður fyrri rannsókna 

innlendra og erlendra um samgöngur og byggðaþróun. Íbúum hefur fækkað töluvert á 

Vestfjörðum og ekkert bendir til annars en að sú þróun haldi áfram. Vestfirðingar búa við 

lakari samgöngur en íbúar í öðrum landshlutum og telja að sér standi ógn af ástandi vega, 

ófærð og ofanflóðahættu. Rannsóknin var gerð með hentugleikaúrtaki og lagður var fyrir 

spurningalisti. Alls var 196 íbúum á sunnanverðum Vestfjörðum boðin þátttaka og 168 tóku 

þátt eða um fimmtungur íbúa svæðisins sem náð hefur 18 ára aldri. Þessi rannsókn sýnir að 

u.þ.b. 80% íbúa sunnanverðra Vestfjarða stendur ógn af ástandi vega á svæðinu. Það kemur 

fram að íbúarnir sækja frekar þjónustu til höfuðborgarinnar en til Ísafjarðar og norðurhluta 

Vestfjarða. Ekki er ólíklegt að ein aðalástæða þess sé ótryggar samgöngur og margföldun 

vegalengdarinnar yfir vetrarmánuðina þegar heiðarvegir sem tengja svæðin lokast og aka þarf 

um Ísafjarðardjúp. 

 

  

Abstract 
The aim of this study is to examine the residents of the Westfjords perspective of the public 

roads and communications in their region. As well as the impact of the condition of the public 

roads on travel pattern, savety and population development. This paper reviews earlier 

Icelandic studies relevant to this matter and theories regarding transportations and population 

development. There has been a large and steady decrease in population in the Westfjords and 

it has been predicted that it will continue to decrease in the years to come. The public roads 

are worse than in other parts of the country. Studies have shown that inhabitants of the 

Westfjords perceive that their savety is threatened by the general condition of the public roads 

in their region as well as by the risk of avalanches, landslides and rapidly changing weather 

and road conditions. This study uses accidental sampling where people were asked to answer 

a questionnaire. A total of 196 inhabitants of the southern part of the Westfjords were 

approached and 168 took part which is about one in five of the population over 18 years of 

age. This study shows that about 80% of the population of the southern part of the Westfjords 

feel threatened by the condition of the public roads in their region. It also concludes that the 

people of the region rather travel to Reykjavik than to Isafjordur or the northern part of the 

Westfjords to seek services and entertainment. It is likely that the condition of the roads that 

conjoin the southern and northern part of the Westfjords plays a big part in this trend. These 

roads are mostly impassable during the winter months because of heavy snow.  Because of 

that people have to drive a much longer distance through the Isafjardardjup. 
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1. Inngangur 

Ísland breyttist mikið á síðustu öld. Það má segja að það hafi færst úr því að vera 

landbúnaðarsamfélag yfir í að verða tæknivætt borgarsamfélag. Með þessum breytingum hafa 

kröfur og þarfir fyrir bættar samgöngur aukist. Það má skipta þróun vegakerfis landsins upp í 

þrjú tímabil. Það fyrsta mætti kalla uppbyggingartímabil, sem myndi ná fram á miðjan áttunda 

áratuginn. Þetta tímabil hefst þegar bygging vega á landinu hefst. Það má segja að því ljúki 

svo árið 1975 þegar hringvegurinn var kláraður með lokakafla yfir Skeiðarársand. Frá árinu 

1917 til árins 1977 bættust allt frá 106 km. – 278 km. á ári við vegakerfið, en eftir þetta hægði 

allverulega á þróuninni. Á eftir uppbyggingatímabili tekur svo við endurbótatímabil. Þá var 

mest verið að styrkja og efla þá vegi sem fyrir voru, með til að mynda bundnu slitlagi og 

breikkunum. Þriðja tímabilið mætti kalla endurskoðunartímabilið. Þá hafa vegirnir verið 

metnir aftur með auknum kröfum og þörfum vegfarenda. Krafan var ekki lengur sú að komast 

á milli staða, heldur að komast hratt og örugglega á milli staða (Hjalti Jóhannesson og Kjartan 

Ólafsson, 2001).  

 Íslendingum hefur fjölgað hratt á síðustu áratugum og árhundruðum og hafa kröfur um 

betri samgöngur aukist í samræmi við þá fjölgun. Aldrei hafa fleiri búið á landsbyggðinni en í 

dag. Þá hafa hlutfallslega aldrei færri búið í landsbyggðunum þegar miðað er við heildarfjölda 

íbúa á Íslandi. Íbúafjöldi í flestum landshlutum hefur tvöfaldast og jafnvel þrefaldast, en það á 

ekki við á Vestfjörðum. Aldrei hafa færri búið þar en nú. Íbúafjöldinn þar hefur helmingast ef 

skoðað er 100 ár aftur í tímann (Þóroddur Bjarnason, 2012).  

 Vestfirðir eru 3 sýslur, Ísafjarðarsýsla, Barðastrandarsýsla og Strandasýsla. Vestfirðir 

eru strjálbýlt svæði og eru 13 þorp og bæir í þessum landshluta (Mannfjöldaþróun 2010, 

2011), öll þessi þorp liggja við sjó og byggist afkoma þeirra flestra að mestu leyti á 

sjávarútvegi og vinnslu í kringum hann. Það má segja að Vestfirðir afmarkist á skýran hátt frá 

öðrum landshlutum, þar sem landshlutinn liggur ekki við svokallaðan hringveg landsins. 
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Samgöngur þar eru oft erfiðar og þá sérstaklega að vetrarlagi. Tengingar innan svæðisins eru 

ekki góðar og má jafnvel segja að þær séu frekar bágbornar, þegar miðað er við aðra 

landshluta (Hjördís Sigursteinsdóttir og Kjartan Ólafsson, 2004).  

 Samgöngumál á sunnanverðum Vestfjörðum hafa mikið verið í umræðunni síðustu 

mánuði eftir að innanríkisráðherra hafnaði svokallaðri „leið B” á Vestfjarðavegi nr. 60. Eftir 

það var meðal annars haldinn fundur í bæjarfélaginu með ráðherranum og gekk það svo langt 

að meirihluti fundarmanna gekk út af fundinum áður en honum lauk (Vegagerðin, 2011).  

 Miklar deilur hafa verið um hvaða leið beri að fara og hvernig eigi að bæta 

samgöngurnar. Ráðherrann lagði fram tillögu um að fara svokallaða „leið D”. Ef þessi leið 

yrði farin, yrði notast við sama vegstæði og er í dag, en gerð yrðu göng undir bæði 

Ódrjúgsháls og Hjallaháls. Íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum hafa ekki verið sáttir við 

þessar tillögur. Telja flestir að þessi göng yrðu svo aftarlega á forgangslistanum að langur tími 

liði þar til eitthvað yrði úr þeim. Nú hafa íbúar á svæðinu sent undirskriftalista til stjórnvalda 

þess efnis að farin verði „leið B”, vegna þess að þeir eru orðnir langþreyttir á 

framkvæmdaleysi þeirra í samgöngumálum á þessu svæði (Ólína Þorvarðardóttir, 2011).  

 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hver er skoðun íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum á 

vegasamgöngum í þeirra nánasta umhverfi. Meðal annars var spurt um ferðir til Ísafjarðar og 

Höfuðborgarsvæðisins og þá einnig hver væri helsta ástæða ferðanna. Einnig var spurt hvort 

fólk myndi frekar fara á norðursvæði Vestfjarða, ef betri samgöngur væru á milli staðanna. 

Spurt var um mat á vegasamgöngum í kringum þá og þá var einnig spurt um hversu mikil eða 

lítil ógn stafaði af ástandi veganna, ófærð og fleiru á Vestfjarðavegi nr. 60. 
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1.2 Samgöngur á Vestfjörðum í sögulegu ljósi.  

Einungis eru rúmlega hundrað ár síðan fyrsta bifreiðin var flutt til Íslands. Það var árið 1904 

og sú bifreið var flutt inn til Reykjavíkur. Það var svo ekki fyrr en árið 1920 sem fyrsta 

bifreiðin var flutt til Vestfjarða, nánar tiltekið til Ísafjarðar. Upp frá þessu hófst gerð vega, 

sem voru færir bifreiðum. Árið 1925 var vegurinn á milli Ísafjarðar og Hnífsdals lagaður og 

hófust þá reglulegar áætlunarferðir þar á milli (Vestur-vegur, 2000). Vegagerð á milli 

Patreksfjarðar og Barðastrandar yfir Kleifaheiði hófst árið 1938. Byrjað var á veginum inn 

Patreksfjörðinn á svokallaðri Raknadalshlíð. Við gerð þessa vegar voru nýtt handverkfæri og 

hestar til að bera ofan í veginn. Árið 1947 hófst svo vinna á Kleifaheiði. Á þeim tíma þekktist 

það, að menn óku upp heiðina Barðastrandarmegin og gengu yfir háheiðina, því hún var ekki 

fær bílum. Síðan kom bíll frá Patreksfirði og ók eins hátt upp og mögulegt var og tók við 

ferðalöngunum (Kristján Þórðarson, 2006).  

 Það má segja að vegagerð í Barðastrandasýslu hafi svo hafist að gagni árið 1951 þegar 

jeppafær slóði var ruddur yfir Þingmannaheiði. Fyrst um sinn var þó einungis ekið þarna um á 

sumrin. Upp frá þessu var haldið áfram með veginn austur Barðastrandasýslu. Á svipuðum 

tíma, eða árið 1954 var byrjað að skoða leiðir til að opna leiðina milli norðanverðra og 

sunnanverðra Vestfjarða. Vegurinn um Þingmannaheiði var aflagður árið 1969 með tilkomu 

nýs vegar, sem lá meðfram sjó, en ekki yfir heiðina, en sá vegur er raunverulega sá sem ennþá 

er í notkun (Vestur-vegur, 2000). Fyrsti bíllinn kom á Barðaströnd árið 1946. Næsti bíll kom 

strax árið eftir. Þarna var bílaþróunin hafin.  

 Með komu bílanna á svæðið hófst einnig uppbygging brúa (Kristján Þórðarson, 2006). 

Árið 1994 var lokið vinnu við veginn milli Patreksfjarðar og Bíldudals. Þar með var kominn 

uppbyggður vegur með bundnu slitlagi (Vestur – vegur, 2000). Á mynd 1 sést hvar er bundið 

slitlag og hvar malarvegir eru á Vestfjörðum árið 2011. Það sjást einnig fyrirhugaðar 

framkvæmdir og eru þær merktar með rauðu, en malbikaðir vegir eru gráir og malarvegir eru 

gulir. 
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Mynd 1, bundið slitlag á Vestfjörðum árið 2011, (www.vegag.is) 

 

Á þessari mynd sést jafnframt vegurinn á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Einungis er 

malarvegur yfir Dynjandisheiði og Hrafnseyrarheiði.  

 Mikið hefur verið rætt um að koma á heilsársvegi á milli norðursvæðis og suðursvæðis 

Vestfjarða. Eins og staðan er í dag er vegurinn á milli þeirra nánast bara sumarvegur, hann 

lokast á haustin og opnast aftur á vorin. Þannig er vegalengdin á milli Patreksfjarðar og 

Ísafjarðar 180 km. á sumrin, en 455 km. á veturna (Þóroddur Bjarnason, 2012). Að meðaltali 

er þessi vegur lokaður um 120 daga á ári (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 

2005).  

 Umræða um að bæta tenginguna á milli svæðanna er ekki ný af nálinni. Til að mynda 

lagði Pétur Bjarnason fram þingsályktunartillögu árið 1989 þess efnis. Þar er lagt til að farið 

verði í að skoða hvaða leiðir séu mögulega bestar á heilsársvegi milli svæðanna. Þar var bæði 
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nefnt að fara meðfram sjó og þræða þar með firðina eða að fara út í gangnagerð á milli fjarða, 

gangnagerð milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar var líka nefnd (Vestur – vegur, 2000).  

 

1.3 Samgönguáætlanir 

Umræða um gangnagerð hefur ekki bara komið fram í þingsályktunartillögum heldur líka í 

samgönguáætlunum. Í byggðaáætlun fyrir Vestfirði frá árinu 1989 segir, að samgöngur á landi 

á Vestfjörðum séu ekki góðar og að eitthvað þurfi að gera í því. Í þessari áætlun er helst farið 

út í mögulegar bætur á vegakerfinu og hvernig sé best að tengja það við hringveginn. Þarna er 

ekki verið að leggja mikla áherslu á að tengja saman byggðalögin á svæðinu, heldur frekar 

tengingu við þjóðveg 1 (Byggðastofnun, 1989). Í byggðaáætlun frá árinu 2002 kemur aftur 

fram að Vestfirðingar búi við lakari samgöngur en íbúar annarra landshluta. Í þessari áætlun 

er þó aftur farið að ræða um bættar vegtengingar þar. Það er talið mikilvægt að stækka 

kjarnasvæðið Ísafjörð með bættum vegum að því svæði. Þannig megi tengja saman 

byggðarlög landshlutans (Sveitafélög á Vestfjörðum, 2002).  

 Í drögum að samgönguáætlun fyrir landið frá 2011 til 2022 eru Dýrafjarðagöng, 

lagfæringar á Vestfjarðavegi, Gufudalssveit og Dynjandisheiði á dagskrá. (Samgönguráð, 

2011).  

 Fram kemur í greinargerð faghóps Háskólans á Akureyri vegna samgönguáætlunar 

2011-22 að stefnumótun í samgönguáætlunum sé tilgangslaus nema hún sé gerð með þarfir 

fólks í huga. Samgöngubætur virka ekki endilega eins fyrir fólk. Til dæmis gæti það verið svo 

að þær myndu létta líf margra örlítið, en svo geta þær líka verið þannig að þær létti líf fárra 

heilmikið. Þær geta gert heilmikið fyrir þjónustu, verslun og skemmtanir á ýmsum stöðum, en 

slíkar breytingar gætu líka haft í för með sér gjaldþrot, skort á þjónustu og atvinnuleysi. 

 Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur verða að teljast afmörkuð svæði vegna erfiðra  

samgangna til og frá byggðarlögunum. Íbúum hefur fækkað um 22% frá árinu 2001. Nefndar 
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eru í þessari greinargerð mögulegar tillögur að styrkingum á slíkum jaðarsvæðum. Til dæmis 

væri hægt að tryggja það, að öll grunnþjónusta væri til staðar, eins og leikskólar, skólar, 

heilbrigðisþjónusta, löggæsla og verslun (Andrea Hjálmsdóttir og fl., 2011). 

2. Innlendar rannsóknir á samgöngum og byggðaþróun 

Byggðarlög á suðursvæði Vestfjarða eiga í vök að verjast. Með þeirri miklu fólksfækkun sem 

hefur átt sér stað síðastliðin ár er líklegt að lífsgæði þeirra sem enn búa á svæðinu fari 

minnkandi.  Til að mynda hefur fólksfækkun á Patreksfirði verið 28% frá árinu 1991. Taldar 

eru miklar líkur á því að einstaka byggðarlag leggist í eyði áður en langt um líður, ef ekkert er 

að gert. Hægt er að koma í veg fyrir slíka þróun með markvissum aðgerðum (Þóroddur 

Bjarnason, 2010). Þær gætu falist í bættum samgöngum innan svæðisins og í kringum það, 

svo og  betri vegum á milli norðursvæðis og suðursvæðis.  

 Samgöngur á Vestfjörðum eru nokkuð sérstæðar ef miðað er við aðra landshluta. 

Tengingar innan landshlutans eru litlar sem engar yfir vetrartímann. Til að komast á milli 

suðursvæðis og yfir á norðursvæðið þarf að fara yfir erfiða fjallvegi og mikill hluti af leiðinni 

er malarborinn vegur (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005).   

 Engin hefð er fyrir því að fólk frá suðursvæðinu sæki sér þjónustu á norðursvæðið, en 

það gæti breyst með bættum samgöngum þar á milli. Talið er að samgöngubætur innan 

landshlutans muni auka þjónustusókn innan hans og auka mögulega starfsemi á ólíkum 

sviðum.  

 Ef þessar breytingar á vegakerfinu yrðu að veruleika, gæti komið sá vegur sem 

Ísfirðingar myndu fara til höfuðborgarsvæðisins, því sú leið yrði styttri en sú sem þeir aka 

núna. Þar með myndi hann nýtast bæði norðursvæðinu og suðursvæðinu (Hjalti Jóhannesson, 

Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnason, 2010).  

 Vestfirðingar upplifa mikla hættu á vegum landshlutans, vegna snjóflóða, skriðufalla 

og til dæmis sviptivinda (Hjalti Jóhannesson og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005).  
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 Reynt hefur verið að skýra efnahagslega og samfélagslega þróun sem verður á 

svæðum þar sem samgöngur hafa verið bættar og miða þau við önnur svæði sem hafa ekki 

fengið samgöngubætur. Til dæmis hefur verið skoðað hver áhrifin gætu orðið ef göng yrðu 

gerð milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Slík göng myndu efla samskipti á milli suðursvæðisins 

og norðursvæðisins, en hins vegar er talið að þau myndu ekki hafa sjáanleg áhrif á 

fasteignaverð, aukin atvinnutækfæri og fleira í þeim dúr (Grétar Þór Eyþórsson, Hjalti 

Jóhannesson, Guðmundur Guðmundsson og Einar Ólafsson, 2001).  

 Ýmislegt hefur bent til þess, að breytingar geti orðið á fasteignaverði á svæðum þar 

sem samgöngur hafa verið bættar. Það virðist þó vera bundið við það, að sá þéttbýliskjarni 

sem fái samgöngubæturnar sé í nálægð við stærri þéttbýliskjarna. En þegar og ef þetta gerist, 

þá er það talið gerast miklu hægar, en til að mynda á höfuðborgarsvæðinu (Vífill Karlsson, 

2010). Ef göng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar yrðu að veruleika, gæti það mögulega 

breytt samgöngumynstri hjá Vestfirðingum, þannig að þeir myndu þá frekar leita til hvorra 

annarra. Mögulegir ávinningar af slíkum samgöngubótum eru meðal annars, aukið 

umferðaröryggi, lægri ferðakostnaður og tímasparnaður. Rannsóknir hafa sýnt fram á, að 

mögulega séu lífsgæði fólks minni sem búa við lakari samgöngur en annarra. Á Íslandi hefur 

verið reynt að greina áhrif samgöngubóta á byggðarlög og stundum hefur það reynst erfitt, 

vegna þess að þá þarf að einangra möguleg áhrif frá öðrum áhrifavöldum. Í þessu samhengi 

mætti nefna íbúabyggð á jaðarsvæðum, þar sem þróunin hefur verið sú að íbúum fækkar, 

hlutfall kvenna lækkar og hlutfall eldra fólks hækkar. Ekki er ljóst hvort samgöngubætur 

myndu breyta þessari þróun sem hefur orðið, eða hvort  það breyti henni ekkert. Ástæða þess 

að það breyti henni ekkert, er til dæmis að höfuðborgarsvæðið dregur alltaf til sín vissan hluta 

þess mannfjölda, sem flytur frá landsbyggðinni (Grétar Þór Eyþórsson og fl., 2001).  
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3. Kenningar um samgöngur og byggðaþróun 

3.1 Samgöngulíkan 

Landfræðingurinn Donald Janell setti fram kenningu um samgöngur árið 1969. Hún snerist 

um nokkurs konar hringrás. Hann vildi meina að ákveðið ferli færi í gang við hverja breytingu 

á samgöngum og það væru mismunandi drifkraftar að baki hvers stigs.  

 

Mynd 2, líkan Donalds Janelle 1969 

 

Á mynd 2 sést fyrsta stigið sem er krafa um bætt aðgengi. Það þýðir að það er komin 

eftirspurn eftir því að eitthvað breytist eða batni. Skömmu eftir það hefst annað stigið, sem 

hefur í för með sér tækniframfarir sem hjálpa til í samgöngumálum. Þar með flytjumst við 

eiginlega strax yfir á þriðja stig, sem eru framfarir í samgöngum. Þessar framfarir gætu verið 

til dæmis breytingar á farartækjum – áður fyrr ferðuðumst við á hestvögnum eða hestbaki, en í 

dag ferðast flestir á bifreiðum. En fleira getur fallið undir þetta stig, svo sem breytingar á 

vegum, vegir verði malbikaðir í stað þess að vera malarbornir. Á fjórða stigi eru 
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landfræðilegar hindranir yfirstignar. Það gæti verið með því að brúa firði eða gera göng í 

gegnum fjöll. Þá er á sama tíma búið að stytta ferðatímann og „minnka” landið. Á fimmta 

stigi er talað um aðlögun umhverfisins að styttri ferðatíma. Það gætu til dæmis verið allar 

vegasjoppurnar á landinu, gamlar sjoppur hafa lokað vegna breytinga á vegum, eins og til 

dæmis með komu Hvalfjarðaganganna. Þá breyttist mikið í Hvalfirðinum og sjoppur lokuðu. 

Svo getur þetta líka orðið til þess að ný starfsemi verði til á stöðum, sem áður þótti ekki 

ástæða til þess að hafa starfsemi. Með breytingum á vegum og þegar þeir eru færðar til, getur 

orðið ástæða til þess að opna nýjar verslanir. Þar með aðlagar umhverfið sig að þeim 

breytingum sem hafa orðið á vegunum hverju sinni. Þessar breytingar geta mögulega líka 

orðið til þess að fólk ferðist meira en áður. Að lokum kemur sjötta stigið, sem er endurtekning 

á ferlinu sem verður alltaf aftur eftir mismunandi langan tíma (Grétar Þór Eyþórsson, og fl., 

2001). Ef þetta líkan er skoðað og sett í samhengi við  sunnanverða Vestfirði, væri hægt að 

segja að á völdum stöðum hafi þróunin varla farið heilan hring. Vegurinn um Dynjandisheiði 

hefur lítið breyst frá því hann var lagður. Afmælishátíð var haldin árið 2009 þegar vegurinn 

átti 50 ára afmæli (Helgi Hjálmtýsson, 2009). 

 

3.2 Kjarni og jaðar 

Sænski þjóðfélagsfræðingurinn Gunnar Myrdal setti fram kenningu um kjarna og jaðar. 

Landssvæði skiptast í kjarna og jaðar. Það sem einkennir kjarnasvæði, er að þar er 

fólksfjölgun, efnahagslegir yfirburðir og þau eru oft á tíðum fjölmenn. Einkenni jaðarsvæða 

eru að þau eru fámennari, fólksfækkun/stöðnun, hátt hlutfall eldra fólks, brottflutningur yngra 

fólks, einhæft atvinnulíf, fleiri karlar en konur og jafnvel lægri tekjur. Myrdal setti líka fram 

kenninguna um „glötunarsvelginn", þeir fátæku verði fátækari og þeir ríku verði ríkari. Hann 

vill meina að bilið breikki alltaf þarna á milli og ekkert sé hægt að gera í þeirri þróun. Hann 

segir að þessi þróun verði vegna frjálsrar verslunar og aukins fjármagnsflæðis í heiminum í 

dag (Stefán Ólafsson, 1997).  



 

 

10 

 

 Samkvæmt þessu mætti segja að Vestfirðirnir séu allir jaðarsvæði á meðan önnur 

svæði eins og höfuðborgarsvæðið eru kjarnasvæði. Gert er ráð fyrir því að jaðarsvæðið geti 

verið í einhverju sambandi við kjarnasvæðið, en það er erfitt á þessu svæði vegna ástands 

vegasamgangna á svæðinu. Þar með verður fjarlægðin meiri við aðra landshluta. 

 Þá lýsir hugmyndin um glötunarsvelginn ágætlega þeirri þróun sem hefur átt sér stað á 

svæðinu. Á sunnanverðum Vestfjörðum hefur fólksfækkun verið stöðug eins og áður segir, að 

frá árinu 2001 hefur fækkað um 22%. Glötunarsvelgurinn virkar þannig að fólksfækkun 

verður meiri og meiri og mætti því segja að fólksfækkun leiði af sér fólksfækkun.  

 

3.3 Aðdráttarafl stærðarinnar 

Kenning Ravensteins fjallar um hvernig minni staðir tapa íbúum til stærri staða. Þessi kenning 

á sér langa sögu. Hann lagði hana fyrst fram árið 1885. Ravenstein taldi að flestir flyttu frekar 

stuttar vegalengdir á stærsta staðinn sem væri með iðnað og verslun, en væri þó innan 

seilingar. Hann áleit líka, að þegar fólk flytti frá minni stöðum til stærri staða, kæmi alltaf 

eitthvað af fólki í staðinn, fólk sem væri að flytja frá enn minni stöðum til staðarins sem 

upphaflega var flutt frá (E.G. Ravenstein, 1889).  

 Til þess að setja þessa kenningu í samhengi við það sem hefur gerst á suðursvæði 

Vestfjarða, væri upplagt að segja að Patreksfirðingar myndu flytja til Ísafjarðar. En það er 

ekki svo einfalt. Fjarlægð milli staðanna er stutt á korti, en er það ekki í reynd. Eins og áður 

sagði er vegalengdin á milli Patreksfjarðar og Ísafjarðar 180 km. á sumrin en er 455 km. á 

veturna. Þannig mætti segja að það sé styttra til höfuðborgarsvæðisins. Þá gengur kenningin 

upp, þar sem flestir flytja þangað. 
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3.4 Val einstaklingsins 

Kenning E. Lees gengur út á val einstaklingsins. Samkvæmt henni metur einstaklingurinn 

staðinn sem hann býr á í samanburði við staðinn sem hann er að velta fyrir sér að flytja á. 

Þannig kemst hann að niðurstöðu um á hvorum staðnum hann ætti að búa. Þessi kenning hefur 

oft verið kölluð „Push – pull kenningin”. Hann vildi meina að fólk færi yfir kosti og galla þess 

að búa á þeim stað sem það byggi og sama með mögulegan áfangastað. Þá væru allir þættir 

flutninganna skoðaðir, umhverfislegir, félagslegir, sálrænir, efnahagslegir og fleiri (Stefán 

Ólafsson, 1997).  

 Ef þetta er sett í samhengi við sunnanverða Vestfirði, gæti fólk hugsað sem svo, að 

samgöngurnar á þessu svæði séu slæmar í samanburði við samgöngur annars staðar á landinu 

og því ákveðið að flytja á brott. En það eru aðrir þættir sem fólk gæti líka hugsað um, eins og 

atvinnuástand og fleira. Ef fólk fær betri vinnu eða betra húsnæði einhvers staðar þá koma til 

þessir ýtikraftar sem ýta fólki til að færa sig um set.  

4. Aðferðir og gögn 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hver hugur Vestfirðinga sem búsettir eru á 

sunnanverðum Vestfjörðum væri til samgangna og byggðaþróunar á svæðinu. Settur var upp 

spurningalisti með 19 spurningum. Þýðið sem nýtt er í rannsóknina, eru allir íbúarnir á 

svæðinu 18 ára og eldri. Heildarfjöldi einstaklinga á svæðinu þann 1. janúar 2012, sem eru 18 

ára og eldri var 910 (Hagstofan, 2012). Ákveðið var að notast við hentugleikaúrtak. Úrtakið 

var því þannig fengið að allir þeir sem urðu á vegi spyrilsins í byrjun desember 2011 og voru 

18 ára og eldri voru beðnir um að svara spurningalistanum. Farið var á Patreksfjörð og 

Tálknafjörð. Ein af ástæðunum fyrir því að nota slíkt úrtak er að halda kostnaði í lágmarki. 

Bakgrunnsbreyturnar sem notaðar voru, eru kyn, aldur, menntun, barneign, búseta og 

hjúskaparstaða. Rannsóknarspurningarnar snúa að viðhorfi íbúa á suðursvæði Vestfjarða til 

samgangna innan og utan landshlutans. Þá var einnig spurt hvert fólk sæki þjónustu sína og 
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hvort að það myndi sækja þjónustuna eitthvað annað ef samgöngur milli norðursvæðis og 

suðursvæðis breyttust. Þá væri um heilsárssamgöngur milli landshlutanna að ræða.  Alls voru 

196 manns beðin um að svara listanum, sem gera 21,5% allra á svæðinu. Af þessum 196 

manns voru 10 útlendingar, sem skildu hvorki spyrilinn né spurningalistana. Að auki voru 18 

manns, sem vildu ekki taka þátt. Af þessum 28,  sem ekki tóku þátt voru 22 karlar og 6 konur.  

5. Bakgrunnsbreytur 

Áður en niðurstöður rannsóknarinnar koma fram verða bakgrunnsbreyturnar skoðaðar. 

Bakgrunnsbreytur sem settar voru fram eru kyn, aldur, hjúskaparstaða, menntun, búseta og 

barneign. Þær bakgrunnsbreytur sem eru kannaðar sérstaklega hérna eru þær sem voru nýttar 

við niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

5.1 Kynjaskipting 

 

 

Mynd 3, kynjaskipting svarenda 

                                              

Á mynd 3 kemur fram skipting kynja þeirra sem svöruðu listanum. Af þeim sem svöruðu voru 

rúmlega 60% konur, samtals 101 og tæplega 40% karlar, samtals 67. Þegar skoðaðar eru 
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heildartölur yfir þá sem rætt var við, breytast hlutföllin aðeins. Af þeim sem ekki tóku þátt 

voru 22 karlar og 6 konur. Því yrðu þær prósentutölur aðeins öðruvísi. Þá væru konurnar 

tæplega 55% á meðan karlarnir væru rúmlega 45%. Þegar kynjaskipting er skoðuð í gögnum 

hagstofunnar, kemur í ljós að karlar 18 ára og eldri eru rúmlega 52% íbúa og konur eru 

tæplega 48% íbúa (Hagstofan, 2012).  

5.2 Kynja- og aldursdreifing 

 

 

Mynd 4, kynja og aldursdreifing svarenda 

 

Á mynd 4 kemur í ljós að langflestir sem tóku þátt eru á aldrinum 41 – 66 ára eða rúm 60%. 

Karlarnir eru aðeins fleiri hlutfallslega á aldrinum 26 – 40 ára., Þar eru þeir tæplega 21% á 

meðan konurnar eru 17%. Sama má segja um fjölmennasta aldursflokkinn. Þar eru karlar líka 

hlutfallsega fleiri, eða tæplega 3% fleiri. Þetta virðist svo snúast við í hinum tveimur 

flokkunum. Þegar gögn Hagstofunnar eru könnuð, kemur í ljós að þeir sem eru á aldrinum 18 

– 25 ára eru rúmlega 16% allra íbúanna, þeir sem eru á aldrinum 26 – 40 ára eru tæplega 26% 

íbúa, þeir sem eru á aldrinum 41 – 66 ára eru tæplega 43% og þeir sem eru 67 ára og eldri eru 

tæplega 15 % íbúa (Hagstofan, 2012). Á þessu sést að hlutfall svarenda endurspeglar ekki 

alveg gögn Hagstofunnar. Það má kannski rekja til þess að margir þeirra sem eru á aldrinum 
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18 – 25 ára og eru með lögheimili í Vesturbyggð eru kannski ekki á staðnum á þessum tíma. 

Einhverjir þeirra geta verið í námi annars staðar. Varðandi elstu svarendurna, þá er kannski 

erfitt að ná til þeirra, þar sem þeir eru minna á ferðinni en þeir yngri.  

5.3 Menntun 

 

 

Mynd 5, menntun svarenda 

 

Þeir sem svöruðu könnuninni, voru beðnir um að svara því hver menntun þeirra væri og voru 

þeir beðnir um að merkja við allt sem ætti við. Á mynd 5 kemur fram hæsta menntun hvers og 

eins sem svaraði. 28% svarenda höfðu lokið grunnskólanámi. Tæplega 25 % svarenda höfðu 

byrjað á framhaldsskólanámi en ekki lokið því. Tæplega 7% hafa lokið stúdentsprófi. Rúm 

21% svarenda hafa lokið háskólaprófi og rúm 3% hafa lært eitthvað annað en það sem talið 

var upp.  
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5.4 Búseta 

 

 

Mynd 6, búseta svarenda 

 

Á mynd 6 sést að langflestir svarenda eða tæplega 69% voru búsettir á Patreksfirði. Þar á eftir 

komu þeir sem voru búsettir á Bíldudal 21%. Tálknfirðingar sem svöruðu voru tæplega 7%, á 

meðan þeir sem voru frá Barðaströnd voru rúmlega 2% og þeir sem voru annars staðar frá 

voru rúmlega 1%. Samkvæmt gögnum Hagstofunnar búa rúmlega 56% íbúa 18 ára og eldri á 

Patreksfirði, rúmlega 22% búa á Tálknafirði, tæplega 12% búa á Bíldudal og rúmlega 9% íbúa 

búa í dreifbýli Patreksfjarðar (Hagstofan, 2012). Líklega skýringu þess að flestir svarendur 

eða tæplega 69% voru búsettir á Patreksfirði, mætti rekja til þess að mestum tíma var eytt þar 

til þess að ná sem flestum svarendum. Ekki var farið sérstaklega á Bíldudal, vegna þess hve 

margir svarendanna sem höfðu svarað á Patreksfirði voru frá Bíldudal. Hins vegar var farið á 

Tálknafjörð og rætt við fólk, en það voru þó nokkrir þar sem ekki vildu taka þátt í 

rannsókninni. Varðandi hlutfall þeirra sem búa í dreifbýli Patreksfjarðar, reyndist erfiðara að 

ná í svarendur sem þar voru búsettir.  
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5.5 Barneign 

Svarendur voru spurðir hvort þeir ættu börn og þá hversu mörg börn. Tæplega 39% svarenda 

svöruðu því játandi að börn undir 18 ára væru á heimilinu.  

 

Mynd 7, fjöldi barna á heimili svarenda 

 

Á mynd 7 sést hvernig fjölda barna yngri en 18 ára á heimilum er háttað. Flestir eru með eitt 

barn undir 18 ára eða rúmlega 46%, á meðan þeir sem eru með 4 börn eru rúmlega 7%.  
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6. Niðurstöður rannsóknarinnar 

6.1 Ferðir frá Vesturbyggð til Ísafjarðar og höfuðborgarsvæðisins 

Athugað var með ferðir fólks frá svæðinu. Kannað var hversu oft fólk færi til 

höfuðborgarsvæðisins og hversu oft það færi til Ísafjarðar á ársgrundvelli.  

 

 

Mynd 8, ferðir svarenda til Ísafjarðar og höfuðborgarsvæðisins 

 

Á mynd 8 kemur fram áhugaverður munur. Þar sést að fólk fer oftar til höfuðborgarsvæðisins 

á ársgrundvelli en til Ísafjarðar. Það er spurning hvort það megi rekja til þeirrar staðreyndar að 

leiðin milli norðursvæðis og suðursvæðis Vestfjarða er meira og minna lokuð yfir 

vetrartímann. Þegar ástandið er þannig, er fólk lengur að aka til Ísafjarðar en til 

höfuðborgarsvæðisins. Ástæðan gæti líka verið mismunandi tilgangur með ferðum fólks og 

tegundar þjónustu sem það er að sækjast eftir. Einnig var spurt hver ástæða ferðarinnar væri, 

hvort sem það væri til Ísafjarðar eða höfuðborgarsvæðisins.  
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6.2 Ástæður ferða til Ísafjarðar og höfuðborgarsvæðisins 

 

 

Mynd 9, ástæður ferða svarenda til Ísafjarðar 

 

Áður en niðurstöður þessarar spurningar eru greindar, er rétt að minnast á að nokkrir 

svarendur nefndu að þeir færu oft til Ísafjarðar á ársgrundvelli, en ekki af ástæðunum sem 

gefnar voru upp sem svarmöguleikar. Nefndu þeir að ástæða ferða þeirra væri vegna vinnu og 

ætti því enginn af ofantöldum möguleikum við. Á mynd 9 kemur fram að tæplega 80% 

svarenda sögðust aldrei fara til Ísafjarðar til þess að sækja sér læknisþjónustu. Þegar myndin 

er skoðuð, sést að langflestir sem sækja sér þjónustu til Ísafjarðar gera það árlega eða sjaldnar 

eða nokkrum sinnum á ári. Það eru innan við 10% sem fara oft á ári til að versla á Ísafirði og 

rúm 5% fara oft á ári til að heimsækja vini og ættingja.  
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Mynd 10, ástæður ferða svarenda til höfuðborgarsvæðisins 

 

Á mynd 10 sést, að ef svarendur leita sér læknisþjónustu utan við sitt búsetusvæði, þá fara 

þeir frekar til höfuðborgarsvæðisins en til Ísafjarðar. Flestir merkja við svarmöguleikann 

„nokkrum sinnum á ári”. Þó er áberandi að læknisheimsóknirnar eru í yfir 50% tilfella árlega 

eða sjaldnar. Fólk virðist mest fara nokkrum sinnum á ári til að versla á höfuðborgarsvæðinu. 

Einungis rúmlega 3% svarenda fara aldrei til þess að versla í Reykjavík. Þannig virðast flestar 

ferðirnar farnar nokkrum sinnum á ári og oft á ári,  á meðan flestir svörðu „aldrei” eða „árlega 

eða sjaldnar” með ferðir til Ísafjarðar. Eins og áður sagði voru nokkrir sem nefndu að 

svarmöguleikann vegna vinnu vantaði, en enginn gerði athugasemd við það þegar svarað var 

vegna ferða til höfuðborgarsvæðisins.  
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6.3 Göng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar 

Eftir að hafa skoðað þessar tölur varðandi fjölda ferða til Ísafjarðar, er áhugavert að sjá hvort 

fólk myndi fara oftar til Ísafjarðar ef að samgöngur á milli staðanna væru betri en þær eru í 

dag. Nefnt var í spurningunni að með betri samgöngum væri verið að meina með göngum 

milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar.  

 

 

Mynd 11, Dýrafjarðargöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar 

 

Á mynd 11 kemur fram að töluverður meirihluti svarenda myndi fara oftar til Ísafjarðar ef 

betri samgöngur væru milli norðursvæðis og suðursvæðis, eins og til dæmis ef göng væru 

milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Samtals telja rúmlega 72% svarenda frekar líklegt og mjög 

líklegt að þeir myndu fara oftar á milli staðanna á meðan tæplega 17% telja að það sé mjög 

ólíklegt eða frekar ólíklegt að þeir myndu fara oftar á milli staðanna ef betri samgöngur væru 

til staðar. Tæplega 11% svarenda taka ekki afstöðu til þessa og merktu við svarmöguleikann 

„hvorki né”. Eftir að heildarniðurstöður þessarar spurningar hafa verið skoðaðar er áhugavert 

að sjá hvort munur er á skoðunum karla og kvenna varðandi þetta málefni. 
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Mynd 12, Dýrafjarðargöng 

 

Á mynd 12 sést áhugaverður munur á svörum karla og kvenna. Konur eru frekar  á þvi að það 

sé mjög líklegt að þær fari oftar til Ísafjarðar ef samgöngur væru betri eða tæplega 47% á 

meðan tæplega 39% karla telja það sama. Svipað er uppi á teningnum þegar niðurstöður eru 

skoðaðar varðandi svarmöguleikann „mjög ólíklegt”. Þar telja rúmlega 13% karla mjög 

ólíklegt að þeir muni fara oftar til Ísafjarðar á meðan 6% kvenna telja það sama.  
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6.5 Samgöngur á milli Vesturbyggðar og annarra svæða 

Settar voru fram þrjár spurningar í spurningalistanum þar sem spurt var um álit fólks á 

samgöngum innan Vesturbyggðar á milli byggðarkjarnanna. Þá var spurt um samgöngur á 

milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar og einnig var spurt um samgöngur á milli Vesturbyggðar og 

Höfuðborgarsvæðisins. 

 

 

Mynd 13, samgöngur milli Vesturbyggðar og annarra svæða 

 

Á mynd 13 sést að íbúar í Vesturbyggð eru frekar ánægðir með samgöngur milli 

byggðarkjarnanna á svæðinu. Byggðarkjarnarnir á svæðinu eru Bíldudalur, Tálknafjörður og 

Patreksfjörður. Um 14% svarenda töldu að samgöngur þarna á milli væru mjög slæmar eða 

frekar slæmar. Tæplega 40% töldu þær viðunandi á meðan rúmlega 47% svarenda töldu þær 

frekar góðar eða mjög góðar. Varðandi samgöngur á milli Vesturbyggðar og 

höfuðborgarsvæðisins töldu rúmlega 96% svarenda þær vera mjög slæmar eða frekar slæmar. 

Tæplega 3% svarenda töldu að þær væru viðunandi og rúmlega 1% svarenda töldu þær vera 

frekar góðar. Þarna sést að það er nokkuð afgerandi afstaða hjá fólki varðandi vegina á milli 
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Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Þegar niðurstöðurnar fyrir vegina á milli 

Vesturbyggðar og Ísafjarðar eru svo skoðaðar, virðast svörin vera nokkuð keimlík svörunum 

sem komu fram á milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. 97% svarenda töldu að 

samgöngur á milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar séu mjög slæmar eða frekar slæmar. Tæplega 

2% svarenda töldu að samgöngurnar væru viðunandi og rúmlega 1% svarenda að þær væru 

frekar góðar. Þannig telja fleiri að samgöngur milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar séu mjög 

slæmar eða rúmlega 71% svarenda, en samgöngur á milli Vesturbyggðar og 

höfuðborgarsvæðisins. Þar svöruðu tæplega 66% svarenda því að samgöngurnar væru mjög 

slæmar.  

 

6.6 Samgöngur innan Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps 

 

 

Mynd 14, samgöngur milli Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps 

 

Á mynd 14 sést að það virðist í fyrstu ekki vera mikill munur á skoðunum karla og kvenna. 

En þegar nánar er skoðað kemur í ljós, að það er svolítill munur þar á. Til að mynda telja 
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karlar að samgöngur innan svæðisins séu frekar slæmar og mjög slæmar í rúmlega 16% 

tilfella, en konur telja það sama í rúmlega 12% tilvika. Karlar eru frekar á því að þær séu 

slæmar heldur en konur. Karlar og konur eru svo nánast sammála um það hvort samgöngurnar 

séu frekar góðar eða mjög góðar, því karlar telja það í tæplega 48% tilfella og konur í rúmlega 

47% tilfella. Hins vegar er svo tæplega 5% munur á kynjunum í svarinu „viðunandi”. 

 

Mynd 15, samgöngur innan Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps og búseta svarenda 

 

Á mynd 15 sést að flestir svarendur eru á því að samgöngur milli svæðanna séu annað hvort 

viðunandi eða frekar góðar. Tálknfirðingar virðast frekar telja að samgöngurnar séu slæmar. 

Rúmlega 18% þeirra telja að þær séu frekar slæmar á meðan rúmlega 14% þeirra sem búsettir 

eru á Bíldudal telja það sama. Sama hlutfall virðist vera hjá Patreksfirðingum, því rúm 14% 

þeirra telja samgöngurnar slæmar. Þeir sem svöruðu spurninglistanum og voru búsettir á 

Barðaströnd voru samtals fjórir og þeir sem voru búsettir annars staðar en á þeim svæðum 

sem talin voru upp, voru tveir. Hafa ber þær staðreyndir í huga þegar niðurstöður svara þeirra 

eru skoðaðar. Þar með er hægt að segja að þeir sem voru búsettir annars staðar, töldu báðir að 

samgöngur á milli Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps séu viðunandi. Barðstrendingar 
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virðast vera jákvæðari í garð samgangnanna, því 75% þeirra töldu að þær væru frekar góðar 

og 25% þeirra töldu að þær væru viðunandi. Þegar skoðuð eru svör þeirra sem búsettir eru á 

Bíldudal, sést að tæplega 56% þeirra telja að umræddar samgöngur séu annað hvort frekar 

góðar eða mjög góðar, á meðan 46% Patreksfirðinga telja það sama. Enn færri Tálknfirðingar 

telja að samgöngurnar séu góðar, eða rúmlega 36% þeirra.  

6.7 Samgöngur milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins 

 

 

Mynd 16, samgöngur milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins og kyn 

 

Á mynd 16 kemur í ljós að það er ekki mikill munur á því hvað körlum og konum finnst um 

samgöngur milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Báðum kynjum finnast 

samgöngurnar mjög slæmar. Þó kemur fram svolítill munur ef nánar er að gáð. Karlar eru 

frekar á því að samgöngurnar séu frekar slæmar eða tæplega 33% þeirra á meðan rúmlega 

29% kvenna telja það sama. Konur eru svo frekar á því að þær séu viðunandi eða rúmlega 3% 

og rúmt 1% karla telja það sama. Það var enginn karlmaður sem svaraði því til að 

samgöngurnar væru frekar góðar eða mjög góðar. Hins vegar svöruðu rúm 2% kvenna að 
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þeim fyndist samgöngur milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins vera frekar góðar. 

Enginn taldi að samgöngurnar væru mjög góðar. Eftir að hafa skoðað hvort að munur væri á 

skoðunum karla og kvenna varðandi þetta atriði, var ákveðið að skoða hvort munur væri á 

skoðunum fólks eftir búsetu þess.  

 

 

Mynd 17, samgöngur milli Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins og búseta svarenda 

 

Á mynd 17 kemur í ljós, að það virðist vera nokkur munur á milli svarenda þegar skoðuð er 

búseta þeirra. Þeir sem voru búsettir annars staðar voru báðir sammála um að samgöngur milli 

Vesturbyggðar og höfuðborgarsvæðisins væru mjög slæmar. Patreksfirðingar og 

Tálknfirðingar virðast vera nokkuð sammála um að samgöngur milli þessara staða séu mjög 

slæmar, eða rúmlega 70% þeirra telja það. Rúmlega 45% þeirra sem eru búsettir á Bíldudal 

telja samgöngurnar mjög slæmar. Þegar heildar fjöldi þeirra sem telja að samgöngurnar séu 

mjög slæmar og frekar slæmar er skoðaður, sést að niðurstöðurnar eru ekki alveg þær sömu á 

milli staðanna. Rúmlega 97% Patreksfirðinga telja að samgöngurnar séu slæmar á meðan 

rúmlega 94% þeirra sem eru búsettir á Bíldudal telja þær vera slæmar. Aftur á  móti telja 
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100% þeirra sem búsettir eru á Tálknafirði að samgöngurnar séu slæmar. Þegar niðurstöður 

þeirra sem búsettir eru á Barðaströnd eru skoðaðar, telja 75% þeirra að samgöngurnar séu 

slæmar. Enginn af þeim sem svaraði spurningalistanum taldi að samgöngurnar væru mjög 

góðar.  

 

6.8 Samgöngur milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar 

 

 

Mynd 18, samgöngur milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar og kyn svarenda 

 

Á mynd 18 sést að karlar og konur eru nokkuð sammála um það hvort samgöngur milli 

Vesturbyggðar og Ísafjarðar séu góðar eða slæmar. Um 97% svarenda, hvort sem það voru 

karlar eða konur, töldu að samgöngur milli fyrrnefndra svæða væru slæmar. Hins vegar ef 

þetta er skoðað aðeins nánar, sést að rúmlega 74% karla finnast samgöngurnar vera mjög 

slæmar á meðan 69% kvenna telja það sama. Þetta hins vegar snýst svo við þegar skoðaður er 

valmöguleikinn „frekar slæmur”. Þar eru rúmlega 22% karla á því að samgöngurnar séu 

frekar slæmar og tæplega 29% kvenna telja það sama. Enginn svaraði því til að samgöngurnar 

væru mjög góðar, en rúmt 1% bæði karla og kvenna telja að samgöngurnar séu frekar góðar. 
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Eins og við fyrri spurningar var ákveðið að skoða hvort einhver munur væri á svörum fólks 

eftir búsetu þeirra.  

 

Mynd 19, samgöngur milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar og búseta svarenda 

 

Eins og áður kom fram töldu langflestir að samgöngur á milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar 

væru annað hvort frekar slæmar eða mjög slæmar. Á mynd 19 sést að fólk búsett á 

Patreksfirði og Bíldudal virðist vera nokkuð sammála um að samgöngur milli norðursvæðis 

og suðursvæðis séu annað hvort mjög slæmar eða frekar slæmar. Alls voru rúmlega 98% 

Patreksfirðinga á því og rúmlega 97% þeirra sem eru búsettir á Bíldudal. Hins vegar telja 

rúmlega 90% Tálknfirðinga það sama. Rúmlega 9% þeirra telja að þessar samgöngur séu 

viðunandi. Tæplega 3% þeirra sem búsettir eru á Bíldudal telja að þessar samgöngur séu 

frekar góðar og tæplega 1% Patreksfirðinga telja það sama.  
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6.9 Vestfjarðavegur nr. 60 

Fólk var beðið um að svara spurningum um það hversu mikla eða litla ógn það teldi af 

eftirfarandi hlutum á Vestfjarðavegi nr. 60. Þættirnir sem voru nefndir, var ástand veganna, 

ófærð, veðurfar og snjóflóð/aurskriður. 

 

Mynd 20, Vestfjarðavegur nr. 60 

 

Á mynd 20 sést að þættirnir sem voru nefndir teljast vera frekar mikil ógn við íbúana á 

svæðinu. Það sem telst vera mesta ógnin virðist vera ástand veganna. Þar á eftir  kemur ófærð, 

svo veðurfar og minnsta ógnin virðist vera hætta á snjóflóðum og/eða aurskriðum. Ef skoðað 

er hvað telst ekki vera nein ógn, kemur í ljós að rúmlega 6% svarenda telja að snjóflóð og 

aurskriður séu engin ógn á Vestfjarðavegi nr. 60. Hinir þættirnir sem nefndir voru teljast í um 

og yfir 1% tilfella ekki vera nein ógn. Flestir sem svöruðu varðandi þáttinn snjóflóð og 

aurskriður, eða rúmlega 30% töldu að það væri nokkur ógn. Samtals töldu um og yfir 80% 

svarenda að ástand veganna og ófærð væri mikil ógn eða mjög mikil ógn. Rúmlega 37% 

svarenda töldu að veðurfar væri mikil ógn. 
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6.10 Ástand Vestfjarðavegs nr. 60 

 

Mynd 21, ástand Vestfjarðavegs nr. 60 og kyn svarenda 

 

Nokkur munur er á milli kynjanna þegar kemur að afstöðu þeirra til ástands á vegunum eins 

og sést á mynd 21. Engin kona merkir við valmöguleikann „engin ógn”, en 1,5% karla merkir 

við þann möguleika. Konur virðast telja að ástand veganna á Vestfjarðavegi nr. 60 sé mjög 

mikil ógn í 50% tilvika, á meðan karlarnir telja það í tæplega 35 % tilvika. Þannig telja karlar 

að ástand veganna sé minni ógn en konurnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

Mynd 22, ástand Vestfjarðavegs nr. 60 og aldur svarenda 

 

Á mynd 22 sést að það eru tveir aldurshópar sem eru algjörlega sammála hvor öðrum í 

skoðunum á þessum þætti. Það eru þeir sem eru á aldrinum 18 – 25 ára og 67 ára og eldri. Það 

er nokkur munur á milli aldurshópa þegar teknar eru saman niðurstöðurnar úr „mikil ógn” og 

„mjög mikil ógn”. Þeir sem eru á aldrinum 26 – 40 ára telja í 90% tilfella að ástand veganna 

sé mikil ógn eða mjög mikil ógn, á meðan þeir sem eru á aldrinum 41 – 66 ára telja það sama 

í 79% tilfella. Svo minnkar aðeins hlutfall þeirra sem telja það. Þegar athugað er hvað þeir 

sem eru á aldrinum 18 – 25 ára og 67 ára og eldri telja, þá finnst þeim það í rúmlega 71% 

tilfella.  
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Mynd 23, ástand Vestfjarðavegs nr. 60 og barneign svarenda 

 

Á mynd 23 kemur fram að þeir sem eiga börn virðast frekar telja að ástand veganna sé mjög 

mikil ógn, eða í 50% tilvika. Á meðan þeir sem eru barnlausir telja það í 40% tilvika. Þeir sem 

eru barnlausir telja ástand veganna vera nokkra ógn í 18% tilvika og þeir sem eiga barn telja 

það sama í tæplega 11% tilfella. Þannig telja þeir frekar sem eiga börn að ástand veganna sé 

mikil ógn eða mjög mikil ógn.  

6.11 Ófærð á Vestfjarðavegi nr. 60 

 

Mynd 24, ófærð á Vestfjarðavegi nr. 60 og kyn svarenda 
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Á mynd 24 sést að konur virðast frekar vera á því að ófærð á vegunum sé mikil ógn eða mjög 

mikil ógn. Samtals telja tæplega 86% kvenna að ófærð á Vestfjarðavegi nr. 60 sé mikil ógn 

eða mjög mikil ógn. Að sama skapi telja tæplega 70% karla það sama. Rúmlega 24% karla 

telja að ófærðin sé nokkur ógn á meðan tæplega 8% kvenna telja það sama.  

 

 

Mynd 25, ófærð á Vestfjarðavegi nr. 60 og aldur svarenda 

 

Á mynd 25 sést að þeir sem eru á aldrinum 67 ára og eldri telja minni ógn af ófærð heldur en 

til að mynda þeim sem eru 41 – 66 ára. Samtals telja rúmlega 58% þeirra sem eru 67 ára og 

eldri að mikil ógn eða mjög mikil ógn stafi af ófærð á Vestfjarðavegi nr. 60. Tæplega 84% 

þeirra sem eru 26 – 40 ára telja að mikil ógn eða mjög mikil ógn stafi af ófærð á veginum. 

Tæplega 82% þeirra sem eru 41 – 66 ára telja það sama á meðan rúmlega 71% af þeim sem 

eru 18 – 25 ára telja einnig það sama. Þegar svarið „nokkur ógn" er skoðað, sést að rúmlega 

33% þeirra sem eru í elsta aldursflokknum telja ófærð vera nokkra ógn.   
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6.12 Veðurfar á Vestfjarðavegi nr. 60 

 

 

Mynd 26, veðurfar á Vestfjarðavegi nr. 60 og kyn svarenda 

 

Á mynd 26 sést að það er nokkur munur á milli þess sem körlum og konum finnst um 

veðurfar sem ógn á Vestfjarðavegi nr. 60. Ef skoðuð eru svörin „mikil ógn” og „mjög mikil 

ógn”, kemur í ljós að konur telja veðurfar vera mikla ógn og mjög mikla ógn í rúmlega 64% 

tilvika, á meðan karlar telja það sama í tæplega 52% tilvika. Bæði karlar og konur virðast vera 

sammála um svarmöguleikann „hvorki né” og „engin ógn”. Með þessu má því telja að konur 

séu frekar á því að veðurfar á þessum slóðum sé mikil ógn eða mjög mikil ógn.  
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Mynd 27, veðurfar á Vestfjarðavegi nr. 60 og aldur svarenda 

 

Á mynd 27 kemur fram athyglisverður munur á svörunum „mjög mikil ógn”. Þar sést að 

einungis svara tveir aldursflokkar því til, að veðurfar sé mjög mikil ógn. Þeir sem eru á 

aldrinum á 41 – 66 ára telja það í rúmlega 27% tilvika á meðan þeir sem eru á aldrinum 26 – 

40 ára telja það í rúmlega 21% tilvika. Ef flokkarnir „mikil ógn” og „mjög mikil ógn” eru 

teknir saman, kemur í ljós að þeir sem eru á aldrinum 26 – 40 ára telja veðurfarið vera mikla 

eða mjög mikla ógn í 75% tilvika á meðan einungis 20% af þeim sem eru í elsta 

aldursflokknum telja það.  
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6.13 Snjóflóð og aurskriður á Vestfjarðavegi nr. 30 

 

Mynd 28, snjóflóð/aurskriður á Vestfjarðavegi nr. 60 og kyn svarenda 

 

Á mynd 28 sést að bæði karlar og konur eru sammála um svarmöguleikann „mjög mikil ógn”. 

Það er hins vegar nokkur munur á körlum og konum þegar svarmöguleikinn „mikil ógn” er 

skoðaður. Þar sést að tæplega 29% kvenna telja að snjóflóð og aurskriður séu mikil ógn á 

Vestfjarðavegi nr. 60 á meðan tæplega 15% karla telja það sama. Þá er einnig áhugavert í ljósi 

þess að konurnar virðast telja þetta mikla ógn, að þá eru fleiri konur en karlar sem telja þetta 

ekki vera neina ógn. Rúmlega 8% kvenna telja þetta enga ógn á meðan tæp 4% karla telja það 

enga ógn.  

 

 

Mynd 29, snjóflóð/aurskriður á Vestfjarðavegi nr. 60 og barneign svarenda 
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Þarna kemur í ljós að þeim sem eiga börn, finnst snjóflóð og aurskriður vera meiri ógn en þeir 

sem eru barnlausir. Tæplega 45% þeirra sem eiga börn, telja að snjóflóð og aurskriður á 

Vestfjarðavegi nr. 60 sé mikil ógn eða mjög mikil ógn á meðan rúmlega 27% þeirra sem eru 

barnlausir telja það sama. Það er um það bil 2% munur á þeim sem eiga börn og þeim sem eru 

barnlausir þegar skoðaður er svarmöguleikinn „engin ógn”. 

 

6.14 Brottflutningur af sunnanverðum Vestfjörðum 

Áhugavert þótti að kanna hvort fólkið á svæðinu sem svaraði spurningalistunum væri að velta 

fyrir sér brottflutningi af svæðinu á næstu 12 mánuðum.  

 

Mynd 30, brottflutningur af svæðinu á næstu 12 mánuðum 

 

Á þessari mynd kemur fram að flestir telja það mjög ólíklegt eða tæplega 64% svarenda. Þá 

segja rúmlega 21% að það sé frekar ólíklegt að þeir muni flytja á brott á næstu 12 mánuðum. 

Ef svarmöguleikarnir „frekar líklegt” og „mjög líklegt” eru teknir saman, sést að tæplega 6% 

svarenda telja brottflutning líklegan. Áhugavert þótti að kanna hvort að kyn, aldur, búseta eða 

barneign svarenda skipti einhverju máli í þessum hugleiðingum fólks.  
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Mynd 31, brottflutningur af svæðinu og kyn svarenda 

 

Á mynd 31 kemur fram að konur eru líklegri til þess að flytja á brott af svæðinu á næstu 12 

mánuðum. Ef svarmöguleikarnir „frekar líklegt” og „mjög líklegt” eru dregnir saman, sést að 

rúm 7% kvenna telja það líklegt að þær muni flytja brott af svæðinu og rúmlega 3% karla telja 

það sama. Það er nokkuð svipað hlutfall þegar ólíklegu svarmöguleikarnir eru kannaðir.  

 

 

Mynd 32, brottflutningur af svæðinu og aldur svarenda 
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Á mynd 32 sést að þeir sem eru 67 ára og eldri ætla ekki að flytja brott af svæðinu á næstu 12 

mánuðum. Þegar hins vegar eru skoðaðir báðir valmöguleikarnir „frekar líklegt” og „mjög 

líklegt”,  sést að tæplega 31% þeirra sem eru á aldrinum 18 – 25 ára hafa hugsað sér að flytja 

brott af svæðinu á næstu 12 mánuðum.  

 

 

Mynd 33, brottflutningur af svæðinu og barneign svarenda 

 

Þeir sem eiga börn eru líklegri en þeir sem eru barnlausir til þess að flytja brott af svæðinu á 

næstu 12 mánuðum. Ef svarmöguleikarnir „mjög ólíklegt” og „frekar ólíklegt” eru teknir 

saman, sést að rúmlega 88% þeirra sem eru barnlausir telja ólíklegt að þeir flytji, á meðan 

tæplega 80% þeirra sem eiga börn telja það sama. Þegar dregnir eru saman svarmöguleikarnir 

„frekar líklegt” og „mjög líklegt”, kemur í ljós að þeir sem eiga börn finnst í tæplega 8% 

tilvika að það sé frekar líklegt og mjög líklegt að þeir flytji á brott á næstu 12 mánuðum, á 

meðan þeir sem eru barnlausir telja það í rúmlega 4% tilvika.  
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Mynd 34, brottflutningur af svæðinu og búseta svarenda 

 

Á mynd 34 sést að þeir sem eru búsettir á Barðaströnd hafa ekki hugsað sér að flytja á brott á 

næstu 12 mánuðum, þar sem þeir merktu einungis við svarmöguleikana „mjög ólíklegt” og 

„frekar ólíklegt”. Rúmlega 9% þeirra sem búsettir eru á Tálknafirði telja það mjög líklegt að 

þeir muni flytja á brott á næstu 12 mánuðum, á meðan um 3% þeirra sem búsettir eru á 

Bíldudal og Patreksfirði telja það sama. Þeir sem eru búsettir á Bíldudal og Patreksfirði 

svöruðu eins fyrir svarmöguleikann „frekar líklegt”.  

 Í spurningalistanum var fólk einnig spurt hvert það myndi flytja ef það myndi flytja 

brott af svæðinu á næstu 12 mánuðum.  
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Mynd 35, brottflutningur til annarra svæða 

 

Spurningin var þannig sett upp sem opin spurning og gat því fólk svarað hverju sem var. Svör 

þeirra voru svo kóðuð niður í þessi sjö svæði. 77 manns af 168 svöruðu þessari spurningu. 

Þeir svöruðu henni líka þrátt fyrir að hafa ekki svarað því til, að það væri frekar eða mjög 

líklegt að flutningur yrði á næstu 12 mánuðum. Á mynd 35 kemur fram að langflestir myndu 

flytja á höfuðborgarsvæðið, eða rúmlega 58%. Það svæði sem heillar næstmest virðist vera 

Vesturland með rúmlega 10%. Norðurland og Suðurland fá svipaða niðurstöðu með um og 

undir 10%. Tæplega 3% sögðust myndu flytja á Austurland á meðan rúmlega 1% myndi flytja 

innan Vestfjarða. Rúmlega 6% sagðist myndu flytja til útlanda. Ef eitthvað land var nefnt í því 

samhengi, var það Noregur.  
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7. Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver hugur íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum 

væri til vegasamgangna í nánasta umhverfi við það. Niðurstöðurnar voru um margt 

áhugaverðar. Fyrst var athugað með ferðir íbúa á svæðinu, þá hversu oft þeir færu til 

Ísafjarðar og höfuðborgarsvæðisins á ársgrundvelli. Niðurstöðurnar voru afgerandi á þann 

hátt, að íbúar á svæðinu fara mun oftar til höfuðborgarsvæðisins en til Ísafjarðar. Íbúarnir 

voru spurðir um þjónustusókn og hvert þeir sæktu þjónustu sína. Valmöguleikarnir voru á 

höfuðborgarsvæðið eða Ísafjörð. Niðurstöðurnar voru þær að íbúarnir sækja heldur þjónustu 

til höfuðborgarsvæðisins en til Ísafjarðar. Hægt er að gefa sér, að ástæður fyrir því að fólk fer 

heldur á höfuðborgarsvæðið, séu vegalengdirnar sem fólk þarf að fara yfir vetrartímann. 

Vegalengdin fer úr 180 km. yfir sumartímann yfir í 455 km. yfir vetrartímann á milli 

Patreksfjarðar og Ísafjarðar. Ástæðu þessa má rekja til slæmra vega yfir Dynjandisheiði og 

Hrafnseyrarheiði. Spurt var hvort fólk myndi fara oftar til Ísafjarðar ef samgöngur milli 

staðanna yrðu betri, til að mynda með göngum milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Niðurstaðan 

var sú að fólk taldi það frekar og mjög líklegt í yfir 70% tilfella, að það myndi fara oftar á 

milli staðanna.  

 Gerðar hafa verið rannsóknir þar sem skoðað hefur verið hvort fólk sæki sér þjónustu á 

norðanverða Vestfirði frá sunnanverðum. Það hefur sýnt sig að fólk sækir sér afar litla 

þjónustu þar. Helst hefur fólk frá Bíldudal nefnt, að það færi til Ísafjarðar yfir sumartímann til 

að versla í lágvöruverslunum. Fólk hefur þó nefnt í þessu samhengi að það væri oft hrætt um 

að komast ekki til baka, ef vegurinn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar lokaðist á meðan (Hjalti 

Jóhannesson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnason, 2010). Engin matvörubúð 

hefur verið starfandi á Bíldudal frá árinu 2003 („Engin matvöruverslun", 2003) og það kann 

að vera ástæðan fyrir því að fólk búsett á Bíldudal segist frekar fara að versla á Ísafirði, en 

aðrir íbúar á sunnanverðum Vestfjörðum. Í þessari rannsókn kom fram, að í um það bil 40% 
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tilfella sagðist fólk fara nokkrum sinnum á ári til að versla á Ísafirði. Það eru svo aftur innan 

við 10% svarenda sem segjast fara oft á ári til að versla.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á, að Vestfirðingar upplifa mikla ógn við að ferðast um 

landshlutann.  Ástæður þessa geta verið margvíslegar, til að mynda ástand veganna, ófærð, 

snjóflóðahætta og fleira. Í þessari rannsókn var fólk beðið um að meta ákveðna þætti og segja 

til um hvort og þá hversu mikil ógn eftirfarandi þáttur væri á Vestfjarðavegi nr. 60. 80% 

svarenda töldu að ástand veganna væri frekar mikil eða mjög mikil ógn. Sá þáttur sem var 

næst mest ógn var ófærð á vegunum. Tæplega 80% svarenda töldu það frekar eða mjög mikla 

ógn. Áhugavert var að sjá, að konur eru frekar á því en karlar að ástand veganna sé mjög 

mikil ógn, eða 50% kvenna á móti 35% karla. Svipuð niðurstaða var þegar skoðaður var 

munurinn á milli kynja og þegar þátturinn ófærð á vegum var skoðaður. Þar kom í ljós að um 

það bil 86% kvenna taldi ófærð vera frekar eða mjög mikla ógn á meðan um það bil 70% 

karla töldu það sama.   

 Nokkrir íbúar sem rætt var við í tengslum við gerð þessarar rannsóknar nefndu, að það 

væri ekki einungis skortur á samgöngubótum sem væri vandamálið, heldur væri það 

þjónustan varðandi samgöngur sem væri einnig vandamál. Yfir vetrartímann er það þannig, að 

vegirnir eru ekki mokaðir á laugardögum, Breiðafjarðaferjan Baldur gengur ekki á 

laugardögum og engar flugsamgöngur eru á laugardögum. Þannig nefndu þeir að þeim liði 

eins og þeir væru fastir á svæðinu þessa daga, ef ekki væri fært landleiðina. Einnig var það 

nefnt, að þegar jarðarfarir væru á svæðinu, væru þær yfirleitt á laugardögum og sú staða kæmi 

stundum upp, að fólk sem ætlaði að koma í jarðarfarir kæmist ekki vegna þess sem áður var 

nefnt. Þannig upplifa íbúar á svæðinu ekki aðeins ógn af ástandi veganna og veðurfari, heldur 

líka skort á þjónustu..  

 Umræða um Vestfirði hefur verið á þá leið undanfarið, að fækkun á svæðinu sé 

óumflýjanleg og hafa rannsóknir sýnt fram á rúmlega 20% fækkun á sunnanverðum 

Vestfjörðum á síðustu 20 árum. Þess vegna þótti áhugavert að kanna hvort fólk væri að velta 
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því fyrir sér að flytjast á brott af svæðinu á næstu 12 mánuðum. Niðurstöðurnar voru þær að 

tæplega 6% svarenda þótti það frekar líklegt eða mjög líklegt að þeir flyttu brott á næstu 12 

mánuðum. Konur voru frekar á því en karlar, eða um 7% þeirra töldu það frekar líklegt eða 

mjög líklegt, á meðan um 3% karla töldu það sama. Þegar skoðaður var aldur þeirra sem voru 

að velta fyrir sér að flytja á brott, sést að það eru helst þeir yngstu sem svöruðu að það væri 

líklegt. Einnig var skoðað hvað þeim sem eiga börn finnst og hvað þeim sem eru barnlausir 

finnst. Þeir sem eiga börn eru líklegri til að vilja flytja burt af svæðinu. Að lokum var svo 

einnig kannað hvar búseta þeirra væri. Í ljós kom, að þeir sem eru búsettir í Tálknafirði voru 

líklegastir til að flytja á næstu 12 mánuðum.  

 Þessi rannsókn gefur til kynna að brottflutningur fólks virðist halda áfram og ekki 

hægi mikið á honum. Jafnframt gefur þetta til kynna hver viðhorf íbúanna er til 

vegasamgangna á svæðinu og er fólk almennt ekki ánægt með þær vegasamgöngur sem það 

hefur. Í þessu samhengi má nefna að nýjar upplýsingar um íbúatölur í Vesturbyggð fengust 

hjá Ásthildi Sturludóttir bæjarstjóra Vesturbyggðar. Greindi hún frá því að íbúafjöldinn hefði 

hækkað undanfarið og væri kominn upp í 923 íbúa. Miðað við tölur frá Hhagstofunni, er það 

fjölgun um 14 manns frá áramótum. Fjöldatölur virðast sveiflast nokkuð á milli ára. Til að 

mynda bjuggu 935 manns í sveitarfélaginu árið 2010 en fór svo niður í 890 árið eftir, en síðan 

hefur talan hækkað (Hagstofan, 2012).  

 Miklar umræður hafa verið undanfarið um þróun byggðar á Vestfjörðum og sumir hafa 

jafnvel látið í það skína að innan tíðar verði íbúabyggð á þessu svæði horfin. Það er erfitt að 

segja til um hvað verður í framtíðinni, en eitt er víst að miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar, er brýnt að bæta vegasamgöngur á þessu svæði, vegna þess að fólkið sem býr á 

þar upplifir mikla ógn er það ekur um Vestfjarðaveg nr. 60.  
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Viðauki 

Samgöngur og byggðaþróun á sunnanverðum Vestfjörðum 

1. Ertu karl eða kona? 

 Karl 

 Kona 

2. Hversu gömul/gamall ertu? 

 67 ára eða eldri 

 41–66 ára 

 26–40 ára 

 18–25 ára 

3. Hver er hjúskaparstaða þín?  
Merktu í einn reit. 

 Einhleyp/ur 

 Í sambandi en ekki í sambúð  

 Í sambúð  

 Gift/ur 

 Ekkja/ekkill 

4. Eru börn yngri en 18 ára á heimilinu?  
Merktu í einn reit. Ef já þá hve mörg? 

 Nei 

 Já  

 

5.   Hver er menntun þín?  
Merktu við allt sem við á. 

 Grunnskólanám 

 Nám á framhaldsskólastigi, ekki lokið 

 Lokið stúdentsprófi 

 Iðnréttindi  

 Háskólapróf 

 Annað, hvað?  

6.   Hvar býrð þú? 
 Merktu í einn reit. 

 Patreksfirði 

 Bíldudal 

 Tálknafirði 
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 Barðaströnd 

 Annars staðar 

 

7. Hversu oft ferð þú til Ísafjarðar? 
       Merktu í einn reit. 

Aldrei 
Árlega eða 

sjaldnar 
Nokkrum 

sinnum á ári 
Oft á ári Mánaðarlega 

eða oftar  

      

8. Þegar þú ferð til Ísafjarðar, hver er þá ástæða ferðarinnar? 
      Merktu í einn reit í hverri línu 

 Aldrei 
Árlega eða 

sjaldnar 
Nokkrum 

sinnum á ári Oft á ári 
Mánaðarlega 

eða oftar 

a) Læknisþjónusta      

b) Verslun      

c) Afþreying      

d) Heimsókn til vina og 
ættingja 

     

 

 

9. Hversu oft ferð þú til Höfuðborgarsvæðisins? 
      Merktu í einn reit. 

Aldrei 
Árlega eða 

sjaldnar 
Nokkrum 

sinnum á ári 
Oft á ári Mánaðarlega 

eða oftar  

      

 

10. Þegar þú ferð til Höfuðborgarsvæðisins, hver er þá ástæða ferðarinnar? 
  Merktu í einn reit í hverri línu 

 Aldrei 
Árlega eða 

sjaldnar 
Nokkrum 

sinnum á ári Oft á ári 
Mánaðarlega 

eða oftar 

a) Læknisþjónusta      

b) Verslun      

c) Afþreying      

d) Heimsókn til vina og 
ættingja 
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11. Er líklegt að þú mundir fara oftar til Ísafjarðar ef samgöngur milli staðanna væru betri en þær eru í dag.     
 Það er að segja ef búið væri að gera göng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. 

  Merktu í einn reit. 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt 

     

12.  Hvernig metur þú vegasamgöngur innan Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps? 
   Merktu í einn reit. 

Mjög slæmar Frekar slæmar Viðunandi Frekar góðar Mjög góðar 

     

13. Hvernig metur þú vegasamgöngur milli Vesturbyggðar og Höfuðborgarsvæðisins? 
   Merktu í einn reit. 

Mjög slæmar Frekar slæmar Viðunandi Frekar góðar Mjög góðar 

     

14.  Hvernig metur þú vegasamgöngur milli Vesturbyggðar og Ísafjarðar? 
  Merktu í einn reit. 

Mjög slæmar Frekar slæmar Viðunandi Frekar góðar Mjög góðar 

     

15. Hversu mikil eða lítil ógn eru eftirfarandi þættir á Vestfjarðavegi nr. 60? 
  Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Engin ógn Nokkur ógn Hvorki né Mikil ógn Mjög mikil ógn 

a) Ástand veganna      

b) Ófærð      

c) Veður      

d) Snjóflóð/aurskriður      
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16. Hversu líklegt telur þú að þú flytjir brott af suðursvæði Vestfjarða á næstu 12 mánuðum?  
      Merktu í einn reit. 

 
Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Hvorki né Frekar líklegt Mjög líklegt 

     

 

17.  Ef þú þarft að flytja brott af svæðinu, hvert telurðu að þú mundir flytja?

 

   

 
18. Hversu ánægður eða óánægður ert þú með skólamál í þínu bæjarfélagi? 
  Merktu í einn reit. 

 

Mjög óánægður Frekar óánægður Hvorki né Frekar ánægður Mjög ánægður 

     

19. Ef þú mundir vilja breyta einhverju í skólamálum í þínu bæjarfélagi, hvað væri það þá helst? 

 

             
        

 

 


