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Útdráttur 

Í ritgerð þessari verður byrjað að fara yfir eina þekktustu kenningu í efnum um bættar 

samgöngur og áhrif þess. Einnig verður farið yfir nokkrar rannsóknir og niðurstöður 

þeirra. Kaflarnir þar á eftir skiptast eftir samgöngubótunum sem farið verður yfir í 

þessari ritgerð og sveitarfélaginu sem þær samgöngubætur eiga að ýta undir lífvænleika 

í. Landeyjahöfn á t.a.m. ýta undir lífvænleika í sveitarfélaginu Vestmannaeyjum. Helstu 

þættir sem skoðaðir voru í hverju sveitarfélagi samhliða samgöngubótunum voru 

atvinnuvegir, mannfjöldi, kynjadreifing, meðalaldur og þróun húsnæðismarkaðs.  

Markmið þessarar ritgerðar er því að færa rök fyrir því að bættar samgöngur hafi jákvæð 

áhrif á lífvænleika samfélaga. Rannsóknir leiddu í ljós að íbúaþróun á Akranesi, í 

Vestmannaeyjum og í Fjallabyggð tók jákvæðum breytingum eftir að bættum 

samgöngum var komið á. Áhugavert var að sjá að bæði í Vestmannaeyjum og í 

Fjallabyggð var konum á barnseignaraldri, þ.e. aldrinum 19-35 ára, og börnum á 

aldrinum 0-5 ára að fækka töluvert á ári fyrir komu samgöngubótanna. Eftir opnun 

Landeyjarhafnar og Héðinsfjarðarganga hefur fækkun í þessum tveimur aldurshópum 

tekið enda og er þeim nú að fjölga töluvert í báðum samfélögunum.  Atvinnulíf í öllum 

sveitarfelögunum efldist töluvert og hefur vöxtur ferðaþjónustu átt þar töluverðan 

hluta, allavega í Vestmannaeyjum og Fjallabyggð. Hvað varðar húsnæðismarkað þá 

seljast nú fleiri eignir í öllum þremur sveitarfélögunum en seldust áður en 

samgöngubótunum var komið á. Að mati höfundar má sjá skýr jákvæð merki á 

lífvænleika sveitarfélagana þriggja. Af þessum niðurstöðum dregur höfundur þar með 

ályktun um að bættar samgöngur hafi jákvæð áhrif á lífvænleika samfélaga, að minnsta 

kosti til skamms tíma. 
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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessara skrifa er að skoða áhrif bættra samganga á lífvænleika 

samfélaga. Lífvænleiki samfélaga verður skoðaður út frá nokkrum þáttum samfélagsins, 

en eru þeir helstu atvinnuþróun, íbúaþróun, aldursdreifing og húsnæðismarkaður. Í 

fyrsta kafla verður farið yfir kenningar og rannsóknir þar sem áhrif bættra samgangna 

hafa verið rannsökuð. Ýmsar samgöngubætur hafa orðið hér á landi síðustu áratugi en 

valdi höfundur þrjár af þeim. Þær samgöngubætur sem koma hér við sögu eru í fyrsta 

lagi Hvalfjarðargöng, en þá mun sveitarfélagið Akranes verið skoðað út frá þeim. Í öðru 

lagi er það Landeyjahöfn, en það er höfn sem styttir siglingaleið til Vestmannaeyja, og 

verður því samfélagið í Vestmannaeyjum skoðað út frá því. Þriðja og síðasta 

samgöngubótin sem skoðuð verður eru Héðinsfjarðargöng, en eru það jarðgöng sem 

tengja Siglufjörð og Ólafsfjörð í gegnum Héðinsfjörð sem liggur á milli sveitarfélaganna. 

Árið 2006 sameinuðust Siglufjörður og Ólafsfjörður í eitt sveitarfélag, Fjallabyggð, en 

það mun vera það sveitarfélag sem skoðað verður út frá þeim göngum. Í lokin verður 

svo svo áhrifin á samfélögin borin saman hins vegar við hvort annað en hins vegar við 

helstu kenningar og rannsóknir sem kynntar verða í fyrsta kafla. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenning Von Thünen 

Það var árið 1862 sem að þýski hagfræðingurinn Johan Heinrick von Thünen setti fram 

kenningu sína um hagkvæmustu staðsetningu, flutningskostnað og fjarlægð. Sú kenning 

er með þeim þekktustu í þessum fræðum. Líkan hans var af einangraðum 

þéttbýliskjarna sem væri umkringdur af sveitaþorpum í kringum sig. Öll matvæli í 

þéttbýliskjarnanum koma frá sveitaþorpunum í kring. Von Thünen gerði ráð fyrir því að 

þeir bændur sem væru búsettir í sveitaþorpunum nálægt þéttbýliskjarnanum myndu 

framleiða þær vorur sem væru þyngri og með hlutfallslega dýrari flutningskostnað. Þá 

myndu þeir bændur sem byggju fjær þéttbýliskjarnanum framleiða þær vörur sem væru 

þá fyrirferðalitlar og 

hlutfallslega ódýrar í 

flutningi.  Gefum okkur 

það að þéttbýliskjarninn 

sé Reykjavík, eins og 

gert er ráð fyrir á mynd 

1, þá myndu bændur í 

Hvalfirði sem dæmi 

framleiða mjólkurvörur. 

Þær eru hlutfallslega 

dýrari í flutningi og 

þyngri en margönnur 

framleiðsla. Bóndi á 

Egilstöðum myndi þá frekar vera með framleiðslu á nautgripum, en þá þarf að flytja svo 

sjaldan og því flutningskostnaðurinn mun minni en t.d. ef um væri að ræða mjólkurvöru. 

Von Thünen lét þau orð líka falla að framleiðslan væri þó misjöfn hjá hverjum og einum 

framleiðanda vegna mismunandi tegunda sem framleiddar væru og að aðferðir 

framleiðanda væri líklegast aldrei sú sama. 

Mynd 2 hér að neðan lýsir arði sem framleiðendur fá af sinni starfsemi m.v. fjarlægð 

frá þéttbýliskjarnanum. Að framleiða mjólkurvörur er s.s. arðbærast að því gefnu að 

framleiðandinn sé í stuttri fjarlægð frá kjarnanum. Eftir ákveðna fjarlægð verður 

Mynd 1: Flutningskostnaður og fjarlægð frá þéttbýliskjarna (Teikning 
höfundar). 
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arðbærara fyrir framleiðandann að framleiða korn í stað mjólkurvara. Brotnu línurnar á 

myndinni lýsa því þegar arðbærara verður að framleiða aðra vöru í stað vörunnar sem 

var arðbærust í styðstu fjarlægð frá kjarnanum. Fyrsta brotna línan frá vinstri sýnir t.d. 

að ef framleiðandi ákveður að flytja fjær kjarnanum, hægra megin við brotnu línuna, þá 

skilar það meiri hagnaði til hans að framleiða kornrækt í stað mjólkurvara eins og hann 

gerði áður, þegar hann bjó í styttri fjarlægð frá kjarnanum, þ.e.a.s. hægra megin við 

brotnu línuna. Rauða samfellda línan á myndinni sýnir þá tegund sem arðbærust er 

hverju sinni eftir fjarlægð frá kjarnanum.  

Von Thünen lét einnig í ljós að þeir 

framleiðendur sem fengu minni framlegð fyrir 

sína framleiðslu myndu leigja eða kaupa ódýrari 

lóð undir sína framleiðslu. Þegar talað er um 

framlegð hér, þá er átt við muninn á sölugengi 

vöru eða þjónustu og kostnaðinum við að 

framleiða sömu tilteknu vöru (Investopedia, 

2014).  Á mynd 3 má sjá feril sem lýsir 

greiðslugetu framleiðanda m.v. fjarlægð hans 

Mynd 2: Arðsemi af framleiðslu m.v. fjarlægð frá þéttbýliskjarna (Byggðir og búseta - Þéttbýlismyndun á 
Íslandi, 2002; Location in space, 1978). 

Mynd 3: Líkan Von Thunen af húsnæðisverði 
(Byggðir og búseta - 
Þéttbýlismyndun á Íslandi, 2002) 
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frá kjarnanum. Þeir sem hafa mikla greiðslugetu eru í styttri fjarlægð frá kjarnanum og 

öfugt. Markmið bættra samgangna er yfirleitt sú að stytta leið frá einu svæði til annars 

og koma á meira öryggi í umferðinni. Þegar bættum samgöngum er komið á þá verður 

það til þess að einstakt svæði og stundum öll svæðin færast í raun nær kjarnanum. Gott 

dæmi um þetta er t.d. þegar að Hvalfjarðargöngin voru sett á laggirnar. Þau styttu 

annars vegar vegalengdina frá Reykjavík til Akraness um 60 kílómetra og hins vegar 

vegalengdina frá Reykjavík til Borganess um 42 kílómetra og þar með hringveginn um 42 

kílómetra. Við það skv. Von Thünen þá verður leigu- og kaupverð á Akranesi hærra en 

það var fyrir göngin. Þeir sem eiga því lóðir þar nálægt geta nú eftir komu ganganna 

fengið hærri greiðslu fyrir lóðir sínar. Framleiðslan á vörunni sem framleidd var á 

svæðinu í nágrenni við Akranes gæti þó færst fjær kjarnanum núna þar sem framleiðsla 

á annarri vöru væri arðbærari á því svæði núna. Samkvæmt kenningu Von Thünen þá 

leiða bættar samgöngur til hærri fasteignaverðs á því svæði sem færist nær kjarnanum. 

Einnig lækkar flutningskostnaður og þar sem hann ræður mun starfsemin á hinum ýmsu 

stöðum breytast (Byggðir og Búseta – Þéttbýlismyndun á Íslandi, 2002). 

2.2 Vífill Karlsson 

Í rannsókn Vífils Karlssonar, hagfræðings, sem gerð var árið 2008 kom í ljós að bættar 

samgöngur leiddu til hærra húsnæðisverðs í sveitarfélögum innan ákveðinnar fjarlægðar 

frá kjarnanum. Kjarninn í þessu samhengi var höfuðborgarsvæðið. Bættar samgöngur í 

rannsókn hans voru í formi þess að þær stuðluðu að styttri vegalengd frá kjarnanum. Í 

sveitarfélögum sem voru í innan við 386 kílómetra frá kjarnanum  leiddu bættar 

samgöngur til hærra húsnæðisverðs. Í þeim sveitarfélögum sem voru í meiri fjarlægð en 

386 kílómetra frá kjarnanum lækkaði hins vegar húsnæðisverð við bættar samgöngur. 

Að jafnaði hækkaði húsnæðisverð í sveitarfélögum um 0,03% fyrir hvern kílómetra nær 

kjarnanum, en í sveitarfélögum sem voru í innan við 120 kílómetra fjarlægð frá 

kjarnanum hækkaði húsnæðisverð að jafnaði um 0,46% fyrir hvern kílómetra. Þessi 

rannsókn leiddi því í ljós að neikvætt samband er á milli bættra samgangna og 

húsnæðisverðs, en einnig að jaðaráhrif bættra samgangna eru mismunandi eftir 

fjarlægð frá kjarnanum (Vífill Karlsson, 2008). 

Í annarri rannsókn Vífils sem gerð var árið 2010 metur hann áhrif bættra samgangna 

á húsnæðismarkað mjög afskekktra staða sem teljast til endastöðva. Kjarninn í þeirri 
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rannsókn voru stórir þjónustukjarnar, svo sem höfuðborgarsvæðið og Akureyri. 

Niðurstöður leiddu í ljós að bættar samgöngur, sem voru af því tagi að fjarlægð frá 

kjarna styttist, leiddu til þess að staðbundið húsnæðisverð í sveitarfélögum í nálægð við 

kjarnann hækkaði. Vífill benti þó á að þó að fjöldi seldra eigna endurspegli einnig verð 

fasteigna svo að ekki var einungis horft til hærra húsnæðisverðs (Vífill Karlsson, 2010). 
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3 Akranes – Hvalfjarðargöng 

Það nes sem liggur á milli Hvalfjarðar og Leirárvoga tilheyrir svæði sem heitir Akranes. Á 

miðju nesinu trónir fjallið Akrafjall, en það er ein af þeim útivistarperlum sem Akranes 

hefur upp á að bjóða. Þann 1.janúar árið 1942 fékk Akranes kaupstaðarréttindi 

(Wikipedia, 2014a). 

3.1 Samgöngur 

Það var þann 11.júlí árið 1998 sem að svokölluð Hvalfjarðargöng voru vígð fyrir 

bílaumferð en það eru jarðgöng í Hvalfirði sem tengja saman Suðvesturland og 

Vesturland. Hvalfjarðargöngin eru mikil samgöngubót fyrir Skagamenn sem og íslenskt 

samfélag í heild en með þeim styttist annars vegar vegalengdin frá höfuðborginni til 

Borgarness um rúma 42 kílómetra og hins vegar vegalengdin frá höfuðborginni til 

Akraness um 60 kílómetra. Af því má leiða að stytting hringvegarins styttist í heild um 42 

kílómetra með göngunum. Gert var ráð fyrir að um 5000 bíltæki færu í gegnum göngin á 

dag og eru göngin 5.770 metrar að lengd og er rúmlega 65% af þeim undir sjó. Við 

opnun Hvalfjarðarganganna var ferðum skipsins Akraborgar hætt en það sigldi á milli 

Reykjavíkur, Akraness og Borgarness frá árinu 1879 og til opnunar Hvalfjarðarganganna, 

en ferðum til Borganess var þó hætt árið 1966 (Félag héraðsskjalavarða á Íslandi, 2013). 

Það gefur því augaleið að með Hvalfjarðargöngunum opnaðist nýr markaður fyrir 

Skagamenn þar sem vegalengdin að vinnumarkaði og skólavist styttist til muna og áfram 

mætti telja. 

Niðurstöður rannsóknarskýrslu á áhrifum Hvalfjarðarganganna, sem gefin var út árið 

2004, gaf til kynna að áhrif þeirra hafi verið í langflestum tilvikum jákvæð. Lækkun 

ferðakostnaðar, aukin fjölbreytni og öryggi á vinnumarkaði, aukið vöruúrval, 

sumarhúsum fjölgað eru einungis brot af þeim jákvæðu áhrifum sem hafa komið til 

vegna Hvalfjarðarganganna. Aukin tíðni afbrota á Vesturlandi er þó helsta neikvæða 

afleiðing ganganna (SSV og Vífill Karlsson, 2004). 

Á nýársdag árið 2006 komu líka önnur mikilvæg tímamót í samgöngumálum fyrir 

Skagamenn. Þann dag hóf Strætó bs. ferðir á milli Akraness og Reykjavíkur, en frá þeim 

degi hefur verið í boði yfir 80 ferðir á hverri viku þar á milli (Stætó, 2005). Til viðbótar 

hefur Akranesbær upp á að bjóða strætisvagna innanbæjar sem er ókeypis í. Einnig er 
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vegaleiðin milli höfuðborgarsvæðisins og Akraness yfirleitt aldrei ófær og ganga því 

samgöngur vel þar á milli (Regína Ásvaldsdóttir, 2014). 

Báðar þessar samgöngubætur hafa því haft jákvæð áhrif á lífvænleika 

Akraneskaupstaðar og eru líklegast stór hluti þess að jákvæð íbúafjöldaþróun hefur 

verið undanfarin ár, eins og sjá má á mynd 4 í kaflanum hér á eftir. 

3.2 Atvinnuvegir 

Einn af fyrstu vísunum að sjávarþorpi á Íslandi var þegar að meistari Brynjólfur 

Sveinsson hóf  útgerð sína frá Steinsvör á Akranesi um miðja sautjándu öld. Var hann 

biskup í Skálholti og var tilgangur útgerðarinnar að afla fjár til reksturs Skálholtsskóla. 

Frá stofnun útgerðar meistara Brynjólfs og til dagsins í dag hefur útgerð verið ein helsta 

meginstoð atvinnulífsins á Akranesi. Verslun og þjónusta hafa þó vaxið í að vera önnur 

helsta stoð atvinnulífsins á Akranesi, en það var árið 1864 sem Akranes varð löggiltur 

verslunarstaður. Það ár hófst verslun við Lambhúsasund en þjónaði hún á þeim tíma 

aðallega Skagamönnum og nánustu sveitum þar sem samgöngur til 

höfuðborgarsvæðisins voru takmarkaðar við sjó. Rétt fyrir byrjun tuttugustu aldarinnar 

var Akraneshreppi skipt í tvennt, hins vegar Ytri Akraneshrepp og annars vegar Innri 

Akraneshrepp. Aðalatvinnugreinarnar í Ytri  Akraneshreppi voru útgerð og verslun, en í 

Innri Akraneshrepp var landbúnaður við völd í atvinnulífinu. Það var svo árið 1958 sem 

að reist var sementsverksmiðja af ríkinu og var ákveðið að byggja hana á Akranesi, og 

hefur hún verið eina sementsverksmiðja Íslands alla tíð. Farið var í það að steypa 

göturnar í bæjarfélaginu og forvitnilegt er að geta þess að Akranes var meðal fyrstu 

sveitafélaganna til þess að leggja bundið slitlag á götur. „Bundið slitlag er fast 

vegyfirborð sem samanstendur annað hvort af malbiki, steinsteypu eða annars konar 

klæðningu“ (Wikipedia, 2014b). Með þessu varð iðnaður þriðja stoð atvinnulífsins í 

bæjarfélaginu en styrkti þetta einnig útgerðina af því að mikil endurnýjun hófst á 

fiskiskipaflotanum (Safnasvæðið á Akranesi, 2014). 

Undir lok áttunda áratugarins á tuttugustu öldinni og til aldamóta tuttugustu og 

fyrstu aldar tók atvinnulífið fyrir Skagamenn tvö blómaskeið ef það má orða svo. Fyrri 

blómaskeiðið var þegar járnblendiverksmiðjan á Grundartanga var byggð undir lok 

áttunda áratugarins. Seinni blómaskeiðið var svo þegar álver Norðuráls á Grundartanga 

var reist, en fyrsta kerið var gangsett í júní árið 1998, einungis mánuði áður en 
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Hvalfjarðargöngin voru vígð fyrir bílaumferð (Norðurál, 2014a). Grundartangi er 

staðsettur við norðanverðan Hvalfjörð og er í sextán kílómetra fjarlægð frá Akranesi 

(Byggðastofnun, 1990). Þessi stutta fjarlægð á milli Akraness og Grundartanga gerði 

Skagamönnum því auðveldlega kleift að sækja vinnu þar. Í dag er Norðurál stærsti 

vinnustaður á Vesturlandi en þar starfa um 600 einstaklingar. Til viðbótar starfa um 

1000 einstaklingar við þjónustu sem tengist starfsemi Norðuráls. Um 80% af 

starfsmönnum Norðuráls eru búsettir í nágrannasveitafélögum, þar með talið á 

Akranesi, í Borgarbyggð eða Hvalfjarðarsveit (Norðurál, 2014b). 

Lítum nú til kvótans á Akranesi. Ef skoðaðar eru tölur um heildarkvóta þar frá 

aldamótum 21.aldarinnar til dagsins í dag þá 

hefur hann að jafnaði verið um 4,36% á ári 

hverju. Þetta á einungis við ef litið er til 

kvótans út frá úthlutuðu aflamarki eftir 

heimahöfn í upphafi hvers fiskveiðiárs. Þetta 

segir því ekki til um hversu mikið er landað í 

höfninni heldur einungis hversu mikið bátar 

sem eru með Akranes með heimahöfn mega 

veiða, en ekki hversu mikið í raun þeir veiða. 

Hvað varðar löndun á botnfiskafla í 

Akraneshöfn þá hefur hún aukist um 10,2% á 

síðustu fjórum árum, eða jafnaði um 2,5% á 

ári. Löndun á uppsjávarafla hefur einnig 

aukist eða um 1,8% á síðustu sex árum í heildina litið. Þó að löndun á uppsjávarafla hafi 

ekki aukist jafn mikið og löndun á botnfiskafla þá hefur löndun á uppsjávarafla í 

tonnatali verið mun meiri en á botnfiskafla. Á síðustu sex árum hefur um 31.000 tonnum 

að jafnaði á ári verið landað af uppsjávarafla í Akraneshöfn en einungis um 1.164 

tonnum af botnfiskafla (Fiskistofa, 2014a; 2014b). Þetta gefur því ágæta mynd af 

umsvifum í sjávarútvegi á Akranesi.  

Frá því að byggð hófst á Akranesi hefur því sjávarútvegur og fiskvinnsla verið 

langstærsti hluti atvinnulífsins þar, en iðnaður, verslun og þjónusta eru þó 

atvinnugreinar sem hafa vaxið verulega í seinni tíð. Vert er þó að benda á það að nú til 

Tafla 1: Úthlutað aflamark hjá skipum með 
heimahöfn á Akranesi (Fiskistofa, 
2014c). 
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dags eru yfir þúsund einstaklingar sem búsettir eru á Akranesi en stunda vinnu og nám 

út fyrir bæjarfélagið, annað hvort á Grundartanga eða til höfuðborgarsvæðisins (Regína 

Ásvaldsdóttir, 2014). Þessi fjöldi hefði líklegast ekki verið svo hár ef ekki væri fyrir 

tilkomu Hvalfjarðarganganna. 

3.3 Mannfjöldi 

Hægt er að rekja sögu byggðar á Akranesi allt aftur til landnáms, eða um og eftir fyrstu 

ár Íslandsbyggðar árið 874. Voru það Írsku bræðurnir, Þormóður og Ketill Bresasynir, 

sem að námu þar land fyrst og er hægt að sjá áhrif frá Írum enn þann dag í dag víðsvegar 

um Akranes. Til að mynda má sjá fáein írsk örefni á Akranesi og þar í nágrenni, en 

síðustu fjórtán ár hefur verið haldin hátíð á Akranesi, sem hefur fengið nafnið „Írskir 

dagar“. Írskir dagar eru ávallt haldnir í júlímánuði ár hvert og er tilgangur þessara 

hátíðar að minnast Írsku arfleifðarinnar og gera Skagamönnum og gestum glaðan dag 

(Akranes, 2014a). 

Þann 1.janúar í ár var íbúafjöldi á Akranesi 6.699 manns og er það hæðsta íbúatala 

sem verið hefur á Akranesi frá því byggð hófst þar. Akranes er stærsta bæjarfélagið á 

Vesturlandi og hefur það farið vaxandi síðustu áratugi (Vesturland, 2014). Íbúafjöldinn 

óx hraðast á annars vegar árunum 1950 til 1960 og hins vegar á áratugunum1990 til 

2000. Frá árinu 1993 til ársins 1996 var íbúum Akraness að fækka að meðaltali um 50 

manns á ári. Árið 1996 stoppaði sú þróun en ástæða þess hefur líklegast verið sú að það 

ár hófust framkvæmdir á Hvalfjarðargöngunum (Wikipedia, 2014c). Árið eftir var einnig 

tekin fyrsta skóflustungan að álverinu sem reist var á Grundartanga. Á árunum eftir að 

Hvalfjarðargöngin opnuðust 1998 til dagsins í dag hefur íbúaþróun á Akranesi í heildina 
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Mynd 4: Mannfjöldi á Akranesi á árunum 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 2014a). 
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litið verið jákvæð eins og sjá má á mynd 4 hér að ofan. Eftir opnun Hvalfjarðarganganna 

árið 1998 jókst íbúafjöldi af krafti og hefur íbúum fjölgað að jafnaði um 98 einstaklinga á 

milli ára síðan þá. Annar drifkraftur sem spilar inn í þessa miklu fólksfjölgun á Akranesi 

er uppbygging atvinnustarfseminnar á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga, en eins og kom 

fram hér að ofan þá er mikill fjöldi starfsmanna Norðuráls búsettur á Akranesi. 

Framkvæmdir við stækkun álversins á Grundartanga hófust í maí árið 2004, og lauk 

þeim frakvæmdum tveim árum síðar, eða árið 2006. Það sést vel að þetta hafði mikil 

áhrif á íbúafjölda á Akranesi eins og mynd 4 að ofan gefur til kynna. Stækkunin fól í sér 

að framleiðslugeta álversins fór úr 60.000 tonnum á ári í 220.000 tonn. Framleiðslugeta 

fyrirtækisins fjórfaldaðist næstum því við þessa stækkun. Tölur í dag gefa til kynna að 

starfsmenn álversins séu um 600 manns og 65% eru búsettir á Akranesi eða um 390 

einstaklingar. Fyrir stækkunina unnu um 200 manns í álverinu og gefum okkur að sama 

hlutfall hafi verið búsett þá líka á Akranesi, eða um 130 manns. Með stækkuninni 

fjölgaði því störfum fyrir um 260 einstaklinga sem búsettir voru á Akranesi. (Norðurál, 

2002). Útreikningar höfundar leiddu það í ljós að um 40-45% hlutfall af vexti 

íbúaþróunar á Akranesi á árunum 1997-2006 má útskýra með komu álversins. Af því má 

leiða að ástæða þess að meiri en helmingur íbúa sem fluttust til Akraness á þessum 

árum væri vegna komu Hvalfjarðarganga. Með stækkun álversins árið 2006 fór íbúum á 

Akranesi að fjölga enn meira, en um 40% af þeim vexti má útskýra með stækkun 

álversins. Við útreikninga þessa var unnið með fjölda starfsmanna sem unnu við álverið 

fyrir og eftir stækkun, en einnig var fjöldi starfsmanna sem misstu vinnu sína við 

Sementsverksmiðjuna á Akranesi frádráttarbær frá þeim reikningum. Unnið var út frá 

því að helmingur þeirra starfsmanna sem misstu vinnu sína í Sementsverksmiðjunni 

hefði yfirgefið Akranes. Aðrar ástæður sem mögulega hafa haft áhrif á vöxt íbúaþróunar 

á Akranesi síðustu ár er lágt húsnæðisverð m.v. húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu, 

sterk staða Akraness í sjávartengdum greinum, sterkir innviðir á Akranesi og allar 

samgöngur til fyrirmyndar. Fróðlegt er að geta þess að í árlegri könnun Capacent hefur 

sveitarfélagið skorað hátt varðandi viðhorf íbúa til þjónustu bæjarfélaganna (Regína 

Ásvaldsdóttir, 2014). Þetta eru þó allt einungis dæmi en ástæður þess eru ef til vill mun 

fleiri. 
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Ef skoðuð eru gögn á árunum 1995 til 2012 um hversu margir fluttust til Akraness 

umfram þá sem 

fluttu þaðan á ári 

hverju þá hafa 

yfirleitt mun fleiri 

sest þar að en þeir 

sem flutt hafa 

burt.  Samkvæmt 

þessum gögnum 

hafa að meðaltali 

um 35 

einstaklingar flutt til Akraness umfram þá sem hafa horfið á brott á hverju ári frá 

árunum 1995 til 2012, og er það ágætur fjöldi m.v. stærð sveitafélagsins. 

Hvað varðar kynjadreifingu á Akranesi þá hefur fjöldi karla og kvenna verið frekar jafn 

síðustu fimmtán árin. Karlmennirnir eru þó í flestum tilvikum yfir heildina litið fleiri en 

konurnar. Ef mannfjöldanum á Akranesi er skipt upp í aldursflokka, þar sem hver flokkur 

inniheldur 10 ár, þá eru börn og unglingar á aldursbilinu 10-19 ára fjölmennasti 

flokkurinn. Sá aldurshópur sem hefur fjölgað mest í frá árinu 1998 eru einstaklingar á 

aldrinum 50-59 ára, en hefur þeim fjölgað  um 378 einstaklinga. Á sama tíma er sá 

aldurshópur sem fjölgað hefur minnst í einstaklingar á aldrinum 40-49 ára, ef einungis er 

litið til einstaklinga sem eru yngri en 90 ára. Eins og sjá má á mynd 6 þá hafa 
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Mynd 5: Aðfluttir umfram brottflutta á Akranesi á árunum 1995-2012 (Hagstofa 
Íslands, 2014b). 

Mynd 6: Aldursdreifing á Akranesi á árunum 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 2014a). 
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aldursflokkarnir sem innihalda einstaklinga yngri en 60 ára fjölgað hægt og rólega með 

árunum, og hefur því skapast meira bil á milli þeirra og eldri aldurshópanna.  

Frá árinu 1998 til ársins 2013 hafa karlar verið í meirihluta íbúa á Akranesi. Að jafnaði 

hafa þeir verið um 167 einstaklingum fleiri en konurnar á hverju ári á þessu tímabili. 

Einstaklingum á aldursbilinu 50-59 ára hefur fjölgað mest á þessum árum eða um 378 

einstaklinga. Einstaklingum eldri en 90 ára hefur fjölgað minnst á þessum tíma. Ef ekki 

eru teknir með einstaklingar sem eru yfir 70 ára þá hefur einstaklingum á aldursbilinu 

40-49 fjölgað minnst á þessum árum, eða einungis um 31 einstakling. Skoðum nú þróun 

á fjölda kvenna á barnseignaraldri, en að mati höfundar eru það konur á aldrinu 19-35 

ára, og fjölda barna undir 5 ára aldri. Á mynd 7 má sjá að í heildina litið er að fjölga í 

þessum flokkum. Frá árinu 1998 hefur konum á barnseignaraldri fjölgað um 12 á ári 

hverju og börnum undir fimm ára aldri að jafnaði um 9 á ári.   

Ef litið er til tekna út frá tekjuskatti á Akranesi þá er Akraneskaupstaður sextánda 

tekjuhæsta sveitarfélag á Íslandi. Árið 2009 var greiddur tekjuskattur einstaklinga á 

hvern íbúa að upphæð 298.288 krónur. Sú upphæð hafði á þremur árum, s.s. árið 2012, 

hækkað upp í 349.326 krónur, en það er um 20,5% hækkun. Eins og sjá má á töflu 2 hér 

að neðan þá eru tekjur á mann á Akranesi að nálgast tekjur á mann í höfuðborginni, 

Reykjavík. Til samanburðar má líta á vöxt verðbólgunnar frá árinu 2009 til 2012 og þá 

má sjá að í ársbyrjun 2009 var hún 16,36% en í árslok 2012 var hún 4,19%. „Verðbólga 

Mynd 7: Konur á barnseignaraldri og börn undir 5 ára aldri á Akranesi á árunum 1998-2014 (Hagstofa 
Íslands, 2014a). 
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er mæld sem breyting á vísitölu neysluverð en oftast er talað um verðbólgu síðustu 12 

mánaða, þ.e.a.s. ársverðbólgu (Landsbankinn, 2014).“ Verðbólgan skýrir því mesta 

hlutann af þessari hækkun tekna í Akraneskaupstað. 

Útsvar er veigamesti tekjustofn sveitarfélaga, en það er það sem dregið er af launum 

launþega ásamt tekjuskatti ríkisins. Útsvarsprósentan getur verið mismunandi eftir 

sveitarfélögum, en hún getur verið lægst 12,44% en hæst 14,48% skv. tekjustofnalögum 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Útsvarsprósentan í Akraneskaupstað hefur frá 

árinu 1998 ávallt verið í hámarki, eins og sést hér á mynd 8 að neðan. Þetta gefur til 

kynna að einstaklingur í vinnu í Akraneskaupstað hefur lægri skattleysismörk en þeir 

einstaklingar sem búsettir eru í sveitarfélögum með lægri útsvarsprósentu. „Með 

skattleysismörkum er átt við hve miklar launatekjur má hafa án þess að þurfa að greiða 

tekjuskatt og útsvar (Vísindavefur, 2008).“ 

Tafla 2: Greiddur tekjuskattur einstaklinga á hvern íbúa á árunum 2009-2012 (T24, 2014). 
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Mynd 8: Útsvarsprósentan í Akraneskaupstað frá árinu 1998-2014 (Samband íslenskra sveitafélaga, 
2014). 
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Atvinnuleysishlutfallið á Akranesi hefur verið frekar sveiflukennt síðasta áratuginn 

eins og mynd 9 gefur til kynna. Atvinnuleysi á Akranesi var mun minna í heildina litið 

fyrir efnahagskreppuna sem skall hér á land haustið 2008. Efnahagskreppan hafði meðal 

annars það í för með sér að atvinnuleysishlutfall á landinu öllu jókst til muna, þó meira í 

sveitarfélögum nær höfuðborgarsvæðinu, en þeirra sem voru lengra á landsbyggðinni. 

Ef litið er til atvinnuleysis í Borgarbyggð, sem er aðeins fjærri höfuðborginni en Akranes, 

sést að þar hækkar atvinnuleysishlutfallið ekki nærri jafn mikið eins og það gerði á 

 

Mynd 9: Atvinnuleysishlutfall í Mosfellsbæ, Borgarbyggð, Reykjavík og á Akranesi á árunum 2002-2012 
(DataMarket, 2014). 

Akranesi. Um og eftir kreppuna hefur atvinnuleysishlutfallið á Akranesi tekið mun 

meiri sveiflum eins og sjá má á mynd 9 hér að ofan en hefur það þó lækkað með 

árunum. Til að mynda hefur náðst mun betri árangur að lækka atvinnuleysishlutfallið á 

Akranesi en t.d. í Reykjavík og Mosfellsbæ. Ef litið er á atvinnuleysi meðal karla og 

kvenna á Akranesi frá árinu 2002 til 2012 má sjá að atvinnuleysi meðal kvenna hefur 

yfirleitt verið meira en meðal karlanna.  

Mynd 10: Atvinnuleysishlutfall meðal karla og kvenna á Akranesi á árunum 2007-2012 (DataMarket, 
2014). 
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3.4 Húsnæðismarkaður 

Eins og fram hefur komið hefur íbúafjöldi á Akranesi farið mjög vaxandi eftir opnun 

Hvalfjarðarganga og vaxandi atvinnutækifæri í Grundarfirði. Forvitnilegt getur verið að 

skoða hvort að viðskipti eftir húsnæði á Akranesi hafi farið vaxandi meðfram því eða 

hvort að einstaklingum sem bjuggu á Akranesi fyrir hafi yfirgefið hann þar sem nú var 

orðið auðveldara að komast heim aftur. Ef litið er til að byrja með á 

byggingarframkvæmdir á Akranesi þá sést að fjöldinn af nýju húsnæði hefur verið mjög 

misjafn síðustu ár, en ávallt hefur eitthvað verið um nýbyggingar á ári hverju, að 

undanskildu árinu 1995. Ef litið er til línuritsins á mynd 11 hér að neðan má sjá að frá 

árinu 1998 og fram til ársins 2006 er nýjum íbúðum að fjölga mikið á Akranesi, en fer svo 

lækkandi á árunum eftir það. Að jafnaði hafa verið byggðar 44 nýjar íbúðir á ári hverju á 

árunum 1994 til 2012. Fyrir opnun Hvalfjarðarganga var að fjölga að jafnaði um 11 nýjar 

íbúðir á ári hverju, en eftir opnun þeirra um 57 nýjar íbúðir.  

Verð á húsnæði á Akranesi hefur frá árinu 1995 til 2013 hækkað töluvert. Árið 1995 

var meðalstaðgreiðsluverð af heildarverði húsnæðis um 9 milljónir króna en í fyrra var 

það um 25 milljónir króna. Sama máli gegnir um þegar litið er til meðalstaðgreiðsluverð 

á fermetra, árið 1995 var það um 49 þúsund en í fyrra um 142 þúsund. Á heilum átján 

árum hækkaði því heildarverð húsnæðis á Akranesi um rúmar 16 milljónir og 

fermetraverð um rúmlega 92 þúsund krónur. Ef við berum húsnæðisþróun á Akranesi 

síðustu 6 ár saman við húsnæðisþróun á öðrum stöðum Vesturlands á sama tíma þá má 

sjá að mesti stöðugleikinn er á Akranesi eða m.ö.o. þá eru minni sveiflur í húsnæðisverði 

þar heldur en á öðrum stöðum Vesturlands. Þetta á við ef litið er til 

Mynd 11: Fjöldi nýbyggðra íbúða á Akranesi á árunum 1994-2012 (Þjóðskrá Íslands, 2014a). 
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meðalstaðgreiðsluverðs á fermetra. Á árunum 2008 til 2013 er meðalstaðgreiðsluverð á 

fermetra  að jafnaði um 149 þúsund á ári á Akranesi, en er það það hæsta sbr. við hina  

staðina. Staðirnir sem skoðaðir voru fyrir utan Akranes voru Borgarnes, 

Grundarfjörður, Ólafsvík og Stykkishólmur. Á þessum fimm árum hefur 

meðalstaðgreiðsluverð á fermetra hækkað mest á Stykkishólmi, um 17,6%, og lækkað 

mest í Borgarnesi, um 13,8%. Af þessum fimm stöðum þá er Akranes í styðstu fjarlægð 

frá höfuðborginni og fermetraverðið þar það hæsta að jafnaði, en það styður kenningu 

Von Thünen  sem sagt var frá hér að ofan, þ.e.a.s. að húsnæðisverð sé hærra á þeim 

stöðum sem nær eru svokallaða kjarnanum, í þessu samhengi Reykjavík.   

Skoðum nú ef fermetraverð íbúða og sölumagni er stillt upp í punktarit. Punktaritið 

má sjá hér fyrir neðan, á mynd 13, og endurspeglar það húsnæðismarkað á Akranesi á 

tímabilinu 1998 til 2013. Sölumagn íbúða endurspeglar hér eftirspurn eftir húsnæði og 

fermetraverð íbúða endurspeglar húsnæðisverð. Erfitt getur þó verið að segja til um það 

hvað skýrir húsnæðisverð á hverjum stað fyrir sig en í heildina er það í raun að 

endurspegla virði þess að eiga heima á tilheyrandi stað. Punktarnir á punktaritinu lýsa 

því heildareftirspurn eftir húsnæði á Akranesi. Til að aðgreina eftirspurn eftir húsnæði á 

Akranesi fyrir og eftir opnun Hvalfjarðarganga þá var punktunum stillt upp í tvo flokka. 

Annars vegar eru dökkgráir tíglar sem endurspegla eftirspurn eftir húsnæði á Akranesi 

fyrir opnun Hvalfjarðarganga, árið 1998, og hins vegar eru ljósgráir kassar sem tákna 

eftirspurn eftir húsnæði á Akranesi eftir opnun þeirra.  

Mynd 12: Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra (km./m²) (Þjóðskrá Íslands, 2014b). 
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Sölumagn fyrir opnun Hvalfjarðarganganna var um 30 íbúðir á ári hverju en eftir 

opnunina hafði sölumagnið hækkað um átta seldar íbúðir í viðbót, eða 38 íbúðir að 

jafnaði á ári.  Meðalfjöldi seldra íbúða á þessu tímabili voru því þrjátíu og sjö íbúðir að 

jafnaði á ári. Sölumagn íbúða á Akranesi, eða m.ö.o. eftirspurn eftir húsnæði á Akranesi, 

jókst því töluvert eftir opnun ganganna, eða um  rúm 30%. Flestar eignir voru seldar árið 

2007, þá 74 íbúðir, og fæstar árið 2010, þá 15 eignir. Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra 

fór mjög hækkandi á árunum fyrir efnahagskreppuna sem skall á haustið 2008, en 

hækkaði mest á milli áranna 2005 og 2006 eða um 34.494 krónur á fermetra. Frá árinu 

2008 hefur það farið lækkandi með árunum að  undantöldum árunum 2011 og 2012. Í 

fyrra var meðalstaðgreiðsluverð á Akranesi um 141 þúsund en það er svipað og það var 

rétt fyrir kreppu svo það má álykta út frá því að áhrif efnahagskreppunnar séu að hverfa 

hægt og rólega. Hvað varðar fjölda seldra íbúða þá er hann mjög misjafn á milli ára en 

hefur þó aukist árunum eftir að göngunum var komið á. 

Ef litið er til húsnæðisverðs á Akranesi annars vegar og húsnæðisverðs í Reykjavík 

hins vegar kemur í ljós að mjög mikil hækkun hefur orðið á húsnæðisverði á báðum 

stöðum.  Húsnæðisverð á Akranesi hefur hækkað um rúm 288%, eða nær þrefaldast, frá 

árinu 1995, og hefur hækkunin á húsnæðisverði í Reykjavík hækkað um rúm 398%, eða 

nær fjórfaldast, frá sama tíma. Þetta á við ef litið er til meðalstaðgreiðsluverðs á 

fermetra. Árið 1995 var verð á fermetra í Reykjavík einungis um 11 þúsund krónum 

Mynd 13: Eftirspurn eftir húsnæði á Akranesi fyrir og eftir opnun Hvalfjarðarganga (Þjóðskrá Íslands, 
2014c). 
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hærri en verð á fermetra á Akranesi. Í fyrra var verð á fermetra í Reykjavík um 98 

þúsund krónum hærri en verð á fermetra á Akranesi. Eins og sjá má þá verður ekki mikil 

breyting á húsnæðisverði á Akranesi þegar að göngin koma á, árið 1998. Frá árinu 2004 

til ársins 2008 verður þó heilmikil hækkun á húsnæðisverði en ástæða þess getur t.a.m. 

verið sú að árið 2004 hófust framkvæmdir að stækkun álversins á Grundartanga. Önnur 

ástæða sem gæti hafa haft einhver áhrif er að það sama ár hóf Strætó Bs. ferðir sínar frá 

höfuðborgarsvæðinu og til Akraness. Þó að húsnæðisverð á Akranesi hafi hækkað á 

undanförnum tveim áratugum þá hefur það orðið hlutfallslega ódýrara til samanburðar 

við húsnæðisverð í Reykjavík. 

Það er því hægt að álykta út frá þessari greiningu hér að ofan að Hvalfjarðargöngin 

hafi ekki haft mikil áhrif á húsnæðisverð á Akranesi því það breytist voðalega lítið fyrstu 

árin eftir opnun þeirra.  

3.5 Umræður 

Út frá þáttunum sem rýnt var í hér að ofan má draga þá ályktun fram að 

Hvalfjarðargöngin hafi haft jákvæð áhrif á lífvænleika á Akranesi. Íbúaþróun frá árinu 

1993 hafði verið neikvæð á Akranesi en með tilkomu Hvalfjarðarganganna og 

atvinnusvæðisins á Grundartanga snérist þessi þróun við. Atvinnuleysishlutfall er á 

hraðri niðurleið á Akranesi og hefur atvinnuleysi á meðal kvenna ávallt verið meira þar 

Mynd 14: Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra í Reykjavík og á Akranesi á árunum 1995-2013 (Þjóðskrá 
Íslands, 2014b). 
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en meðal karla. Með tilkomu Hvalfjarðarganganna styttist vegalengdin til 

höfuðborgarsvæðisins og með því opnaðist nýr markaður fyrir atvinnulíf, þjónustu og 

menntun þeirra einstaklinga sem bjuggu á Akranesi, en einnig fyrir þá sem búsettir voru 

á höfuðborgarsvæðinu. Sumarhúsum hefur farið fjölgandi á Vesturlandi eftir tilkomu 

ganganna og eru þær í sífellu að færast nær höfuðborgarsvæðinu, að mati höfundar, svo 

út frá því má segja að landnotkun við nágrannasvæði Akraness hafi breyst með tilkomu 

ganganna. Hvað varðar húsnæðismarkaðinn á Akranesi þá er hagstæðara að kaupa 

húsnæði þar heldur en á höfuðborgarsvæðinu þar sem verð á húsnæði er lægra. Þar 

sem erfitt getur reynst fyrir ungt fólk í dag að kaupa sér húsnæði m.a. vegna erfiðleika 

við að fá íbúðalán og vegna hækkandi húsnæðisverðs getur verið hagstæðara fyrir þá 

einstaklinga að flytjast til Akraness. Samgöngur til og frá Akranesi eru til fyrirmyndar, og 

með ferðum Strætó Bs. jókst líklegast fjöldi þeirra sem ferðast á milli Akraness og 

höfuðborgarsvæðisins, hvort sem það er til vinnu, skóla eða frístundar. 
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4 Vestmannaeyjar – Landeyjahöfn 

„Vestmannaeyjar eru eyjaklasi suður af Íslandi, samtals 15 eyjar og um 30 sker og 

drangar“ (Eyjaflug, 2014). Þann 1.janúar árið 1919 fékk Vestmannaeyjarhreppur 

kaupstaðaréttindi (Hagstofa Íslands, 2014c). Það er þó einungis byggð á stærstu eyjunni, 

Heimaey (Eyjaflug, 2014). 

4.1 Samgöngur 

Eitt af frumskilyrðum til þess að ákveðinn staður geti talist byggilegur er að möguleikar 

séu á samgöngum, að minnsta kosti til nærliggjandi byggðarlaga. Í Vestmannaeyjum, 

fyrir og í byrjun tuttugustu aldarinnar, voru samgöngur á milli lands og eyja með þeim 

verstu á Íslandi. Á þeim tíma var einungis hægt að fara sjóleiðis til eyja og komu áraskip 

þá oftast við sögu, þeim var þá siglt á milli eyja og Landeyja- eða Eyjafjallasands. Veður 

var stór partur hvort hægt væri að sigla, en var yfirleitt einungis hægt að sigla á 

sumartímanum yfir. Vestmannaeyingar gátu þó nýtt sér eina ferð á ári með póstskipinu, 

sem kom við í eyjum er það sigldi á milli Kaupmannahafnar og Reykjavíkur. Var þetta því 

eina ferðin sem Vestmannaeyingar gátu flutt varning, fólk og póst sinn á milli lands og 

eyja (Guðlaugur Gíslason, 1982).  

Samgöngumál eyjamanna tóku þó miklum breytingum eftir stofnun Eimskipafélags 

Íslands árið 1914 og stofnun annarra skipafélaga á þeim árum í kring. Á næstu áratugum 

héldu samgöngumál Vestmannaeyinga áfram að blómstra, alveg þar til við lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Flestallar áætlanir skipanna sem sigldu reglulega til eyja voru 

lagðar niður og má segja að svokölluð lægð hafi komið í samgöngumálum . Það varði þó 

ekki í langan tíma því árið 1945 var flugbraut lögð í Vestmannaeyjum og við tóku 

flugferðir þegar veður leyfði. Það var svo árið 1959 sem að má segja að svokallaður 

draumur eyjamanna hafi ræst, þ.e.  Herjólfur eldri kom til eyja. Herjólfur hóf 

reglubundnar ferðir milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur, annan hvorn dag í fyrri vikunni 

og tvo daga í seinni vikunni (Guðlaugur Gíslason, 1982). Ferðir Herjólfs hafa verið mjög 

áreiðanlegar síðan og sá Herjólfur sem siglir í dag er sá þriðji í röðinni. Herjólfur er í raun 

þjóðvegur Vestmannaeyinga við meginlandið þar sem engin vegtenging er til 

Vestmannaeyja, og mun hann þjóna eyjamönnum um ókomna tíð meðan engin 

vegtenging verður til staðar (Heimaslóð, 2014). 
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Nýjustu samgöngubætur sem gerðar hafa verið fyrir Vestmannaeyjar er ferjuhöfn í 

Landeyjum fyrir Herjólf, svokölluð Landeyjahöfn. Það var þann 20.júlí árið 2010 sem 

Landeyjahöfn var tekin í notkun, en voru umræður um betri samgöngur til eyja búnar að 

vera töluvert í umræðunni í síðasta áratug (Morgunblaðið, 2014a). Með þessum bótum 

hefur ferðatímanum sem tók að ferðast á milli Reykjavíkur og eyja farið úr fjórum 

klukkustundum í rúmar tvær, ef meðtalin eru bæði sigling og akstur. Sigling til eyja fór úr 

þremur klukkustundum niður í 30 mínútur (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið; 

Siglingastofnun Íslands og Vegagerðin, 2010). Þegar Herjólfur sigldi frá Þorlákshöfn 

komu að meðaltali hundrað og tuttugu þúsund einstaklingar til eyja en árið 2012, 

rúmum tveim árum eftir að Landeyjahöfn var tekin í notkun, komu um þrjúhundruð 

þúsund manns með Herjólfi er hann sigldi frá Landeyjahöfn. Þetta gefur glögga mynd að 

því hvað bættar samgöngur hafa mikið að segja, en styttri siglingaleið stuðlar að 

hagkvæmari atvinnulífi, ferðamennsku og bætir lífsskilyrði eyjamanna (Vísir, 2013a). 

Þó að allt hafi í fyrstu litið vel út þegar Landeyjahöfn var opnuð þá átti margt eftir að 

koma í ljós. Vitað var með vissu þegar að Landeyjahöfn var vígð að Herjólfur myndi ekki 

henta fyrir höfnina og var ávallt meiningin að fá annað skip til siglingar milli lands og 

eyja. Nokkrar ástæður eru fyrir því að Herjólfur hentaði ekki fyrir höfnina, en eru tvær af 

þeim til að mynda að hann er of djúpristur fyrir höfnina og einnig ræður hann ekki við 

mikla ölduhæð. Herjólfur ræður einungis við 2,5 metra ölduhæð en skip sem á að geta 

siglt öruggra siglinga til og frá Landeyjahöfn þarf að þola að minnsta kosti við 3,5 metra 

ölduhæð (Vísir, 2013b). 

Helga Jónsdóttir, verslunareigandi í Vestmannaeyjum, segir eyjuna fyllast af lífi, 

innlendum og erlendum ferðamönnum um leið og Landeyjahöfn opni að vori. Hún segir 

þó að erfitt sé að lengja svokallaða ferðamannatímabilið þegar stóla þurfi  á 

Landeyjahöfnina, því höfnin ræður í því samhengi. Miklar skoðanir eru á því hvaða 

ráðstafanir eigi að gera til þess að áætlanir fyrir siglingar gangi vel fyrir sig, en ýmsar 

ráðstafanir hafa komið upp á borðið eins og að byggja stærri eða minni nýjan bát, gera 

stærri eða öðruvísi höfn og áfram mætti telja. Hún vonar þó það besta og segir að eina í 

stöðunni eins og er sé að þjóna ferðamanninum af alúð og hjarta þá stund sem hann er 

á eyjunni. Telur hún eyjamenn hafi staðið sig vel í því samhengi (Viðskiptablaðið, 2013). 
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Þann 21.febrúar síðastliðinn gaf Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra, 

grænt ljós á að setja hönnun nýrrar ferju sem siglir milli lands og eyja í útboð. Útboðið 

miðast við þær hönnunarforsendur sem gerðar hafa verið og þarf hönnun að vera lokið 

fyrir árslok 2014. Ferjan sem smíðuð verður þarf að geta rúmað um 400 farþega og 60 

bíla (Eyjafréttir, 2014). Á meðan Herjólfur siglir ekki í Landeyjahöfn hefur 

Innanríkisráðuneytið og Vegagerðin komið á því tilraunaverkefni að leyfa 

farþegabátinum Víking að sigla á þar á milli. Markmiðið með þessu er að reyna nýta 

höfnina betur á vetrartímanum og auka þjónustu við farþega. Misjafnar skoðanir eru á 

ferðum Víkings á meðal heimamanna, sumum finnst kostur að sigla þurfi í styttri tíma þó 

svo að koma ekki bíl sínum með, á meðan öðrum finnst „fáranlegt“ að fara yfir á 

fastalandið án þess að geta ekki tekið bíl sinn með (Ríkisútvarpið, 2014). 

4.2 Atvinnuvegir 

Frá því er vélbátaútgerðin hófst í Vestmannaeyjum, um og eftir 1907, hefur afkoma 

Vestmannaeyinga mest megnis byggst á sjávarútvegi, hvort sem það er veiðin sjálf eða 

að verka sjávaraflann. Ef litið er á skipastól Vestmannaeyinga í dag er hann töluvert 

minni en hann var í byrjun 

vélbátaútgerðarinnar, en 

tonnatalan af skipastólnum í 

dag er þó mun meiri, eins og sjá 

má á töflu 3 hér til hliðar. 

Ástæða þess er líklegast sú að 

skipin í dag eru orðin mun 

öflugari og stærri, tæknin orðin 

betri og aðbúnaður áhafna 

einnig (Guðlaugur Gíslason, 1982). 

Hvað varðar verkun sjávaraflans þá má segja að þar hafi orðið á tæknibylting. Á fyrri 

áratugum tuttugustu aldarinnar var sú hefð að hver og einn útgerðarmaður verkaði sinn 

fisk sjálfur. Útgerðarmennirnir létu sinn fisk svo af hendi til útflutnings þegar hann var 

fullverkaður og pakkaður. Það voru því mjög margir smáatvinnurekendur en frá því eftir 

síðari heimsstyrjöldina og til dagsins í dag eru þó tímarnir aðrir. Fiskvinnslustöðvar og 

fiskimjölsverksmiðjur eru til starfa nú til dags og fer verkun mestmegnis af 

Tafla 3: Skipastóllinn í Vestmannaeyjum (Guðlaugur Gíslason, 
1982). 
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sjávarafurðum sem veidd eru þar fram. Þaðan er sjávarfangið svo sent eða flutt á 

innlendan eða erlendan markað (Guðlaugur Gíslason, 1982). 

Ef litið er til kvótans í Vestmannaeyjum síðustu fimm árin, þ.e. frá árinu 2009 sem var 

árið fyrir opnun Landeyjahafnar og fram til ársins 2014, þá hefur heildarkvótinn þar 

verið að jafnaði 10,6% af heildarkvóta landsins. Þetta á við ef skoðaðar eru tölur um 

úthlutað aflamark eftir heimahöfnum í upphafi hvers fiskveiðiárs. Þetta hlutfall segir því 

til um hversu mikið skip sem hafa heimahöfn í Vestmannaeyjum mega veiða. Þetta er 

allt gert í samræmi við heildarafla sem öll 

skip í landinu mega veiða. Segjum sem svo 

að heildarkvóti í landinu sé 300 þúsund 

tonn á tilteknu fiskveiðiári, þá mega skipin 

með heimahöfn í Vestmannaeyjum veiða 

31.350 tonn ef við miðum við meðaltal 

úthlutaðs aflamarks síðustu fjögur ár í eyjum. 

Þetta þýðir þó ekki að þessi skip veiði allan 

þennan kvóta, þau geta veitt minna eða 

meira líka, því að kvótann er hægt að selja og kaupa (Þorsteinn Hilmarsson, 2014). Þetta 

gefur því ágæta mynd af því hve mikil umsvifin eru í sjávarútvegi í Vestmannaeyjum. 

Áhugavert er að benda á að íbúar Vestmannaeyja eru um 2500 manns færri en íbúar á 

Akranesi en úthlutað aflamark fyrir Vestmannaeyjabátanna eru um 6% meiri en bátanna 

sem tilheyra Akranesi. Sjávarútvegur er þó mikilvæg atvinnugrein í báðum þessum 

sveitarfélögum en út frá þessu má áætla að greinin sé umsvifameiri í Vestmannaeyjum. 

Lítum nú til löndunar á uppsjávarafla og botnfiskafla í Vestmannaeyjarhöfn. Löndun á 

botnfiskafla í Vestmannaeyjarhöfn hefur aukist um rúm 47% á síðustu fjórum árum eða 

um 12% aukning á ári. Löndun á uppsjávarafla hefur einnig aukist eða um rúm 14% á 

síðustu sex árum. Löndun á uppsjávarafla hefur þó verið mun meiri síðustu ár í tonnum 

talið. Vestmannaeyjarhöfn hefur síðustu tvö árin verið þriðja löndunarhæsta höfn 

landsins í botnfiskafla og í fyrra var hún einnig í öðru sæti yfir aflahæstu löndunarhafnir í 

uppsjávarfiski (Fiskistofa, 2014a; 2014b). 

Eins og fyrr var sagt frá þá hefur afkoma eyjamanna síðustu áratugina byggst að 

mestu á sjávarútvegi, en eftir opnun Landeyjahafnar árið 2010 hefur risið önnur 

Tafla 4: Úthlutað aflamark hjá skipum með 
heimahöfn í Vestamannaeyjum (Fiskistofa, 
2014c). 
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mikilvæg atvinnugrein í Vestmannaeyjum. Sú atvinnugrein er ferðaþjónustan. Opnun 

Landeyjahafnar hefur auðveldað og opnað á þann möguleika að ferðast í dagsferð til 

Vestmannaeyja, sem dæmi fóru 75% af erlendum ferðamönnum í dagsferð til 

Vestmannaeyja árið 2012. Opnun hafnarinnar hefur þó einnig ýtt undir aukin umsvif í 

ferðaþjónustu í nánasta umhverfi og Rangárvallasýslu. Til að mynda talar almenningur í 

Rangárþingi eystra um margfeldisáhrif í verslun og þjónustu þegar Landeyjarhöfn opnar, 

sem hefur yfirleitt verið á vorin (Ríkisútvarpið, 2013). Einn mælikvarði sem hægt er að 

nota til að mæla umfang ferðaþjónustunnar er að skoða gistinætur á ýmsum 

gististöðum. 

Á töflu 5 má sjá þróun á gistinóttum á meðal innlendra og erlendra ferðamanna eftir 

landshlutum á Íslandi frá árinu 1998 til ársins 2013. Eins og sjá má út frá töflunni þá 

hefur fjöldi gistinótta meðal erlendra ferðamanna á Suðurlandi aukist mest samanborið 

við aðra landshluta. Fjöldi gistinátta þar hefur meira en fimmfaldast á síðustu fimmtán 

árum. Fjöldi gistinátta á meðal innlendra ferðamenna á Suðurlandi hefur einnig aukist, 

eða um 22,3% á síðustu fimmtán árum. Þetta gefur því góða mynd af umfangi og þróun 

ferðaþjónustunnar sem hefur orðið á Suðurlandi, þar á meðal í Vestmannaeyjum. 

Á mynd 15 má svo sjá hvernig gistinætur í einungis Vestmannaeyjum hafa þróast frá 

árinu 2007 til ársins 2013, á meðal Íslendinga og útlendinga. Árið 2007 voru alls 

gistinætur í Vestmannaeyjum um 17.600 en í fyrra var sú tala komin upp í rúm 24.000. 

Frá árinu 2007 hafa gistinætur meðal Íslendinga verið að jafnaði um átta þúsund fleirri 

en meðal erlendra ferðamanna. Árin 2007-2013 hefur fjöldi gistinátta meðal Íslendinga í 

Vestmannaeyjum verið um 15.500 en meðal útlendinga um 7.300. 

Tafla 5: Breyting á fjölda gistinótta eftir landshlutum frá árinu 1998 til 2013 (Hagstofa Íslands, 2014d). 
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Margir þættir stafa að því að fólk ferðast til Vestmannaeyja. Náttúran, fjölbreytt 

fuglalíf, íþróttamót, pysju- og lundaveiðar, ýmsar hátíðir til að mynda Þjóðhátíð og 

Goslokahátíð eru allt dæmi um þætti sem dregur fólk til Vestmannaeyja. Þjóðhátíð er 

hátíð sem haldin var í fyrstu árið 1874 í Vestmannaeyjum, þar sem eyjamenn urðu 

veðurtepptir og komust því ekki upp á fastalandið að halda upp á 1000 ára afmæli 

þjóðarinnar á Þingvöllum. Þjóðhátíð hefur verið haldin í Herjólfsdal ár hvert síðan, að 

undanskildum árunum 1973-76 en þau ár var hún haldin á Breiðabakka sem er suður 

undir Stórhöfða, þar sem Herjólfsdalur var þakinn vikri eftir eldgosið árið 1973 

(Dalurinn, 2014).  Á Þjóðhátíð blasir við manni fjöldinn allur af hvítum tjöldum sem sett 

eru upp af heimamönnum í Herjólfsdal. Hvert tjald tilheyrir yfirleitt einhverri ákveðni 

fjölskyldu og þeirra nánustu. Tjöldin mynda svo ákveðnar götur, sem allar eru með 

ákveðin götuheiti, svo úr myndast svokallað þorp. Fastir liðir á Þjóðhátíð eru m.a. 

brenna, flugeldasýning og brekkusöngur, en vinsælustu hljómsveitir og söngvarar 

landsins halda uppi fjörinu á hátíðinni. Þjóðhátíð er meðal vinsælustu útihátíða á Íslandi 

og þúsundir manna leggja leið sína þangað á ári hverju. Undanfarin fjögur ár hefur 

fjöldinn sem sótt hefur Þjóðhátíð slegið öll met frá upphafi en hátt í sautján þúsund 

manns hafa verið viðstaddir hátíðina þau ár. Árið 2011, sem var árið eftir opnun 

Landeyjahafnar, var metaðsókn frá upphafi á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Frá opnun 

hafnarinnar árið áður og fram að því að höfnin lokaðist í september árið 2011, höfðu um 

80.000 einstaklingar farið með Herjólfi sem samsvarar um þriðjungi þjóðarinnar. Þetta 

gefur augljóslega til kynna að þessi mikla aðsókn til eyja með bættum samgöngum hafi 

haft töluverð áhrif á þjónustu og verlsun í eyjum (Siglingastofnun Íslands, 2011). Á 

Mynd 15: Gistinætur í Vestmannaeyjum meðal Íslendinga og útlendinga á árunum 2007-2013 
(Hagstofa Íslands, 2014e). 
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þessari tiltekinni helgi, sem er nú til dags fyrsta helgi ágúst mánaðar, hefur veltan í 

samfélaginu í eyjum verið um sjö til átta hundruð milljónir (Vísir, 2010).   

Vestmannaeyjar hafa því vaxið sem ferðamannastaður síðustu ár, bæði fyrir 

Íslendinga og erlenda ferðamenn. Hvað Íslendinga varðar þá hefur hlutfall Íslendinga 

sem hafa heimsótt Vestmannaeyjar farið úr 8,1% árið 2004 í 14,3% árið 2012. Aukningin 

var þó einungis um 0,18% á árunum 2004-2009 en eftir að Landeyjahöfn var opnuð 

2010 hefur aukningin verið að jafnaði 1,7% milli ára (Ferðamálastofa, 2013). Hvað 

erlenda ferðamenn varðar þá hefur þeim fjölgað úr 3,2% árið 2004 í 6,3% árið 2012. 

Aukningin milli áranna 2004-2009 var 0,2% en fór upp í 0,7% aukningu milli ára eftir 

opnun hafnarinnar (Vegagerðin, 2013).  

Fjöldi farþega sem koma til Vestmannaeyja með skemmtiferðaskipum hefur einnig 

aukist  á síðustu árum. Árið 2010 komu 4.202 farþegar, árið 2011 5.087 farþegar og árið 

2012 4.744 farþegar sem er að jafnaði jákvæð aukning um 713 farþega á milli ára. 

Aukning farþega sem heimsækja Ísland með skemmtiferðaskipum til Íslands hefur verið 

veruleg síðustu ár. Árið 2000 voru farþegar um 26 þúsund á ári en árið 2012 voru þeir 

orðnir 95 þúsund sem geriri að jafnaði 12,4% aukningu milli ára (Ferðamálastofa, 2013). 

4.3 Mannfjöldi 

Í janúar 2013 voru 4.221 íbúar búsettir í Vestmannaeyjum, en voru íbúar í 

Vestmannaeyjum flestir árið 1970 en það ár voru þeir 5.186. Það var árið 1973 sem að 

eldgos varð á Heimaey og hafði það með sér þær afleiðingar að flytja þurfti í kringum 

5000 manns frá heimilum sínum, öryggis vegna. Voru einungis um tveir þriðju sem fluttu 
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Mynd 16: Mannfjöldi í Vestmannaeyjum á árunum 1998-2013 (Hagstofa Íslands, 2014a). 
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aftur til heimkynna sinna í Vestmannaeyjum eftir að gosinu lauk. Íbúafjöldinn hefur ekki 

enn náð sömu hæðum og hann var fyrir gos (Safnahús Vestmannaeyja, 2014). 

Eins og sjá má á mynd 16 var íbúafjölda í Vestmannaeyjum að fækka hægt og rólega frá 

árinu 1998. Þetta kemur þó ekki að óvart ef litið er til þess að um þetta leyti var að 

hefjast töluvert þensluskeið á vinnumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Á árunum 1998-

2000 vildu fyrirtæki á 

höfuðborgarsvæðinu fjölga 

starfsmönnum um 0,8% en 

á sama tíma vildu fyrirtæki 

á landsbyggðinni fækka 

starfsfólki sínu um 0,7% 

(Morgunblaðið, 2000).  

Þetta hafði þau áhrif að 

ýmsir íbúar 

landsbyggðarinnar fluttust 

til höfuðborgarsvæðisins. Ef litið er á árin 1998 til 2005 má sjá að mannfjöldi á 

höfuðborgarsvæðinu eykst að jafnaði um 1,7% á ári eða um 12% í heild. Aukning íbúa 

var einnig mikill á Suðurnesjum á sama tímabili en var hún að jafnaði um 1,27% eða 9% í 

heild. Á öllum  öðrum landssvæðum var aukning íbúa að jafnaði undir eitt prósent eða 

neikvæð á þessum árum. Hagvöxtur á þessum árum var mjög mikill á 

höfuðborgarsvæðinu eins og mynd 17 sýnir. Eins og sést var gífulega mikill hagvöxtur 

einnig á Austurlandi, en ástæða þess var framkvæmdir við Káraknjúka og álversins á 

Reyðarfirði (Sigurður 

Johannesson, Hagfræðistofnun, 

2008). Árið 2009 stoppaði hins 

vegar sú fækkun sem hafði blasið 

við eyjamönnum undanfarin ár 

og íbúum í eyjum fór að fjölga á 

ný. Sú fjölgun er enn vaxandi í 

dag. Fjölgunin felst þó aðallega í 

flutningi eldri kynslóðarinnar til 

Mynd 17: Hagvöxtur eftir landshlutum árin 1998-2005 
(Sigurður Jóhannesson-Hagfræðistofnun, 2009) 

Tafla 6: Mannfjöldaþróun á landshlutum árin 1998-2005 (Hagstofa, 
2014a). 
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Vestmannaeyja, þar sem yngri kynslóðin hefur verið gæfari í því að flytjast af eyjunni um 

og eftir 2009. Eldri kynslóðin táknar hér fólk sem er á bilinu fimmtugt til hundrað ára og 

yngri kynslóðin er núll ára til fjörtíu og níu ára (Hagstofan, 2014a). 

Tímabilið sem um ræðir í þessum málskafla er frá árinu 1998 til ársins 2013. Á því 

tímabili hafa karlar í Vestmannaeyjum á aldrinum núll til sextíu og níu ára ávallt verið 

fleiri en konur á þeim aldri. Konur á aldrinum sjötíu ára til hundrað ára hafa þó ávallt 

verið fleiri en karlar á sama aldri. Á þessu tiltekna tímabili er meðalaldur karla 22,4 ára 

aldur  á meðan meðalaldur kvenna er 20,6 ára aldur, en hefur meðalaldur karla síðustu 

ár verið um tveim árum hærri en meðalaldur kvenna. Meðalaldur í heild sinni í 

Vestmannaeyjum hefur farið lækkandi frá árinu 1998 og til ársins 2009, en hefur farið 

sívaxandi eftir það. Í dag er meðalaldur í heildina litið þó rúmum tveim árum lægri en 

hann var árið 1998. Skoðaðar voru sérstaklega tölur um konur á barnseignaraldri og 

börn undir fimm ára aldri. Höfundur skilgreinir konur á barnseignaraldri sem konur á 

aldrinum 19-35 ára. Á mynd 19 sést að rétt fyrir opnun Landeyjahafnar snérist þessi 

þróun við í þessum tveimur hópum, og eftir 2010 hefur aukist að jafnaði um 12 konur á 

barnseignaraldri og um 8 börn á aldrinum 0-5 ára á ári hverju. 

Mynd 18: Aldursdreifing í Vestmannaeyjum á árunum 1998-2013 (Hagstofa Íslands, 2014a). 
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Hvaða áhrifaþættir sem það voru sem varð til þess að íbúafjölda hjaðnaði og fór svo 

að fjölga á ný er áhugavert að huga að. Velta má fyrir sér hvort að opnun 

Landeyjahafnar hafi verið ástæða þess að íbúum fór að fjölga á ný í Vestmannaeyjum. 

Ef litið er til tekna í Vestmannaeyjum út frá tekjuskatti þá er vel hægt að sýna fram á 

að eyjamenn hafi mesta féið a milli handanna samanborið við landið allt. Út frá 

upplýsingum sem Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, birti á dögunum má sjá að 

breytingar á upphæð tekjuskatts sem hvert sveitarfélag hefur greitt frá árinu 2009 til 

ársins 2012. Ef skoðað er greiddur tekjuskattur í Vestmannaeyjum á þessu tímabili þá 

hefur hann farið úr 325.261 krónum árið 2009 upp í 521.309 krónur árið 2012, en er það 

hækkun um sextíu prósent.  Út frá þessu er hægt að áætla að hver Vestmannaeyingur 

hafi greitt að meðaltali um 521 þúsund krónur í tekjuskatt til ríkisins árið 2012 (T24, 

2014). Ef skoðað er til samanburðar þróun verðbólgunnar frá árinu 2009 til 2012 þá má 

sjá að að í byrjun árs 2009 var hún um 16,36%  en í árslok 2012 í um 4,5% (Landsbanki 

Tafla 7: Tekjuskattur einstaklinga á hvern íbúa frá árinu 2009-2012 (T24, 2014). 
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Mynd 19: Konur á barnseignaraldri og börn yngri en 5 ára í Vestmannaeyjum árin 1998-2014 
(Hagstofa Íslands, 2014a). 
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Íslands, 2014). Þessa mikla hækkun tekna í Vestmannaeyjum er verður því einungis 

skýrð að hluta til með verðbólgu. 

Útsvarsprósentan í Vestmannaeyjum hefur frá árinu 1998 ávallt verið í hámarki að 

undanskildu árinu 1998. Þetta þýðir einfaldlega að einstaklingur í vinnu í 

Vestmannaeyjum  hefur lægri skattleysismörk en þeir sem búa í sveitarfélagi þar sem 

útsvarsprósentan er lægri en hámarksútsvarprósentan. 

Atvinnuleysi í Vestmannaeyjum hefur verið mjög sveiflukennt síðasta áratuginn. Eins 

og sjá má á mynd 20 þá var mun hærra atvinnuleysi í Vestmannaeyjum fyrir 

efnahagskreppuna 2008 en atvinnuleysið sem er í dag. Á árunum 2002 til 2012 voru að 

meðaltali 58 einstaklingar atvinnulausir í hverjum mánuði. Í janúar árið 2003 var 

atvinnuleysisprósentan hæðst á þessu tímabili, þá 6,1%, og var hún lægst í júní 2008, þá 

aðeins 0,533%. Atvinnuleysi í Vestmannaeyjum tók snöggan kipp rétt eftir kreppu, milli 

Mynd 19: Útsvarsprósentan í Vestmannaeyjum frá árunum 1998-2014 (Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2014). 

Mynd 20: Atvinnuleysishlutfall í Vestmannaeyjum, höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni árin 2002-2012 
(DataMarket, 2014). 
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áranna 2008 og 2009, en hefur hægt og rólega farið lækkandi á árunum eftir það. Ef 

skoðað er atvinnuleysið á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni árin eftir kreppu má 

sjá að atvinnuleysið þar er mun hærra en í Vestmannaeyjum á sama tíma. 

4.4 Húsnæðismarkaður 

Vestmannaeyjar er einn af svokölluðum sjávarútvegisstöðum á Íslandi, en það eru staðir 

sem hvíla í raun í sjálfum sér eða m.ö.o. bæir sem byggja afkomu sína nánast eingöngu á 

sjávarútvegi, vinnslu afurðanna og þjónustu við þær greinar. Nánast er hægt að segja að 

Vestmannaeyjar séu í raun eitt hagkerfi út af fyrir sig (Morgunblaðið, 2013). Í 

Vestmannaeyjum hafa viðskipti með húsnæði verið jákvæð og haldist frekar stöðug 

síðustu ár. Frá árinu 1998 til 2012 hefur verið mikil sveifla í byggingarframkvæmdum 

nýrra íbúða í Vestmannaeyjum eins og sjá má á mynd 21, en að meðaltali hafa um 4 

íbúðir verið byggðar á ári. 

Ef skoðuð er þróunin á verði á húsnæði frá árinu 1998 til ársins 2013 má sjá að þar 

hefur orðið allmikil hækkun á verði á húsnæði. Árið 1998 var meðal staðgreiðsluverð af 

heildarverði húsnæðis í Vestmannaeyjum um 7,5 milljónir króna og meðal 

staðgreiðsluverð á hvern fermetra var um 42 þúsund krónur. Í fyrra, árið 2013, var 

meðalstaðgreiðsluverð af heildarverði húsnæðis í Vestmannaeyjum  um 24,5 milljónir 

króna og meðal staðgreiðsluverð á hvern fermetra var um 143 þúsund. Á einungis 

fimmtán árum hækkaði því heildarverð húsnæðis um 17 milljónir í heild og fermetraverð 

um rúmlega hundrað þúsund krónur. Ef við berum þróun húsnæðisverðs í 

Vestmannaeyjum á árunum 2008-2013 saman við húsnæðisverð á  

Mynd 21: Fjöldi nýbyggðra íbúða í Vestmannaeyjum á árunum 1994-2012 (Þjóðskrá Íslands, 2014a). 
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ýmsum bæjum á Suðurlandi á sama tíma þá kemur í ljós að húsnæðisverð í 

Vestmannaeyjum er með því lægra sem finnst samanborið við aðra staði á Suðurlandi, 

ef skoðað er út frá meðalstaðgreiðsluverði á fermetra. Meðalstaðgreiðsluverð á 

fermetra var að jafnaði um 117 þúsund á ári í Vestmannaeyjum en á Eyrabakka var það 

um 128 þúsund og á Hvolsvelli 147 þúsund svo að nokkur dæmi séu nefnd. 

Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra var yfir heildina litið það lægsta í Vestmannaeyjum. 

Bæjirnir sem skoðaðir voru fyrir utan Vestmannaeyjar eru Eyrarbakki, Selfoss, 

Hvolsvöllur, Hella, Hveragerði og Þorlákshöfn. Húsnæðisverð í Vestmannaeyjum hefur 

þó hækkað langmest á fyrrnefndu tímabili eða um 56,4% á meðan næstmesta hækkunin 

er á Selfossi en er sú hækkun 7,3%, ef miðað er við meðalstaðgreiðsluverð (Þjóðskrá, 

2014b). 

Ástæður þess að húsnæðisverð hefur hækkar svo mikið geta verið fjöltvinnaðar en 

það sem veldur þó að stórum hluta hækkuninni er þessi svokallaða umframeftirspurn 

eftir húsnæði í eyjum. Umframeftirspurn eru þær aðstæður þegar að eftirspurn eftir 

einhverri ákveðinni vöru er meir en framboðið á þeirri vöru. Aðstæðurnar í 

Vestmannaeyjum þýða í raun að framboð af húsnæði viðheldur ekki eftirspurninni eftir 

húsnæði. Við svona markaðsaðstæður þá hækkar verð eftir þeirri vöru, í þessu tilfelli 

húsnæði. Þessar markaðsaðstæður sem eru viðvarandi í Vestmannaeyjum í dag komu 

vel í ljós þegar að sölumagni og fermetraverði íbúða var stillt upp í punktarit. Punktaritið 

má sjá hér fyrir neðan, á mynd 23, og endurspeglar það húsnæðismarkað í 

Vestmannaeyjum á tímabilinu 1998 til 2013. Sölumagn íbúða endurspeglar hér 

eftirspurn eftir húsnæði og fermetraverð íbúða endurspeglar húsnæðisverð. Erfitt getur 
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Mynd 22: Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra (kr./m²) (Þjóðskrá Íslands, 2014b). 
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þó verið að segja til um hvað skýrir húsnæðisverð á hverjum stað fyrir sig en í heildina er 

það í raun að endurspegla virði þess að eiga heima á tilheyrandi stað. Punktarnir á 

punktaritinu lýsa því heildareftirspurn eftir húsnæði í Vestmannaeyjum. Til að aðgreina 

eftirspurn eftir húsnæði í eyjum fyrir og eftir opnun Landeyjahafnar þá var punktunum 

stillt upp í tvo flokka. Annars vegar eru gráir tíglar sem endurspegla eftirspurn eftir 

húsnæði í eyjum fyrir opnun Landeyjahafnar, árið 2010, og hins vegar eru svartir kassar 

sem tákna eftirspurn eftir húsnæði í eyjum eftir opnun hennar. 

Sölumagn fyrir opnun Landeyjahafnar var um 38 íbúðir á ári hverju en eftir opnunina 

hafði sölumagnið hækkað um eina selda íbúð í viðbót, eða 39 íbúðir að jafnaði á ári.  

Meðalfjöldi seldra íbúða á þessu tímabili voru því þrjátíu og átta íbúðir að jafnaði á ári. 

Sölumagn íbúða í eyjum, eða m.ö.o. eftirspurn eftir húsnæði í eyjum, hefur því verið 

frekar stöðugt fyrir og eftir opnun hafnarinnar. Flestar eignir voru seldar árið 2007, þá 

66 íbúðir, og fæstar árið 2002, þá 22 eignir. Augljóslega sést að fermetraverð 

snarhækkaði eftir opnun Landeyjahafnar en hefur það þó ekki haft veruleg áhrif á fjölda 

seldra íbúða, þar sem hann hefur verið frekar svipaður og fyrir opnun hennar. Það sem 

líklegast er að valda því að húsnæðisverð í eyjum hefur hækkað svo mikið er að 

eftirspurn eftir húsnæði er mjög stöðug og nóg er af vinnu í eyjum. Við þær aðstæður 

hækkar húsnæðisverð. Leitnilínan er upphallandi eins og sést á mynd 23, en það eitt og 

sér bendir til þess að Landeyjahöfn hafi stuðlað að hækkun á húsnæðisverði í 

Mynd 23: Eftirspurn eftir húsnæði í Vestmannaeyjum fyrir og eftir opnun Landeyjarhafnar (Þjóðskrá 
Íslands, 2014c). 
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Vestmannaeyjum. Það á þó ekki að koma að óvart því venjan við bættar samgöngur er 

sú að þær hækki húsnæðisverð þess staðar sem samgöngurnar tengjast við samanborið 

við kenningar og rannsóknir fræðimannanna sem sagt var frá hér að ofan. 

Frá árinu 1997 hefur fjöldi sumarhúsa farið gífurlega vaxandi á Suðurlandinu, þar 

með talið í Vestmannaeyjum. Þó að um fjölgun hafi verið að ræða á sumarhúsum á 

Suðurlandi þá hefur þeim hlutfallslega fækkað m.v. landið allt. Árið 1997 voru þau 52,7% 

af sumarhúsum á öllu landinu en árið 2012 voru þau orðin 50,3%. Sumarhúsum á 

Suðurlandi hefur fjölgað um 2.270 á tímabilinu 1997-2012, sem er um 47% af öllum 

sumarhúsum sem byggð hafa verið um land allt. Þetta gefur til kynna að um 152 

sumarhús hafa verið byggð að jafnaði á ári hverju frá 1997. Til samanburðar þá má geta 

að sumarhús sem byggð hafa verið á Norðurlandi eystra á þessu tímabili eru 392, en það 

er um 8% af heildinni. Þar hafa um 26 sumarhús verið byggð að jafnaði á ári hverju frá 

1997. 

Landeyjahöfn og Héðinsfjarðargöng voru hvort fyrir sig vígð á árinu 2010, 

Landeyjahöfnin í júlí og Héðinsfjarðargöng í október. Forvitnilegt er að sjá að 

hlutfallslega fleiri sumarhús, eða um 2,3% fleiri, hafa þó verið byggð á Norðurlandi 

eystra en á Suðurlandi eftir að bættum samgöngum var komið á laggirnar. 

Mynd 24: Fjöldi sumarhúsa á árunum 1997-2012 (Þjóðskrá Íslands, 2014c). 
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4.5 Umræður 

Það er því hægt að draga fram þá ályktun m.v. þættina sem skoðaðir voru hér að ofan 

að Landeyjahöfn hafi haft jákvæð áhrif á lífvænleika í Vestmannaeyjum. Nokkur dæmi 

um það eru til að mynda að ferðaþjónustan er orðin mikilvægur partur af atvinnulífinu, 

atvinnuleysishlutfall fer lækkandi og fólksfjölgun hefur byrjað á ný í Vestmannaeyjum. 

Til þess að þessir þættir haldi áfram að þróast til hins betra þá skiptir miklu máli að 

bættar samgöngur milli lands og eyja fari að verða meira traustvekjandi. Þegar talað er 

um traustvekjandi hér þá er verið að tala um það í því samhengi að heimamenn og 

almenningur geti farið að treysta á að komast upp á land á þeim degi sem þeir ætla sér 

að fara upp á land og öfugt. Þegar þessi orð eru rituð þá stendur yfir verkfall á Herjólfi 

vegna kjaradeila Sjómannafélags Íslands og Eimskips. Verkfallið er svokallað 

yfirvinnubann og nær til háseta, bátsmanna og þerna á Herjólfi. Herjólfur getur því 

einungis siglt á milli 8:00-17:00 virka daga, að frátöldum  föstudegi þar sem verkfallið 

var lengt um þann dag, og nær Herjólfur því einungis einni ferð fram og til baka í 

Þorlákshöfn á dag (Morgunblaðið, 2014b). Þetta þýðir því að einungis eru fjórar ferðir 

farnar til og frá Vestmannaeyjum á heilli viku. Verkfallið hefur talsverð áhrif á athafnir 

heimamanna og þeirra sem þurfa að leggja leið sína til Vestmannaeyja. Vöruflutningar til 

og frá Vestmannaeyjum fara í uppnám, en ef flytja á jafnmikið á milli með færri ferðum 

leiðir það til þess að meira þarf að fara í hverri ferð. Það leiðir til þess að færri 

einstaklingar koma til að mynda bifreiðum sínum meðferðis í Herjólf. Ferðakostnaður 

íþróttafélaga, hvort sem það er ÍBV að ferðast upp á land eða aðkomulið til eyja, hækkar 

við þetta þar sem þá þurfa liðin að leggja fyrr af stað og vera lengur. Vinnuvika 

einstaklinga sem búsettir eru á fastalandinu en hafa atvinnu í Vestmannaeyjum á virkum 

dögum annað hvort styttist eða að þeir einstaklingar þurfa að sleppa því að fara heim til 

sín um helgar. Ferðakostnaður fyrir ferðamenn hækkar og ferðatími lengist. Allt eru 

þetta dæmi um áhrif verkfallsins og áfram mætti telja. Af þessu má því leiða að skortur á 

ferjusiglingum til Vestmannaeyja hafi neikvæð áhrif á búsetuskilyrði í Vestmannaeyjum 

og þar með lífvænleika samfélagsins. Að mati höfundar er nauðsynlegt að koma 

samgöngum á milli lands og eyja í öruggari farveg því ekki má gleyma því að leið Herjólfs 

hvort sem hann siglir í Þorlákshöfn eða Landeyjahöfn, er partur af þjóðvegi okkar 

Íslendinga. 
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5 Fjallabyggð - Héðinsfjarðargöng 

„Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og nær frá Almenningsnöf undan Mánárfjalli í vestri, 

að Æðarskeri undan Ólafsfjarðarhyrnu í austri og að Kerlingahnjúk í suðri (Fjallabyggð, 

2014a).“ Fjallabyggð er sveitarfélag sem varð til árið 2006 við sameiningu 

Siglufjarðarkaupstaðar og Ólafsfjarðarbæjar. Í Fjallabyggð eru því tveir þéttbýlisstaðir, 

annars vegar Siglufjörður og hins vegar Ólafsfjörður (Fjallabyggð, 2014a). Siglufjörður 

fékk kaupstaðaréttindi árið 1919 og Ólafsfjörður fékk sömu réttindin árið 1945 

(Hagstofa Íslands, 2014c). 

5.1 Samgöngur 

Samfélögin sem liggja yst á Tröllaskaga, til að mynda Siglufjörður og Ólafsfjörður, hafa 

verið töluvert einangruð í fjölda áratuga. Þessi einangrun hefur sett sinn svip á ýmsa 

þætti í samfélögunum þar, svo sem atvinnulíf, búsetuþróun og húsnæðismarkað. Flestir 

þessara þátta hafa þó mun meiri keðjuverkandi áhrif á aðra þætti í svo einangruðu 

samfélagi. Sem dæmi má nefna þegar síldarævintýrinu á Siglufirði lauk árið 1968 þá 

hafði það mikið áhrif á atvinnulífið á Siglufirði sem hafði í framhaldi áhrif á búsetuþróun 

þar og húsnæðismarkað (Fjallabyggð, 2014b). Þjónusta og stofnanir í einangruðum 

samfélögum eru þó yfirleitt hlutfallslega öflugari en í öðrum samfélögum sem búa við 

minni einangrun. Þetta hefur þá verkun að einstaklingar í t.a.m. Siglufirði þurfa ekki að 

ferðast til næsta þéttbýlisstaðar til að afla sér nauðsynlega þjónustu. 

Það var þó þann 2.október árið 2010 sem að svokölluð Héðinsfjarðagöng voru vígð. 

Héðinsfjarðargöng samanstanda af tvennum jarðgöngum, annars vegar milli Siglufjarðar 

og Eyjahéðinsfjarðar og hins vegar Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Fyrrnefndu jarðgöngin 

eru 3,9 kílómetrar en síðarnefndu 7,1 kílómetrar. Vegalengdin frá Siglufirði til 

Ólafsfjarðar var 62 kílómetrar fyrir göngin ef farið var um Lágheiðina en ef  

Öxnadalsheiðin var farin þá var hún 234 kílómetrar. Með göngunum hefur vegalengdin 

farið niður í 15 kílómetra (Héðinsfjörður, 2014). Með göngunum styttist vegalengdin frá 

Siglufirði til Akureyrar um 46 kílómetra. Ein af ástæðum þess að göngunum var komið á 

var til að reyna rjúfa þessa miklu einangrun sem sveitarfélögin Siglufjörður og 

Ólafsfjörður bjuggu við. Með opnun ganganna var búist við því að sveitarfélögin tvö 

leituðust að ýmis konar þjónustu og atvinnu sín á milli, en þó var einnig búist við að 
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umferðin á norðanverðum Tröllaskaga myndi gjörbreytast. Siglufjörður getur nú með 

göngunum átt mun greiðari aðgengi að Eyjafjarðarsvæðinu og Ólafsfjörður að 

Skagafjarðarsvæðinu. Nú með bættum samgöngum, betra umferðaröryggi og möguleika 

á hringakstri um Tröllaskagann mun það að öllum líkindum hafa áhrif á straum erlendra 

og íslenska ferðamenn um Tröllaskagann (Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2010). 

5.2 Atvinnuvegir 

Aðalatvinnuvegur Ólafsfjarðar um og eftir lok 19.aldar hefur verið sjávarútvegur. Fyrir 

þann tíma var það landbúnaður. Um 1920 fóru Ólafsfirðingar að verka fisk sinn sjálfir en 

fyrir það seldu þeir Akureyringum afla sinn. Ólafsfirðingar hafa oft á tíðum á tuttugustu 

öldinni reynt fyrir sér í vinnslu sjávarfangs en mikið af verksmiðjum sem reistar hafa 

verið undir það hafa átt lítinn líftíma. Landsvinnsla á Ólafsfirði hefur því dregist mikið 

saman á undanförnum áratugum. Vaxandi útgerð, breyttir útgerðarhættir og fjölgun í 

firðinum eru þættir sem ýttu undir vaxandi þjónustuiðnað í Ólafsfirði. Nú til dags er 

sjávarútvegur þó ennþá aðalatvinnugrein atvinnulífsins í Ólafsfirði þrátt fyrir samdrátt í 

veiðum og vinnslu sjávarafurða (Fjallabyggð, 2014c). 

Það var árið 1903 sem að Norðmenn hófu umfangsmiklar síldveiðar við Norðurland 

og átti það eftir að skapa mikil tímamót á Siglufirði. Norðmann gerðu nefnilega 

Siglufjörð að svokallaðari miðstöð síldarútvegarins. Atvinnulífið þar tók þvílíkum 

breytingum og ekki leið á löngu þar til sjávarútvegur var orðinn helsta atvinnugrein 

bæjarins. Á hálfri öld breyttist Siglufjörður úr því að vera varla þorp í það að verða 

fimmti mesti þéttbýlisstaður Íslands. Árið 1950 var íbúafjöldi Siglufjarðar sá mesti sem 

hefur þar verið eða um 3100 einstaklingar. Síldarævintýrið mikla varð til þess að um 

1950 var höfnin í Siglufirði ein mikilvægasta höfn Íslands og var bjart yfir bænum. Á 

sjötta áratuginum fór að fækka í síldinni og síðasta síldarsumarið var árið 1964. 

Síldarævintýrinu lauk svo árið 1968 og var ástæða þess ofveiði síldarinnar . Hafði þetta 

mikil áhrif á atvinnulíf bæjarins. Rúmum þremur til fimm árum síðar komst 

vinnumarkaðurinn í Siglufirði þó á sæmilegt ról aftur og hefur verið ágætur síðan þá 

(Fjallabyggð, 2014b). Á undanförnum árum hafa þó orðið víðamiklar breytingar á 

atvinnuháttum á Siglufirði. Störfum í sjávarútvegi og fiskvinnslu hafa fækkað töluvert 
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síðustu árum en mikil aukning hefur verið á störfum í iðnaði og þjónustustörfum -

(Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson, 2010). 

Báðir þéttbýlisstaðir Fjallabyggðar hafa því um aldarskeið byggt mestan hluta afkomu 

sinnar á sjávarútvegi, vinnslu sjávarafurða og margs konar þjónustu við þessar greinar. 

Þjónusta og verslun hefur verið fjölbreytileg í samfélögunum tveim þrátt fyrir mikla 

einangrun. Breyting hefur þó verið á atvinnulífinu í síðustu ár, líkt og landinu öllu, en 

hefur ferðaþjónusta verið að færa sig í aukana og meiri fjölbreytni hefur skapast í 

atvinnulífinu. Með komu ganganna tvöfaldast atvinnusvæði byggðakjarnanna tveggja. 

Með göngunum eykst þó samkeppni í flestum atvinnugreinunum, ekki einungis milli 

samfélagana tveggja, heldur einnig við byggðakjarna sem eru fjær, t.a.m. Akureyri og 

Sauðárkrók (Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson, 2010). 

 Ef við lítum á fjölda gistinátta á Norðurlandi og hvernig sá fjöldi hefur  þróast sjáum 

við að breytingin er talsverð. Fjöldi gistinátta meðal erlendra ferðamanna á Norðurlandi, 

þar á meðal í Fjallabyggð, hefur næstum því þrefaldast frá 1998 og fjöldi innlendra 

ferðamanna hefur aukist um rúmlega 28% frá sama ári. 

Skoðum nú kvótann í Fjallabyggð síðustu fjögur ár, þ.e. frá árinu 2009 sem var árið 

fyrir opnun Héðinsfjarðarganga og til dagsins í dag. Heildarkvóti þar hefur verið að 

meðaltali 4,32% af heildarkvóta landsins, ef gengið er út frá úthlutuðu aflamarki eftir 

heimahöfn í upphafi hvers fiskveiðiárs. Eins og sjá má á töflu 9 þá sést að úthlutað 

aflamark hefur farið mjög lækkandi síðustu fimm árin á í Fjallabyggð, hvort sem litið er 

til Siglufjarðar eða Ólafsfjarðar. Úthlutað aflamark hefur þó lækkað mun meira í 

Ólafsfirði en Siglufirði, eða um 1,76% á meðan lækkun í Siglufirði hefur verið um 0,44%. 

Þetta getur verið vegna þess að bátar sem hafa verið með heimahöfn þar hafa flust frá 

Tafla 8: Fjöldi gistinátta meðal innlendra og erlendra ferðamanna á árunum 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 
2014d). 
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bæjunum, kannski vegna þess að eigendur hafa flust á brott eða að bátarnir hafa verið 

seldir. Löndun á botnfiskafla í Siglufjarðarhöfn hefur aukist mikið síðustu fjögur árin, í 

heildina um 212% en er það um 53% aukning á ári. Síðustu tvö ár hefur Siglufjarðarhöfn 

verið í fimmta löndunarhæsta höfn landsins í botnfiskafla. Hvað varðar Ólafsfjarðarhöfn, 

þá hefur verið þar mikil minnkun í löndun á botnfisk, í heildina um 83% eða minnkun um 

21% á ári. Hins vegar hefur ekki verið mikið um löndun í uppsjávarafla bæði í 

Siglufjarðarhöfn og Ólafsfjarðarhöfn, en engin löndun var á uppsjávarafla í þeim árin 

2008-2010. Á árunum 2011-2013 hefur að jafnaði verið landað um 965 tonnum af 

uppsjávarafla í á ári hverju í Siglufjarðarhöfn. Um 138 tonnum af uppsjávarafla var 

landað í Ólafsfjarðarhöfn árið 2011 og um einu tonni árið 2012, en ekkert var landað af 

honum í fyrra (Fiskistofa, 2014a; 2014b). 

5.3 Mannfjöldi 

Þann 1.janúar árið 2014 voru 2.010 einstaklingar búsettir í Fjallabyggð, en er það 

fækkun um svo einstaklinga frá árinu áður. Íbúafjöldi í sveitarfélaginu hefur farið 

Tafla 9: Úthlutað aflamark hjá skipum með heimahöfn í Fjallabyggð (Fiskistofa, 2014c). 

Mynd 25: Íbúaþróun í Fjallabyggð á árunum 1998-2014 (Þjóðskrá Íslands, 2014a). 
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snarlækkandi síðustu ár, ef horft er á tímabilið frá árinu 1998 til dagsins í dag. Sú fækkun 

sést augljóslega á mynd 25. Á því tímabili hefur íbúafjöldinn fækkað um 721 einstakling í 

heild eða um 45 einstaklinga á ári hverju. Ef einblínt er á tímabilið eftir að 

Héðinsfjarðargöng opnuðu, í júlí árið 2010, þá hefur íbúafjölda í Fjallabyggð einungis 

fækkað um 56 einstaklinga frá því eða um 14 einstaklinga á hverju ári frá því.  Ef borið er 

saman fólksfækkunin í Fjallabyggð hins vegar fyrir og annars vegar eftir 

Héðinsfjarðargöng, þá kemur í ljós að þó að íbúum sé enn að fækka eftir göngin þá 

fækkar honum mun hægar en hann gerði fyrir þau. Fyrir opnun ganganna var íbúafjölda 

að fækka um 45 einstaklinga á ári hverju en eftir opnun ganganna þá fækkaði honum 

einungis um 14 einstaklinga á ári hverju. Það er því vel hægt að segja að bættar 

samgöngur hafi jákvæð áhrif á íbúaþróun í Fjallabyggð.  

Ef litið er á íbúaþróunina í Fjallabyggð út frá kyni frá árinu 1998 og að þeim tíma sem 

Héðinsfjarðargöng voru 

vígð má sjá að fjöldi karla 

og kvenna þar hélst mjög 

svipaður þau ár. Þó má sjá 

að árunum 2007 til 2009 

myndaðist mun stærra bil á 

milli fjölda karla og kvenna 

en á árunum áður.  Á 

árunum 2007 til 2009 voru 

karlar um 121 fleiri en 

konur í Fjallabyggð, en 

árunum fyrir það var 

munurinn einungis 70 karlar. Árið 1998 voru karlar í Fjallabyggð um 4% fleiri en konur 

þar, en árið 2013 voru þeir ekki nema 0,8% fleiri en konurnar. Eftir að Héðinsfjarðargöng 

opnuðu þá hefur munur á kynjum sem búsettur er í Fjallabyggð nánast horfið, síðustu 

fjögur ár hafa karlar einungis verið að jafnaði um 26 einstaklingum fleiri en konur. Í 

fyrra, árið 2013, var munurinn einungis 8 karlar og fyrstu tölur ársins 2014 gefa til kynna 

að konur séu 8 fleiri en karlar í Fjallabyggð í dag. Ef þróunin heldur áfram svona í ár, eins 

og fyrstu tölur ársins gefa til kynna, þá verður það í fyrsta sinn frá árinu 1998 sem að 

fjöldi búsettra kvenna er hærri en fjöldi búsettra karla í Fjallabyggð (Hagstofa Íslands, 

Mynd 26: Fjöldi karla og kvenna í Fjallabyggð á árunum 1998-2014 
(Hagstofa Íslands, 2014a). 
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2014a). Bættar samgöngur hafa því haft jákvæð áhrif á kynjahlutfall íbúa í Fjallabyggð, 

og hver veit nema að eftir nokkur ár ef þessi þróun heldur áfram verði þessi kynjamunur 

ekki sjáanlegur lengur í Fjallabyggð. Aldursdreifing í Fjallabyggð hefur tekið 

 

Mynd 27: Aldursdreifing í Fjallabyggð á árunum 1998-2014 (Hagstofa Íslands, 2014a). 

miklum breytingum undanfarin sextán ár. Árið 1998 var fjölmennasti aldurshópurinn í 

Fjallabyggð einstaklingar á aldrinum tíu til nítján ára, en í ár er fjölmennasti 

aldurshópurinn einstaklingar á aldrinum fimmtíu til fimmtíu og níu ára. Mesta fækkunin 

hefur verið í aldurshópnum 30-39 ára, en voru einstaklingar á þeim aldri 445 talsins árið 

1998 en eru nú einungis 138. Þar sem þetta er nú algengasti aldurshópurinn til að 

"stunda" barneignir þá kemur ekki að óvart að börnum 0-9 ára hafi fækkað næstmest. Ef 

skoðuð eru árin eftir að Héðinsfjarðargöng opnuðu þá má sjá að hægst hefur á 

fólksfækkun í sveitarfélaginu, ef skoðaður er t.d. aldurshópurinn 30-39 ára þá fækkar 

einungis um tvo einstaklinga þar á ári, en fyrir göngin fækkaði þar um 21 einstakling á 

hverju ári í sama aldurshóp.  Eftir opnun ganganna hefur einstaklingum á aldrinu 50-59 

ára fjölgað mest í sveitarfélaginu en einstaklingum á aldrinum 40-49 ára fækkað mest. 

Eins og sjá má á mynd 27 hér að ofan þá hefur fækkun í þrem af tíu aldursflokkum 

haldið áfram eftir að bættum samgöngum var komið á. Þeir aldurshópar eru 

einstaklingar á aldrinum 10-19 ára í fyrsta lagi, í öðru lagi einstaklingar á aldrinum 30-39 

ára og í þriðja lagi einstaklingar á aldrinum 40-49 ára. Skoðað var sérstaklega tölur um 

konur á barnseignaraldri og börn undir fimm ára aldri. Höfundur skilgreinir konur á 
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barnseignaraldri sem konur á aldrinum 19-35 ára.  Eins og sjá má á mynd 29 hefur verið 

gríðarleg fækkun í þessum tveim hópum í Fjallabyggð síðustu ár en ef litið er til ársins 

2009-2010 þá má sjá að þessi þróun snýst algjörlega við. Eftir opnun ganganna hefur 

verið að aukast um 7 einstaklinga á ári í hvorum hópnum fyrir sig, en er það mjög 

jákvætt er varðar lífvænleika samfélaga. Opnun Héðinsfjarðarganga hefur því einnig haft 

jákvæð áhrif á aldursdreifingu í Fjallabyggð eða allavega kom á stöðnun í fólksfækkun í 

hverjum og einum aldurshóp. 

Hvað varðar meðalaldur í 

Fjallabyggð þá hefur hann 

farið mjög hækkandi frá árinu 

1998 eins og sjá má á mynd 

29. Árið 1998 var hann rétt 

um 35 ár en árið 2010 var 

hann um 42 ár. Eftir opnun 

Héðinsfjarðarganga árið 2010 

hefur hann þó hækkað aðeins 

meira en hækkun hans er 

núna mun minni á ári en hún var árin fyrir opnun. Opnun Héðinsfjarðarganga hefur því 

einnig haft jákvæð áhrif á aldursdreifingu í Fjallabyggð eða allavega koma á stöðnun í 

fólksfækkun í hverjum og einum aldurshóp. 

Mynd 28: Konur á barnseignaraldri og börn yngri en 5 ára í Fjallabyggð á árunum 1998-2914 (Hagstofa 
Íslands, 2014a). 

Mynd 29: Meðalaldur í Fjallabyggð á áunum 1998-2013 (Vegagerðin, 
2013). 
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Sveitarfélagið Fjallabyggð er tólfta tekjuhæsta sveitarfélagið á landinu ef litið er á 

tekjur út frá greiddum tekjuskatti. Á einungis fjórum árum, frá árinu 2009 til ársins 2012, 

hækkaði tekjuskattur á mann í Fjallabyggð um 32%. Hver íbúi þar greiddi 281.238 krónur 

í tekjuskatt árið 

2009 en árið 

2012 var sú 

upphæð komin í 

370.695 krónur. 

Ef skoðað er til 

samanburðar 

þróun 

verðbólgunnar 

frá árinu 2009 til 

2012 þá má sjá 

að að í byrjun árs 

2009 var hún um 

16,36%  en í árslok 2012 í um 4,5% (Landsbanki Íslands, 2014). Þessa mikla hækkun 

tekna í Fjallabyggð skýrist því að hluta til með verðbólgu. Útsvarsprósentan í Fjallabyggð 

hefur frá árinu 1998 ávallt verið í því hámarki sem hún má vera. Með því er átt við að 

manneskja í vinnu í Fjallabyggð hafi lægri skattleysismörk en aðrar vinnandi manneskjur 

í sveitarfélagi þar sem útvarsprósentan er ekki í hámarki. 

Mynd 30: Útsvarsprósentan í sveitarfélaginu Fjallabyggð á árunum 1998-2014 
(Samband Íslenskra sveitarfelaga, 2014). 

Mynd 31: Atvinnuleysishlutfall í Fjallabyggð, höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni á árunum 1998-
2012 (DataMarket, 2014). 
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Eins og sjá má á mynd 31 þá hefur atvinnuleysishlutfall í Fjallabyggð verið háð miklum 

sveiflum síðusta áratuginn. Árin fyrir efnahagskreppuna, sem skall á hérlendis árið 2008, 

má sjá að atvinnuleysishlutfall í Fjallabyggð var frekar hátt samanborið við 

höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina í heild. Þó að meira hafi verið um atvinnuleysi í 

Fjallabyggð árunum eftir kreppu hefur atvinnuleysishlutfallið þar þó verið töluvert 

minna en það atvinnuleysishlutfall sem höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin í heild hafa 

þurft að kljást við. Á tímabilinu 1998 til 2012 var atvinnuleysishlutfall í Fjallabyggð hæst í 

desember árið 2004, þá 7,1%, en lægst í júní árið 2007, þá 0,534%. 

5.4 Húsnæðismarkaður 

Lítum nú til húsnæðismarkaðarins í Fjallabyggð. Á neðangreindu línuriti á mynd 32 má 

sjá heildar íbúðafjölda í Fjallabyggð frá árinu 1994 til ársins 2012. Fjöldi íbúða á árunum 

1994 til 2006 í Fjallabyggð er samsettur af fjölda íbúða í annars vegar Siglufirði og hins 

vegar Ólafsfirði. Mjög greinilegt er að sjá að ekki hafa verið miklar sveiflur í 

húsnæðismarkaði í Fjallabyggð. Augljóst er líka að mun fleiri íbúðir eru í Siglufirði heldur 

en í Ólafsfirði. Meðalfjöldi íbúða í Fjallabyggð eftir opnun Héðinsfjarðargöng er um 

tveimur íbúðum fleiri en voru til staðar fyrir þau. 

Hvað varðar verð á húsnæði í Fjallabyggð þá hefur meðalstaðgreiðsluverð á húsnæði 

verið í kringum 9 milljónir á árunum 2008 til 2013. Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra 

hefur verið að jafnaði um 66 þúsund krónur á sama tíma. Þegar skoðað er húsnæðisverð 

í hvoru þéttbýlinu fyrir sig, Siglufirði og Ólafsfirði, þá kemur í ljós að húsnæðisverð hefur 

Mynd 32: Fjöldi íbúða í sveitarfélaginu Fjallabyggð á árunum 1994-2012 (Þjóðskrá Íslands, 2014a). 
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yfirleitt verið örlítið hærra á Siglufirði. Að jafnaði hafa um 26 eignir, hvort sem það er 

sérbýli eða fjölbýli, selst á hverju ári frá árinu 2008  í Fjallabyggð, 9 í Ólafsfirði og 17 í 

Siglufirði. Meira er þó yfirleitt um sérbýli en fjölbýli á þessum stöðum. Lítum nú á þróun 

húsnæðisverðs í Fjallabyggð á síðustu sex og berum hana saman við aðra staði á 

Norðurlandri eysta. Staðirnir sem skoðaðir eru Akureyri, Dalvík, Húsavík og Fjallabyggð, 

en skoðað verður hvor þéttbýlisstaður Fjallabyggðar í sitthvoru lagi, s.s. Siglufjörður og 

Ólafsfjörður. Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra hefur verið langhæst á Akureyri, að 

jafnaði um 173 þúsund, en lægst hefur það verið í Ólafsfirði eða að jafnaði um 63 

þúsund. Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra hefur þó hækkað mest á bæði Dalvík og 

Ólafsfirði á þessum sex árum, en á báðum þessum stöðum hefur það hækkað um 31,1% 

(Þjóðskrá, 2014b). 

 Eftir að Héðinsfjarðargöng opnuðu hafa fleiri eignir verið seldar að meðaltali á ári 

í Fjallabyggð eða um 31 eign á ári, hvort sem um fjölbýli eða sérbýli er að ræða. Fyrir 

komu Héðinsfjarðarganga var einungis um 21 eign seld á ári í Fjallabyggð sem þýðir að 

um 10 fleiri eignir seljast nú á ári með komu Héðinsfjarðarganga. Héðinsfjarðargöng 

hafa því aukið fjölda seldra eigna og hafa því jákvæð áhrif á húsnæðismarkað í 

Fjallabyggð. 

 Frá árinu 1997 til ársins 2012 hefur sumarhúsum á Norðurlandri eysta fjölgað 

392 sumarhús. Þessi fjölgun er um 8% af fjölgun sumarhúsa yfir allt landið, en fjölgun 

sumarhúsa yfir landið allt hefur á sama tíma verið 4.882 sumarhús. 
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Mynd 33: Meðalstaðgreiðsluverð á fermetra (kr./m²) (Þjóðskrá Íslands, 2014b). 
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5.5 Umræður 

Samkvæmt þeim þáttum sem skoðaðir voru hér að ofan þá telur höfundur að 

Héðinsfjarðargöng hafi bætt lífvænleika í samfélaginu í Fjallabyggð. Sú mikla 

fólksfækkun sem hefur fylgt Fjallabyggð um tíma hefur minnkað heilmikið, eða um 30 

einstaklinga á ári hverju frá opnun Héðinsfjarðarganga. Ef áfram heldur að draga svo 

kröftuglega úr fólksfækkun í Fjallabyggð þá mun ekki líða að löngu þar til hún verður 

engin eða þá jákvæð fólksfjölgun. Sama á við um kynjamuninn í Fjallabyggð, en hefur 

hann nánast horfið eftir opnun Héðinsfjarðarganga. Hvað varðar atvinnulíf í Fjallabyggð 

þá hefur aukin umsvif í ferðaþjónustu þar jákvæð áhrif á lífvænleika sveitarfélagsins, en 

Héðinsfjarðargöng hafa haft nokkur áhrif á ferðamennsku á svæðinu. Hvað varðar kvóta 

í sveitarfélaginu þá hefur hann minnkað nú síðustu ár bæði í Ólafsfirði og á Siglufirði. 

Hvað varðar löndun þá hefur hún færst í aukana í Siglufirði en dregist heldur úr henni í 

Ólafsfirði. Að lokum má benda á það að fasteignamarkaður hefur tekið meira við sér í 

Fjallabyggð eftir opnun Héðinsfjarðarganga, en um tíu fleiri eignir eru nú seldar á ári eða 

um 31 eign að jafnaði. 
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6 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið hér að ofan þá benda margir þættir til þess að bættar 

samgöngur hafi jákvæð áhrif á lífvænleika samfélaga, ef stuðst er við rannsóknir á 

þessum þremur samfélögum sem koma við sögu í þessum skrifum. Ef marka má 

íbúaþróun í ofangreindum samfélögum þá hefur hún tekið jákvæðum breytingum eftir 

að bættum samgöngum var komið á laggirnar. Á Akranesi og í Vestmannaeyjum hefur 

verið fólksfjölgun að mestu leyti eftir samgöngubæturnar. í Fjallabyggð hefur 

fólksfækkun dregist mikið saman og ef sú þróun heldur áfram komandi árum þá mun 

ekki líða að löngu þar til hún verður engin eða þá jákvæð. Áhugavert er einnig að benda 

á það að bæði í Vestmannaeyjum og í Fjallabyggð var konum á barnseignaraldri, 

aldrinum 19-35 ára, og börnum á aldrinum 0-5 ára að fækka töluvert á árunum fyrir 

komu samgöngubótanna. Eftir opnun Landeyjarhafnar og Héðinsfjarðarganga hefur 

fækkun í þessum tveimur aldurshópum tekið enda og er þeim nú að fjölga töluvert í 

báðum samfélögunum. 

Atvinnulíf hefur eflst töluvert í samfélögunum þrem. Ferðaþjónustan er orðin 

mikilvægur partur af atvinnulífinu, sérstaklega í Vestmannaeyjum og Fjallabyggð, en 

hefur sú atvinnugrein verið að vaxa gríðarlega hér á landi síðustu ár (Landsbanki, 2013). 

Bættar samgöngur hafa opnað ný markað fyrir atvinnulíf, þjónustu, menntun og frístund 

fyrir einstaklinga samfélaganna þriggja, einnig nágranna samfélög. Ef litið er til 

atvinnuleysishlutfalls í samfélögunum þá hefur atvinnuleysi verið mun sveiflukenndara á 

Akranesi og í Fjallabyggð heldur en í Vestmannaeyjum. Undanfarin ár hefur atvinnuleysi 

þó farið lækkandi í heildina litið í öllum samfélögunum, en lægra atvinnuleysishlutfall 

táknar að fleiri einstaklingar hafi vinnu og þar af leiðandi eykst framleiðsla (Gylfi Zoega, 

2013). 

Húsnæðismarkaður hefur tekið við sér í öllum þremur samfélögunum. Húsnæðisverð 

hefur hækkað í öllum sveitarfélögunum og styður það niðurstöður rannsókn Vífils 

Karlssonar að neikvætt samband sé milli bættra samgangna og húsnæðisverðs. Fleiri 

eignir seljast nú á ári en seldust fyrir samgöngubæturnar í öllum þremur 

sveitarfélögunum. Mest fjölgaði um seldar eignir í Fjallabyggð eða um 10 fleiri eignir 

seljast þar en seldust þar fyrir opnun Héðinsfjarðarganga. Næstmest á Akranesi en þar 



 

58 

jókst fjöldi seldra eigna um 8 eignir á ári. Minnst fjölgaði um seldar eignir í 

Vestmannaeyjum eða um eina selda eign til viðbótar á ári.  

Af þessum skrifum dregur höfundur því þá ályktun að bættar samgöngur hafi jákvæð 

áhrif á lífvænleika samfélaga, að minnsta kosti til skamms tíma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

Heimildaskrá 

Akranes. (2014a). Hin írska arfleið. Sótt 3.mars 2014 af:   
http://www.akranes.is/mannlif/akranes-fyrr-og-nu/hin-irska-arfleifd/ 

Byggðastofnun. (1990). Áhrif stóriðju á búsetu og vinnumarkað: Könnun á áhrifum nýs 
álvers á Vatnsleysuströnd, Þorlákshöfn og Hvalfirði. Sótt 12.mars 2014 af: 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/alvervest.pdf   

Dalurinn. (2014). Sagan. Sótt 6.mars 2014 af: http://www.dalurinn.is/is/page/sagan 

DataMarket. (2014). Atvinnuleysishlutfall eftir sveitarfélögum. Sótt 26.mars 2014 af: 
http://datamarket.com/is/data/set/1x07/#!ds=1x07!1zns=1:1znt=5.b.i.l&display
=line  

Eyjaflug. (2014). Eyjaflug – Við fljúgum! Sótt 21.janúar 2014 af: http://www.eyjaflug.is/ 

Eyjafréttir. (2014). Ráðherra gefur grænt ljós á útboð. Sótt 6.mars 2014 af: 
http://www.eyjafrettir.is/frettir/radherra-gefur-graent-ljos-a-utbod/2014-02-23 

Ferðamálastofa. (2013). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013. Sótt 20.febrúar 
2014 af: 
http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/ferdatjon_t
olum_april_2013_m_fors.pdf  

Félag Héraðsskjalavarða á Íslandi. (2014). Síðasta ferð Akraborgar – Ljósmyndasafn 
Akraness. Sótt 5.mars 2014 af: 
http://www.heradsskjalasafn.is/index.php?option=com_content&view=article&i
d=202:sieasta-fere-akraborgar-ljosmyndasafn-
akreness&catid=77:frettir&Itemid=100   

Fiskistofa. (2014a). Landaður botnfiskur eftir höfnum. Sótt 15.mars 2014 af: 
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/nr/1026 

Fiskistofa. (2014b). Uppsjávarafli 2013 eftir höfnum. Sótt 15.mars 2014 af: 
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/nr/1032  

Fiskistofa. (2014c). Úthlutað aflamark fyrri ára – Yfirlit 2000/2013. Sótt 16.mars 2014 af: 
http://www.fiskistofa.is/aflamarkheimildir/uthlutadaflamark/fyrriar/  

Fjallabyggð. (2014c). Atvinna í Ólafsfirði. Sótt 13.mars 2014 af: 
http://www.fjallabyggd.is/moya/page/atvinna_i_olafsfirdi/ 

Fjallabyggð. (2014a). Fjallabyggð. Sótt 25.febrúar 2014 af: 
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd 

Fjallabyggð. (2014b). Síldartíminn. Sótt 13.mars 2014 af: 
http://www.fjallabyggd.is/moya/page/sildartiminn/  

 

http://www.akranes.is/mannlif/akranes-fyrr-og-nu/hin-irska-arfleifd/
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/alvervest.pdf
http://www.dalurinn.is/is/page/sagan
http://datamarket.com/is/data/set/1x07/#!ds=1x07!1zns=1:1znt=5.b.i.l&display=line
http://datamarket.com/is/data/set/1x07/#!ds=1x07!1zns=1:1znt=5.b.i.l&display=line
http://www.eyjaflug.is/
http://www.eyjafrettir.is/frettir/radherra-gefur-graent-ljos-a-utbod/2014-02-23
http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/ferdatjon_tolum_april_2013_m_fors.pdf
http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/talnaefni/ferdatjon_tolum_april_2013_m_fors.pdf
http://www.heradsskjalasafn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=202:sieasta-fere-akraborgar-ljosmyndasafn-akreness&catid=77:frettir&Itemid=100
http://www.heradsskjalasafn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=202:sieasta-fere-akraborgar-ljosmyndasafn-akreness&catid=77:frettir&Itemid=100
http://www.heradsskjalasafn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=202:sieasta-fere-akraborgar-ljosmyndasafn-akreness&catid=77:frettir&Itemid=100
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/nr/1026
http://www.fiskistofa.is/umfiskistofu/frettir/nr/1032
http://www.fiskistofa.is/aflamarkheimildir/uthlutadaflamark/fyrriar/
http://www.fjallabyggd.is/moya/page/atvinna_i_olafsfirdi/
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd
http://www.fjallabyggd.is/moya/page/sildartiminn/


 

60 

Guðlaugur Gíslason. (1982). Eyjar gegnum aldirnar. Reykjavík: Örn og Örlygur. 

Gylfi Zoega. (2013). Þjóðhagfræði II, Fyrirlestur 6. Sótt 5.apríl 2014 af Uglu, innri 
vefsvæði, Háskóli Íslands.  

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. (2002). Byggðir og búseta – þéttbýlismyndun á Íslandi. 
Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 

Hagstofa Íslands. (2014b). Búferlaflutningar eftir sveitarfélögum og kyni 1986-2013. Sótt 
18.mars 2014 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/
varval.asp?ma=MAN01201%26ti=B%FAferlaflutningar+eftir+sveitarf%E9l%F6gu
m+og+kyni+1986%2D2013%26path=../Database/mannfjoldi/Buferlaflutningar/%
26lang=3%26units=Fj%F6ldi   

Hagstofa Íslands. (2014d). Gistinætur og gestakomur á öllum tegundum gististaða 1998-
2013. Sótt 20.febrúar 2014 af: 
http://hagstofa.is/?PageID=2598&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/
varval.asp?ma=SAM01601%26ti=Gistin%E6tur+og+gestakomur+%E1+%F6llum+t
egundum+gistista%F0a+1998%2D2013+%26path=../Database/ferdamal/GiAllir/
%26lang=3%26units=Fj%F6ldi  

Hagstofa Íslands. (2014e). Fjöldi gistinátta í Vestmannaeyjum 2007-2013. Fengið 16.apríl 
2014 í tölvupósti frá Hildi Kristjánsdóttur.  

Hagstofa Íslands. (2014a). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2014 – 
Sveitarfélagaskipan 1.janúar 2014. Sótt 17.mars 2014 af: 
http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Sveitarfelog  

Hagstofa Íslands. (2014c). Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990. Sótt 20.mars 2014 
af: 
http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Footnote.asp?File=MAN02120.px&path=..
/Database/mannfjoldi/sveit_eldra/&ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gu
m+1901-1990+&lang=3&ansi=1&noofvar=2  

Heimaslóð. (2014). Herjólfur. Sótt 15.febrúar 2014 af: 
http://www.heimaslod.is/index.php/Herj%C3%B3lfur 

Héðinsfjörður. (2014). Héðinsfjarðargöng. Sótt 25.febrúar 2014 af: 
http://hedinsfjordur.is/hedinsfjordur-2/hedinsfjardargong/ 

Investopedia. (2014). Margin. Sótt 17.mars 2014 af: 
http://www.investopedia.com/terms/m/margin.asp.  

Landsbankinn. (2013). Ferðaþjónusta. Sótt 29.mars 2014 af: 
http://www.landsbankinn.is/library/Documents/Fyrirtaeki/timarit-
landsbankans-ferdathjonusta-2013.pdf  

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN01201%26ti=B%FAferlaflutningar+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+og+kyni+1986%2D2013%26path=../Database/mannfjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN01201%26ti=B%FAferlaflutningar+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+og+kyni+1986%2D2013%26path=../Database/mannfjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN01201%26ti=B%FAferlaflutningar+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+og+kyni+1986%2D2013%26path=../Database/mannfjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MAN01201%26ti=B%FAferlaflutningar+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+og+kyni+1986%2D2013%26path=../Database/mannfjoldi/Buferlaflutningar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2598&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SAM01601%26ti=Gistin%E6tur+og+gestakomur+%E1+%F6llum+tegundum+gistista%F0a+1998%2D2013+%26path=../Database/ferdamal/GiAllir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2598&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SAM01601%26ti=Gistin%E6tur+og+gestakomur+%E1+%F6llum+tegundum+gistista%F0a+1998%2D2013+%26path=../Database/ferdamal/GiAllir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2598&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SAM01601%26ti=Gistin%E6tur+og+gestakomur+%E1+%F6llum+tegundum+gistista%F0a+1998%2D2013+%26path=../Database/ferdamal/GiAllir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2598&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=SAM01601%26ti=Gistin%E6tur+og+gestakomur+%E1+%F6llum+tegundum+gistista%F0a+1998%2D2013+%26path=../Database/ferdamal/GiAllir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Sveitarfelog
http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Footnote.asp?File=MAN02120.px&path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/&ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901-1990+&lang=3&ansi=1&noofvar=2
http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Footnote.asp?File=MAN02120.px&path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/&ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901-1990+&lang=3&ansi=1&noofvar=2
http://www.hagstofa.is/temp/Dialog/Footnote.asp?File=MAN02120.px&path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/&ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901-1990+&lang=3&ansi=1&noofvar=2
http://www.heimaslod.is/index.php/Herj%C3%B3lfur
http://hedinsfjordur.is/hedinsfjordur-2/hedinsfjardargong/
http://www.investopedia.com/terms/m/margin.asp
http://www.landsbankinn.is/library/Documents/Fyrirtaeki/timarit-landsbankans-ferdathjonusta-2013.pdf
http://www.landsbankinn.is/library/Documents/Fyrirtaeki/timarit-landsbankans-ferdathjonusta-2013.pdf


 

61 

Landsbankinn. (2014). Markaðir, Vísitölur, Vísitala neysluverðs. Sótt 20.mars 2014 af: 
http://www.landsbankinn.is/markadir/visitolur/visitalaneysluverds/  

Lloyd, P.E. og Dicken, P. (1978). Location in space – A theoretical approach to economic 
geography (2.útgáfa). London: Harper & Row Ltd.  

Morgunblaðið. (2000). Enn þensla á vinnumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Sótt 17.mars 
2014 af: 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2000/12/07/enn_thensla_a_vinnumarkadi_a_
hofudborgarsvaedinu/  

Morgunblaðið. (2013). Húsnæðisverð í Eyjum hefur hækkað og hækkað. Sótt 23.febrúar 
2014 af: http://www.mbl.is/frettir/sjonvarp/81191/ 

Morgunblaðið. (2014a). Landeyjahöfn. Sótt 29.janúar 2014 af: 
http://www.mbl.is/frettir/knippi/3058/  

Morgunblaðið. (2014b). Verkfall á Herjólfi einnig á föstudögum. Sótt 23.mars 2014 af: 
http://www.ruv.is/frett/verkfall-a-herjolfi-einnig-a-fostudogum  

Norðurál. (2014a). Saga Norðuráls. Sótt 3.mars 2014 af: 
http://www.nordural.is/islenska/fyrirtaekid/sagan/  

Norðurál. (2014b). Starfsfólkið. Sótt 25.mars 2014 af: 
http://www.nordural.is/islenska/folkid/ 

Norðurál. (2002). Stækkun Norðuráls á Grundartanga. Sótt 16.mars 2014 af: 
http://www.nordural.is/Files/Skra_0001305.PDF  

Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri. (2001) Áhrif samgöngubóta á byggðaþróun. 
Sótt 15.mars 2014 af: 
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/ahrif_samgongubota.pdf  

Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri á Akranesi: Akranes hefur sterka stöðu innan 
sjávartengdra greina, eflist hratt og á mikla möguleika. (2014, 28.apríl). 
Fréttablaðið, (Sérblað um Akranes – Veiðar, vinnsla og tækni í sjávarútvegi).  

Ríkisútvarpið. (2014). Áætlunarsiglingar Víkings um Landeyjahöfn. Sótt 6.mars 2014 af: 
http://www.ruv.is/frett/aaetlunarsiglingar-vikings-um-landeyjahofn 

Ríkisútvarpið. (2013). Margfeldisáhrif Landeyjahafnar. Sótt 21.febrúar af: 
http://www.ruv.is/frett/margfeldisahrif-landeyjahafnar 

Safnahús Vestmannaeyja. (2014). Eldgosið á Heimaey. Sótt 19.febrúar 2014 af: 
http://safnahus.vestmannaeyjar.is/sidur/eldgosid-a-heimaey 

Safnasvæðið á Akranesi. (2014). Fræðsla og fróðleikur um Akranes. Sótt 3.mars 2014 af: 
http://www.museum.is/pages/nyja-vefsidan/akranes-saga-og-arfleifd/  

http://www.landsbankinn.is/markadir/visitolur/visitalaneysluverds/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2000/12/07/enn_thensla_a_vinnumarkadi_a_hofudborgarsvaedinu/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2000/12/07/enn_thensla_a_vinnumarkadi_a_hofudborgarsvaedinu/
http://www.mbl.is/frettir/sjonvarp/81191/
http://www.mbl.is/frettir/knippi/3058/
http://www.ruv.is/frett/verkfall-a-herjolfi-einnig-a-fostudogum
http://www.nordural.is/islenska/fyrirtaekid/sagan/
http://www.nordural.is/islenska/folkid/
http://www.nordural.is/Files/Skra_0001305.PDF
http://www.byggdastofnun.is/static/files/Skyrslur/ahrif_samgongubota.pdf
http://www.ruv.is/frett/aaetlunarsiglingar-vikings-um-landeyjahofn
http://www.ruv.is/frett/margfeldisahrif-landeyjahafnar
http://safnahus.vestmannaeyjar.is/sidur/eldgosid-a-heimaey
http://www.museum.is/pages/nyja-vefsidan/akranes-saga-og-arfleifd/


 

62 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2014). Útsvarsprósentur 2013. Sótt 21.mars 2014 af: 
http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-sveitarfelaga/frettir---
fjarmal/nr/1530  

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. (2010). Landeyjahöfn. Sótt 29.janúar 2014 af: 
http://sigling.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5141 

Siglingastofnun Íslands. (2011). Landeyjahöfn framtak ársins. Sótt 5.mars 2014 af: 
http://sax.is/?gluggi=frett&id=23167 

Sigurður Jóhannesson. (2008). Hagvöxtur eftir landshlutum – horft á Austurland. 
Glærukynning í Hagfræðistofnun. Fengið 3.febrúar í tölvupósti frá Sigurði 
Jóhannessyni.  

SSV og Vífill Karlsson. (2004). Samgöngubætur og búseta: Áhrif Hvalfjarðarganga á 
búsetuskilyrði og búsetuþróun á Vesturlandi,. Sótt 13.mars 2014 af: 
http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0006226.PDF   
 

Strætó. (2005). Akranes tengist leiðarkerfi Strætó bs. Sótt 30.mars 2014 af: 
http://www.straeto.is/um-straeto/frettir/nr/161  

T24. (2014). Eyjamenn greiða mest í tekjuskatt. Sótt 21.febrúar 2014 af: 
http://www.t24.is/?p=7622  

Vegagerðin. (2013). Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2012 og aðrar kannanir 
2004-2012. Sótt 21.febrúar 2014 af: 
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012/$fil
e/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012.pdf 

Vesturland. (2014). Um Akranes. Sótt 14.mars 2014 af: 
http://www.vesturland.is/Forsida/VisitAkranes/UmAkranes/  

Viðskiptablaðið. (2013). Ferðamenn vilja íslensk „cinnamon rolls“. Sótt 6.mars 2014 af: 
http://www.vb.is/frettir/97033/  

Vífill Karlsson. (2010). Áhrif samgöngubóta á fasteignamarkað sérstaklega afskekktra 
byggðarlaga. Sótt 15.mars 2014 af: 
http://vifill.vesturland.is/SamgongubaeturFasteignamarkadurUtnara.pdf  

Vífill Karlsson. (2008). The relationship of house of house price and transportation 
improvements in Iceland. Sótt 16.mars 2014 af: 
http://vifill.vesturland.is/Vifill%20Phd-SecII-paper%201-
municipalities%20Thjodarspegill%204%20endanleg.pdf 

Vísindavefur. (2014). Hvað eru skattleysismörk? Sótt 21.mars 2014 af: 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=47900  

http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-sveitarfelaga/frettir---fjarmal/nr/1530
http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-sveitarfelaga/frettir---fjarmal/nr/1530
http://sigling.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5141
http://sax.is/?gluggi=frett&id=23167
http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0006226.PDF
http://www.straeto.is/um-straeto/frettir/nr/161
http://www.t24.is/?p=7622
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012/$file/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012.pdf
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012/$file/Ibuar_ferdamenn_Veyjum_2012.pdf
http://www.vesturland.is/Forsida/VisitAkranes/UmAkranes/
http://www.vb.is/frettir/97033/
http://vifill.vesturland.is/SamgongubaeturFasteignamarkadurUtnara.pdf
http://vifill.vesturland.is/Vifill%20Phd-SecII-paper%201-municipalities%20Thjodarspegill%204%20endanleg.pdf
http://vifill.vesturland.is/Vifill%20Phd-SecII-paper%201-municipalities%20Thjodarspegill%204%20endanleg.pdf
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=47900


 

63 

Vísir. (2013b). Þarf að finna hentugt skip fyrir Landeyjahöfn. Sótt 6.mars 2014 af: 
http://www.visir.is/tharf-ad-finna-hentugt-skip-fyrir-
landeyjahofn/article/2013711069957 

Vísir. (2010). Þjóðhátíð veltir sjö til átta hundruð milljónum. Sótt 4.mars 2014 af: 
http://www.visir.is/thjodhatid-veltir-sjo-til-atta-hundrud-
milljonum/article/2010324621886 

Wikipedia. (2014a). Akranes. Sótt 4.mars 2014 af: http://is.wikipedia.org/wiki/Akranes 

Wikipedia. (2014b). Bundið slitlag. Sótt 10.mars 2014 af: 
http://is.wikipedia.org/wiki/Bundi%C3%B0_slitlag  

Wikipedia. (2014c). Hvalfjarðargöng. Sótt 12.mars 2014 af: 
http://is.wikipedia.org/wiki/Hvalfjar%C3%B0arg%C3%B6ng  

Þjóðskrá Íslands. (2014c). Fjöldi sumarhúsa eftir landshlutum frá árinu 1997 til og með 
2012. Sótt 25.febrúar 2014 af: http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/  

Þjóðskrá Íslands. (2014b). Talnaefni, Fasteignaverð íbúðarhúsnæðis eftir bæjum á 
landsbyggðinni frá árinu 2008 til og með 2013. Sótt 23.mars 2014 af: 
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/  

Þjóðskrá Íslands. (2014a). Talnaefni, Fjöldi íbúða eftir sveitarfélögum í árslok 2012 með 
byggingarár 2012 eða lægra. Tafla 1.4. Sótt 23.mars 2014 af: 
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/  

Þjóðskrá Íslands. (2014). Talnaefni, Íbúðaverð eftir landshlutum og árum, frá árinu 1990 
til og með 2013. Sótt 24.mars 2014 af: 
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/  

Þorsteinn Hilmarsson, sviðsstjóri upplýsingasviðs Fiskistofu. Skilgreining á úthlutuðu 
aflamarki. Fengið i töluvpósti þann 3.apríl 2014.  

Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson. (2010). Fjallabyggð fyrir Héðinsfjarðargöng 
– Samgöngur, félag og byggðaþróun. Háskólinn á Akureyri: Ásprent.  

 

 

 

http://www.visir.is/tharf-ad-finna-hentugt-skip-fyrir-landeyjahofn/article/2013711069957
http://www.visir.is/tharf-ad-finna-hentugt-skip-fyrir-landeyjahofn/article/2013711069957
http://www.visir.is/thjodhatid-veltir-sjo-til-atta-hundrud-milljonum/article/2010324621886
http://www.visir.is/thjodhatid-veltir-sjo-til-atta-hundrud-milljonum/article/2010324621886
http://is.wikipedia.org/wiki/Akranes
http://is.wikipedia.org/wiki/Bundi%C3%B0_slitlag
http://is.wikipedia.org/wiki/Hvalfjar%C3%B0arg%C3%B6ng
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/
http://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/

