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Abstract

The objective of this assignment is to research if hotels and guesthouses benefit

from increased direct international flights to the airport of Akureyri. The

research question is: „What are the benefits of hotels and guesthouses in

Akureyri if the number of international flights to Akureyri‘s airport increase“.

The purpose of the assignment is to correlate increase of overnight stays of

foreign tourists in hotels and guesthouses with international flight dates. The

development on international air transport is outlined with particular focus on

development of international air transport to Akureyri. Similary the evolution

of the accommodation supply and overnight stays of foreign tourists is outlined

in the town of Akureyri.

The focus of the assignment is on the summers of 2011 and 2012 mainly

because of the increased number of international flights between these years.

The conclusion is that when the flights are fewer and pinpointed to one

destination, as per the flights in the summer 2011, there was not a significant

increase in overnight stays in hotels and guesthouses. On the other hand when

there are more flights, as per the summer of 2012, there is significant increase

in overnight stays on flightdays and also there is significant correlation

between the number of passengers and number of overnight stays.
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Útdráttur

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort hótel og gistiheimili beri aukinn

hag af auknu millilandaflugi um Akureyrarflugvöll þar sem

rannsóknarspurningin var eftirfarandi: „Hver er hagur hótel- og

gistiheimilareksturs á Akureyri ef beint millilandaflug eykst um

Akureyrarflugvöll?

Verkefnið snýst um að kanna hvort um aukningu gistinótta á hótelum og

gistiheimilum sé að ræða á þeim dögum sem flogið er í millilandaflugi um

Akureyrarflugvöll. Sýnt er fram á þá þróun sem hefur orðið í flugsamgöngum á

Íslandi en þó sérstaklega á Akureyri. Einnig er þróun á framboði gistiplássa

sem og gistinóttafjöldi erlendra ferðamanna á Akureyri dregin fram.

Skoðað er sumarið 2011 og sumarið 2012 að mestu leyti vegna þeirra miklu

breytinga í aukningu framboðs á millilandaflugi sem var á milli þessara ára. Í

ljós kom að þegar flugin eru færri og miðuð við einn áfangastað, líkt og flug

Iceland Express milli Akureyrar og Kaupmannahafnar sumarið 2011, var ekki

um marktæka aukningu að ræða í gistinóttafjölda á hótelum og gistiheimilum.

Sýnt er hinsvegar fram á að þegar flugin eru fleiri líkt og sumarið 2012 er

marktæk aukning í fjölda gistinótta á þeim dögum sem millilandaflug er.

Einnig er sýnt fram á að fylgni er á milli fjölda flugfarþega sem koma með

millilandaflugi og fjölda gistinótta á flugdögum. Sú staðreynd að

gistinóttafjöldi jókst meira á Akureyri en á landinu öllu milli sumra 2011 og

2012 sýnir að einhverju leyti þá aukningu ferðamanna sem komu með flugi til

Akureyrar og nýttu sér þær gistingar sem eru í boði á hótelum og

gistiheimilum.

Lykilorð:

 Viðskiptafræði

 Flugsamgöngur

 Gistinætur

 Erlendir ferðamenn

 Fylgni
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1. Inngangur

Undanfarin ár hefur umræða um millilandaflug um Akureyrarflugvöll aukist til

muna, ekki síst vegna fjölgunar ferðamanna á Íslandi. Í kjölfar umræðunnar

hefur ýmislegt verið gert til þess að reyna að hrinda burt hömlum varðandi

millilandaflugið. Fjöldi þeirra ferðamanna sem kemur til Akureyrar eykst að

öllu jöfnu ár hvert og hefur gert í áranna rás í takt við fjölgun á landinu öllu.

Með þessum aukna fjölda ferðamanna er nauðsynlegt að geta boðið upp á

gistingu fyrir þá og þess vegna hefur aukning gistirýma einnig verið mikil á

undanförnum árum. Markmiðið með þessu verkefni er að reyna að sjá hvort

fylgni sé á milli fjölgunar fluggesta í beinu millilandaflugi um

Akureyrarflugvöll og fjölda gistinótta á Akureyri. Þar sem

rannsóknarspurningin er:

Hver er hagur hótel- og gistiheimilareksturs á Akureyri ef beint millilandaflug

eykst um Akureyrarflugvöll?

Til þess að sjá væntan hag af auknu millilandaflugi þá er nauðsynlegt að greina

í sundur þá ferðamenn sem koma til Akureyrar með flugi og þá sem koma með

öðrum hætti. Reynt verður að greina þarna á milli með því að bera saman

flugdagsetningar og skoða hvort sjáanleg aukning sé í gistinóttum hjá hótelum

þá daga.

1.2. Uppbygging

Eftir þessum inngangi er annar kafli þar sem fjallað er um flugsamgöngur

almennt. Í sama kafla er sjónarhornið þrengt niður á Akureyri og millilandaflug

um Akureyrarflugvöll og þær kannanir sem Rannsóknarmiðstöð ferðamála

hefur staðið að árlega síðan 2009. Í þriðja kafla er fjallað um gistingu á

Akureyri og þá þróun sem þar hefur orðið á undanförnum árum. Þar er einkum

horft á framboð gistiplássa og einnig gistinætur erlendra ferðamanna á

Akureyri. Í fjórða kafla er fjallað um þá rannsókn sem höfundur fór í við

vinnslu verkefnisins þar sem beinn samanburður á flugdagsetningum og

gistinóttum er sýndur myndrænt, sem og að framkvæmdir eru tölfræðilegir
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útreikningar til að færa sönnur fyrir þeim staðhæfingum sem koma í kaflanum

á eftir. Sjötti kafli fer svo í að greina niðurstöður og skila þeim til lesanda á

skýran hátt.
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2. Flugsamgöngur

Það var þann 17. desember árið 1903 sem tveir bræður, Orville og Wilbur

Wright, flugu fyrstu flugvélinni en það flug var aðeins 37 metrar. Það er ekki

löng vegalengd miðað við þann fjölda metra sem fólk flýgur í dag á degi

hverjum, en einhversstaðar verða góðir hlutir að byrja. Þarna voru þeir Wright

bræður að taka „stökk“ sem átti eftir að breyta miklu í þróun samgangna (Air

Transport Action Group, 2012). Sá möguleiki að geta ferðast með flugvélum á

milli staða hefur aukist gífurlega síðan þeir Wright bræður tóku fyrsta flugið.

Árið 2011, nærri hundrað árum síðar, ferðuðust meira en 2,8 milljarðar farþega

með flugfélögum heimsins samtals um 5,1 billjón kílómetra (ATAG, 2012).

Sá möguleiki að geta ferðast með flugi er líklega mikilvægasta nýsköpun í

samgöngum á 20. öldinni. Fjöldi þeirra sem nýta sér að geta flogið á milli staða

á ferðum sínum, stuttum sem löngum, hefur aukist mikið á síðustu áratugum.

Nú til dags þegar fólk ætlar sér að ferðast á milli staða eru flugsamgöngur

orðnar mjög algengur ferðamáti, þá sérstaklega þegar ferðalagið er lengra en

500 kílómetrar. Flest flugfélög bjóða upp á öruggt, þægilegt og áreiðanlegt flug

um heim allan, þar sem farþegar nýta sér fljótlega leið til þess að ferðast á milli

staða. Helsti ókostur þess að nýta sér flugsamgöngur er sá að hann er dýrari, þá

sérstaklega í stuttum flugum, auk þess sem umhverfisáhrif af flugi eru mikil

(Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert og Wanhill 2005).

2.1. Flug á Íslandi

Flugfélag Íslands var fyrsta flugfélagið á Íslandi, stofnað þann 22. mars 1919.

Flugfélagið stóð fyrir kaupum á fyrstu flugvélinni til Íslands sem fór í

jómfrúarflug sitt í september 1919. Félagið hélt úti flugsýningum og útsýnis-

flugi í tvö sumur en var síðan lagt niður. Í kjölfar þess að nýtt Flugfélag Íslands

var stofnað árið 1928 var farið í fyrsta farþegaflugið milli Reykjavíkur og

Akureyrar, með viðkomu á Ísafirði og Siglufirði. Ekki var líftími þess félags

mikið lengri en fyrra Flugfélags Íslands, þar sem félagið hætti starfsemi árið

1931. Flugfélag Akureyrar var stofnað árið 1937 en svo var ákveðið að breyta

nafninu í Flugfélag Íslands árið 1940. Það var þá þriðja flugfélagið sem hét
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Flugfélag Íslands og má segja „allt er þegar þrennt er“ vegna þess að það félag

lifir enn í dag og var haldið upp á 75 ára afmæli þess árið 2012 (Flugsafn

Íslands, 2013).

Loftleiðir hf. var stofnað þann 10. mars 1944 fyrir tilstilli þeirra Alfreðs

Elíassonar, Kristins Olsen og Sigurðar Ólafssonar, en upphaflega áttu þeir

stærstan hlut í félaginu vegna þess að Loftleiðir yfirtók flugvél sem þeir þrír

höfðu upprunalega keypt (Jakob F. Ásgeirsson, 2009, bls. 30-32). Það var

Flugfélag Íslands sem fór í fyrsta millilandaflugið til Skotlands árið 1945 og

Loftleiðir fóru í sitt fyrsta millilandaflug 1946 til Ameríku. Flugfélag Íslands

hóf síðan áætlunarflug milli Íslands, Bretlands og Danmerkur árið 1946 og

nýttu sér þá leiguflugvélar í eigu Scottish Airlines en eignuðust svo sína eigin

millilandaflugvél árið 1948. Loftleiðir hinsvegar fengu sína fyrstu

millilandaflugvél árið 1947 en hún flaug með farþega vestur um haf. Mikil og

hröð þróun átti sér stað í flugvélakosti sem í boði var og kepptust flugfélögin

tvö við að fylgja þeirri þróun. Árið 1973 sameinuðust Flugfélag Íslands og

Loftleiðir undir nafninu Flugleiðir (Flugsafn Íslands, 2013).

Frá og með árinu 1987 settu Flugleiðir þá stefnu að byggja upp

Keflavíkurflugvöll sem svokallaða skiptistöð og gerir það fyrirkomulag

flugvöllum kleift að standa undir eftirspurn á fleiri áfangastaði. Með því eykst

tíðni flugferða meira en heimamarkaðurinn einn og sér gæti staðið undir . Með

þessari stefnubreytingu náðu Flugleiðir að byggja upp leiðakerfi sem tengdi

saman hálfan þriðja tug áfangastaða í Evrópu og N-Ameríku. Það varð til þess

að um 85% aukning varð á flugferðum til og frá Íslandi á árunum 1994-2000.

Stóran þátt í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað á Keflavíkurflugvelli má

rekja beint til þeirrar eftirspurnar erlendra ferðamanna um að sækja Ísland heim

vegna þess að flugfélagið bauð upp á flug til Íslands, sem og flug í gegnum

Keflavíkurflugvöll. Mikil landkynning hefur verið fyrir Ísland erlendis auk

þess sem hagkvæmt er fyrir ferðamenn að ferðast hingað (Ólafur Rastrick,

2012, bls. 5-14).
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2.2. Akureyrarflugvöllur

Akureyrarflugvöllur er millilandaflugvöllur sem á sér talsvert langa sögu en

flugvöllurinn var formlega tekinn í notkun í desember 1954. Reglubundið

áætlunarflug milli Akureyrar og Reykjavíkur hófst formlega árið 1937. Þá var

annaðhvort lent á flugvellinum á Melgerðismelum í Eyjafirði eða sjóflugvélum

lent á Akureyrarpolli (ISAVIA, 2013a). Flugbraut Akureyrarflugvallar var í

upphafi um 1.000 metra löng en hún hefur lengst töluvert á liðnum áratugum

og einnig hefur allur aðbúnaður á flugvellinum batnað töluvert (Njáll Trausti

Friðbertsson, 2005, bls. 10). Árið 1955 var flugbrautin til að mynda lengd í

1.400 metra og svo í 1.565 metra árið 1961 og klárað var að malbika brautina

árið 1968 en það tók tvö sumur að klára það. Síðan liðu 10 ár þangað til

flugbrautin var lengd í 1.940 metra en það var árið 1978 (Georg Ólafur

Tryggvason, 2013).

Það var svo árið 2009 sem hún var lengd úr 1.940 metrum í 2.400 metra með

150 metra öryggissvæðum á hvorum enda til að auka möguleika á að taka á

móti flugvélum í millilandaflugi. Af öðrum endurbótum má nefna að ný

flugstöð var tekin í notkun árið 1961, hefur hún verið stækkuð tvisvar og voru

verulegar endurbætur gerðar árið 2000. Þannig að nú í dag getur flugstöðin

tekið á móti allt að 400 manns í einu (ISAVIA, 2013a).
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Samkvæmt tölum sem teknar voru saman úr árlegri útgáfu ISAVIA um

flugtölur (ISAVIA, 2013b) má sjá að farþegum í áætlunarflugi um

Akureyrarflugvöll hefur fjölgað en með tveimur áberandi dýfum eins og sjá má

á mynd 1 sem sýnir heildarfjölda farþega (bæði komu- og brottfararfarþega)

um Akureyrarflugvöll á árunum 1994-2012.

Mynd 1 - Heildarfjöldi farþega um Akureyrarflugvöll

Heimild: ISAVIA, 2013b.

Fjöldi farþega jókst til muna þegar opnað var fyrir samkeppni í innanlandsflugi

sem hófst í júlí árið 1997. Þar kepptust Flugfélag Íslands og Íslandsflug um

farþega á flugleiðum innanlands. Þessari samkeppni lauk síðan í apríl árið 2000

og þannig dróst saman farþegafjöldi um Akureyrarflugvöll, sem útskýrir fyrri

dýfuna á mynd 1 (Njáll Trausti Friðbertsson, 2005, bls 5-6). Seinni dýfuna sem

er árið 2008 má svo útskýra af hruni fjármálakerfisins á Íslandi í október sama

ár.

Miklir möguleikar eru fyrir flugvelli á fjarlægum stöðum sem lítið hefur verið

flogið til líkt og um Akureyrarflugvöll, meðal annars vegna þess að þeir eru

líklegir til að vera staðsettir á litlum eða vannýttum markaði. Einnig geta slíkir

staðir búið yfir hinum ýmsu náttúruauðæfum sem eru vannýtt, svo sem

jarðefnaeldsneyti eða ríkum fiskimiðum. En þetta eru ekki einu auðæfin sem

geta leynst á fjarlægum stöðum, því þar geta einnig verið auðæfi fyrir
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ferðaþjónustu svo sem strendur, falleg náttúra, ferkst loft og vatn eða

hugsanlega fögur fjöll og eyjar. Þessi auðæfi mætti lengi telja og er

mismunandi eftir hverjum stað fyrir sig hvar þau liggja. Þau auðæfi sem

náttúran hefur að geyma geta reynst mikilvæg í ferðaþjónustu og skapað störf á

hinum ýmsu sviðum (Halpern og Bråthen, 2012 bls. 8). Með bættum aðstæðum

fyrir ferðamenn má auka aðdráttarafl flugvalla sem getur orðið til þess að fleiri

flugfélög sjái sér hag í því að fljúga um hann með reglubundnum hætti. Þannig

getur boltinn farið að rúlla og með fjölgun gesta koma auknar tekjur sem hægt

er að nota til að bæta aðstæður enn meira og styrkja stoðir þess

ferðamannastaðar sem um ræðir. Þróun í flugfarþegaflutningum og þróun á

háttum ferðamanna við móttöku þeirra haldast því að mörgu leyti hönd í hönd

(Bieger og Wittmer, 2006, bls. 43-44).

2.3. Akureyri og millilandaflug

Millilandaflug um Akureyrarflugvöll hefur verið þó nokkuð í gegnum árin og

hefur hingað til farið sífellt vaxandi. Úrval Útsýn og Samvinnuferðir-Landsýn

buðu seint á síðustu öld upp á borgarferðir í beinu flugi frá Akureyri. En

flugfélögin þurftu að hætta að bjóða upp á þær ferðir einkum vegna þess hversu

erfitt reyndist að fá flugvélar í þessi verkefni (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Jón

Gestur Helgason, 2010, bls. 20).

Eftir árið 2000 hófust viðræður við ýmsa aðila um millilandaflug milli

Akureyrar og Evrópu. Air Greenland fór að bjóða upp á áætlunarflug milli

Akureyrar og Kaupmannahafnar árið 2003 en aðeins um nokkurra mánaða

skeið. Í maí 2006 hóf Iceland Express áætlunarflug milli Akureyrar og

Kaupmannahafnar (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Jón Gestur Helgason, 2010,

bls. 21-22).

Millilandaflug um Akureyrarflugvöll getur hugsanlega veitt erlendum

mörkuðum greiðari aðgang að áfangastað sem myndi annars kosta ferðamenn

aukalega að heimsækja. Aftur á móti er orðið dagljóst að með millilandaflugi

um Akureyrarflugvöll opnast ný leið inn í landið með fjölda nýrra möguleika í

ferðaþjónustu (Eyrún Jenný Bjarnadóttir, 2010, bls. 43). Mikið hefur verið gert

til þess að reyna að gera millilandaflugið varanlegra og þar má nefna, eins og
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áður hefur komið fram, lengingu flugbrautarinnar árið 2009. Rannsóknir

Redondi, Malighetti og Paleari (2013) á erlendum flugvöllum sýna að tengsl

eru á milli flugumferðar og efnahagslegrar þróunar svæðisins í kringum

flugvöllinn. Þannig að mikilvægt er að hugsa vel út í þau jákvæðu áhrif sem

millilandaflugið hefur á svæðið í kringum Akureyrarflugvöll.

2.3.1. Air Greenland

Air Greenland hóf að lenda á Akureyri á för sinni til og frá Kaupmannahöfn

þann 28. apríl 2003. Þessi nýjung opnaði þann möguleika fyrir fólk að ferðast

beint til Akureyrar frá Kaupmannahöfn (Akureyri 2003, 25. apríl). Air

Greenland flaug tvisvar sinnum í viku alveg þangað til að tilkynnt var að

flugfélagið myndi hætta áætlunarfluginu þann 1. desember 2003. Helstu

ástæður fyrir því að ákveðið var að fella flugið niður voru að væntingar sem

Air Greenland höfðu, gengu ekki eftir, hvorki í fjölda farþega né í

fraktflutningum. Einnig kom til skjalanna að Iceland Express hafði tekið þá

ákvörðun að fjölga sínum ferðum til Kaupmannahafnar frá Keflavík um

helming, sem og að Icelandair hafði lækkað verulega verð á farmiðum sínum á

flugleiðinni milli Keflavíkur og Kaupmannahafnar (Akureyri 2003, 10.

nóvember).

Ákvörðun Air Greenland um að hætta að lenda á Akureyrarflugvelli á för sinni

til Kaupmannahafnar olli miklum vonbrigðum en talið var að markaðssetning

Air Greenland á erlendum mörkuðum hefði gengið hægt og illa. Í kjölfar þess

gekk illa að selja ferðamönnum flug með flugfélaginu (Njáll Trausti

Friðbertsson, 2005, bls. 9)

2.3.2. Iceland Express

Fyrsta ferðin á vegum Iceland Express frá Akureyri til Kaupmannahafnar var

farin þann 30. maí 2006 og var svo flogið tvisvar sinnum í viku í kjölfar þess.

Iceland Express bauð upp á flug fram í desember það ár en ákvað þá að gera

hlé á millilandaflugi um Akureyrarflugvöll yfir vetrartímann (Eyrún Jenný

Bjarnadóttir og Jón Gestur Helgason, 2010, bls. 22). Síðan hófst reglubundið

flug yfir sumartímann tvisvar í viku að undanskyldum árunum 2011 og 2012.

Á þeim árum var einungis flogið einu sinni í viku yfir sumartímann.
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Ástæður þess að Iceland Express gat hafið áætlunarflug um Akureyrarflugvöll

voru að flugfélagið hafði staðið sig vel í markaðsstarfi í Danmörku og taldi

fýsilegt að bjóða upp á flug fyrir Dani beint til Akureyrar. Vegna breytinga á

flugflota Iceland Express var þessi hugmynd möguleg (Njáll Trausti

Friðbertsson, 2006)

WOW air tók svo í októbermánuði 2012 yfir alla flugáætlun Iceland Express.

Ákveðið var að fljúga samt einungis undir merkjum WOW air (WOW air,

2012).

Samkvæmt talsmanni WOW air stendur ekki til að fljúga til né frá Akureyri

sumarið 2013 (Fanney Marín, þjónustufulltrúi hjá Iceland Express, vefpóstur,

13. mars 2013).

Icelandair bauð upp á tengiflug um Akureyrarflugvöll fjórum sinnum í viku

sumarið 2012 og var þá í samkeppni við Iceland Express að einhverju leyti.

Samkvæmt upplýsingum frá Þjónustuveri Icelandair stendur til að fljúga í

tengiflugi um Akureyrarflugvöll sumarið 2013. Um er að ræða flug frá 6. júní –

15. september, tvisvar sinnum í viku, á fimmtudögum og sunnudögum til

Kaupmannahafnar með millilendingu á Keflavíkurflugvelli (Þjónustuver

Icelandair, vefpóstur, 15. mars 2013).

Önnur bein millilandaflug eru á dagskrá um Akureyrarflugvöll þetta árið, til

dæmis var flogið með leiguflugi til Færeyja og Dublin í mars 2013. Einnig

verður um áætlunarflug að ræða milli Akureyrar og Grænlands frá mars til

september einu sinni til tvisvar í viku. Ferðaskrifstofan Transun í Bretlandi er

svo með á áætlun að hafa fimm ferðir til Akureyrar frá Bretlandi í október og

nóvember 2013 (Hjördís Þórhallsdóttir, Flugvallarstjóri Akureyrarflugvallar,

vefpóstur, 18. mars 2013).
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Eins og mynd 2 sýnir, eru miklar sveiflur í fjölda millilandafarþega sem ferðast

um Akureyrarflugvöll og endurspeglar það vel brokkgengna sögu

millilandaflugs um völlinn.

Mynd 2 - Millilandafarþegar um Akureyrarflugvöll

Heimild: ISAVIA, 2013b.

Þessar sveiflur er einkum hægt að skýra með mismunandi framboði á

millilandaflugi á milli ára. Sem dæmi má taka að árið 2003 var mikil aukning í

millilandaflugi, en á því ári var Air Greenland með fast áætlunarflug eins og

áður hefur komið fram. Aftur árið 2006 er gífurleg uppsveifla sem útskýrist af

því að Iceland Express hóf áætlunarflug sitt í maí árið 2006. Árið 2009 fær að

líða fyrir efnahagskreppuna sem reið yfir heiminn og hafði neikvæð áhrif á

flesta atvinnustarfsemi, sem og eftirspurn eftir afþreyingu. Hinsvegar voru

áhrif efnahagskreppunnar á ferðaþjónustu fyrst og fremst jákvæð hér á landi

ólíkt flestum öðrum atvinnugreinum. Hinsvegar hefur sú eftirspurn sem skapast

hefur eftir flugsamgöngum reynst vera mjög sterk og þrátt fyrir miklar

niðursveiflur tók einungis um 18 mánuði fyrir millilanda- og fraktflug að ná

sömu hæðum og fyrir efnahagskreppuna 2008 (Pearce, 2012, bls. 3).

Hvað varðar mynd 2 þá er ástæða samdráttar í millilandaflugi árin 2011 og

2012 sú að framboð á millilandaflugi dróst saman vegna þess að Iceland
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Express ákvað að fækka flugum úr því að fljúga tvisvar sinnum í viku í að

fljúga einungis einu sinni í viku.

Þegar skoðað er fjölda bæði heildar- og millilandafarþega um

Akureyrarflugvöll á árunum 1994-2012 má glögglega sjá hversu lítill hluti af

heildarfarþegafjölda um völlinn eru millilandafarþegar.

Mynd 3 - Heildar- og millilandafarþegar um Akureyrarflugvöll á árunum 1994-2012

Heimild: ISAVIA, 2013b

Ef meðaltal hlutdeildar millilandafarþega í heildarfarþegafjölda er skoðað frá

árinu 1994 til 2012 þá er það einungis 3,4%. Hlutfall millilandafarþega var

hæst árið 2010 en náði þá í 7,7% en var aftur á móti lægst árin 2000 og 2001

eða 0,7%.

Millilandaflug um Akureyrarflugvöll hefur að mestu leyti verið yfir

sumartímann. Þó er einnig áhugi ferðamanna á ferðum yfir vetrartímann. Í

könnun sem Lusine Margaryan og Nikolay Zherdev (2011) lögðu fyrir

færeyska skíðamenn sem voru á ferðalagi á Akureyri í mars 2011, kom meðal

annars fram að meirihluti aðspurðra eða 42% voru til í að heimsækja

Norðurland aftur um vetur. Athygli vekur að um það bil 35% voru til í að

heimsækja svæðið aftur að sumri til. Mjög jákvætt er að sjá að 97,1%
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aðspurðra höfðu mikinn áhuga á að koma aftur (Lusine Margaryan og Nikolay

Zherdev, 2011, bls. 42). Í könnun sem gerð var á vegum

Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála árið 2010 var sama hlutfall aðspurðra sem

hafði áhuga á því að koma aftur á Norðurland að vetri til eða 42%. Einnig í

þeirri könnun kom skýrt fram að flestir höfðu áhuga á því að heimsækja

Norðurland aftur á öðrum árstíma en sumri (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og

Edward H. Huijbens, 2011 bls. 62).

2.4. Kannanir á vegum Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála

2009-2012

Rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur staðið að könnunum meðal allra

millilandafarþega í áætlunarflugi um Akureyrarflugvöll öll sumur síðan 2009.

Með könnununum er ætlað að varpa ljósi á ferðavenjur, neyslumynstur og

upplifun erlendra ferðamanna, sem og kortleggja ferðamynstur þeirra um

Norðurland.

2.4.1. Þátttakendur

Kannanir Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála hafa öll árin verið gerðar meðal

fullorðinna farþega í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll og hefur svarhlutfall

verið eins og tafla 1 sýnir:

Tafla 1 - Svarhlutfall kannana á Akureyrarflugvelli 2009-2012

Heimild: Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens, 2012, bls 27.

Svarhlutfall er reiknað með tilliti til þeirra sem ferðuðust með maka eða

fjölskyldu, þar sem þeir fengu eitt blað til að fylla út (Eyrún Jenný Bjarnadóttir

og Edward H. Huijbens, 2012, bls 27).

Könnun Svör Svarhlutfall
2009 415 43,5%
2010 398 51,0%
2011 397 49,0%
2012 596 48,0%
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2.4.2. Helstu niðurstöður

Helstu niðurstöður úr könnununum fjórum eru að mörgu leyti keimlíkar. Þar

sem farþegar eru að meðaltali vel menntaðir einstaklingar búsettir í Danmörku.

Aðrar þjóðir sem eru í grennd við Danmörku eiga líka hlutdeild í farþegafjölda,

svo sem Svíþjóð, Þýskaland og Bretland. Líklega hefði hlutdeild Breta aukist

ef áform Iceland Express um að fljúga einnig beint frá Akureyri til London

sumarið 2010 hefðu ekki verið blásin af. Þar sem í flestum tilvikum var flogið

beint til Danmerkur ætti dreifing farþega ekki að koma mikið á óvart.

Athyglisvert er að draga fram þá staðreynd að þegar farþegar ferðast um

Akureyrarflugvöll dvelja þeir mun lengur á Norðurlandi, sem ætti að gefa

nokkuð góðan grunn fyrir auknu flugi um flugvöllinn. Meðalgistinóttafjöldi

þessara fjögurra kannana er 7,45 nætur. Rannsókn Ferðamálaráðs Íslands frá

árinu 2004 sýndi að meðalgistinóttafjöldinn væri mun minni eða 1,8 nætur

(Ferðamálaráð Íslands, 2004). Þegar teknar eru saman tölur frá Hagstofu

Íslands um meðaldvalarlengd erlendra ferðamanna á Norðurlandi, á sömu árum

og kannanir Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála voru gerðar, má sjá að

meðalgistinóttafjöldi er aðeins 1,5 nætur (Hagstofa Íslands, 2013). Sú

staðreynd að ferðamenn sem koma í beinu millilandaflugi dvelji lengur á

Norðurlandi getur reynst þeim sem leigja gistipláss mjög vel og er þar af

leiðandi mjög jákvætt fyrir þau fyrirtæki sem þessir ferðamenn nýta þjónustu

sína hjá. Einnig eru þetta mjög góðar niðurstöður fyrir ferðaþjónustu á

Norðurlandi þar sem tækifæri til tekjusköpunar aukast því lengur sem

ferðamennirnir dvelja í landshlutanum.

Þeim ferðamönnum sem velja að gista á hótelum fjölgar stöðugt milli ára á

kostnað gistingar hjá vinum eða ættingjum. Þessa þróun má að einhverju leyti

útskýra með tilkomu tengiflugs Icelandair vegna þess að samkvæmt

könnuninni frá árinu 2012 er stærstur hluti þeirra sem gista á hótelum farþegar

tengiflugs Icelandair. Farþegar í beina flugi Iceland Express gista í lang mestu

mæli annað hvort hjá vinum/ættingjum eða í sumarhúsum. Gisting ferðamanna

á hótelum hefur þannig aukist til muna á þeim fjórum árum sem

Rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur gert kannanir á Akureyrarflugvelli.

Hlutfall gistinga ferðamanna á hótelum var um 30% árið 2009 og hefur aukist í

43% árið 2012 á meðan gisting hjá vinum/ættingjum hefur farið úr 29,6% árið
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2009 í tæp 20% árið 2012 (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Jón Gestur Helgason,

2010; Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens, 2011; Edward H.

Huijbens og Jón Gestur Helgason, 2011; Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Edward

H. Huijbens, 2012).
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3. Gisting á Akureyri

Þegar fólk ferðast til höfuðstaðs Norðurlands er fjöldinn allur af möguleikum

til gistingar. Í rannsóknum á vegum Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála kemur

fram að erlendir ferðamenn gista í mestu mæli annaðhvort á hótelum eða hjá

vinum eða ættingjum, eins og sagði að ofan. Á undanförnum árum hefur

hinsvegar dregið úr þeim fjölda sem gistir hjá vinum eða ættingjum en sá fjöldi

sem gistir á hótelum aukist (Eyrún Jenný Bjarnadóttir og Edward H. Huijbens,

2012, bls. 66). Fjölbreytni gististaða á Akureyri er mikil þar sem hægt er að

leigja allt frá ódýrum svefnpokaplássum og upp í dýr hótelherbergi. Ferðamenn

velja sér þá tegund gistingar sem hentar þeim hverju sinni.

3.1. Framboð gistirýma 1999-2011

Þegar skoðað er framboð gistirýma frá árinu 1999 og fram til ársins 2011 má

sjá töluverða fjölgun þeirra á mynd 4.

Mynd 4 - Framboð gistirýma á Akureyri

Heimild: María Helena Tryggvadóttir, 2013

Stöðuga aukningu má sjá á árunum 2005 til 2009 en svo kemur stórt stökk

2010 og 2011 sem útskýrist helst af tilkomu nýrra gististaða með mörg

gistirými til leigu. Sem dæmi um það má nefna að í júní 2011 opnaði á
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Akureyri nýtt Icelandair hótel með um 240 gistirýmum í 99 herbergjum og að

auki hefur verið mikil gróska í litlum gistiheimilum á undanförnum árum.

Yfir sumartímann eykst fjöldi gistirýma töluvert, ástæða þeirrar aukningar er

að einstaka gistiheimili er einungis nýtt á sumrin og má þar nefna heimavist

Verkmennta- og Menntaskólans á Akureyri, en hún er nýtt sem hótel yfir

sumarmánuðina.

Mynd 5 - Fjöldi gistirýma á Akureyri eftir mánuðum 1999-2011

Heimild: María Helena Tryggvadóttir, 2013.

Eins og sjá má á mynd 5 eru sumarmánuðirnir júní, júlí og ágúst langstærstir

þegar kemur að fjölda gistirýma. Meðaltal sumarmánaðanna þriggja er um 40%

af heildarframboði gistirýma á ári, sem telst nú frekar mikið þar sem þessir

mánuðir eru einungis þriðjungur úr ári. Hver sumarmánuður er þá með um

13% gistirýma af ári. Meðalaukning milli maí og júní þegar tekin eru öll árin

saman er um 79%.
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3.2. Gistinætur erlendra ferðamanna á Akureyri 1998-2011

Eins og sjá má á mynd 6 hefur fjöldi gistinótta erlendra gesta á Akureyri verið í

stöðugum vexti síðan árið 2002, að einu ári undanskyldu. Þessi þróun er mjög

jákvæð fyrir ferðaþjónustu á Akureyri sem og í nærsveitum.

Mynd 6 - Fjöldi gistinótta erlendra gesta á Akureyri 1998-2012

Heimild: María Helena Tryggvadóttir, 2013 og Hildur Kristjánsdóttir, 2013.

Gistiskýrslur gefa góða mynd af þeim fjölda sem nýtir sér keypta gistingu á

hverju tímabili fyrir sig.

Mynd 7 - Gistinætur erlendra gesta á Akureyri 1998-2012

Heimild: María Helena Tryggvadóttir, 2013 og Hildur Kristjánsdóttir, 2013.
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Eins og glögglega má sjá á mynd 7 hér á undan eru sumarmánuðirnir júní, júlí

og ágúst lang stærstir þegar litið er á gistinætur erlendra ferðamanna á Akureyri

á undanförnum árum. Þó að sumarmánuðirnir séu stærstir er ekki hægt að líta

framhjá þeirri þróun að gistinóttum fjölgar að meðaltali í öllum mánuðum

ársins á undanförnum árum. En stefnan verður að vera áframhaldandi fjölgun

gistinótta og þá sérstaklega yfir vetrarmánuðina.

Þegar mæla á dvalarlengd ferðamanna er fjöldi gistinótta ekki fullkominn

mælikvarði, ástæður þess eru einkum þrjár:

1. Erlendir ferðamenn gista hjá vinum eða ættingjum.

2. Erlendir ferðamenn gista þar sem gisting er ekki skráð niður,

svo sem á óskipulögðum tjaldsvæðum eða í skálum á hálendinu.

3. Erlendir ferðamenn gista þar sem um er að ræða svarta atvinnu-

starfsemi.

Þess vegna er betra að leggja spurningar fyrir ferðamenn um dvalartíma þeirra

til þess að áætla meðal dvalartíma erlendra ferðamanna (Ásgeir Jónsson, Njáll

Trausti Friðbertsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2006, bls. 14). Þegar fjöldi

gistinótta er tekinn beint úr tölum Hagstofu Íslands getur verið að þær tölur séu

ekki nákvæmar vegna þeirra þriggja atriða sem nefnd eru hér að ofan. Því getur

verið að dvalartími erlendra ferðamanna sé lengri en gistinóttaskýrslur segja til

um. Að þessu leyti eru niðurstöður rannsókna Rannsóknarmiðstöðvar

ferðamála áhugaverð vísbending um mögulegan hag gistiþjónustu á Akureyri

af beinu millilandaflugi um Akureyrarflugvöll.
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4. Flug og Gistinætur

4.1. Tilgangur og markmið

Þegar rannsóknir eru gerðar er alltaf markmiðið að auka þekkingu á ákveðnum

hlut eða viðfangsefni. Í þessu tilviki er ætlunin að auka þekkingu á kauphegðun

erlendra ferðamanna sem koma í beinu millilandaflugi til Akureyrar. Nánar

tiltekið er markmið þessarar rannsóknar að skoða hvort erlendir ferðamenn sem

koma með millilandaflugi um Akureyrarflugvöll nýti sér að einhverju leyti þá

gistingu sem er í boði á Akureyri á meðan á dvalartíma stendur.

4.1.1. Framkvæmd rannsóknar

Rannsóknin fór þannig fram að höfundur hafði samband við hótel og

gistiheimili á Akureyri og óskaði eftir að fá upplýsingar um gistinætur erlendra

ferðamanna fyrir sumrin 2011 og 2012. Samkvæmt tölum fengnum frá

Akureyrarstofu (María Helena Tryggvadóttir, verkefnastjóri ferðamála hjá

Akureyrarstofu, vefpóstur 22. janúar 2013) um fjölda gistirýma á Akureyri

kom í ljós að í september 2012 voru í boði 721 gistirými með 1.746 rúmum.

Höfundur hafði samband við þau hótel og gistiheimili sem höfðu fleiri en 10

gistirými til að sækjast eftir tölum um gistinætur erlendra ferðamanna. Þegar

upp var staðið náði höfundur til hótela og gistiheimila sem samanlagt höfðu

798 rúm í 326 gistirýmum sem er um 45,7% af þeim gistiplássum sem voru í

boði á Akureyri.

Til þess að reyna að skilja hugsanlega fylgni gistinótta erlendra ferðamanna á

hótelum og gistiheimilum og fjölda farþega í beinu millilandaflugi þarf að

reyna að aðgreina þá ferðamenn sem ferðast með millilandaflugi og þá

ferðamenn sem ferðast með öðru móti til Akureyrar, svo sem með rútum eða

bílaleigubílum. Þeirri aðgreiningu verður reynt að ná með því að bera saman

nákvæmar dagsetningar á millilandaflugum um Akureyrarflugvöll og

gistinætur á þeim hótelum og gistiheimilum sem höfundur fékk upplýsingar

frá. Þannig má sjá hvort aukning er á gistinóttum á þeim dögum sem

millilandaflug var í boði á Akureyrarflugvelli.



20

4.2. Samanburður á flugdagsetningum og gistinóttum

4.2.1. Sumarið 2011

Til þess að reyna að sjá hvort fylgni sé á milli flugdagsetninga um

Akureyrarflugvöll og gistinótta á hótelum sýnir mynd 8 hvernig rauntölur um

gistinætur þróuðust samkvæmt samanteknum þeim tölum sem höfundur fékk á

hótelum og gistiheimilum á Akureyri.

Mynd 8 - Gistinætur erlendra ferðamanna sumarið 2011

Sjá má að í júní fer sumarið rólega af stað en síðan 7. júlí er toppur sumarsins

þar sem flestar gistinætur eru skráðar. Vel má sjá að júlí er stærsti mánuðurinn

eins og kemur einnig fram í tölum frá Hagstofu Íslands, eins og mynd 7 sýnir

einnig.
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Þegar nánar er rýnt í það tímabil sem Iceland Express flaug um

Akureyrarflugvöll má sjá hvernig þróun gistinótta er með tilliti til dagsetninga

þeirra fluga.

Mynd 9 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í júní 2011

Eins og sjá má á mynd 9 voru aðeins tvö millilandaflug um Akureyrarflugvöll í

júní 2011. Ef tekið er meðaltal af breytingu í gistinóttafjölda milli dagsins fyrir

flugdag og svo á flugdaginn sjálfan má sjá að í júní dregst gistinóttafjöldi á

flugdögum saman um 12,1% og staðalfrávikið 4,1%. Staðalfrávik segir til um

hversu langt að meðaltali tölurnar eru frá meðaltalinu og því hærra sem

staðalfrávikið verður, því meiri dreifing er í gögnunum.

Mynd 10 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í júlí 2011
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Í júlí má hinsvegar sjá töluverða fjölgun gistinótta á flugdögum miðað við

daginn fyrir flugdag að undanskyldum einum degi sem er síðasti

millilandaflugdagur í júlí. Aukning gistinótta á flugdegi er að meðaltali 10,8%

og staðalfrávikið 25,9% sem gefur til kynna þær miklu sveiflur sem eru milli

fjölda gistinótta á flugdögum.

Mynd 11 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í ágúst 2011

Þegar ágúst gengur í garð má sjá á mynd 11 að í fyrstu heldur hann töluvert í

við júlí í fjölda gistinótta en svo upp úr miðjum mánuðinum fer að draga úr

fjölda gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum. Þessi þróun

er í takt við það að síðasta millilandaflug sumarsins er einmitt 20. ágúst. Þó sjá

megi að gistinóttum fækkar á flugdegi miðað við daginn á undan á tveimur

flugdögum af þremur. Þá er greinilegt að upp úr miðjum ágúst fer erlendum

ferðamönnum að fækka mikið á hótelum og gistiheimilum á Akureyri. Að

meðaltali dragast gistinætur á flugdögum saman um 1,4% í ágúst með 5,5%

staðalfráviki. Í töflu 2 má svo sjá samantekt á gistinóttum sumarsins 2011.

Tafla 2 - Gistinætur úrtaks sumar 2011
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4.2.2. Sumarið 2012

Þegar sumarið 2012 er skoðað í heild sinni má sjá miklar sveiflur í fjölda

gistinótta yfir allt sumarið eins og mynd 12 ber með sér, þó að helstu topparnir

séu í júlí og eitthvað inn í ágúst eins og sumarið á undan. Gistinóttum hefur

fjölgað töluvert frá sumrinu 2011 og má hugsanlega rekja það að einhverju

leyti til þeirrar fjölgunar millilandafluga sem tengiflug Icelandair hafði í för

með sér.

Mynd 12 - Gistinætur erlendra ferðamanna sumarið 2012

Líkt og sumarið 2011 fer fjöldi gistinótta erlendra ferðamanna dvínandi þegar

líður á ágúst.
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Þegar rýnt er síðan betur í hvern mánuð fyrir sig má sjá nærmynd af því

hvernig þróun gistinótta hagar sér á flugdögum.

Mynd 13 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í júní 2012

Mynd 13 sýnir júní 2012 og má sjá að oft er aukning á gistinóttum miðað við

daginn á undan flugdegi þegar flugdagur er sama dag. Þetta er að

undanskyldum þremur flugdögum í júní þar sem gistinóttum á flugdegi fækkar

miðað við daginn á undan. Sú fjölgun gistinótta á flugdögum sem á sér stað í

júní 2012 er að meðaltali 7,9% með staðalfrávikið 21,1% sem gefur til kynna

að um talsverða fjölgun gistnótta á flugdögum miðað við gistinóttafjöldann

daginn á undan sé að ræða. Það má sjá mun frá júní 2011 þar sem

gistinóttafjöldinn dróst saman á flugdegi en aftur á móti eykst gistinóttafjöldinn

á flugdegi í júní 2012. Gistinóttum fjölgar að meðaltali þegar líður á mánuðinn

sem er töluverð breyting frá því í júní árið 2011 þar sem gistinóttafjöldinn helst

á svipuðu róli þar til fram í júlí.
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Í júlí 2012 voru flest millilandafarþegaflug á mánuði í sögu

Akureyrarflugvallar þar sem var flogið 19 daga af þeim 31 sem eru í júlí. Þarna

má sjá mikla fjölgun gistinótta yfir mánuðinn allan, sem og í júlí 2011, nema

hvað fjöldi gistinótta hefur aukist til muna milli ára. Þegar meðaltalið er tekið

af breytingu gistinóttafjölda á flugdegi og degi fyrir flugdag má sjá samdrátt

um 0,2% í júlí 2012 og staðalfrávikið 18,4%. Sem þýðir að í júlí 2012 var mikil

dreifing á fjölda gistinótta á flugdögum.

Mynd 14 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í júlí 2012
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Ágúst fylgir júlí fast á hæla með fjölda gistinótta en svo líkt og árið 2011 fer að

draga úr gistinóttafjölda um miðjan mánuðinn sem og að flugdögum fækkar.

Samdráttur í gistinóttum á flugdögum í mánuðinum er að meðaltali 2% með

staðalfrávikið 17,2% sem enn og aftur sýnir hversu mikið flökt er á aukningu

og samdrætti gistinótta á flugdögum.

Mynd 15 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í ágúst 2012
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Ólíkt sumrinu 2011 voru einnig millilandaflug með farþega í september árið

2012. Ástæða þess er einungis sú að enn var í boði tengiflug á vegum

Icelandair út mánuðinn. September heldur áfram með þá þróun sem byrjaði í

ágúst, að gistinóttum fækkar enn frekar í heildina. En í þremur tilvikum af níu

má sjá fjölgun gistinótta milli dagsins fyrir flugdag og gistinótta á flugdegi.

Mynd 16 - Flugdagsetningar miðað við gistinætur erlendra ferðamanna í september
2012
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gistinóttafjölda daginn á undan að meðaltali um 6,1%, enn er staðalfrávikið

hátt eða 24,5% enda mikið flökt í mánuðinum. Í töflu 3 má svo sjá samantekt á

gistinóttum sumarsins 2012.

Tafla 3 - Gistinætur úrtaks 2012

Þegar skoðaðar eru gistinætur flugdaga í því úrtaki hótela og gistiheimila sem

höfundur náði til má sjá þá miklu aukningu sem var á milli sumars 2011 og

0

50

100

150

200

250

01
.0

9.
12

03
.0

9.
12

05
.0

9.
12

07
.0

9.
12

09
.0

9.
12

11
.0

9.
12

13
.0

9.
12

15
.0

9.
12

17
.0

9.
12

19
.0

9.
12

21
.0

9.
12

23
.0

9.
12

25
.0

9.
12

27
.0

9.
12

29
.0

9.
12

Flugdagsetningar miðað við
gistinætur erlendra ferðamanna í

september 2012
02.09.12

06.09.12

09.09.12

13.09.12

16.09.12

20.09.12

23.09.12

27.09.12

30.09.12

Flugdagsetningar

Gistinætur flugdaga Gistinætur ekki flugdaga
Samtals 19.499 16.106
Meðaltal 348 264
Staðalfrávik 170 169

Sumar 2012



28

2012 (töflur 2 og 3). Samtals tölurnar skila mun fleiri gistinóttum á flugdaga

árið 2012, aðallega vegna þess hversu mikið fleiri flug voru sumarið 2012. Það

sem er hinsvegar áhugavert er að meðalgistinóttafjöldi á dag er orðinn töluvert

hærri 2012 og bendir það ennfremur til að fleiri ferðamenn hafi gert sér ferð til

Akureyrar og nýtt sér gistiaðstöðu hótela eða gistiheimila. Þessi niðurstaða er

merkileg ein og sér en einnig rennir hún stoðum undir niðurstöðu úr skýrslu

Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála frá 2012, en sú niðurstaða var að farþegar

sem koma í beinu millilandaflugi um Akureyrarflugvöll dveljast að meðaltali

lengur á svæðinu í kringum flugvöllinn.

4.2.3. Fylgni flugs og gistingar

Við tölfræðilega útreikninga gagnanna voru eftirfarandi aðferðir notaðar: óháð

t-próf (e. independent sample T-test) til að skoða hvort marktækur munur væri

á meðaltali gistinótta á flugdögum og á þeim dögum sem ekki var flogið. Þar

voru marktektarmörk sett α = 5%. Einnig var reiknaður fylgnistuðull Pearsons

til þess að sjá hversu sterkt samband væri á milli fjölda farþega í

millilandaflugi og fjölda gistinótta á sama degi. Nánar verður vikið að þeim

reikningum síðar, en þá var einnig var reiknaður fylgnistuðull gistinótta á

flugdögum Iceland Express og flugdögum Icelandair til að fá samanburð á

kauphegðun þessara tveggja hópa sumarið 2012.

Þegar framkvæmt var óháð t-próf á gistinóttum sumarið 2011 með gistinætur

erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum á flugdögum annars vegar og

hins vegar gistinætur erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum á þeim

dögum sem ekki var flogið voru settar fram tilgátur:

 Núlltilgáta: Það er ekki munur á gistinóttum erlendra ferðamanna á

flugdögum og gistinóttum erlendra ferðamanna á þeim dögum sem ekki

er flogið.

 Rannsóknartilgáta: Það er munur á gistinóttum erlendra ferðamanna á

flugdögum og hins vegar gistinóttum erlendra ferðamanna á þeim

dögum sem ekki er flogið.

Úr útreikningum óháðs t-prófs sumarsins 2011, milli gistninótta á flugdögum

og gistinótta á þeim dögum sem var ekki flogið, kom að vendigildið við 5%
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marktektarmörk var 1,995 og t-gildið -0,394 þannig að núlltilgátan er rétt,

vegna þess að vendigildið er hærra en útreiknaða t-gildið. Því má með 95%

vissu segja að ekki sé marktækur munur á gistinóttum erlendra ferðamanna á

flugdögum annars vegar og hins vegargistinóttum erlendra ferðamanna á þeim

dögum sem ekki var flogið sumarið 2011. Ástæðu þess að ekki er marktækur

munur á þessum breytum má hugsanlega finna í því hversu fá millilandaflugin

voru sumarið 2011 og einnig vegna þeirrar staðreyndar, sem bent var á í

skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála fyrir sumarið 2012, að flestir þeir

sem fljúga í beinu flugi með Iceland Express nýta sér helst gistingu hjá vinum

og vandamönnum eða í sumarbústöðum (Eyrún J. Bjarnadóttir og Edward H.

Huijbens, 2012, bls. 66-67).

Þegar samskonar óháð t-próf er gert við sumarið 2012 er hinsvegar annað upp á

teningnum sem sýnir að við 5% marktektarmörk er vendigildið = 1,98, p-gildið

= 0,0085 og t-gildið = 2,68. Með þessu má sjá að vendigildið er lægra en t-

gildið og þýðir það að hægt sé að segja með 95% vissu að það sé jákvæður

marktækur munur á gistinóttum erlendra ferðamanna á flugdögum annars vegar

og hins vegar gistinóttum erlendra ferðamanna á þeim dögum sem ekki er

flogið.

Tafla 4 - Yfirlit yfir niðurstöður úr útreikningum á gistinóttum erlendra ferðamanna á
flugdögum á móti gistinóttum erlendra ferðmanna á þeim dögum sem ekki var flogið.

Í töflu 4 hér að ofan má sjá samantekt á niðurstöðum úr útreikningum óháðs t-

prófs á gistinóttum á flugdögum og gistinóttum á þeim dögum sem ekki var

flogið.

Þegar skoðað er meðaltal fjölgunar gistinótta erlendra ferðamanna á öllu

landinu yfir sumartímann 2011-2012 má sjá að um 12,6% aukningu er að ræða

(Hagstofa Íslands, 2013). Þegar þessar tölur eru bornar saman við aukningu

gistinótta á Akureyri á sama tíma, sem var 14,8%, (Hildur Kristjánsdóttir,

Hagstofa Íslands, vefpóstur, 15. apríl 2013) má sjá að um meiri aukningu er að

ræða á Akureyri en heildaraukningin á öllu landinu. Með þessum tölum má

2011 Niðurstaða 2012 Niðurstaða
T-gildi = -0,394 2,678
Vendigildi = 1,995 1,981

T-gildið er lægra en vendigildið
og því ekki marktækur munur.

T-gildið er hærra en vendigildið
og því er marktækur munur.

Gistinætur erlendra ferðamanna á flugdögum á móti gistinóttum erlendra ferðamanna á
dögum sem ekki var flogið
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renna stoðum undir að þarna spili inn í auknar flugferðir um Akureyrarflugvöll

yfir sumarið 2012 þegar Icelandair bauð upp á tengiflug sitt. Fjölgun gistinótta

erlendra ferðamanna á þeim hótelum og gistiheimilum sem höfundur náði til

var um 56,9% milli sumarsins 2011 og 2012. Reiknuð jákvæð fylgni milli flugs

og gistingar skýrir þannig að hluta þessa aukningu og styrkir það enn stoðir

þess að með aukinni flugumferð aukast gistinætur erlendra ferðamanna á

hótelum og gistiheimilum.

4.2.4 Pearsons fylgni

Þegar teknar eru saman tölur um fjölda erlendra farþega í millilandaflugum um

Akureyrarflugvöll og þær bornar saman við fjölda gistinótta á hótelum og

gistiheimilum samdægurs má reikna út fylgnistuðul Pearsons til að sjá hvort

um marktæka fylgni sé að ræða.

Á myndum 17 og 18 má sjá formúlu fyrir fylgnistuðul Pearsons og einnig þá

útreikninga sem áttu sér stað þegar reiknuð var fylgni milli fjölda erlendra

farþega í millilandaflugi og gistinóttafjölda erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum sama dag sumarið 2011.

Mynd 17 - Formúla fyrir fylgnistuðul Pearsons

Þar sem X = Fjöldi erlendra flugfarþega sumarið 2011, Y = Fjöldi gistinótta

erlendra ferðamanna sumarið 2011, X = Meðalfjöldi millilandafarþega

sumarið 2011 og Y = Meðalfjöldi gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum sumarið 2011.

Mynd 18 - Útreikningar á fylgni milli fjölda farþega í millilandaflugi og fjölda gistinótta
erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum
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Sumarið 2011 reiknaðist fylgni fjölda erlendra farþega í millilandaflugi um

Akureyrarflugvöll og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum á sama degi r = 0,32 og p-gildi = 0,37. Við uppsett

marktektarmörk α = 0,05 má sjá að p-gildið er hærra en marktektarmörkin og

er niðurstaðan þá að ekki er um marktæka fylgni að ræða milli fjölda erlendra

farþega í millilandaflugum og fjölda gistinótta erlendra ferðamanna á sama

degi sumarið 2011. Þetta þýðir að sumarið 2011 þegar nánast einungis var

millilandaflug Iceland Express í boði var ekki marktæk fylgni milli fjölda

farþega í þeim flugum og gistinóttum á hótelum og gistiheimilum á Akureyri.

Á mynd 19 má svo sjá fylgni fjölda erlendra flugfarþega og gistinótta erlendra

ferðamanna á hótelum og gistiheimilum sumarið 2011.

Mynd 19 - Fylgni fjölda erlendra flugfarþega og gistinótta sumarið 2011

Þar sem fylgni mælist á bilinu 0 til 1 er um jákvæða fylgni að ræða en á bilinu -

1 til 0 um neikvæða fylgni að ræða. Þegar skoðuð eru tengls varðandi

fylgnistuðla er eftirfarandi góð þumalputtaregla: (Calkins, 2005)

 Fylgni 0,9 til 1,0 - Mjög mikil tengsl

 Fylgni 0,7 til 0,9 - Mikil tengsl

 Fylgni 0,5 til 0,7 - Meðalmikil tengsl

 Fylgni 0,3 til 0,5 - Lítil tengsl

 Fylgni minni en 0,3 - Mjög lítil eða engin tengsl

Þegar sömu aðferðum er beitt til að reikna út fylgni milli fjölda erlendra

flugfarþega og gistinótta erlendra ferðamanna sumarið 2012 má sjá marktæka
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jákvæða fylgni vegna þess að p-gildi = 0,0062 er lægra en marktektarmörkin α

= 0,05 og fylgnistuðull Pearsons = 0,36, þar af leiðandi má segja að um

marktæk tengsl sé að ræða. Hugsanlega hefur þessi breyting á fylgni milli ára

orðið vegna þess að Icelandair hóf tengiflug sitt sumarið 2012 og nýta þeir

farþegar sem fljúga í þeim flugum sér frekar gistingu á hótelum og

gistiheimilum. Formúlu sem notuð var við útreikninga á fylgnistuðul Pearsons

má sjá á mynd 20 sem og útreikninga.

Mynd 20 - Formúla fyrir Pearsons r og útreikningar fyrir fylgni milli fjölda erlendra
flugfarþega og gistinótta erlendra ferðamanna sumarið 2012

Þar sem X = Fjöldi erlendra flugfarþega sumarið 2012, Y = Fjöldi gistinótta

erlendra ferðamanna sumarið 2012, X = Meðalfjöldi millilandafarþega

sumarið 2012 og Y = Meðalfjöldi gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum sumarið 2012.
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Eins og mynd 21 sýnir þá er jákvæð fylgni á milli fjölda erlendra flugfarþega

og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum vegna þess að

punktarnir raðast líkt saman og einnig má sjá að línan vísar upp á við sem þýðir

að um jákvæða fylgni er að ræða.

Mynd 21 - Fylgni fjölda erlendra flugfarþega og gistinótta á hótelum og gistiheimilum
sumar 2012

Tafla 5 - Fylgni fjölda erlendra farþega og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og
gistiheimilum sumrin 2011 og 2012

Tafla 5 sýnir samantekt yfir helstu reikniniðurstöður í fylgniprófum milli

erlendra farþega og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum.

Þegar flug Iceland Express og Icelandair sumarið 2012 eru aðgreind og reiknuð

er fylgni fjölda farþega hvers flugfélags fyrir sig og borið saman við fjölda

gistinótta erlendra ferðamanna sama dag og flogið er, má sjá hvort munur sé á

hegðun ferðamanna eftir því með hvoru flugfélaginu þeir ferðast.

0

50

100

150

0 100 200 300 400 500 600 700

Er
le

nd
ir 

fa
rþ

eg
ar

Gistinætur

Fylgni fjölda erlendra flugfarþega og
gistinótta á hótelum og gistiheimilum

sumar 2012

2011 Niðurstaða 2012 Niðurstaða
Marktektarmörk α = 0,05 0,05
P-gildi = 0,37 0,062
Pearson's r= 0,32 0,36

Fylgni fjölda erlendra farþega og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum sumrin 2011
og 2012

P-gildið er hærra en α og þar af
leiðandi er ekki marktæk fylgni
þarna á milli.

P-gildi er lægra en α og þar af
leiðandi er marktæk fylgni
þarna á milli.
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Mynd 22 - Fylgnistuðull fjölda erlendra farþega Iceland Express og gistinótta erlendra
ferðamanna sumarið 2012.

Þar sem X = Fjöldi erlendra flugfarþega með Iceland Express sumarið 2012, Y

= Fjöldi gistinótta erlendra ferðamanna sumarið 2012, X = Meðalfjöldi

millilandafarþega Iceland Express sumarið 2012 og Y = Meðalfjöldi gistinótta

erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum sumarið 2012.

Fylgnistuðull Pearsons reiknast r = 0,011 og p-gildið = 0,98 sem þýðir að við

marktektarmörk α = 0,05 er ekki marktæk fylgni milli fjölda erlendra farþega í

áætlunarflugi Iceland Express og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum sumarið 2012 vegna þess að p-gildið er hærra en

marktektarmörkin.

Mynd 23 - Fylgnistuðull fjölda erlendra farþega Icelandair og gistinótta erlendra
ferðamanna sumarið 2012

Þar sem X = Fjöldi erlendra flugfarþega Icelandair sumarið 2012, Y = Fjöldi

gistinótta erlendra ferðamanna sumarið 2012, X = Meðalfjöldi

millilandafarþega Icelandair sumarið 2012 og Y = Meðalfjöldi gistinótta

erlendra ferðamanna á hótelum og gistiheimilum sumarið 2012.

Hinsvegar er fylgnistuðull Pearsons r = 0,35 og p-gildið = 0,0087 fyrir fjölda

flugfarþega Icelandair og gistinótta erlendra ferðamanna á hótelum og

gistiheimilum sem þýðir að um jákvæða marktæka fylgni þarna á milli er að
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ræða vegna þess að p-gildið er lægra en sett marktektarmörk α = 0,05. Þessir

útreikningar sýna að þegar flug Iceland Express og flug Icelandair eru aðgreind

má sjá að farþegar í flugum Icelandair nýta sér marktækt meira gistingu á

hótelum og gistiheimilum.
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5. Niðurstöður

Ef fyrst er tekið sumarið 2011 þá var aðeins um 10 millilandaflug um

Akureyrarflugvöll að ræða og þá einungis flug Iceland Express til

Kaupmannahafnar að undanskyldu einu flugi til Ljubljana í Slóveníu, sem

ferðaskrifstofan Nonni Travel stóð fyrir. Við framkvæmd óháðs t-prófs kom í

ljós að ekki var um marktækan mun að ræða á gistingum erlendra ferðamanna

á hótelum og gistiheimilum á flugdögum annars vegar og hins vegar á þeim

dögum sem ekki var flogið, eins og sjá má á töflu 4. Þó að í júlí megi sjá, við

beinan samanburð á flugdagsetningum og gistinóttum, fjölgun gistinótta á

flugdegi þá er samkvæmt óháðu t-prófi ekki marktækur munur á sumrinu í

heild sinni. Þegar reiknuð var fylgni milli fjölda farþega í millilandaflugi um

Akureyrarflugvöll og nýttra gistiplássa samdægurs sást að sumarið 2011 var

ekki marktæk fylgni milli þessara breyta eins og tafla 5 sýnir. Því má draga

ályktanir af því að ástæður þess séu að margir af þessum farþegum nýttu sér

gistingu hjá vinum og ættingjum.

Sumarið 2012 hefur að mörgu leyti aðra sögu að segja, þar er um að ræða flug

Iceland Express eins og sumarið áður, nema hvað um færri flug var að ræða.

Nýjungin sem kom sumarið 2012 var að Icelandair bauð upp á tengiflug við

Keflavíkurflugvöll og jók það mikið fjölda ferðamanna sem hafði tök á því að

kíkja norður í land. Þegar framkvæmt var óháð t-próf fyrir sumarið 2012 kom

út töluvert hagstæðari útkoma fyrir hótel og gistiheimili þar sem útkoma t-

prófsins sýndi að jákvæður marktækur munur væri á gistinóttum á flugdögum

og gistinóttum á þeim dögum sem ekki var flogið, eins og sjá má á töflu 4.

Þetta segir að gistinóttafjöldi er meiri á flugdögum en á dögum sem ekki er

flogið, sem er mjög jákvætt. Einnig sýndi fylgnipróf jákvæða marktæka fylgni

milli fjölda erlendra farþega í millilandaflugum um Akureyrarflugvöll og fjölda

gistinótta sama dag og flogið var, eins og sjá má á töflu 5.

Þessi munur á prófunum milli sumranna 2011 og 2012 sýnir að þegar aðeins

um var að ræða nokkur flug Iceland Express yfir sumarið 2011 var það ekki í

marktæku mæli að skila sér til hótela og gistiheimila á Akureyri. Mikil aukning

verður síðan sumarið 2012 þegar Icelandair bætir við tengiflugi sínu við
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Keflavíkurflugvöll og má þá sjá marktækan mun á gistinóttum á flugdögum og

á þeim dögum sem ekki var flogið. Út frá þessu má með sanni segja að hagur

hótela og gistiheimila á Akureyri aukist þegar millilandaflug um

Akureyrarflugvöll eykst. Vert er að benda á að hagur hótela og gistiheimila

eykst marktækt meira þegar um er að ræða tengiflug við Keflavíkurflugvöll

heldur en beina flug Iceland Express. Þennan mun má, eins og áður hefur

komið fram, mögulega skýra af þeim fjölda ferðamanna í beinum flugum

Iceland Express sem nýtir sér gistingu hjá vinum, ættingjum eða aðra gistingu

sem í boði er og kemur þar af leiðandi ekki inn á hótel og gistiheimili eins og

virðist vera hjá þeim sem ferðast með tengiflugi Icelandair. Sá hópur nýtir sér

greinilega hótel og gistiheimili í mun meiri mæli en sá hópur sem flýgur beint

með Iceland Express.

Sú fjölgun gistinótta sem átti sér stað milli sumars 2011 og 2012 á landinu öllu

er merkileg en mun merkilegra er sú umframaukning sem hefur orðið á

gistinóttum á Akureyri milli sömu ára yfir sumartímann. Sú staðreynd að

meðalaukning hafi orðið meiri á Akureyri en á landinu öllu gefur tilefni til að

spyrja af hverju það kann að stafa. Niðurstöður benda til þess að þessi

umframaukning sé að einhverju leyti auknum millilandaflugum um

Akureyrarflugvöll sumarið 2012 að þakka. Þegar allt er tekið saman má sjá að

hagur hótela og gistiheimila er nokkur af aukningu millilandaflugumferðar um

Akureyrarflugvöll.

Þessi rannsókn hefur sínar takmarkanir þar sem vel getur verið að ferðamenn

sem koma með flugi gisti ekki á hótelum og gistiheimilum þann dag sem flugið

er, en gista mögulega einhvern tímann á sínu ferðalagi á hótelum eða

gistiheimilum á Akureyri. Einnig takmarkast rannsóknin sökum þess hve mikill

fjöldi kemur til Akureyrar með öðrum ferðamáta en flugi. Þá er möguleiki á

ítarlegri rannsóknum til að greina þar á milli og taka fleiri breytur með inn í

reikninga.
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6. Umræður

Það er ljóst að hagur hótela og gistiheimila á Akureyri vænkast við aukið

millilandaflug um Akureyrarflugvöll. Þetta staðfestist á því að skoða mun á

sumrum 2011 og 2012 þar sem mikil aukning á flugumferð skilaði sér í

auknum fjölda gistinótta á hótelum og gistiheimilum á Akureyri.

Við val á efni kom mikið til greina en höfundur hefur alltaf haft áhuga

flugvélum og ferðamennsku. Töluverð umræða um millilandaflug hefur átt sér

stað hérna á Akureyri, ekki síst í kringum lengingu flugbrautarinnar við

Akureyrarflugvöll árið 2009. Höfundi hefur alltaf þótt það mjög áhugaverður

möguleiki að geta flogið til útlanda beint frá Akureyri, nú eða í tengiflugi við

Keflavíkurflugvöll. Sérstaklega í ljósi þeirrar aukningar á álögum á þeim

útgjöldum sem fólk þarf að láta af hendi við að koma sér til Keflavíkur til þess

eins að geta ferðast til útlanda. Í kjölfar þessara hugsana fór í gang sú pæling

um hvað þarf að vera til staðar svo millilandaflug um Akureyrarflugvöll geti

verið raunhæfur kostur. Þjónusta við ferðamenn verður að vera til staðar og

ferðamenn til í að koma og skoða landið, sem og að íslenskir ferðamenn verða

að vera áhugasamir um að nýta sér þann möguleika að geta ferðast erlendis

beint úr heimabyggð. Til þess að grundvöllur sé fyrir því að millilandaflug

gangi upp telur höfundur að samfélagið í kringum flugvöllinn þurfi að njóta

ágóða af þeim ferðamönnum sem um hann ferðast. Þannig kviknaði sá áhugi að

skoða tengslin milli millilandafluga og gistinóttafjölda á hótelum og

gistiheimilum. Það var til þess að reyna að sjá hvort hótel og gistiheimili nytu

aukins arðs af því millilandaflugi sem væri um Akureyrarflugvöll.

Ferðaþjónusta er eins og áður hefur komið fram sú grein í atvinnulífinu sem

virðist hafa komið vel undan kreppuárum undanfarið, en margt skýrir það og er

það utan efni þessa verkefnis. Akureyri og Norðurland hefur ekki farið varhluta

af velgengni ferðaþjónustu undanfarinna ára, til dæmis með uppbyggingu

ferðaþjónustu í kringum Mývatn og á Húsavík. Ýmiss konar möguleikar eru

fyrir ferðaþjónustu á Akureyri þar sem bærinn býr yfir mörgum perlum sem

vert er fyrir ferðafólk að skoða. Sem dæmi má nefna uppbyggingu í

Lystigarðinum á Akureyri sem fól meðal annars í sér byggingu kaffihúss í
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hjarta garðsins og er það eitt af þeim mörgu verkefnum sem vel hefur verið

staðið að. Einnig hefur trú manna á uppgangi í ferðaþjónustu orðið til þess að

hótel og hótelkeðjur sjá aukna möguleika í því að staðsetja sig á Akureyri, sem

dæmi um það má nefna Icelandair hótel sem opnaði í júní 2011. Lengi má auka

við og bæta þætti tengda ferðaþjónustu en ávallt verður að gæta þess öryggis að

umhverfi spillist ekki í kjölfarið.
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