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Útdráttur 

Samgöngur til Norðfjarðar hafa alla tíð verið erfiðar. Fram á miðja 20. öldina var sjórinn helsta 

samgönguleiðin því erfitt var að fara landleiðina til annarra byggðarlaga þar sem þurfti að fara 

gangandi eða ríðandi yfir há fjöll. Þessar aðstæður gerðu það að verkum að íbúar við Norðfjörð 

lifðu í ákveðinni einangrun. Árið 1949 komst á vegsamband frá Norðfirði til Eskifjarðar yfir 

Oddsskarð, en flesta vetur var ófært sökum snjóa. Göng voru opnuð undir Oddsskarð árið 1977 og 

var þá vetrareinangrun íbúa í Neskaupstað rofin að hluta, en göngin um Oddsskarð leystu aldrei 

einangrun byggðar í Neskaupstað og eru fyrir löngu orðin ófullnægjandi. Árið 2013 var hafist 

handa við gerð Norðfjarðarganga milli Eskifjarðar og Norðfjarðar. Þessi rannsókn miðar að því að 

skoða þær samfélagslegu breytingar sem íbúar í Neskaupstað vænta í kjölfar opnunar 

Norðfjarðarganga. Áætluð verklok ganganna eru í september 2017. Leitað var svara við því hjá 

íbúum Neskaupstaðar hvort og hvernig áhrif þeir telji að göngin muni hafa á helstu þætti 

samfélagsins eins og atvinnumöguleika og atvinnuöryggi, tækifæri til menntunar, félagslíf og 

afþreyingu, tekjumöguleika, þjónustu ríkis og sveitar, fasteignaverð, vöruúrval og vöruverð, auk 

almennra áhrifa á samfélagið í heild. Jafnframt voru íbúar beðnir að lýsa því hvort þeir upplifðu 

óþægindi eða kvíða í tengslum við að ferðast á milli Neskaupstaðar og Egilsstaða bæði að sumar- 

og vetrarlagi. Helstu niðurstöður sýna að íbúar Neskaupstaðar telja að tilkoma Norðfjarðarganga 

muni almennt hafa jákvæð áhrif á samfélagið í bænum. Þau muni auka atvinnuöryggi, 

tekjumöguleika og skapa ný tækifæri til menntunar og atvinnu, einnig auka fjölbreytni í 

félagsmálum og afþreyingu. Ekki voru íbúar eins jákvæðir gagnvart hugsanlegum áhrifum 

ganganna á þjónustu ríkis og sveitarfélaga, vöruúrval og vöruverð. Konur voru almennt heldur 

jákvæðari en karlar og elsta fólkið er jákvæðara en það yngsta gagnvart áhrifum ganganna á ýmsa 

þætti samfélagsins. Þeir sem hafa meiri menntun eru með minni væntingar til áhrifa 

Norðfjarðarganga á samfélagið í Neskaupstað. Konur upplifa meiri óþægindi eða kvíða en karlar 
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við að ferðast leiðina á milli Neskaupstaðar og Egilsstaða og yngsti aldurshópurinn finnur fyrir 

meiri óþægindum en þeir sem eldri eru. Það eru fyrst og fremst vegirnir um Oddsskarð og Fagradal 

að vetrarlagi sem vekja kvíða og óþægindi hjá fólki. 

 

Lykilhugtök: Neskaupstaður - Norðfjarðargöng - Samfélagsáhrif – Samgöngubætur - Væntingar  
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Abstract 

Transport to Norðfjörður has always been difficult. Until the mid-20th century, the sea was the 

main transport route because it was difficult to travel overland to other communities that could 

only be reached on foot or horseback across high mountains. These conditions entailed that the 

residents of Norðfjörður lived in a certain isolation. In 1949 a road connection was established 

from Norðfjörður to Eskifjörður over Oddsskarð, but most winters it was impassable due to snow. 

A tunnel was opened under Oddsskarð in 1977, lifting the winter isolation of the residents of 

Norðfjörður, but the tunnel through Oddsskarð never freed the community in Norðfjörður from 

being isolated and has long since become inadequate. In 2013, work began on the Norðfjarðargöng 

tunnel between Eskifjörður and Norðfjörður. This study aims to examine the societal changes that 

the residents of Neskaupstaður expect following the opening of the Norðfjörður tunnel. The tunnel 

is scheduled to be completed in September 2017. The residents of Neskaupstaður were asked what 

impact they believe the tunnel will have on major aspects of society, such as employment prospects 

and job security, opportunities for education, social life and recreation, revenue potential, the 

services of central and local government, real-estate prices, product selection and product prices, 

as well as general effects on the community as a whole. Furthermore, residents were asked to 

disclose whether they experienced discomfort or anxiety associated with travel between 

Neskaupstaður and Egilsstaðir, both in summer and winter. The main results show that the residents 

of Neskaupstaður believe that the emergence of the Norðfjörður Tunnel will generally have a 

positive impact on the community in the town. They believe it will increase job security, revenue 

potential and create new opportunities for education and employment, as well as increasing social 

and recreational diversity. The residents were not as positive toward the potential impact of the 

tunnel on the services of central and local government, product selection and product prices. 

Women were generally slightly more positive than men and the older group was more positive than 
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the youngest group toward the influence of the tunnel on various aspects of the community. Those 

with higher education have fewer expectations for the impact of the Norðfjörður Tunnel on society 

in Neskaupstaður. Women experience more discomfort or anxiety than men at the thought of 

travelling the route between Neskaupstaður and Egilsstaðir and the youngest age group feels 

greater discomfort than the older ones. It is mostly traversing Oddsskarð and Fagridalur during 

winter which causes discomfort and anxiety among people. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í Félagsvísindum við Háskólann á Akureyri. 

Ritgerðin fjallar um væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga og 

mikilvægi ganganna til bættra lífsgæða íbúa á svæðinu og öryggis þeirra sem þar fara um. Áhugi 

minn á þessu efni kviknaði árið 2013 þegar ég fékk, sem nemandi við Háskólann á Akureyri, að 

taka þátt í rannsókn á samfélagslegum áhrifum Héðinsfjarðarganga sem sérfræðingar við 

stofnunina unnu að. Á þessum tíma var verið að hefja framkvæmdir við gerð Norðfjarðarganga 

milli Norðfjarðar og Eskifjarðar. Ég er fædd og uppalin í Neskaupstað og er staðurinn mér því afar 

kær. Fannst mér því tilvalið að gera rannsókn á þeim áhrifum sem vænta má í Neskaupstað með 

tilkomu Norðfjarðarganga fyrir lokaverkefni mitt í Félagsvísindum við Háskólann á Akureyri. 

Ég vill fyrst og fremst þakka Snorra mínum fyrir að hafa ávallt hvatt mig meðan á námi mínu stóð 

og einnig fyrir þann ómetanlega stuðning sem hann hefur alltaf veitt mér. Sonur minn, Styrmir, fær 

yndislegar þakkir fyrir að geta ávallt með sínu fallega brosi og væntumþykju gert allt betra. Þá vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum, Jóni Þorvaldi Heiðarssyni, lektor við Háskólann á Akureyri, fyrir 

góða leiðsögn í þessu verkefni. Þóroddur Bjarnason fær einnig þakkir fyrir aðstoð við undirbúning 

rannsóknar og úrvinnslu gagna. Hjartans þakkir fær Sigríður Dalmannsdóttir fyrir alla þá aðstoð, 

hvatningu og þann stuðning sem hún veitti mér við gerð þessa verkefnis. Án hennar hefði þetta 

verk ekki orðið að veruleika. Guðrún Þóra Gunnarsdóttir og Sveinbjörg Halldórsdóttir fá þakklæti 

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Fjölskylda mín og vinir fá allra bestu þakkir og hlýhug fyrir 

að vera alltaf til staðar og veita margvíslega aðstoð, þá sérstaklega foreldar mínir Helga Skúladóttir 

og Þorsteinn Ársælsson og tengdapabbi minn Halldór Þorsteinsson. Erla Rán Eiríksdóttir og Hákon 

Guðröðarson fá þakkir fyrir samvinnuna. Síðast en ekki síst vil ég þakka Samvinnufélagi 

Útgerðarmanna í Neskaupstað fyrir að gera okkur kleift með styrkveitingu að framkvæma þessa 

rannsókn og öllum þeim íbúum Neskaupstaðar sem gáfu sér tíma til að svara spurningakönnun; án 

þeirra hefði þessi rannsókn ekki verið möguleg. 
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Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 
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1. Inngangur  

Eftirfarandi umfjöllun miðar að því að skoða þær samfélagslegu breytingar sem íbúar í 

Neskaupstað vænta í kjölfar opnunar Norðfjarðarganga, en áætluð verklok þeirra eru í september 

2017. 

Reiknað er með að ávinningur þessarar stórframkvæmdar verði jákvæður fyrir byggðarlagið 

og að bættar samgöngur muni auka atvinnumöguleika með betri tengingu búsetu við atvinnusvæði 

þar sem hægt verður að komast skjótar og öruggar á milli. Slík framkvæmd getur einnig leitt til 

aukinnar hagræðingar fyrir samfélagið, aukið umferðaröryggi og síðast en ekki síst styrkt 

byggðarlög á svæðinu með bættu vegasambandi. 

Árið 2013 var hafist handa við gerð Norðfjarðarganga milli Eskifjarðar og Norðfjarðar (sjá 

mynd 1). Forsendur framkvæmdarinnar voru þær að vegurinn sem liggur milli þessara tveggja 

bæjarfélaga er fremur hættulegur og þetta er auk þess eini vegurinn til að komast akandi til 

Norðfjarðar. Þar er um að ræða einn hæsta fjallveg landsins (Helga Aðalgeirsdóttir o.fl., 2008), í 

632m hæð yfir sjávarmáli (Vegagerðin, 2010), með löngum og bröttum brekkum, kröppum 

beygjum og þröngum jarðgöngum um Oddsskarð. Að vetrarlagi er mikil ófærð á þessu svæði sem 

oft á tíðum veldur því að vegurinn lokast og hefur það neikvæð áhrif á samfélagið. Núverandi göng 

um Oddsskarð leystu aldrei einangrun byggðar í Neskaupstað og eru fyrir löngu orðin 

ófullnægjandi (sjá mynd 1).  

Vegna stækkunar atvinnusvæðis á Austurlandi með tilkomu álvers og aukinna umsvifa 

sjávarútvegsfyrirtækja í Neskaupstað þótti enn nauðsynlegra að bæta samgöngur í Fjarðabyggð 

(Helga Aðalgeirsdóttir o.fl., 2008). Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað er umdæmissjúkrahús alls 

Austurlands og munu bættar samgöngur skipta sköpum fyrir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi. 

Verkmenntaskóli Austurlands er í Neskaupstað og margir nemendur sem stunda þar nám eru 

búsettir í nágrannabyggðum og kjósa frekar að búa heima og fara daglega á milli til að sækja nám. 
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Í ferðaþjónustu má vænta frekari þróunar í Neskaupstað þar sem ferðaþjónusta fer vaxandi um allt 

land. Með bættum samgöngum má búast við að ferðamönnum fjölgi á staðnum (Fjarðabyggð, 

2008). 

Mynd 1. Yfirlitsmynd (Vegagerðin, 2016) 

Traustir vegir og góðar samgöngur eru ein helsta forsenda þess að mannlíf og atvinnulíf geti 

vaxið og dafnað, hvort sem er í þéttbýli eða dreifbýli. Helstu áhrif samgöngubóta eiga því að leiða 

til umferðaröryggis, styttingu leiða og ferðatíma til þjónustu og atvinnu í landinu (Helga 

Aðalgeirsdóttir o.fl., 2008). 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita svara við því hvaða væntingar íbúar í Neskaupstað 

hafa til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga á staðnum í kjölfar opnunar þeirra. Hvort og 

hvernig áhrif þeir telji að göngin muni hafa á helstu þætti samfélagsins, eins og atvinnumöguleika 

og atvinnuöryggi, tækifæri til menntunar, félagslíf og afþreyingu, tekjumöguleika, þjónustu ríkis 

og sveitar, fasteignaverð, vöruúrval og vöruverð, auk almennra áhrifa á samfélagið í heild. Auk 

þessa var það markmið að komast að því hvort íbúar fyndu fyrir óþægindum eða kvíða þegar þeir 

ferðast um helstu vegkafla sem liggja á milli Neskaupstaðar og Egilsstaða.  
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2. Rannsóknir á samgöngubótum 

2.1 Rannsóknir á samfélagslegum áhrifum jarðganga á Íslandi 

Talið er að samgöngubætur hafi hvað mest áhrif á byggðaþróun í landinu. Þetta kemur fram í 

skýrslu eftir Grétar Eyþórsson og fleiri sem ber heitið Áhrif samgöngubóta á byggðaþróun frá 

árinu 2001 þar sem markmiðið er að þróa aðferðafræði til að meta félagsleg og efnahagsleg áhrif 

samgöngubóta á nærliggjandi samfélög og þar með þróun byggða á Íslandi. Þar kemur einnig fram 

að þótt mikið hafi verið fjallað um áhrif samgangna á byggðaþróun á undanförnum áratugum, og 

að almennt sé skilningur fyrir því hversu miklu hlutverki samgöngur gegna, hafi sjaldan verið sýnt 

fram á þau tengsl með beinum hætti, þrátt fyrir fjölmargar vísbendingar í þá átt. Höfundar 

skýrslunnar beittu aðferðum sínum og nálgunum á þrjá jarðgangakosti sem voru á jarðgangaáætlun 

á Íslandi 2001, þ.e. jarðgöng milli Vopnafjarðar og Héraðs, milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar og 

jarðgöng undir Vaðlaheiði. Eiga jarðgangakostirnir það sameiginlegt að stytta vegalegndir milli 

byggðakjarna, veita heilsárs öryggi í samgöngum og stækka þjónustu- og/eða atvinnusvæði. Af 

þeim þremur jarðgöngum sem tekin eru fyrir eru tvö á jaðarsvæðum en þau þriðju á svokölluðu 

stoðvegakerfi sem er stytting á þjóðvegi 1. Þó svo að fleiri íbúar séu á skilgreindu áhrifasvæði 

Vaðlaheiðaganga, þar sem þjóðvegur 1 er styttur, en í hinum tveimur tilvikunum, sýndi þessi 

athugun að líklegt er að Vaðlaheiðagöng skili takmörkuðum ávinningi fyrir fjölmennari hóp 

samanborið við hin tvö göngin þar sem ávinningur er meiri fyrir fámennari hóp. Þetta sýnir að 

ávinningurinn er ekkert endilega meiri á fjölmennari svæðum en fámennari svæðum. 

Jákvæð áhrif samgöngubóta eru helst tímasparnaður, minni ferðakostnaður, aukið öryggi, betra 

aðgengi að þjónustu, stærra þjónustu- og atvinnusvæði, hærra fasteignaverð í einhverjum tilvikum 

og forsenda til hagræðingar hjá sveitarfélögum. Neikvæð áhrif eru fremur þau að rekstur 

nærþjónustu og nærverslana verður veikari, stjórnsýsla og þjónusta ríkisins leggst af og samgöngur 

versna á þeirri leið sem samgöngubótin leysir af hólmi (Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2001). 
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Gert var mat á samfélagslegum áhrifum og arðsemi jarðganga á Austurlandi árið 2005. Þar 

kemur fram að samfélagsleg áhrif jarðganga milli Eskifjarðar og Norðfjarðar eru metin afar jákvæð 

þar sem samstarf og samgöngur innan sveitarfélagsins Fjarðabyggðar muni aukast enn frekar. 

Jarðgöngin muni einnig vera mjög mikilvæg fyrir atvinnulífið á svæðinu þar sem miklir 

þungaflutningar vegna sjávarafurða eru til og frá Neskaupstað. Með viðbótartengingu jarðganga til 

Mjóafjarðar og Seyðisfjarðar yrðu samfélagslegu áhrifin mun meiri og jákvæðari (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005) þar sem áhersla er lögð á tengingu sjávarbyggðanna. 

Þannig væri vetrareinangrun Mjófirðinga rofin og vegalengdir milli fjarðanna myndu styttast 

verulega. Samfélagsleg áhrif af slíkri framkvæmd eru metin í hámarki, þar sem samgöngubætur 

sem þessar skapa mun meiri möguleika í atvinnusókn, hagræðingu í stjórnsýslu og félagslegum 

samskiptum. Þetta kemur fram í viðbótarskýrslu um jarðgöng á Austurlandi þar sem lagt er mat á 

fern jarðgöng um Mið-Austurland (Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2006). 

Í frummatskýrslu Vegagerðarinnar á umhverfisáhrifum Norðfjarðarganga kemur fram að ekki 

hafi verið talin þörf á að gera sérstaka samfélagsrannsókn í tengslum við framkvæmdina, heldur er 

litið svo á að niðurstöður úr þessum tveimur skýrslum um jarðgöng á Austurlandi séu fullnægjandi 

til að meta þá stöðu. Í frummatskýrslunni kemur fram að Vegagerðin hafi metið mikilvægi 

samgöngubóta á svæðinu og áhrif mögulegra framkvæmda á samfélagið og þar er álitið að 

áhrifasvæði framkvæmdarinnar nái yfir allt Austurland og jafnvel víðar. Enn fremur er þar talið að 

áhrifanna gæti hvað mest í Neskaupstað (Helga Aðalgeirsdóttir, o.fl., 2008). 

Árið 2010 voru opnuð jarðgöng um Héðinsfjörð sem tengja saman byggðarlögin tvö í hinu 

sameinaða sveitarfélagi Fjallabyggð, Ólafsfjörð og Siglufjörð. Markmið með göngunum var að 

styrkja Eyjafjarðarsvæðið í heild og sérstaklega samfélagið í Fjallabyggð og tengingu þess við 

Akureyri. Göngin áttu að hafa góð áhrif á atvinnu, ferðaþjónustu, menningu, tómstundaiðkun og 

menntamál. 
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Margt er líkt með sögu og staðháttum Neskaupstaðar, Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. Firðirnir 

eiga það sameiginlegt að vera litlir og þröngir, umluktir háum og bröttum fjöllum, undirlendi ekki 

mikið nema í botni fjarðanna og góðar hafnir frá náttúrunnar hendi. Þorpsmyndun á 19. öldinni var 

af sömu ástæðum, þar sem stutt var í gjöful fiskimið á þessum stöðum. Atvinnuþróun hefur verið 

svipuð í gegnum tíðina þar sem allt byggðist á afkomu af sjávarútvegi. Síðast en ekki síst eiga þessi 

þrjú byggðarlög það sammerkt að samgöngur hafa lengst af verið mjög erfiðar og hafa einkennst 

af því landslagi sem sameiginlega einkennir staðina, annaðhvort þarf að aka yfir háa, torfæra 

fjallvegi eða að fara sjóleiðina (Vegagerðin, 2001). 

Sérfræðingar við Háskólann á Akureyri hófu viðamikla rannsókn til að meta þau 

samfélagslegu áhrif sem hlotnast af stórframkvæmdinni Héðinsfjarðargöngum (Þóroddur 

Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson, 2010; Þóroddur Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2014). Haustið 

2008 hófst rannsóknarvinna sem stóð til ársloka 2013. Rannsóknin ber heitið Samgöngubætur og 

byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og menningarleg áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á 

norðanverðum Tröllaskaga (Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Í rannsókninni 

var lagt heildstætt mat á stöðu Fjallabyggðar, bæði áður og eftir að Héðinsfjarðargöng opnuðu og 

metnar þær breytingar sem vænta mátti í samgöngumynstri, búsetu og búsetuþróun, efnahagslífi, 

stjórnsýslu og opinberri þjónustu. Einnig voru samfélögin tvö í Fjallabyggð metin út frá hugtakinu, 

félagslegur auður (Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson, 2010).  

Rannsókn um umferðarspá Héðinsfjarðarganga var gerð áður en göngin opnuðu. Í 

rannsókninni kom fram að samskipti Siglfirðinga við aðra myndu aukast mikið og samskipti 

Siglfirðinga og Ólafsfirðinga myndu margfaldast (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2010). Aukin 

samskipti af þessu tagi hljóta að teljast jákvæð og eru áhugaverð út frá félagslegu sjónarhorni. 

Einnig fylgir því alltaf aukinn hagur fyrir samfélög ef samskipti verða meiri í formi viðskipta. Það 

mátti gera ráð fyrir margskonar samfélagsbreytingum á norðanverðum Tröllaskaga með tilkomu 
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ganganna og talið var að fólksfækkun yrði minni á komandi árum en verið hafði (Þóroddur 

Bjarnason o.fl., 2010), þó svo að ekki myndi endilega draga úr fólksflutningum frá Fjallabyggð. 

Vonast var til þess að með tengingu ganganna við atvinnusvæði Eyjafjarðar og með opnun 

hringvegar um Tröllaskaga sköpuðust fleiri tækifæri fyrir íbúa á svæðinu sem myndu hafa jákvæð 

áhrif á mannfjöldaþróun (Þóroddur Bjarnason, 2010). Fyrir opnun ganganna var talið að áhrif þeirra 

yrðu í samræmi við jákvæðar væntingar íbúa hvað varðar atvinnulíf og búast mætti við að 

sveitarfélagið Fjallabyggð myndi frekar laða fólk að en áður og að brottflutningur ungs fólks yrði 

minni (Kolbeinn Stefánsson. 2010). 

Helstu niðurstöður um skammtímaáhrif Héðinsfjarðarganga á mannfjöldaþróun í Fjallabyggð 

sýna að dregið hefur úr fækkun fólks í Ólafsfirði og allt bendir til þess að fólki hafi fjölgað á 

Siglufirði (Þóroddur Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2014). Samfélagsleg áhrif ganganna sýna 

einnig fleiri jákvæðar niðurstöður eins og að umferð hefur aukist umfram spár, vinnusókn er 

talsverð milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar og íbúar sækja í auknum mæli verslun, þjónustu og 

viðburði eða félagsstarf á milli bæjanna tveggja. Efnahagslíf hefur dafnað og fólk er almennt ánægt 

með bæði verð og úrval á vörum (Þóroddur Bjarnason. 2015). Þetta sýnir að skammtímaáhrif 

Héðinsfjarðarganga hafa skilað nokkrum árangri. 

Sérfræðingar hjá Rannsóknarmiðstöð Hálskólans á Akureyri hafa nýlega lokið rannsókn á 

væntanlegum samfélagslegum áhrifum Vaðlaheiðarganga. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn 

þar sem staða samfélagsins er greind áður en göngin opna og væntingar íbúa á áhrifasvæði 

ganganna könnuð. Eftir að göngin hafa verið opin í 2-3 ár verða skammtímaáhrifin könnuð og 

skoðað hvort væntingar íbúanna hafi gengið eftir.  

Árið 2014 var spurningakönnun lögð fyrir íbúa í þeim sveitarfélögum þar sem vænta má mestra 

breytinga í samskiptum með tilkomu Vaðlaheiðarganga. Akureyri, Eyjafjarðarsveit og 

Svalbarðsstrandarhreppur eru þau þrjú sveitarfélög sem saman mynda svæðið sem í skýrslunni er 
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kallað „vestan Vaðlaheiðar“. Frá Þingeyjarsveit í vestri til og með Vopnafjarðarhreppi í austri eru 

þau sveitarfélög sem kölluð eru í þessari skýrslu „austan Vaðlaheiðar“. Árið 2015 kom út skýrsla 

með heildarniðurstöðum úr spurningakönnun sem sýnir stöðu samgangna fyrir opnun 

Vaðlaheiðarganga. Í helstu niðurstöðum skýrslunnar kemur m.a. fram að upplifun íbúa vestan 

heiðar eru mun jákvæðari varðandi núverandi stöðu ýmissa þátta í samfélaginu heldur en þeirra 

sem búa austan heiðar. Jákvæðni gangvart Vaðlaheiðargöngum var almennt mikil eða 90%, þar af 

80% sem voru mjög jákvæðir, og munur á viðhorfum var lítill austan og vestan ganganna.  

Meiri óánægja var með fjölbreytni starfa austan Vaðlaheiðar og voru konur þar óánægðari en 

karlar með stöðu atvinnumála, svo sem atvinnuöryggi. Aftur á móti voru 57% íbúa austan heiðar 

ósammála því að atvinnusókn þeirra til Akureyrar myndi aukast með þessari samgöngubót en 25% 

voru sammála því. Þar kemur einnig fram að 35% þátttakenda finna fyrir miklum óþægindum eða 

kvíða þegar þeir ferðast um Víkurskarð að vetrarlagi og var mikill munur á milli kynja þar sem 

51% kvenna finna fyrir miklum óþægindum eða kvíða að fara þar um á móti 19% karla. Hins vegar 

sögðust flestir finna fyrir litlum eða engum kvíða við að ferðast um Ljósavatnsskarð að vetrarlangi 

(Hjalti Jóhannesson og Halla Hafbergsdóttir, 2015). 

Ein aðferð til að meta samfélagsleg áhrif samgöngubóta er að gera rannsóknir á 

umferðarhegðun fólks á svæðinu þar sem framkvæmdin á sér stað, enda eru ferðir fólks til að sækja 

atvinnu, þjónustu, verslun, heimsóknir til fjölskyldu og vina og afþreyingu af ýmsu tagi í eðli sínu 

félagslegt mynstur sem vænta má að aukist með tilkomu betri samgangna (Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2015). 

2.2 Rannsóknir á samfélagslegum áhrifum jarðaganga og brúa í Noregi 

Í Noregi eru aðstæður víða svipaðar og á Austurlandi. Noregur er vogskorið land með langri 

strandlengju og háum fjöllum. Víða hafa þar verið gerð jarðgöng eða brýr til að bæta samgöngur á 

milli bæjarsvæða. Slíkar samgöngubætur hafa opnað samfélagið og auðveldað samskipti og 
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þjónustu á milli byggðarlaga sem hefur skilað hagvexti fyrir svæðið í heild (Statens vegvesen, 

2016). Oft hefur þetta haft í för með sér að dregið hefur úr þjónustu sveitarfélags og ríkis á 

fámennari stöðum, t.d. skólar og póst- og bankaþjónusta aflögð, þar sem auðveldara er að sækja 

þessa þjónustu í nágrannasveitir. Það er m.a. mat hugsanlegra áhrifa fyrirhugaðra ganga undir 

Langfjorden á milli Sølsnes og Åfarnes í Møre og Romsdal. Þar eru helstu niðurstöður úr 

matsskýrslu þær að göngin stytti leiðir og auki atvinnu á svæðinu. Auðveldara verður að sækja 

þjónustu og hægt að skapa miðstýringu frá stærri byggðarlögum. Áhrifin eru talin jákvæð fyrir 

svæðið í heild þó þau verði ekki jákvæð fyrir allar byggðir á svæðinu (Lyche og Rye, 2003). 

Lofast heitir samgönguverkefnið í Norður Noregi, þar sem Lofoten eyjaklasinn var tengdur 

við fastalandið með samgöngumannvirkjum. Verkefnið er metið sem vel heppnuð samgöngubót 

þar sem Lofoten hefur fengið skilvirka og örugga vegtengingu við fastalandið. Samt sem áður 

bendir allt til þess að samfélagsáhrifin hafi ekki verið jafn mikil og væntingar stóðu til um (Solvoll 

o.fl., 2014). Áður þurfti fólk að ferðast með ferju til þess að komast á milli, en með þessari 

samgöngubót varð til ný og örugg vegtenging við landið, þar sem fólk kemst auðveldlega leiðar 

sinnar hvenær sem því hentar og er því ekki lengur bundið við ferjusiglingar. 

Nýju samgöngurnar höfðu jákvæð áhrif á atvinnulífið í Lofoten. Fiskveiðar eru uppistaðan í 

atvinnuháttum á Lofoten og munaði þessi samgöngubót því miklu fyrir fiskflutninga frá svæðinu. 

Samgöngubótin hefur aftur á móti ekki stækkað atvinnusvæðið því lítil aukning hefur verið á 

atvinnusókn á milli svæða. Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á svæðinu og hafði 

framkvæmdin mjög jákvæð áhrif á hana að því leyti að fleiri ferðamenn sækja svæðið heim, en það 

hefur ekki skilað sér í fleiri gistinóttum þar sem ferðamenn stoppa styttra við. Fleiri möguleikar 

komu til greina þegar tengja átti Lofoten við fasta landið. Eitt af markmiðum stjórnvalda var að 

draga úr ferðakostnaði og að útbúa leið sem hægt er að aka á öllum tímum sólarhringsins óháð 

ferjusiglingum. Þessu markmiði var náð og bílaumferð jókst um 46% á fyrstu 5 árunum eftir að 
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Lofast opnaði 2007. Markmið framkvæmdarinnar náðust og er þess vegna metin sem vel heppnað 

verkefni. Íbúarnir voru hinsvegar ósáttir við þá stefnu stjórnvalda að velja framkvæmdartillögu 

sem bætti ekki tengingu við flugvelli, lestarkerfi í Narvik og sjúkrahús. Samgöngubótin Lofast 

hefur því ekki skilað miklum samfélagslegum bótum fyrir Lofoten þó hún sé metin hagkvæm. Þetta 

dæmi sýnir að breyttar samgöngur geta haft mismunandi áhrif á hina ýmsu þætti (sjá mynd 2). 

 

 

 

  

Mynd 2. Heildarmat á árangri vegna Lofast samgönguframkvæmda. 
Árangur er metinn á skalanum 1-6, þar sem 1 táknar lélegan árangur 
og 6 góðan árangur (Solvoll o.fl., 2014) 
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3. Neskaupstaður við Norðfjörð 

3.1 Staðarlýsing 

Fyrir miðju Austfjarða, þar sem landið skagar lengst móti austri liggur Norðfjörður. Fjörðurinn er 

á þrjá vegu umluktur háum fjallahring og á fjórða veg hafinu. Hömrum girtir fjallgarðar rísa þar 

brattir úr sjó og undirlendi því ekki mikið (sjá mynd 3). 

Þarna hefur byggð staðið í fjörðum og víkum allt frá landnámstíð. Þó svo að allmikið vetrarríki 

sé á þessum slóðum, er sumargróður mikill og skammt undan landi eru gjöful fiskimið. 

Mynd 3. Neskaupstaður í Norðfirði (Ljósmynd: Kristinn Þorsteinsson, 2011, birt með leyfi) 

Norðfjarðarhreppur hinn forni, eins og þetta landssvæði var kallað hér áður fyrr, náði frá 

fjallinu Gerpi að sunnanverðu, en Gerpir er austasti oddi landsins, og að Flesjartanga á 

Norðfjarðarnípu að norðanverðu. Frá Gerpi og Nípu liggja mörkin með fjallgörðunum og mætast 

inn við Fannarjökul (Ögmundur Helgason, 2006). 
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Út af Norðfirði er fremur lokaður flói sem kallast Norðfjarðarflói. Gengur hann inn í landið 

milli Barðsneshorns að sunnan og Nípu að norðan. Nípan er hátt fjall og ganga hamrarnir 

þverhníptir í sjó fram. Barðsneshornið er aftur á móti lægra, sæbratt fjall sem fer hækkandi eftir 

því sem lengra kemur inn í landið (Bjarni Þórðarson, 1966). 

Inn úr Norðfjarðarflóa ganga þrír firðir sem allir eiga það sameiginlegt að vera stuttir, breiðir 

og grunnir. Nyrstur þeirra er Norðfjörður, næstur er Hellisfjörður og syðstur þessara fjarða er 

Viðfjörður (sjá mynd 1). 

Norðfjörður er víðáttumestur þessara fjarða og skerst til vesturs inn í landið. Inn af firðinum 

er Norðfjarðarsveit með þremur afdölum. Þeir eru Fannardalur, sem er nánast í beinu framhaldi af 

sveitinni, Seldalur og Oddsdalur, sem opnast í einu mynni innarlega að sunnanverðu í 

fjallahringnum. Norðfjarðará rennur um fjörðinn innst úr Fannardal, en þar nefnist áin Fannardalsá. 

Norðfjarðará er stór en ekki vatnsmikil nema í leysingum á vorin og framan af á sumrin. Undirlendi 

Norðfjarðarsveitar er grösugt og gott undir bú og einnig gott beitarland í hlíðum og afdölum. 

Hellisfjörður skerst til suðvesturs og Viðfjörður til suðurs inn í landið. Austan við Viðfjörð skagar 

Barðsnes til norðurs og liggur fjallgarður eftir nesinu sem endar á Barðsneshorni. Hinum megin 

við Barðsnes er Sandvík sem snýr við opnu hafi og liggur rétt norðan við Gerpi. Sandvík var lengst 

af austasta byggð landsins (Ögmundur Helgason, 2006). 

3.2 Búsetuþróun  

Allmikil byggð var í fjörðum og víkum Norðfjarðarhrepps allt frá fornu fari og fór fólki og býlum 

fjölgandi þegar kom fram á 19. öld (Bjarni Þórðarson, 1966). Þetta var dæmigert 

landbúnaðarsamfélag og voru fiskveiðar stundaðar til hliðar við búskapinn en byggðirnar innan 

Norðfjarðarhrepps voru aðskildar af háum fjöllum. Fjöldi Norðfirðinga á árunum 1703-1850 var 

um 150 til 300 manns. Fólki fjölgaði og fækkaði á víxl á þessu tímabili eftir því hvernig árferði og 

heilsu fólks reiddi af, en árið 1850 voru skráðir 307 íbúar í byggðarlaginu. Eftir 1850 fór 
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fólksfjölgun ört vaxandi innan Norðfjarðarhrepps og árið 1877 voru íbúar 361 en ári seinna eða 

árið 1878 var íbúatalan komin í 380. Þarna tekur íbúum að fjölga við sjávarsíðuna á Norðfirði en 

íbúafjöldi stendur í stað á öðrum stöðum í hreppnum. Nesþorp í Norðfirði hóf að myndast upp úr 

1878. Á jörðinni Nesi voru þá fyrir níu bæir en það ár voru byggð bæði fyrsta þurrabúðin og fyrsta 

fisktökuhúsið í Neslandi. Þetta var upphaf nýrra tíma. Þá hófst þróun í átt að þorpsmyndun með 

auknum útvegi og mikilli ásókn í að setjast að við sjávarsíðuna. Bændur reyndu hvað þeir gátu að 

stöðva þessa þéttbýlisþróun á Nesi, m.a. vegna ótta við óbærileg hreppsþyngsli ef afli af sjósókn 

kynni að bregðast. Engu að síður óx sjávarútvegur stöðugt og árið 1894 bjuggu tæplega 180 manns 

á Nesi en 270 annars staðar í hreppnum, eða nálægt 450 manns samtals (Ögmundur Helgason, 

2006). 

Nes í Norðfirði varð löggiltur verslunarstaður árið 1895 og var þá kominn vísir að 

þorpsmyndun á Nesi, þar sem þorpið síðar byggðist upp. Saltfiskverkun var þá hafin og útgerð 

hafði eflst töluvert, sem sem lagði grunninn að sjávarþorpi á Nesi. Merk tímamót urðu árið 1905 

en þá eignuðust Norðfirðingar sína fyrstu vélbáta og mikið vaxtarskeið hófst í útgerð og 

fiskveiðum. Tugir báta voru gerðir út frá Nesi og þessi umsvif ýttu enn frekar undir þorpsþróunina. 

Árið 1910 voru 784 íbúar við Norðfjörð, þar af 510 sem bjuggu í þorpinu en aðeins 274 í öðrum 

hlutum hreppsins. Þorpið var aðskilið frá Norðfjarðarhreppi árið 1913 og var nefnt Neshreppur, þá 

bjuggu þar 636 íbúar (Smári Geirsson, 2009). Hafði þorpið þá fengið á sig dæmigerða þorpsmynd 

með kirkju, samkomuhúsi og veglegu skólahúsi. 

Árið 1920 voru íbúar Norðfjarðarhrepps einungis 254 og sýnir sú þróun hversu mikið fólki 

sem stundaði hefðbundinn landbúnað fækkaði á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar. Á sama tíma 

óx Nesþorp og voru íbúar þar orðnir 799 talsins. Fækkun íbúa varð örust á þeim svæðum sem voru 

í mestri fjarlægð frá þorpinu og þannig hélt þróunin áfram. 
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Neshreppur fékk kaupstaðarréttindi þann 1. janúar 1929 og fékk stjórnsýsluheitið 

Neskaupstaður. Ári síðar, eða 1930, voru íbúar Norðfjarðarhrepps komnir niður í 218 en íbúar 

þéttbýlisins voru orðnir 1118 og var það þá orðið fjölmennasta þéttbýli á Austurlandi. Norðfjörður 

þótti lífvænlegt byggðarlag og má rekja þessa miklu fólksfjölgun til umsvifa kaupmanna og smærri 

útvegsmanna á þessum tíma. Þeir þurftu mikið vinnuafl og réðu til sín sjómenn og verkafólk annars 

staðar frá. Fólk kom þangað til að vinna og margt af því fólki settist þar að (Smári Geirsson, 2009). 

Á kreppuárunum 1930 til 1939 varð verðfall á fiskafurðum sem hafði mjög slæm áhrif á útgerð 

og fækkaði íbúum á þessum tíma. Árið 1932 var Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað 

(S.Ú.N) stofnað til þess að sinna hagsmunamálum útgerðar á staðnum. Varð félagið fljótlega mjög 

mikilvægt í sambandi við fiskútflutning og síðar í fjölþættri fiskvinnslu. Í lok síðari heimsstyrjaldar 

þegar fiskútflutningur stóð í blóma fjölgaði íbúum á ný í Neskaupstað því bærinn lá vel við 

samgöngum á sjó (Smári Geirsson, 1983). Helsta samgönguleiðin var sjórinn, en erfitt var að fara 

til annarra byggðarlaga á landi og þurfti að fara gangandi eða ríðandi yfir há fjöll. Við þessar 

landfræðilegu aðstæður lifðu íbúar við Norðfjörð í ákveðinni einangrun. Helstu tengslin voru við 

erlenda sjómenn, áhafnir kaupskipa og sjómenn og kaupafólk frá Suðurlandinu sem komu ár eftir 

ár til að stunda sjósókn og vinnumennsku (Smári Geirsson, 2009). Á árunum eftir seinni 

heimstyrjöld óx Neskaupstaður enn frekar og árið 1949 komst á vegsamband til Neskaupstaðar yfir 

Oddsskarð (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2005).  

Árið 1952 var farið að salta síld og upp úr því varð síldarsöltun umfangsmikil í atvinnulífi 

Neskaupstaðar. Síldarvinnslan hf. var stofnuð 1957 og hóf starfsemi árið 1958 (Smári Geirsson, 

1983). Hefur fyrirtækið verið máttarstólpi í atvinnulífi staðarins allar götur síðan þá, með öflugri 

togaraútgerð og landvinnslu. Árið 1957 var einnig sjúkrahús vígt í Neskaupstað. Markaði 

sjúkrahúsið tímamót í sögu heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og áður en langt um leið ákváðu 

yfirvöld heilbrigðismála í landinu að sjúkrahúsið yrði gert að fjórðungssjúkrahúsi á Austurlandi 
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(Smári Geirsson, 2007). Þetta styrkti stöðu bæjarfélagsins enn frekar og Neskaupstaður varð 

mikilvægur sem þjónustusvæði fyrir Austurland. 1958 var íbúatalan komin upp í 1.417 manns 

(Hagstofan, 2016a). 

Á sjötta áratugnum hafði öll byggð lagst af í Hellisfirði, Viðfirði, Suðurbæjum og Sandvík 

(Ármann Halldórsson, 1974). Er nú einungis byggð í Norðfirði og hefur Neskaupstaður verið 

stærsti bæjarkjarninn á Mið-Austurlandi megnið af ofanverðri 20. öld (Jón Þorvaldur Heiðarsson, 

2005). Árið 1977 voru opnuð 640 m einbreið göng undir Oddsskarð (Helga Aðalgeirsdóttir o.fl., 

2008) og bættu þau samgöngur til Neskaupstaðar mikið á þeim tíma. Íbúafjöldinn náði hámarki á 

níunda áratugnum og var mestur árið 1989 með 1.754 íbúa (Hagstofan, 2016b). Á tíunda 

áratugnum, hins vegar, fækkaði íbúum verulega. Íbúaþróun í Neskaupstað hefur ávallt sveiflast í 

takt við gengi í sjávarútvegi eins og víða í sjávarplássum á Íslandi þar sem afkoma fólks byggist á 

fiskveiðum. 

Árið 1993 voru Norðfjarðarhreppur og Neskaupstaður sameinaðir undir nafni Neskaupstaðar. 

Eskifjarðarkaupstaður, Neskaupstaður og Reyðarfjarðarhreppur sameinuðust árið 1998 og varð þá 

til Fjarðabyggð eldri. Ný Fjarðabyggð varð síðan til árið 2006 við sameiningu Fjarðabyggðar eldri, 

Austurbyggðar, Fáskrúðsfjarðarhrepps og Mjóafjarðarhrepps. Byggðakjarnar Fjarðabyggðar eru 

sex: Mjóifjörður stendur nyrst af þeim, þar fyrir sunnan stendur Neskaupstaður, því næstur er 

Eskifjörður, þá Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður og síðan Stöðvarfjörður sem er syðstur 

(Fjarðabyggð, e.d.). Við þessa sameiningu varð Fjarðabyggð fjölmennasta sveitarfélag á 

Austurlandi sem nú telur 4.693 íbúa (Hagstofa Íslands, 2016c). Neskaupstaður er fjölmennastur 

byggðakjarnanna í Fjarðabyggð með alls 1.481 íbúa 1. janúar 2016 (Hagstofa Íslands, 2016d). 

3.3 Framtíðarhorfur samfélagsins í Fjarðabyggð 

Við sameiningu sveitarfélaga á svæðinu var flest af því sem heyrði undir stjórnsýslu 

sveitarfélagsins sameinað undir einn hatt á Reyðarfirði. Sú staðsetning þótti heppilegust þar sem 
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Reyðarfjörður er miðlægasta bæjarfélagið í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið rekur einnig skrifstofu í 

Neskaupstað (Helga Aðalgeirsdóttir o.fl., 2008) en með tilkomu Norðfjarðarganga geta forsendur 

hennar komið til með að breytast eins og margt annað, þar sem göngin munu m.a. tengja Norðfjörð 

betur við stjórnsýsluna á Reyðarfirði. Í tillögu að aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 kemur 

fram að með tilkomu Norðfjarðarganga verði stjórnsýsla Fjarðabyggðar alfarið staðsett á öflugu 

miðbæjarsvæði á Reyðarfirði til að auka hagkvæmni og skilvirkni í stjórnsýslu á svæðinu. 

Framkvæmdin getur því haft í för með sér tilflutning á störfum frá Neskaupstað til Reyðarfjarðar. 

Í tillögunni kemur einnig fram að gera megi ráð fyrir að öll þjónusta á jöðrum sveitarfélagsins, eins 

og Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og Verkmenntaskóli Austurlands, líði fyrir vegalengdir og 

erfiðar samgöngur, en með tilkomu ganganna og annarra samgöngubóta breytist sú staða verulega 

til batnaðar. Þar kemur sömuleiðis fram að bættar samgöngur til Neskaupstaðar komi til með að 

skipta sköpum fyrir framtíðarþróun í starfsemi sjúkrahússins. Góðar og öruggar samgöngur eru því 

ein af mikilvægustu forsendum góðrar heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu. 

Vonast er eftir að jarðgöngin muni auka almenn lífsgæði íbúa í sveitarfélaginu og jafnframt er 

þess vænst að með tilkomu ganganna aukist möguleikar á samgöngum og samskiptum, bæði 

beinlínis milli fólks og einnig samskiptum í tengslum við atvinnulíf, menntun og menningarlíf. 

Talið er að með betri samgöngum geti atvinnumöguleikum íbúa fjölgað, þar sem styttra og 

öruggara verður að sækja vinnu í nágrannabyggðir. Einnig má gera ráð fyrir að íbúar eigi 

auðveldara með að sækja þjónustu í önnur bæjarfélög að loknum framkvæmdum (Fjarðabyggð, 

2008). 

Þess er vænst að ný göng muni ekki einungis koma koma til með að bæta lífsgæði íbúa á 

svæðinu heldur auki þau öryggi þeirra til muna, fyrst og fremst vegna traustari samgangna að 

sjúkrahúsinu í Neskaupstað en einnig milli sjúkrahússins og Egilsstaðaflugvallar, því oft hafa 

vegasamgöngur verið farartálmi þegar mikið liggur við, eins og til dæmis við flutning sjúklinga til 
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stærri spítala á Akureyri eða í Reykjavík (Helga Aðalgeirsdóttir o.fl., 2008). Væntanlega mun 

framkvæmdin hafa jákvæð áhrif á ýmsa opinbera þjónustu þar sem sjúkraflutningar, starfsemi 

slökkviliðs og lögreglu og almenningssamgöngur koma til með að verða talsvert öruggari. Eins er 

líklegt að opinberar stofnanir eins og Fjórðungssjúkrahúsið, Verkmenntaskóli Austurlands, 

Náttúrustofa Austurlands geti þjónað starfssvæði sínu enn betur en unnt hefur verið (Fjarðabyggð, 

2008). 

Bundnar eru vonir við að framkvæmdin leiði til vaxtar og velmegunar í Fjarðabyggð; betri og 

öruggari samgöngur muni hafa jákvæð áhrif á samfélagið með því að styrkja byggð og auka 

lífsgæði íbúa á svæðinu. 
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4. Aðferðafræði 

4.1 Kenningar og aðferðir 

Rannsókn er formlegt og skipulegt ferli þar sem leitast er við að afla nýrrar þekkingar. Hún felur í 

sér söfnun rannsóknargagna, greiningu á þeim og túlkun (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þannig 

verður til nákvæm og sönn þekking sem er undirstaða vísinda og skapar forsendur til framfara. Til 

þess að sú þekking sem verður til við rannsókn sé áreiðanleg og réttmæt þarf rannsóknarferlið að 

vera nákvæmt og því mikilvægt að fylgja reglum í aðferðafræði. Í rannsóknum innan félagsvísinda 

er einkum notast við tvær megin rannsóknaraðferðir. Annars vegar megindlegar rannsóknaraðferðir 

(e. Quantitative research) og hins vegar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. Qualitative research). 

Val á aðferð fer eftir markmiði og eðli rannsóknar (Bryman, 2012). 

Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð. Megindlegar 

rannsóknaraðferðir eru sprottnar af grunni raunhyggju (e. Positivism). Sú aðferð á sér langa hefð 

innan náttúruvísinda og byggir raunhyggja í félagsvísindum á fyrirmynd raunvísinda þar sem 

rannsóknir á mannlegu atferli fara fram með sama hætti og rannsóknir innan raunvísinda. 

Upplýsingum er safnað saman í töluleg gögn á hlutlægan og kerfisbundinn máta. Tölfræðileg 

greining er notuð við framsetningu og túlkun gagna og rannsóknin þarf  að vera kerfisbundin, 

nákvæm og skýr sem tryggir áreiðanleika niðurstaðna (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Með 

megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að álykta um stóran hóp út frá öðrum minni hóp; fá 

samanburð og yfirlit yfir raunveruleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Við undirbúning rannsókna er mikilvægt að velja á réttan hátt þann tiltekna hóp sem 

rannsóknin byggir á til að gefa sem besta mynd af heildarhópnum sem álykta á um. Úrtak (e. 

sample) kallast sá tiltekni fjöldi einstaklinga sem valinn er í upphafi rannsóknar úr fyrirfram 

skilgreindum hópi fólks sem kallast þýði (e. population) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 
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Karlsson, 2013). Þýðið er þá sá hópur sem álykta skal um og byggir ályktunin á niðurstöðum 

úrtaksins.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir eru einnig flokkaðar eftir mismunandi rannsóknarsniðum; 

það fer eftir eðli og tilgangi rannsóknarinnar hvaða rannsóknarsnið er notast við. Hér er lýsandi 

rannsóknum beitt (e. Descriptive studies) þar sem lýsandi rannsóknarsnið og lýsandi 

samanburðarrannsókn er notuð til að gera grein fyrir ákveðnum hópi fólks; mæling er gerð einu 

sinni og margar breytur lýsa ástandi hópsins og gefa til kynna mun milli hópa (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn var spurningakönnun notuð til að safna tilteknum gögnum og var hún 

framkvæmd með póstkönnun. Að ýmsu þarf að huga við gerð spurningakönnunar og skiptir 

hönnun, skipulag og uppsetning þar mestu máli. Misjafnar gerðir kannana kalla á mismunandi 

aðferðir í hönnun, skipulagi, uppsetningu og síðast en ekki síst í framkvæmd. Hér skiptir því miklu 

að hanna spurningar þar sem aflað er upplýsinga án þess að misskilningur eða mistúlkun 

þátttakanda eigi sér stað við svörun spurninga. Leiðbeiningar þurfa því að vera skýrar og 

skilmerkilegar.  

Spurningum í spurningakönnunum má í aðalatriðum skipta upp í tvær tegundir; annars vegar 

lokaðar spurningar, þar sem ákveðnir svarkostir eru gefnir upp fyrirfram; hins vegar opnar 

spurningar, þar sem svarkostir eru ekki ákveðnir fyrirfram og fólki gefið færi á að svara í einni eða 

fleiri setningum. Auk þess má tala um þriðju tegundina sem er blanda af þessum tveimur og kallast 

hálf-opnar spurningar. Að langmestu leyti er notast við lokaðar spurningar í spurningakönnunum 

en opnum spurningum bætt við ef ástæða þykir til, t.d. þegar leitað er eftir því að fólk tjái sig 

nákvæmar um ákveðin málefni. Í lokuðum spurningum er hægt að nota ýmiss konar kvarða. 

Tveggja-þrepa kvarði er einfaldastur; þar er svarkostur annað hvort já eða nei. Þetta á við þegar 

spurt er um hluti eins og venjur, hegðun eða verknað. Þegar kemur að spurningum um viðhorf eða 



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

19 

 

gildi, fanga tveggja-þrepa spurningar ekki nógu nákvæmar upplýsingar. Þegar þessi tegund 

spurninga er notuð er því algengast að nota kvarða sem samanstendur af fimm til sjö þrepum. Með 

stærri kvarða verður dreifing í svörun meiri og nákvæmari upplýsingar fást. Ef svarkostir eru mikið 

fleiri en fimm til sjö getur það leitt til þess að minni svörun fæst vegna erfiðleika fólks við að 

aðgreina svo marga svarkosti (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Helga Jónsdóttir, 2013). 

Þegar spurningakönnun er notuð sem tæki til að mæla viðhorf og athæfi fólks, þarf fyrst og 

fremst að vanda hönnun og uppsetningu og nota könnunina rétt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

Spurningakannanir er hægt að framkvæma með misjöfnum hætti; þar skiptir mestu eðli rannsóknar 

og form könnunarinnar. Eitt veigamesta atriðið í kannanaferlinu er að vandað sé til uppsetningar 

og skipulags spurningalistans, gefin skýr fyrirmæli og veittar markvissar leiðbeiningar. 

4.2 Framkvæmd rannsóknar 

Spurningakönnun var notuð til að safna gögnum um væntingar íbúa í Neskaupstað í tengslum við 

tilkomu Norðfjarðarganga. Leyfi var fengið til að notast við spurningakönnun sem lögð var fyrir 

íbúa Fjallabyggðar árið 2009 um áhrif Héðinsfjarðarganga á norðanverðum Tröllaskaga, en sú 

rannsókn var gerð á vegum Háskólans á Akureyri (Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn Stefánsson, 

2010). Spurningakönnunin var staðfærð yfir á samfélagið í Neskaupstað. Auk þess voru hafðar 

með spurningar um ferðamál, fengnar úr B.A. verkefni Berghildar Fanneyjar Hauksdóttur í 

Ferðamálafræði við Háskólann á Hólum (Berghildur Fanney Hauksdóttir, 2012).  

Spurningalistar voru 13 síður í 10 þáttum og innihéldu 40 spurningar. Auk hefðbundinna 

bakgrunnsupplýsinga og vitneskju um búsetusögu og daglegt líf, var kannað hver íbúar teldu vera 

væntanleg áhrif Norðfjarðarganga á atvinnumál, ferðaþjónustu, tómstunda- og félagsstarf, þjónustu 

sveitarfélags og ríkis, íbúaþróun og aðra samfélagslega þætti (sjá viðauka). Þátttakendur 

spurningakönnunar voru spurðir hvort þeir fyndu fyrir óþægindum eða kvíða, og þá hversu miklum, 

við að ferðast frá Neskaupstað til Egilsstaða, annarsvegar að sumarlagi og hinsvegar að vetrarlagi. 
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Hér er um að ræða vegkafla um Norðfjarðarsveit, Oddsskarð, Hólmaháls og Fagradal. Til að meta 

þær væntingar sem íbúar hafa til áhrifa Norðfjarðarganga í Neskaupstað var í þessu verkefni 

eingöngu notast við hluta af gögnum úr rannsókninni og fjallað um þær spurningar sem tengdust 

væntingum íbúa til áhrifa Norðfjarðarganga. Auk þess var byggt á hefðbundnum 

bakgrunnsupplýsingum (þ.e. spurningum nr.; 1, 2, 4, 10, 17, 20, 21, 38) (sjá viðauka). 

Spurningakönnun var lögð fyrir íbúa í Neskaupstað 18 ára og eldri sumarið 2014. Þýði 

könnunarinnar, sá hópur sem könnunin miðaði að, voru allir íbúar í Neskaupstað 18 ára og eldri, 

alls 1.099 manns (Hagstofa Íslands, 2014e). Í þessari rannsókn var allt þýðið í úrtakinu, þ.e. allir 

búsettir og svarhæfir íbúar í Neskaupstað, 18 ára og eldri. Áður en spurningalistum var dreift í hús 

var rannsóknin kynnt íbúum staðarins á síðum samfélagsmiðla. Á forsíðu spurningakönnunar var 

gerð grein fyrir tilgangi og framkvæmd rannsóknarinnar; þess var einnig getið að nafnleynd væri 

heitið og svör þátttakenda því órekjanleg. Til að tryggja betra svarhlutfall var bankað upp á í húsum, 

þegar spurningalistar voru bornir út, til að kynna rannsóknina fyrir íbúum og einnig til að spyrjast 

fyrir, ef ekki var ljóst hversu margir 18 ára og eldri væru með búsetu á heimilinu. 

Alls voru 960 spurningalistar bornir í hús. Ástæður þess að hluti íbúa í Neskaupstað  er ekki 

með í úrtakinu eru ýmsar, m.a. að einstaklingar sem skráðir eru með lögheimili í Neskaupstað eru 

ekki búsettir þar, einnig báðust nokkrir einstaklingar undan að svara spurningakönnun vegna aldurs 

eða vegna annars tungumáls. Farið var bæði á öldrunarheimili og í þjónustuíbúðir fyrir fólk með 

fötlun og starfsmenn þar beðnir að meta hversu margir íbúar þar gætu svarað slíkri könnun. Vel 

var tekið í það, og fengu íbúar sem þurftu hjálp við að svara spurningunum aðstoð frá starfsfólki. 

Eins brugðust íbúar bæjarins vel við og voru mjög jákvæðir fyrir þessu verkefni. Umslög fylgdu  

öllum spurningalistum til að innsigla upplýsingarnar og tryggja þar með nafnleynd. Í lok 

spurningakönnunar voru svarendur vinsamlegast beðnir að skila spurningalistum í skilakassa 

merktum, „Samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga“. Í spurningakönnuninni voru upplýsingar um 
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nöfn á þeim verslunum þar sem skilakassar voru staðsettir. Skilakassar fyrir spurningalistana voru  

í þremur verslununum á staðnum, auk þess sem kassi var við þjónustuíbúðir aldraðra til að íbúar 

þar ættu sem auðveldast með að skila inn útfylltri könnun. 

Svarendur voru beðnir að skila spurningakönnunum innan þriggja vikna. Þegar þrjár vikur 

voru liðnar, höfðu einungis 179 manns svarað könnuninni. Til þess að fá betra svarhlutfall var 

ákveðið að auglýsa lengri skilafrest í auglýsingaritinu Dagskránni sem borið er út í hvert hús í 

Neskaupstað. Þar voru íbúar sem ekki höfðu skilað inn spurningalistum minntir á það og 

vinsamlegast beðnir að svara spurningunum. Skilakassar voru hafðir á tilteknum stöðum í tvær 

vikur til viðbótar. Þetta skilaði árangri og bættust 90 svarendur við eftir það. Alls 269 listar fengust 

útfylltir af þeim 960 listum sem dreift hafði verið til íbúa. Svarhlutfall var því 28,02%. 

4.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn var notast við töflureikniforritið Microsoft Excel (Excel, 

2016) og tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical Package for the Social Sciences) (IBM SPSS Statistics 

23). Fyrst voru svör þátttakenda slegin inn og gögn skoðuð. Lýsandi tölfræði (e. Descriptive 

Statistics) var beitt við úrvinnslu gangna. Bakgrunnsbreytur sem segja til um kyn, aldur, menntun 

og búsetulengd voru notaðar til að fá betri innsýn í niðurstöður. 

Notast var við krosstöflur (e. Crosstabs) þar sem rannsóknarspurningar voru krosskeyrðar með 

bakgrunnsbreytunum. Úr niðurstöðum krosstaflnanna sést hvernig kyn, aldur og menntun hafa 

áhrif á væntingar íbúa með tilkomu Norðfjarðarganga. Ekki var gert marktektarpróf á niðurstöðum 

úr gögnum rannsóknar.  

5. Niðurstöður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að íbúar Neskaupsstaðar töldu að tilkoma 

Norðfjarðarganga myndi almennt hafa jákvæð áhrif á samfélagið í bænum. Þau myndu auka 



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

22 

 

atvinnuöryggi, tekjumöguleika og skapa ný tækifæri til menntunar og atvinnu, einnig auka 

fjölbreytni í félagsmálum og afþreyingu. Ekki voru íbúar eins jákvæðir gagnvart hugsanlegum 

áhrifum ganganna á þjónustu ríkis og sveitarfélaga, vöruúrval og vöruverð. Konur voru almennt 

heldur jákvæðari en karlar og elsta fólkið jákvæðara en það yngsta gagnvart áhrifum ganganna á 

ýmsa þætti samfélagsins. Þeir sem höfðu meiri menntun voru síður jákvæðir fyrir áhrifum 

Norðfjarðarganga á samfélagið í Neskaupstað. 

Konur upplifa meiri óþægindi eða kvíða en karlar við að ferðast leiðina á milli Neskaupstaðar 

og Egilsstaða. Mun fleiri finna fyrir miklum óþægindum eða kvíða við að ferðast þessa vegi að 

vetrarlagi heldur en að sumarlagi. Flestum þykir óþægilegt að fara um Oddsskarð og Fagradal yfir 

vetrartímann. Yngsti aldurshópurinn finnur fyrir mestum óþægindum við að aka um þessa vegi.  

5.1 Bakgrunnsupplýsingar – kyn, aldur, menntun og búsetulengd 

5.1.1 Kyn 

Í heild var svörun nokkuð jöfn milli kynja. Af 28,02% svarhlutfalli voru 120 karlar eða 45% og 

146 konur eða 54%. Þrír eða 1% svöruðu ekki spurningunni um kynferði. Af þeim 1,099 

einstaklingum sem voru með lögheimili í Neskaupstað 2014 voru 570 karlar eða 51,9% og 529 

konur eða 48,1% (Hagstofa Íslands, 2016f) 
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5.1.2 Aldur  

Í töflu 1 má sjá hlutfall og fjölda þátttakenda eftir aldri. Langflestir sem svöruðu voru á aldrinum 

41–66 ára, eða 145 manns, sem eru 55%. Nokkuð jöfn svörun var frá aldurshópunum 26-40 ára 

sem voru 48 manns, eða 18%, og frá 67 ára og eldri sem voru 50 manns, eða 19%. Fæst svör fengust 

frá aldurshópi 18-25 ára alls frá 21 einstakling, eða 8%.  

Tafla 1. Hlutfall og fjöldi þátttakenda eftir aldri 

  Fjöldi Hlutfall  
18–25 ára 21 8% 
26–40 ára 48 18% 
41–66 ára 145 55% 
67 ára eða eldri 50 19% 
Samtals 264 100% 

Á mynd 4 má sjá hlutföll þátttakenda eftir kyni. Aðeins 6% kvenna í hópnum 18-25 ára svaraði 

spurningakönnun á móti 10% karla. Svarhlutfall kvenna jókst síðan í aldurshópnum 26-40 ára þar 

sem 21% kvenna svöruðu á móti 14% karla. Eins og áður sagði, var svörunin best í hópnum 41-66 

ára og jafnt var á svörun milli kynja; þar svöruðu 55% kvenna og 55% karla. Svarhlutfall minnkar 

síðan hjá þeim sem eru 67 ára og eldri en þar svara 21% karla og 17% kvenna. 

 
Mynd 4.  Hlutfall eftir kyni og aldri þátttakenda í spurningakönnun 
 

Mynd 5 sýnir fjölda íbúa í Neskaupstað 18 ára og eldri árið 2014, eftir aldurshópum og kyni. Þar 

sést að flestir íbúar voru  á aldrinum 41-66 ára og fæstir á aldrinum 18–25 ára. 
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Mynd 5. Fjöldi íbúa í Neskaupstað 18 ára og eldri eftir aldurshópum og kyni 2014 (Hagstofan, 2014) 
 

 
Mynd 6. Mannfjöldatré - íbúar í Neskaupstað 2014 (Hagstofan, 2014) 
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5.1.3 Búsetulengd 

Í töflu 2 má sjá að mikill meirihluti þátttakenda, eða 78%, hefur búið í Neskaupstað í meira en 20 

ár. Þá eru 17% sem hafa búið á staðnum í 5–20 ár, en einungis 5% hafa búið þar í 5 ár eða minna. 

Fleiri karlar hafa búið lengur á staðnum en konur. 

Tafla 2. Búsetulengd þátttakenda í Neskaupstað 

  Fjöldi Hlutfall Karlar Konur       

Minna en eitt ár 3 1% 1% 1%       

1-2 ár 4 2% 2% 1%       

3-5 ár 7 3% 1% 4%       

5-10 ár 12 5% 3% 6%       

11-20 ár 33 12% 14% 11%       

Meira en 20 ár 209 78% 80% 76%       

Samtals 268          

 

5.1.4 Menntun 

Þegar menntun þátttakenda var skoðuð, kom í ljós að flestir þeirra sem svöruðu voru með 

háskólapróf sem hæsta menntunarstig. Eins og sést í töflu 3 voru fæstir með stúdentspróf sem hæsta 

menntunarstig. Í töflu 5 má sjá að flestar konur höfðu lokið háskólaprófi og fæstar voru með 

iðnréttindi; aftur á móti voru fleiri karlar með iðnréttindi og fæstir þeirra höfðu lokið stúdentsprófi. 

Þrír svöruðu ekki spurningu um menntun. 

Tafla 3. Hæsta menntunarstig sem þátttakendur hafa lokið  

  Fjöldi Hlutfall  Karlar Konur 
Grunnskólapróf eða minna  42 16% 14% 17% 
Nám á framhaldsskólastigi  51 19% 14% 23% 
Lokið stúdentsprófi  27 10% 7% 13% 
Iðnréttindi  52 20% 34% 8% 
Háskólapróf  64 24% 22% 26% 
Annað  30 11% 9% 13% 
Samtals  266 100%   
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Allir í aldurshópnum 18-25 ára höfðu farið í nám að loknum grunnskóla. Í töflu 4 má sjá að 

flestir voru með háskólapróf á aldursbilinu 26-40 ára og 41-66 ára. Þá voru flestir þeirra sem voru 

með grunnskólapróf eða minna í aldurshópnum 67 ára og eldri. 

Tafla 4. Menntun eftir aldri þátttakenda  

   18–25 ára 26–40 ára 41–66 ára 67 ára eða eldri 

Grunnskólapróf eða minna 0% 8% 17% 26% 

Nám á framhaldsskólastigi 38% 10% 21% 16% 

Lokið stúdentsprófi 38% 15% 8% 0% 

Iðnréttindi 5% 23% 19% 22% 

Háskólapróf 14% 40% 24% 14% 

Annað   5% 4% 11% 22% 
 

5.2 Upplifun íbúa að ferðast frá Neskaupstað til Egilsstaða 

Alla jafna finna íbúar Neskaupstaðar ekki fyrir óþægindum eða kvíða við að ferðast á milli 

Neskaupstaðar og Egilsstaða að sumarlagi; það er þá helst að fólk finni fyrir óþægindum við að 

fara um Oddsskarð. Aftur á móti finna mun fleiri fyrir óþægindum eða kvíða við að ferðast þessa 

vegi að vetrarlagi. Flestum þykir óþægilegt að ferðast um Oddsskarð og Fagradal að vetrarlagi. 

Konur finna fyrir mun meiri óþægindum eða kvíða að ferðast þar um heldur en karlar. Yngsti 

aldurshópurinn finnur fyrir mestum óþægindum eða kvíða að fara þar um.  

Mynd 7 sýnir að meirihluti íbúa Neskaupstaðar, eða 98%, finna alls ekki fyrir neinum, eða 

frekar litlum, óþægindum eða kvíða að ferðast um Norðfjarðarsveit. 
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Mynd 7. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Norðfjarðarsveit? 

Á mynd 8 sést að 13% íbúa finna fyrir óþægindum eða kvíða að fara Oddsskarð að sumri til 

en aftur á móti segist rúmlega helmingur, eða 51%, finna fyrir óþægindum eða kvíða að ferðast um 

Oddsskarð að vetrarlagi.  

 
Mynd 8. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Oddsskarð? 

Mynd 9 sýnir að fólk finnur almennt ekki fyrir miklum óþægindum að ferðast um Hólmaháls 

að sumarlagi, en 23% finna fyrir óþægindum eða kvíða að ferðast um sama veg að vetri til. 
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Mynd 9. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Hólmaháls? 

Þegar mynd 10 er skoðuð sést að 5% íbúa finna fyrir óþægindum eða kvíða að fara um Fagradal 

að sumarlagi en aftur á móti segjast 52% íbúa finna fyrir óþægindum eða kvíða að ferðast Fagradal 

að vetri til. 

 
Mynd 10. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Fagradal? 
 

5.3 Upplifun íbúa að ferðast frá Neskaupstað til Egilsstaða eftir kyni og aldri  

Tafla 5 sýnir að flestir íbúar Neskaupstaðar finna almennt ekki fyrir miklum óþægindum eða kvíða 

að ferðast um Norðfjarðarsveit.  

 

83%

15%

1% 0% 0% 1%

46%

30%

15%

6%
2% 1%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alls engum Frekar litlum Nokkrum Frekar miklum Mjög miklum Á ekki við ferðast
aldrei þar

%

Að sumarlagi Að vetrarlagi

79%

16%

3% 1% 1% 0%

19%

28%
23%

16% 13%

0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alls engum Frekar litlum Nokkrum Frekar miklum Mjög miklum Á ekki við ferðast
aldrei þar

%

Að sumarlagi Að vetrarlagi



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

29 

 

Tafla 5. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Norðfjarðarveg? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við  

Kyn        
 Karl 93% 5% 2% 0% 0% 0% 

 Kona 84% 15% 0% 1% 0% 0% 
Aldur        
 67 ára eða eldri 87% 11% 0% 2% 0% 0% 

 41–66 ára 89% 10% 1% 1% 0% 0% 
 26–40 ára 88% 13% 0% 0% 0% 0% 
 18–25 ára 86% 10% 5% 0% 0% 0% 

Í töflum 6 og 7 má sjá að mikill munur er á líðan fólks eftir því hvort það keyrir Oddsskarð að 

sumarlagi eða vetrarlagi, þar sem mun fleiri finna fyrir óþægindum eða kvíða að ferðast þar um að 

vetri til. Þá eru mun fleiri konur, eða 67% á móti 29% karla, sem finna fyrir óþægindum að ferðast 

um Oddsskarð yfir vetrartímann. Aldurshópurinn frá 18-25 ára finnur fyrir mestum óþægindum að 

ferðast um Oddsskarð að vetrarlagi.  

Tafla 6. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Oddsskarð að sumarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við  

Kyn        
 Karl 80% 14% 4% 2% 0% 0% 

 Kona 58% 24% 11% 3% 3% 0% 
Aldur        
 67 ára eða eldri 65% 18% 10% 4% 2% 0% 

 41–66 ára 69% 19% 8% 3% 1% 0% 
 26–40 ára 75% 21% 2% 0% 2% 0% 
 18–25 ára 52% 29% 19% 0% 0% 0% 

Tafla 7. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Oddsskarð að vetrarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við 

Kyn        
 Karl 42% 29% 21% 4% 4% 0% 

 Kona 14% 19% 22% 18% 27% 0% 
Aldur        
 67 ára eða eldri 25% 27% 23% 15% 10% 0% 

 41–66 ára 30% 22% 21% 11% 15% 0% 
 26–40 ára 23% 29% 15% 15% 19% 0% 
 18–25 ára 14% 10% 38% 0% 38% 0% 
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Eins og sést í töflu 8 segjast flestir ekki finna fyrir óþægindum eða kvíða við að ferðast um 

Hólmaháls að sumarlagi. Fleiri konur finna þó fyrir óþægindum en karlar að fara þar um yfir 

sumarið. Þá eru fleiri sem finna fyrir óþægindum eða kvíða að fara þar um yfir vetrartímann eins 

og sjá má í töflu 9, og konur finna frekar fyrir óþægindum en karlar. Rúmlega helmingur, eða 52% 

íbúa á aldrinum 18-25 ára, finna fyrir óþægindum að ferðast um Hólmaháls að vetrarlagi, sem er 

mun hærra hlutfall en hjá öðrum aldurshópum. 

Tafla 8. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Hólmaháls að sumarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við 

Kyn        
 Karl 92% 8% 0% 0% 0% 0% 
 Kona 74% 21% 2% 1% 1% 1% 

Aldur        
 67 ára eða eldri 87% 11% 2% 0% 0% 0% 
 41–66 ára 83% 13% 1% 1% 1% 1% 
 26–40 ára 85% 15% 0% 0% 0% 0% 
 18–25 ára 67% 33% 0% 0% 0% 0% 

Tafla 9. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Hólmaháls að vetrarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við 

Kyn        
 Karl 63% 27% 8% 2% 0% 0% 
 Kona 32% 33% 20% 10% 4% 1% 

Aldur        
 67 ára eða eldri 50% 30% 15% 4% 0% 0% 
 41–66 ára 47% 32% 12% 6% 1% 1% 
 26–40 ára 48% 25% 21% 2% 4% 0% 
 18–25 ára 19% 33% 24% 19% 5% 0% 

Tafla 10 sýnir að upplifun karla og kvenna er svipuð hvað varðar að ferðast um Fagradal að 

sumarlagi; fleiri konur finna fyrir óþægindum þess vegna en karlar. Þegar aldurshópar eru skoðaðir 

sést að hlutfallslega flestir í yngsta aldurshópnum finna fyrir óþægindum við að fara um Fagradal 

að sumarlagi. Mikill munur er hins vegar á upplifun fólks þegar farið er um Fagradal að vetrarlagi 

í samanburði við sumartímann eins og sjá má í töflu 11. Þar segjast 71% kvenna og 32% karla finna 

fyrir óþægindum eða kvíða að fara þar um yfir vetrartímann. Elsti aldurshópurinn finnur fyrir 
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minnstum óþægindum að fara um Fagradal að vetrarlagi, en yngsti aldurshópurinn finnur fyrir 

mestum óþægindum að fara sama veg á þeim árstíma.  

Tafla 10. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Fagradal að sumarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við 

Kyn        
 Karl 86% 13% 1% 1% 0% 0% 
 Kona 74% 18% 5% 1% 2% 0% 

Aldur        
 67 ára eða eldri 83% 13% 4% 0% 0% 0% 
 41–66 ára 80% 15% 2% 1% 2% 0% 
 26–40 ára 83% 15% 2% 0% 0% 0% 
 18–25 ára 62% 24% 10% 5% 0% 0% 

Tafla 11. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um Fagradal að vetrarlagi? 

  

Alls 
engum 

Frekar 
litlum Nokkrum 

Frekar 
miklum 

Mjög 
miklum 

Á ekki 
við 

Kyn        
 Karl 29% 37% 19% 10% 3% 1% 
 Kona 10% 20% 27% 22% 22% 0% 

Aldur        
 67 ára eða eldri 19% 27% 33% 15% 6% 0% 
 41–66 ára 21% 27% 23% 17% 12% 0% 
 26–40 ára 17% 29% 19% 15% 21% 0% 
 18–25 ára 10% 29% 14% 19% 24% 5% 

 

5.4 Væntingar íbúa Neskaupstaðar til áhrifa Norðfjarðarganga  

Á mynd 11 má sjá að mikill meirihluti þátttakenda, eða 90%, voru frekar eða mjög ánægðir með 

að búa í Neskaupstað þegar könnunin var gerð árið 2014. Þá voru 6% hvorki ánægðir né óánægðir, 

en 4% voru frekar eða mjög óánægðir með að búa á staðnum. 
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Mynd 11. Hversu ánægðir/óánægðir íbúar eru með að búa í Neskaupstað 

 

Mynd 12 sýnir að alls 96% íbúa telja að Norðfjarðargöng muni hafa frekar eða mjög jákvæð 

áhrif á samfélagið í Neskaupstað. Eingöngu 2% svarenda sögðu að þau kæmu hvorki til með að 

hafa jákvæð né neikvæð áhrif og 2%  töldu að göngin kæmu til með að hafa frekar eða mjög 

neikvæð áhrif á samfélagið á staðnum. 

 
Mynd 12. Væntingar íbúa í Neskaupstað til  áhrifa Norðfjarðarganga á samfélagið 
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Á mynd 13 má sjá að meirihluti íbúa, eða 77% þeirra, eru frekar eða mjög jákvæðir m.t.t. áhrifa 

ganganna á tækifæri til menntunar, en 22% íbúanna svara að þau hafi engin áhrif og enginn telur 

að þau hafi frekar eða mjög neikvæð áhrif á tækifæri til menntunar. 

 
Mynd 13. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á tækifæri til menntunar 
 

Mynd 14 sýnir að mikill meirihluti íbúa eru frekar eða mjög jákvæðir gagnvart áhrifum 

Norðfjarðarganga á atvinnuöryggi, eða 84%. Einungis 16% telja að þau muni ekki hafa nein áhrif 

og enginn telur að göngin komi til með að hafa neikvæð áhrif á atvinnuöryggi. 

 
Mynd 14. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á atvinnuöryggi 
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Mynd 15 sýnir að 71% íbúa telja að göngin komi til með að hafa frekar eða mjög jákvæð áhrif 

á fjölbreytni félagslífs, en 27% álíta að þau hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif og 2% að þau hafi 

frekar neikvæð áhrif. Sama má segja um áhrif Norðfjarðarganga á fjölbreytni afþreyingar og 

félagslífs, eins og sést á mynd 16. Þar telur meirihluti einnig að göngin komi til með að hafa frekar 

eða mjög mikil áhrif, eða 68%. Alls 30% telja að göngin komi hvorki til með að hafa jákvæð né 

neikvæð áhrif og 2% telja áhrifin neikvæð. 

 
Mynd 15. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni félagslífs 
 

 
Mynd 16. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni afþreyingar 
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Íbúar Neskaupstaðar telja flestir að fjölbreytileiki í vöruúrvali komi til með að vera meiri með 

opnun ganganna. Mynd 17 sýnir að 60% þeirra voru frekar eða mjög jákvæðir gagnvart því. Alls 

telja 34% að göngin hafi engin áhrif á fjölbreytni í vöruúrvali  og 5% eru þeirrar skoðunar að áhrifin 

á vöruúrval verði neikvæð. 

 
Mynd 17. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni í vöruúrvali 
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Þá eru 4% þeirrar skoðunar  að þau muni hafa frekar eða mjög neikvæð áhrif á vöruverð. 

 
Mynd 18. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á vöruverð  
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Á mynd 19 má sjá að áberandi margir, eða 78%, telja að göngin komi til með að hafa frekar 

eða mjög jákvæð áhrif á fjölbreytni í atvinnumálum. Þá telja 22% að þau komi hvorki til með að 

hafa jákvæð né neikvæð áhrif. Enginn telur aftur á móti að Norðfjarðargöng muni hafa neikvæð 

áhrif á fjölbreytni í atvinnumálum. 

 
Mynd 19. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni atvinnumála 
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Mynd 20. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á tekjumöguleika 
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Mynd 21 sýnir að um helmingur íbúa telur að Norðfjarðargöng komi til með að hafa jákvæð 

áhrif á þjónustu ríkisstofnana. Þá álíta 45% að þau hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif og um 6% 

vilja meina að þau hafi neikvæð áhrif á þjónustu ríkis og sveitar við bæjarfélagið. 

 
Mynd 21. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á þjónustu ríkisstofnana 
 

Mynd 22 sýnir að 59% íbúa telja að tilkoma ganganna muni hafa jákvæð áhrif á þjónustu 
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áhrif og um 5% telja að þau hafi neikvæð áhrif á þjónustu sveitarfélagsins. 

 
Mynd 22. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á þjónustu sveitarfélagsins 
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Á mynd 23 má sjá að íbúar hafa miklar væntingar í þá veru að göngin komi til með að hafa 

jákvæð áhrif á fasteignaverð í Neskaupstað, eða 81% þeirra. Um 16% telja að þau hafi hvorki 

jákvæð né neikvæð áhrif og 3 % telja að þau muni hafa neikvæð áhrif á fasteignaverð. 

 
Mynd 23. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fasteignaverð 
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Háskólamenntaðir eru flestir þeirra sem telja að göngin komi til með að hafa mjög neikvæð áhrif á 

samfélagið. 

Tafla 12. Hversu ánægðir/óánægðir íbúar eru með að búa í Neskaupstað eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

óánægð/ur 
Frekar 

óánægð/ur Hvorki né 
Frekar 

ánægð/ur 
Mjög 

ánægð/ur 
Kyn      
 Karl 2% 2% 7% 34% 56% 

 Kona 2% 1% 1% 18% 78% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 14% 57% 29% 

 26–40 ára 0% 2% 10% 48% 40% 
 41–66 ára 1% 3% 4% 43% 49% 
 67 ára eða eldri 4% 0% 2% 20% 74% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 5% 0% 5% 35% 56% 

 Framhaldsskólastig 0% 8% 12% 39% 41% 
 Stúdentspróf 0% 0% 0% 67% 33% 
 Iðnréttindi 0% 2% 6% 46% 46% 
 Háskólapróf 2% 0% 6% 41% 52% 

  Annað 7% 0% 0% 20% 73% 
 

Tafla 13. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á samfélagið eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 0% 3% 24% 72% 

 Kona 2% 1% 1% 18% 78% 
Aldur      
 18–25 ára 10% 0% 0% 24% 67% 

 26–40 ára 2% 2% 2% 25% 69% 
 41–66 ára 1% 0% 3% 20% 77% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 2% 18% 80% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 0% 2% 21% 77% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 4% 24% 73% 
 Stúdentspróf 0% 4% 0% 15% 82% 
 Iðnréttindi 0% 0% 4% 15% 81% 
 Háskólapróf 5% 0% 2% 31% 63% 

  Annað 3% 0% 0% 10% 87% 
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Í töflu 14 sjást væntingar íbúa til áhrifa ganganna á tækifæri til menntunar. Flestir telja að 

Norðfjarðargöng komi til með að hafa frekar eða mjög jákvæð áhrif á tækifæri til menntunar. Fleiri 

konur telja samt sem áður að áhrifin verði jákvæð en karlar, eða 84% kvenna, á móti 68% karla. 

Þeir yngstu höfðu mestar væntingar til áhrifa ganganna á tækifæri til menntunar. Háskólamenntaðir 

hafa minnstar væntingar til þess að göngin komi til með að áhrif á tækifæri til menntunar, en flestir 

þeirra sem eru með stúdentspróf telja að þau muni hafa hafa jákvæð áhrif á tækifæri til menntunar.  

 

Tafla 14. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á tækifæri til menntunar eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 1% 30% 45% 23% 

 Kona 0% 0% 15% 59% 25% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 14% 62% 24% 

 26–40 ára 0% 0% 23% 54% 23% 
 41–66 ára 1% 1% 24% 53% 22% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 20% 46% 34% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 3% 0% 18% 61% 18% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 22% 43% 35% 
 Stúdentspróf 0% 0% 11% 63% 26% 
 Iðnréttindi 0% 2% 22% 49% 28% 
 Háskólapróf 0% 0% 27% 61% 11% 

  Annað 0% 0% 24% 41% 35% 
 

Í töflu 15 má sjá að væntingar nánast allra hópanna eru frekar eða mjög jákvæðar gagnvart 

áhrifum Norðfjarðarganga í tengslum við atvinnuöryggi. Fleiri karlar telja að þau hafi hvorki 

neikvæð né jákvæð áhrif, en fleiri konur vilja meina að göngin komi til með að hafa jákvæð áhrif 

á atvinnuöryggi. Yngsti aldurshópurinn var með mestar væntingar til aukins atvinnuöryggis á 

staðnum með tilkomu ganganna.  
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Tafla 15. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á atvinnuöryggi eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 0% 18% 48% 33% 

 Kona 0% 0% 14% 48% 38% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 14% 62% 24% 

 26–40 ára 0% 0% 15% 46% 40% 
 41–66 ára 0% 0% 17% 49% 35% 
 67 ára eða eldri 2% 0% 16% 42% 40% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 2% 0% 17% 49% 32% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 12% 53% 35% 
 Stúdentspróf 0% 0% 19% 48% 33% 
 Iðnréttindi 0% 0% 16% 47% 37% 
 Háskólapróf 0% 0% 19% 50% 31% 

  Annað 0% 0% 10% 38% 52% 
 

Tafla 16 sýnir væntingar íbúa til áhrifa ganganna á fjölbreytni félagslífs. Þar sést að væntingar 

kvenna til jákvæðra áhrifa ganganna eru meiri en hjá körlum, eða 76% kvenna á móti 66% karla. 

Lítill munur er á milli aldurshópa og menntunarstigs hvað varðar væntingar á fjölbreytni félagslífs. 

 
Tafla 16. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni félagslífs eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 0% 2% 32% 46% 20% 

 Kona 0% 2% 22% 54% 22% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 33% 57% 10% 

 26–40 ára 0% 6% 26% 51% 17% 
 41–66 ára 0% 1% 28% 47% 24% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 22% 56% 22% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 0% 31% 48% 21% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 33% 42% 25% 
 Stúdentspróf 0% 4% 15% 58% 23% 
 Iðnréttindi 0% 2% 30% 48% 20% 
 Háskólapróf 0% 5% 27% 51% 18% 

  Annað 0% 0% 14% 62% 24% 
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Í töflu 17 má sjá að væntingar íbúa hvað varðar áhrif Norðfjarðarganga á fjölbreytni 

afþreyingar og telja flestir að þau komi til með að hafa frekar jákvæð áhrif á þann þátt. Fleiri konur 

en karlar telja að göngin komi til með að hafa jákvæð áhrif. Hlutfallslega flestir í yngri hópunum 

telja að göngin muni hvorki koma til með að hafa neikvæð né jákvæð eða frekar neikvæð áhrif á 

fjölbreytni afþreyingar, en fleiri þeirra sem eldri eru reikna með jákvæðum áhrifum ganganna á 

fjölbreytni afþreyingar. Lítill munur var á viðhorfum eftir menntunarstigi. 

Tafla 17. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni afþreyingar eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð 
 Hvorki 

né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn       
 Karl 0% 2%  33% 44% 21% 

 Kona 0% 1%  26% 50% 22% 
Aldur       
 18–25 ára 0% 0%  43% 38% 19% 

 26–40 ára 0% 6%  27% 50% 17% 
 41–66 ára 0% 1%  30% 47% 23% 
 67 ára eða eldri 0% 0%  24% 53% 22% 

Menntun       
 Grunnskólapróf 0% 0%  29% 51% 20% 

 Framhaldsskólastig 0% 0%  40% 35% 25% 
 Stúdentspróf 0% 4%  30% 41% 26% 
 Iðnréttindi 0% 0%  32% 44% 24% 
 Háskólapróf 0% 5%  22% 57% 16% 

  Annað 0% 0%  24% 52% 24% 
 

Tafla 18 sýnir að væntingar um áhrif Norðfjarðarganga á fjölbreytni vöruúrvals eru jákvæðar 

hjá flestum hópunum. Aðeins fleiri konur búast við jákvæðari áhrifum en karlar og þeir sem eldri 

eru telja að áhrifin verði jákvæðari en þeir sem yngri eru. Það vekur athygli að yngsti 

aldurshópurinn sker sig úr á þann hátt að fáir telja að göngin komi til með að hafa jákvæð áhrif á 

fjölbreytni vöruúrvals og flestir í þeim hópi telja að þau hafi ekki áhrif með því að svara á hlutlausan 

hátt. Þeir sem eru meira menntaðir telja að göngin komi ekki til með að hafa eins jákvæð áhrif á 

fjölbreytni vöruúrvals og þeir vilja vera láta sem minni menntun hafa. Í töflu 19 má sjá að meirihluti 

bæði karla og kvenna telur að göngin hafi hvorki neikvæð né jákvæð áhrif á vöruverð. Í 



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

43 

 

aldurshópnum 18-25 ára eru fæstir sem telja að göngin komi til með að hafa jákvæð áhrif á vöruverð 

en flestir í þeim aldurshóp telja að göngin muni hvorki hafa neikvæð né jákvæð áhrif á vöruverð. 

Menntun fólks hefur lítil áhrif á væntingar þess til áhrifa á vöruverð.  

 
Tafla 18. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni í vöruúrvali eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 7% 33% 41% 18% 

 Kona 1% 2% 35% 44% 19% 
Aldur      
 18–25 ára 5% 0% 52% 38% 5% 

 26–40 ára 0% 13% 25% 44% 19% 
 41–66 ára 0% 3% 37% 44% 16% 
 67 ára eða eldri 2% 0% 26% 40% 33% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 2% 0% 27% 54% 17% 

 Framhaldsskólastig 2% 0% 44% 35% 19% 
 Stúdentspróf 0% 4% 44% 37% 15% 
 Iðnréttindi 0% 2% 25% 53% 20% 
 Háskólapróf 0% 13% 35% 37% 16% 

  Annað 0% 3% 35% 38% 24% 
 
Tafla 19. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á vöruverð eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 3% 50% 34% 13% 

 Kona 1% 4% 56% 26% 14% 
Aldur      
 18–25 ára 5% 5% 76% 10% 5% 

 26–40 ára 0% 2% 56% 35% 6% 
 41–66 ára 0% 3% 53% 31% 13% 
 67 ára eða eldri 2% 5% 42% 28% 23% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 3% 0% 44% 36% 18% 

 Framhaldsskólastig 2% 2% 52% 31% 13% 
 Stúdentspróf 0% 4% 70% 22% 4% 
 Iðnréttindi 0% 4% 46% 36% 14% 
 Háskólapróf 0% 6% 65% 21% 8% 

  Annað 0% 0% 41% 31% 28% 
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Tafla 20 sýnir að íbúar hafa jákvæðar væntingar til áhrifa ganganna á fjölbreytni í 

atvinnumálum. Karlar (81%) voru lítið eitt fleiri en konur (77%) sem telja að göngin komi til með 

að hafa jákvæð áhrif á fjölbreytni í atvinnumálum. Einnig telja þeir sem eldri eru að þau komi til 

með að hafa jákvæðari áhrif en þeir sem yngri eru. Enginn munur er eftir menntunarstigi hjá þeim 

sem svöruðu. Í töflu 21 má sjá að væntingar allra hópa varðandi áhrif ganganna á tekjumöguleika 

eru mjög miklar. Bæði kynin eru álíka sammála um að göngin komi til með að hafa jákvæð áhrif 

og sama má segja um aldurshópana og mun eftir menntunarstigi. Í töflu 22 má sjá að flestir hópanna 

telja að göngin hafi hvorki neikvæð né jákvæð áhrif þjónustu ríkisstofnana í Neskaupstað. Þá eru 

9% af aldurshópnum 41-66 ára sem telja að það hafi neikvæð áhrif. Einnig álíta 11% þeirra sem 

hafa stúdentspróf og 10% þeirra sem lokið hafa háskólaprófi að tilkoma ganganna komi til með að 

hafa neikvæð áhrif á samfélagið.  

 
Tafla 20. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fjölbreytni í atvinnumálum eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 0% 0% 20% 57% 24% 

 Kona 0% 0% 23% 48% 29% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 24% 62% 14% 

 26–40 ára 0% 0% 25% 44% 31% 
 41–66 ára 0% 0% 23% 55% 23% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 14% 49% 37% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 0% 21% 54% 26% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 23% 52% 25% 
 Stúdentspróf 0% 0% 37% 44% 19% 
 Iðnréttindi 0% 0% 16% 54% 30% 
 Háskólapróf 0% 0% 21% 60% 19% 

  Annað 0% 0% 17% 38% 45% 
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Tafla 21. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á tekjumöguleika eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

kyn      
 Karl 0% 0% 37% 47% 16% 

 Kona 0% 0% 36% 47% 17% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 29% 62% 10% 

 26–40 ára 0% 0% 29% 48% 23% 
 41–66 ára 0% 0% 43% 44% 13% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 30% 50% 21% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 0% 31% 54% 15% 

 Framhaldsskólastig 0% 0% 47% 37% 16% 
 Stúdentspróf 0% 0% 41% 44% 15% 
 Iðnréttindi 0% 0% 31% 51% 18% 
 Háskólapróf 0% 0% 38% 49% 13% 

  Annað 0% 0% 28% 48% 24% 
 

Tafla 22. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á þjónustu ríkisstofnana eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 2% 4% 42% 42% 10% 

 Kona 0% 6% 47% 33% 14% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 52% 43% 5% 

 26–40 ára 0% 4% 52% 38% 6% 
 41–66 ára 1% 8% 42% 37% 12% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 47% 33% 21% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 3% 3% 37% 42% 16% 

 Framhaldsskólastig 0% 2% 60% 27% 10% 
 Stúdentspróf 0% 11% 44% 41% 4% 
 Iðnréttindi 0% 4% 37% 45% 14% 
 Háskólapróf 2% 8% 48% 32% 11% 

  Annað 0% 3% 41% 38% 17% 
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Tafla 23 sýnir væntingar íbúa varðandi áhrif ganganna á þjónustu sveitarfélagsins. Lítill munur 

var á milli kynjanna og telur meirihluti bæði karla og kvenna að göngin komi til með að hafa jákvæð 

áhrif á þennan þátt, en aftur á móti álíta 5% karla og 5% kvenna að þau komi til með að hafa 

neikvæð áhrif á þjónustu sveitarfélagsins. Yngri aldurshóparnir vilja meina að göngin muni hafa 

jákvæð áhrif á þjónustu sveitarfélagsins, en eldri aldurshóparnir reikna með að áhrifin verði ekki 

svo jákvæð. Þeir sem eru með grunnskólapróf telja að áhrifin verði jákvæðari en aðrir 

menntunarhópar. 

 
Tafla 23. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á þjónustu sveitarfélagsins eftir kyni, aldri og 
menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 1% 4% 37% 46% 12% 

 Kona 1% 4% 35% 44% 16% 
Aldur      
 18–25 ára 0% 0% 33% 57% 10% 

 26–40 ára 0% 6% 33% 50% 10% 
 41–66 ára 1% 6% 37% 42% 14% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 41% 41% 18% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 2% 29% 51% 17% 

 Framhaldsskólastig 0% 2% 44% 42% 13% 
 Stúdentspróf 0% 4% 48% 48% 0% 
 Iðnréttindi 0% 4% 34% 46% 16% 
 Háskólapróf 3% 8% 32% 46% 11% 

  Annað 0% 3% 38% 31% 28% 
 

Í töflu 24 má sjá að lítill munur er á milli kynja um væntingar á áhrif á fasteignaverð. Þar telja 

nær 80% að tilkoma ganganna hafi frekar eða mjög jákvæð áhrif. Meirihluti innan yngsta 

aldurshópsins telur að göngin hafi hvorki neikvæð né jákvæð áhrif; 14% þeirra telja að þau muni 

hafa frekar neikvæð áhrif á fasteignaverð, en 5% eru þeirrar skoðunar göngin muni hafa mjög 

neikvæð áhrif á fasteignaverð. Hins vegar telur aðeins 1% þeirra sem eru á aldursbilinu 41 - 66 ára 

að göngin hafi neikvæð áhrif á fasteignaverð og enginn 67 ára og eldri vill meina að áhrifin verði 

neikvæð. Alls 93% þeirra sem eru með grunnskólapróf eða minna telja að áhrif ganganna á 
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fasteignaverð verði jákvæð. Niðurstöður í öðrum menntunarhópum eru svipaðar þar sem flestir 

búast við að göngin hafi frekar eða mjög jákvæð áhrif á fasteignaverð. 

 
Tafla 24. Væntingar íbúa í Neskaupstað til áhrifa Norðfjarðarganga á fasteignaverð eftir kyni, aldri og menntun 

    
Mjög 

neikvæð 
Frekar 

neikvæð Hvorki né 
Frekar 
jákvæð 

Mjög 
jákvæð 

Kyn      
 Karl 2% 3% 18% 47% 31% 

 Kona 1% 1% 14% 51% 32% 
Aldur      
 18–25 ára 5% 14% 52% 14% 14% 

 26–40 ára 2% 4% 15% 50% 29% 
 41–66 ára 1% 0% 13% 55% 32% 
 67 ára eða eldri 0% 0% 11% 46% 43% 

Menntun      
 Grunnskólapróf 0% 0% 7% 56% 37% 

 Framhaldsskólastig 4% 4% 31% 29% 31% 
 Stúdentspróf 0% 4% 30% 37% 30% 
 Iðnréttindi 2% 4% 10% 54% 30% 
 Háskólapróf 0% 0% 10% 62% 29% 

  Annað 0% 0% 14% 48% 38% 
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6. Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þær væntingar sem íbúar í Neskaupstað 

hafa til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga í kjölfar opnunar þeirra. Annað markmið var að 

komast að því hvort íbúar fyndu fyrir óþægindum eða kvíða þegar þeir ferðuðust um helstu 

vegkafla sem liggja á milli Neskaupstaðar og Egilsstaða. 

Spurningakönnun sem lögð var fyrir íbúa Neskaupstaðar leiddi í ljós að íbúar eru almennt mjög 

ánægðir með að búa í Neskaupstað og að væntingar þeirra til áhrifa Norðfjarðarganga eru mjög 

miklar. Það kemur ekki á óvart að íbúar séu sammála um að göngin komi til með að hafa góð áhrif 

á samfélagið í Neskaupstað þar sem fólk hefur lengi þurft að búa við erfiðar og óviðunandi 

samgöngur um Oddsskarð, en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2012 reyndist vegurinn 

frá Neskaupstað, um Oddsskarð, til Stöðvarfjarðar hættulegasti vegur landsins (Þóroddur 

Bjarnason og Sveinn Arnarson, 2012). Einhugur hefur ríkt meðal íbúa staðarins um þessa miklu 

samgöngubót, en Norðfjarðargöng hafa verið baráttumál Norðfirðinga um langt árabil og hafa 

önnur sveitarfélög á Austurlandi sýnt því mikinn stuðning. Sú samstaða hefur skipt sköpum til þess 

að fá þessa miklu stórframkvæmd í gegn hjá ráðamönnum þjóðarinnar. Rökin sem studdu við þá 

ákvörðun að farið skyldi út í þessa framkvæmd voru m.a. að öruggar samgöngur væru nauðsynlegar 

fyrir þróun innviða á svæðinu s.s. atvinnulífið, útflutning, heilbrigðisþjónustu og einnig fyrir 

sameiningu byggða (Innanríkisráðuneytið, 2011).  

Á Mið-Austurlandi eru stærstu þéttbýlisstaðir landshlutans; þar eru flestir íbúar og helstu 

atvinnumöguleikar. Samgöngur milli þéttbýlisstaða innan Mið-Austurlands eru ótryggar og 

varasamar, einkum að vetrarlagi (Árni Ragnarsson, 2015). Það kemur því ekki á óvart að íbúar í 

Neskaupstað finna fyrir mestum óþægindum eða kvíða við að ferðast þessa leið að vetri til þegar 

veður er óstöðugt, snjóþyngsli mikil og hálka á vegum. Upplifun var nokkuð svipuð hjá íbúum 

varðandi það að ferðast um Oddsskarð og Fagradal en báðar þessar leiðir liggja mun hærra yfir 
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sjávarmáli en Hólmaháls. Mun fleiri (29%) sögðust finna fyrir miklum óþægindum eða kvíða að 

fara um Oddsskarð eða Fagradal en Hólmaháls (8%) að vetrarlagi. Með tilkomu Norðfjarðarganga 

heyrir Oddsskarð sögunni til og virðist því Fagridalur vera helsti farartálmi Norðfirðinga á leið 

þeirra til Egilsstaða eftir að göngin hafa opnað. Egilsstaðir eru helsti þjónustukjarni Austurlands 

með áætlunarflugvöll (Árni Ragnarsson, 2015) sem tengir landshlutann við höfuðborgarsvæðið og 

þurfa því íbúar Neskaupstaðar oft að sækja þangað vegna flugsamgangna og annarrar verslunar og 

þjónustu. Einnig var mikill munur á upplifun karla og kvenna, þar sem 45% kvenna finna fyrir 

óþægindum eða kvíða að keyra Oddsskarð að vetrarlagi en einungis 8% karla. Rannsókn á 

samfélagslegum áhrifum Héðinsfjarðarganga leiddi einnig í ljós að konur finna fyrir mun meiri 

óþægindum en karlar þegar þær fara hvort heldur um Siglufjarðarveg eða veginn á milli Dalvíkur 

og Ólafsfjarðar að vetrarlagi (Þóroddur Bjarnason, 2015). Þetta getur dregið úr ferðum kvenna 

umfram karla um þessa vegi þar sem konur veigra sér við að ferðast sökum óþæginda eða kvíða.  

Niðurstöður sýna að íbúar vænta þess að Norðfjarðargöng komi til með að hafa mjög jákvæð 

áhrif á fjölbreytni í atvinnulífi, atvinnuöryggi og tekjumöguleikum. Því má gera ráð fyrir að fólk 

sjái fyrir sér að atvinnutækifæri verði meiri eftir að göngin opna með auðveldari samgöngum sem 

auka möguleika á að sækja vinnu um lengri veg með stærra vinnusóknarsvæði. Atvinnulíf í 

Neskaupstað byggir einkum á störfum tengdum sjávarútvegi – en þar hefur mikil hagræðing átt sér 

stað undanfarin ár, ekki síst vegna aukinnar vélvæðingar – og störfum hjá opinberum 

þjónustustofnunum eins og t.d. á Fjórðungssjúkrahúsinu og í Verkmenntaskóla Austurlands. Með 

tilkomu Alcoa Fjarðaáls hefur fjölbreytni í störfum farið vaxandi og vinnusóknarsvæði stækkað, 

en nú þegar sækja íbúar Neskaupstaðar atvinnu þangað í einhverjum mæli. Atvinnulífið í 

Neskaupstað er frekar einhæft og má því vænta þess að störf verði fjölbreyttari þegar 

vinnusóknarsvæði stækkar og fleiri íbúar í Neskaupstað komi til með að sækja vinnu um lengri veg 

með betri samgöngum eins og t.d. í Fjarðaál eða önnur störf í nærliggjandi byggðarlögum.  
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Væntingar hjá konum eru aðeins minni en hjá körlum hvað varðar áhrif Norðfjarðarganga á 

fjölbreytni í atvinnumálum. Niðurstöður rannsóknar í Fjallabyggð sýna að umferð hefur aukist 

umtalsvert vegna atvinnu eftir að Héðinsfjarðargöng voru opnuð, bæði innan sveitarfélagsins og 

utan þess (Þóroddur Bjarnason, 2015). Karlar eru líklegri en konur til að ferðast utan heimabyggðar 

vegna vinnu og kemur það m.a. til vegna ólíkrar stöðu kynjanna á vinnumarkaði (Þóra Kristín 

Þórsdóttir og Kjartan Ólafsson, 2010). Fleiri rannsóknir styðja þessa niðurstöðu, bæði á Íslandi og 

víðar í vestrænum heimi, þar sem samgöngubætur hafa í för með sér meiri breytingar á 

atvinnutækifærum karla og að einnig er líklegra að atvinnusvæði þeirra stækki meira en kvenna 

(Christensen o.fl., 2007; Andrea Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 2015). Karlar ferðast meira en 

konur innan og utan Fjallabyggðar bæði áður en Héðinsfjarðargöng voru opnuð og eins eftir að 

göngin opnuðu (Þóra Kristín Þórsdóttir og Kjartan Ólafsson, 2010; Andrea Hjálmsdóttir og Atli 

Hafþórsson, 2015). Aftur á móti hafa orðið breytingar á ferðum kvenna eftir að göngin opnuðu; 

þær ferðast nú meira á milli, bæði innan og utan Fjallabyggðar, en þær gerðu áður en göngin 

opnuðu. Skýringar á því geta m.a. verið þær að með opnun Héðinsfjarðarganga færast tvö 

byggðarlög nær hvort öðru og slík samtenging gerir auðveldara að sameina sveitarfélög sem verður 

oft á tíðum til þess að stofnanir eru sameinaðar og færðar á einn stað (Andrea Hjálmsdóttir og Atli 

Hafþórsson, 2015). Konur sjá yfirleitt frekar um daglegar útréttingar heimilisins og má því vera að 

þær fari meira á milli í slíkum erindagjörðum, en ferðum kvenna út fyrir sveitarfélagið hefur fjölgað 

svo mjög eftir að Héðinsfjarðargöng opnuðu að þær verða einungis skýrðar að hluta til með aukinni 

atvinnusókn út fyrir svæðið. Héðinsfjarðargöng tengdu Siglufjörð við atvinnu- og þjónustusvæði 

Eyjafjarðar og bendir allt til þess að konur nýti sér þessa nálægð við þéttbýliskjarna í Eyjafirði með 

virkum hætti (Andrea Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 2015). Bæði karlar og konur í Neskaupstað 

hafa miklar væntingar um jákvæð áhrif ganganna á atvinnuöryggi og tekjumöguleika. Þó hafa 

konur aðeins meiri væntingar en fleiri karlar telja að göngin komi ekki til með að hafa nein áhrif á 
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atvinnuöryggi og tekjumöguleika. Í rannsókninni um áhrif Héðinsfjarðarganga eru vísbendingar 

um að íbúar Fjallabyggðar hafi verið með meiri væntingar til áhrifa ganganna hvað varðar atvinnu- 

og tekjumöguleika en það sem áunnist hefur fyrstu árin eftir að göngin opnuðu. Eins hafa væntingar 

kvenna til aukinna tekjumöguleika minnkað verulega eftir að göngin opnuðu og telja nú fleiri konur 

að göngin hafi hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á tekjumöguleika sína (Andrea Hjálmsdóttir og Atli 

Hafþórsson, 2015). Íbúar í Fjallabyggð vilja samt sem áður meina að bæði hafi fjölbreytni í 

atvinnumálum aukist og að vinnumarkaðurinn hafi styrkst með bættum samgöngum, en þeir sjálfir 

hafi ekki endilega notið þess (Þóroddur Bjarnason, 2015). 

Hlutfall karla á landsvísu er örlítið hærra en kvenna og er hlutfallið meira skekkt á 

landsbyggðinni þar sem konur eru færri en karlar. Fjarðabyggð er í tíunda neðsta sæti af 75 

sveitarfélögum á landinu hvað varðar kynjaskekkju (Lilja Guðríður Karlsdóttir, 2016). Því verður 

áhugavert að fylgjast með hvort opnun Norðfjarðarganga muni laða fleira kvenfólk til Norðfjarðar 

og þróun atvinnutækifæra verði meiri fyrir bæði kynin. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í ferðaþjónustu í Fjallabyggð eftir opnun 

Héðinsfjarðarganga og störfin sem þar hafa skapast eru gjarna skilgreind kvennastörf (Andrea 

Hjálmsdóttir og Atli Hafþórsson, 2014). Væntingar standa til að Norðfjarðargöng geti haft svipuð 

áhrif á aukna fjölbreytni starfa innan fjarðarhringsins þar sem þau opna á þann möguleika að geta 

enn frekar boðið ferðamönnum upp á ýmsa afþreyingarmöguleika, veitingar og gistingu 

(Fjarðabyggð, 2008). Meirihluti íbúa í Neskaupstað telur að göngin komi ekki til með að hafa áhrif 

á vöruverð; engu að síður vilja margir meina að þau komi til með að hafa jákvæð áhrif í þessum 

efnum. Það er ljóst að kjörbúðir í Neskaupstað koma til með að mæta aukinni samkeppni þegar 

auðveldara verður að sækja í lágvöruverðsverslanir á Egilsstöðum og Reyðarfirði. Þessi samkeppni 

er hins vegar ekki ný af nálinni, þar sem Norðfirðingar eru nú þegar farnir að nýta sér 

verslunarmöguleika utan heimabyggðar til að ná hagstæðari innkaupum fyrir heimilið. 
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Athygli vekur að meirihluti íbúa í Neskaupstað telur að vöruúrval verði fjölbreyttara  við opnun 

ganganna. Samgöngubætur geta að sumu leyti haft neikvæð áhrif á verslun og þjónustu á þeim 

þéttbýlisstað sem tengist stærri þjónustukjarna með betri samgöngum, þar sem stærri 

þjónustukjarni getur í flestum tilfellum boðið upp á fjölbreyttara vöruúrval og lægra vöruverð 

(Grétar Þór Eyþórsson o.fl., 2001). Því er líklegt að vöruúrval í Neskaupstað muni minnka, en á 

móti kemur að aðgengi íbúa í Neskaupstað að betra vöruúrvali mun batna. Ef til vill sjá íbúar fyrir 

sér að ferðum fólks frá næstu byggðarlögum til Neskaupstaðar fjölgi sem leiðir þá jafnvel til frekari 

fjölbreytileika í vöruúrvali.  

Íbúar voru spurðir út í afstöðu sína til ferðaþjónustu og hvort þeir teldu að hún myndi aukast í 

Neskaupstað í framtíðinni. Hins vegar var ekkert spurt út í væntingar íbúa varðandi áhrif 

Norðfjarðarganga á ferðaþjónustu, sem eftir á að hyggja hefði verið áhugavert, þar sem nú er orðið 

ljóst hversu mikill vaxtarsproti ferðaþjónustan er að verða. Þóroddur og Edward (2014) koma inn 

á það í grein sinni að ferðamönnum hafi fjölgað um helming í Fjallabyggð eftir að 

Héðinsfjarðargögn voru opnuð. Ef til vill er ekki hægt að heimafæra þetta beint yfir á möguleg 

áhrif Norðfjarðarganga á ferðamannastraum til Norðfjarðar, því að í Fjallabyggð opnuðu 

Héðinsfjarðargöng fyrir hringtengingu um Tröllaskaga milli Eyjafjarðar og Skagafjarðar. 

Norðfjörður heldur hinsvegar áfram að vera endastöð, nema til komi frekari gangagerð með 

viðbótartengingu jarðganga til Mjóafjarðar og Seyðisfjarðar. Slíkt myndi hafa enn þýðingarmeiri 

samfélagsleg áhrif fyrir Mið-Austurland (Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 

2005). Þær samgöngubætur sem urðu með tilkomu Héðinsfjarðarganga hafa lagt grunninn að 

möguleikum í fjárfestingu í ferðaþjónustu og annarri atvinnusköpun, þá sérstaklega á Siglufirði 

(Þóroddur Bjarnason og Edward H. Huibens, 2014). Tilkoma Norðfjarðarganga gæti lagt svipaðan 

grunn að uppbyggingarmöguleikum sem gætu vakið áhuga fjárfesta. Nú þegar leggur SÚN 

(Samvinnufélag útgerðarmanna í Neskaupstað) drjúgan hluta árlegs arðs síns til uppbyggingar 
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menningar- og félagsmála innan fjallahrings Norðfjarðar (Atli Ísleifsson, 2015). Á árunum 2005-

2014 deildi SÚN 300 milljónum af arði sínum til samfélagsverkefna innan Norðfjarðar (Gunnar 

Gunnarsson, 2014). Með tilkomu Norðfjarðarganga munu fleiri en íbúar Neskaupstaðar hafa 

aðgang að þeirri uppbyggingu sem SÚN hefur staðið fyrir. Aukin umferð um Neskaupstað kallar á 

uppbyggingu þjónustu sem fjárfestar og framkvæmdasamir einstaklingar gætu séð tækifæri í.  

Viðhorf íbúa í Neskaupstað var ekki eins jákvætt hvað varðar hugsanleg áhrif ganganna á 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga í samanburði við aðra samfélagsþætti. Eftir að Neskaupstaður var 

sameinaður öðrum sveitarfélögum undir Fjarðabyggð hefur ýmisleg hagræðing átt sér stað innan 

hins sameinaða sveitarfélags. Það má vera að íbúar hugsi til þessarar hagræðingar og vænti þess að 

sameiningin hafði neikvæð áhrif á opinbera þjónustu í Neskaupstað, þar sem stór hluti starfsemi 

bæjarskrifstofu og embætti sýslumanns færðist úr byggðarlaginu við sameiningu sveitarfélaga. Má 

ætla að með betri samgöngum og þéttari tengslum milli byggðarlaga verði enn meiri hagræðing á 

þeim vettvangi. Hins vegar þarf það ekki að þýða að hagræðingin verði neikvæð fyrir Norðfirðinga 

með tilkomu ganganna því að í matsskýrslu vegagerðarinnar kemur fram að gangnagerðin muni 

hafa jákvæð áhrif á stofnanir eins og Fjórðungssjúkrahúsið og Verkmenntaskóla Austurlands 

(Fjarðabyggð, 2008). Einnig má leiða líkur að því að samnýting íþróttamannvirkja muni efla 

íþrótta-og tómstundamál, auk þess möguleiki á samnýtingu hafna verði auðveldari (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2010). Það vekur athygli að eldra fólkið hefur meiri væntingar til áhrifa ganganna en 

yngra fólkið og yngra fólkið finnur fyrir meiri óþægindum eða kvíða að ferðast á milli 

Neskaupstaðar og Egilsstaða. Hugsanlega stafar þetta af því að eldra fólk býr að meiri reynslu af 

verri samgöngum en yngra fólkið og þekkir af eigin raun hvað bættar samgöngur geta gert fyrir 

samfélagið. Það vekur einnig athygli að hærra hlutfall háskólamenntaðra telja að tilkoma ganganna 

muni hafa neikvæð áhrif á þjónustu sveitarfélagsins. Það kann að vera að fólk með aukna menntun 

hafi betra aðgengi að upplýsingum og skýrslum sem í mörgum tilvikum sýna að miðstýring 



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

54 

 

þjónustu eykst við auknar samgöngubætur á milli byggðarlaga, eins og t.d. víða í Noregi (Statens 

vegvesen, 2016). 

Svarhlutfall í spurningakönnuninni var einungis 28,02% af úrtaki sem er frekar lágt og þátttaka 

í könnuninni skilaði ekki þeim fjölda sem vonast var eftir. 

Ástæður þess að þátttaka var ekki meiri geta verið ýmsar. Svarhlutfall er sambærilegt við 

svarhlutfall úr spurningakönnun sem lögð var fyrir íbúa í Fjallabyggð eftir að Héðinsfjarðargöng 

opnuðu. Þar var svarhlutfall um 30% og var sama aðferð notuð við að safna útfylltum 

spurningalistum. Aftur á móti fékkst 53% svarhlutfall úr spurningakönnun sem gerð var áður en 

Héðinsfjarðargöng opnuðu. Þar var farið heim til íbúa og útfylltir spurningalistar sóttir (Þóroddur 

Bjarnason og Kjartan Ólafsson, 2014). Þetta dæmi sýnir að það getur gefið betri árangur að safna 

gögnum á þann hátt. 

Spurningakönnunin var mjög löng sem kann að vera ástæða þess að ekki fleiri tóku þátt. 

Hugleitt var að leggja fremur fyrir netkönnun en póstkönnun og ná til þátttakenda í gegnum 

samfélagsmiðla. Þá var hætta á að eldri íbúar staðarins hefðu síður svarað en aftur á móti hefði 

líklega verið meiri þátttaka hjá aldurshópnum 18–25 ára og 26–40 ára. Spurningakönnunin var lögð 

fyrir í Neskaupstað upp úr miðjum ágúst og má vera að sú tímasetning sé óheppileg með tilliti til 

að ná til yngsta aldurshópsins sem er að tínast úr bænum á þessum tíma til að fara í skóla annað. 

Einnig voru margir íbúanna ekki heima en á þessum tíma er fólk oft í burtu vegna sumarleyfa. 

Spurningakönnun var ekki lögð fyrir íbúa undir 18 ára aldri og væntingar hennar því ekki hluti 

af niðurstöðum. Áhrif á yngri kynslóðina af bættum samgöngum geta verið mjög mikilvæg þótt 

þau mælist ekki í krónum og aurum, eins og dæmi sýna. Á eyjunni Senja í Norður Noregi voru 

gerð lítil jarðgöng sem tengdu tvö lítil byggðarlög betur inn á vegakerfið. Þessi jarðgögn breyttu 

lífi 14 ára unglings sem var sá eini á sínum aldri í öðru byggðarlaginu. Göngin gerðu honum kleift 

að fara hjólandi að heimsækja vini sína þar sem hann áður var upp á aðra kominn að komast á milli. 
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Í dagblaðinu Folkebladet segir hinn 14 ára gamli Rune Richardsen, „Jeg er så glad i denne tunnelen 

at jeg kan kysse den“ sem í lauslegri þýðingu mynd útleggjast, „Mér þykir svo vænt um göngin að 

ég gæti kysst þau“ (Folkebladet, 2004). Þetta er fallegt dæmi um hversu mikilvæg áhrif gangnagerð 

getur haft á vináttu. 

Líklegt er að Norðfjarðargöng hafi meiri samfélagsleg áhrif en Lofast samgöngubæturnar í 

Lofoten í Norður Noregi. Í tilviki Lofast voru fleiri mögulegar leiðir til að bæta samgöngur en ekki 

voru farnar þær leiðir sem leitt hefðu getað til aukinna samfélagsbóta, heldur valin sú sem var 

hagkvæmust og skilaði styttra vegkerfi (Lyche og Rye, 2003). Í tilfelli Norðfjarðarganga er aftur á 

móti verið að auðvelda samgöngur á milli byggðarkjarna. Á Austurlandi búa rúmlega tíu þúsund 

manns (hagstofan, 2016g) og Mið-Austurland er þungamiðja landshlutans með stærstu 

þéttbýlisstaðina, flesta íbúa og helstu atvinnumöguleikana (Árni Ragnarsson, 2015). 

Norðfjarðargöng tengja saman svæði og þá þarf að horfa á svæðin meira í samhengi. Í 

frummatsskýrslu vegagerðarinnar um mat á umhverfisáhrifum Norðfjarðarganga kemur fram að 

búast megi við að áhrifasvæði þeirra muni ná yfir allt Austurland og jafnvel víðar, þó svo að telja 

megi að áhrifin verði hvað mest í Neskaupstað (Helga Aðalgeirsdóttir, 2008). Áhrifin geta verið 

góð fyrir svæðið í heild, en ekki endilega jákvæð á allan hátt fyrir einstakar byggðir, sbr. Lyche 

2003. Tíminn mun leiða í ljós hver samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga verða í Neskaupstað og 

munu framtíðaráhrif á samfélagið í Neskaupstað, Fjarðabyggð og á Austurlandi, ekki síst ráðast af 

því hver þróun áframhaldandi jarðgangagerðar verður á svæðinu.  
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7. Samantekt 

Þessi rannsókn sýnir að íbúar í Neskaupstað búa enn þann dag í dag við samgönguleiðir sem valda 

óþægindum eða kvíða við akstur að vetrarlagi. Þetta kemur hvað skýrast fram hjá konum og yngsta 

aldurshópnum. Af þeim 28% íbúa Neskaupstaðar sem tóku þátt í rannsókninni telja 96% þeirra að 

tilkoma Norðfjarðarganga muni koma til með að hafa jákvæð áhrif á samfélagið í bænum. Þau 

muni auka atvinnuöryggi, tekjumöguleika og skapa ný tækifæri til menntunar og atvinnu, einnig 

auka fjölbreytni í félagsmálum og afþreyingu. Ekki voru íbúar eins jákvæðir gagnvart hugsanlegum 

áhrifum ganganna á þjónustu ríkis og sveitarfélaga, vöruúrval og vöruverð. Konur voru almennt 

heldur jákvæðari en karlar og elsta fólkið jákvæðara en það yngsta gagnvart áhrifum ganganna á 

ýmsa þætti samfélagsins. Þeir sem hafa meiri menntun hafa minni væntingar til áhrifa 

Norðfjarðarganga á samfélagið í Neskaupstað. Það verður því áhugavert að fylgjast með því hvort 

þær væntingar sem íbúar hafa muni ganga eftir, alltént eiga Norðfjarðargöng vonandi eftir að bæta 

samfélagið og jafna tækifæri íbúa í landinu. 

Konur upplifa meiri óþægindi eða kvíða en karlar við að ferðast leiðina á milli Neskaupstaðar 

og Egilsstaða og yngsti aldurshópurinn finnur fyrir meiri óþægindum en þeir sem eldri eru. Það eru 

fyrst og fremst vegirnir um Oddsskarð og Fagradal að vetrarlagi sem valda óþægindum og kvíða. 

Norðfjarðargöng koma til með að leysa leiðina um Oddsskarð af hólmi og munu göngin að öllum 

líkindum stuðla að auknu öryggi og betri tengingu í sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Fagridalur, sem 

tengir Fjarðabyggð og Egilsstaði, er samt sem áður ennþá farartálmi sem fólk óttast að fara um að 

vetrarlagi, en góðar og öruggar samgöngur á milli fjölmennustu þéttbýlisstaða á Austurlandi eru 

grunnforsenda þess að lífvænleiki samfélaganna haldist. 

Í ljósi þessara niðurstaðna er mikilvægt að áframhaldandi þróun verði á tengingum 

byggðarlaga á Mið-Austurlandi með bættum samgöngum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 – Spurningalisti  

Samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga 
 
Ágæti íbúi í Neskaupstað, 

Í rannsókninni Samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga eru skoðuð félagsleg, 
efnahagsleg og menningarleg áhrif Norðfjarðarganga á mannlíf í Neskaupstað. 
Rannsóknin er unnin af Erlu Rán Eiríksdóttur, Hákoni Guðröðarsyni og Sigrúnu 
Þorsteinsdóttur með tilstyrk Samvinnufélags Útgerðarmanna í Neskaupstað. 

 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær samfélagsbreytingar sem vænta 
má í Neskaupstað í kjölfar opnunar Norðfjarðarganga. Einnig er þess  vænst að 
niðurstöðurnar komi að gagni við uppbyggingu á ferðaþjónustu í Neskaupstað. 

Þessi spurningalisti er lagður fyrir alla íbúa 18 ára og eldri í Neskaupstað.  Þátttaka í 
rannsókninni er vitaskuld frjáls en miklu máli skiptir að sem flestir íbúar taki þátt. 
Rannsóknin beinist að stöðu samfélagsins í heild og þeim samfélagsbreytingum sem 
fylgja munu opnun Norðfjarðarganga. Spurningalistinn er því nafnlaus og svör verða 
aldrei rakin til einstaklinga. 

Þessi spurningalisti er staðlaður og einstakar spurningar geta því átt illa við um þig 
persónulega. Stundum getur verið erfitt að velja bara eitt svar og stundum er ekkert svar 
sem á nákvæmlega við. Þú þarft þá að velja það svar sem er næst því að eiga við. Við 
biðjum þig um að svara öllum spurningum en þú getur þó sleppt þeim spurningum sem 
þú treystir þér alls ekki til að svara. 

Til þess að tryggja nafnleynd biðjum við þig að innsigla spurningalistann í meðfylgjandi 
trúnaðarumslag. Lesið verður úr svörum með vélrænum hætti og spurningalistum 
verður eytt að úrvinnslu lokinni. Skila þarf spurningalistanum í kassa merktum 
„Samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga“ sem verða staðsettir í verslununum Nesbakka, 
Samkaupum og SÚN búðinni í Neskaupstað. 

Stefnt er að því að niðurstöður rannsóknarinnar verði kynntar í vefmiðlum auk þess sem 
þær verða notaðar í lokaverkefni í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri. 

Erla Rán Eiríksdóttir ferðamálafræðingur er stjórnandi rannsóknarinnar og ber 
ábyrgð á framkvæmd hennar. Allar frekari upplýsingar í síma 8661176 eða með 
tölvupósti samfelagsahrifnordfjardarganga@gmail.com 

 
 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 
Erla Rán Eiríksdóttir  
Hákon Guðröðarson  
Sigrún Þorsteinsdóttir 
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1. Bakgrunnur 

1. Ertu karl eða kona? 
 

 Karl 

 Kona 
 

2. Hversu gömul/gamall ertu? 
 

 67 ára eða eldri 

 41–66 ára 

 26–40 ára 

 18–25 ára 
 

3. Hverjir búa á sama heimili og þú? (Ef þú býrð á fleiri en einum stað svarar þú fyrir 
aðalheimili þitt) Merktu við allt sem við á. 

 Ég bý ein/n 

 Eiginmaður minn, sambýlismaður eða kærasti 

 Eiginkona mín, sambýliskona eða kærasta 

 Faðir minn, stjúpfaðir eða fósturfaðir 

 Móðir mín, stjúpmóðir eða fósturmóðir 

 Systkini mín, stjúpsystkini eða fóstursystkini 

 Börn yngri en átján ára á mínu framfæri 

 Aðrir fjölskyldumeðlimir, ættingjar eða óskyldir einstaklingar 
 

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

 Grunnskólapróf eða minna 

 Nám á framhaldsskólastigi, ekki lokið 

 Lokið stúdentsprófi 

 Iðnréttindi 

 Háskólapróf 

 Annað, hvað? 
 
 

5. Átt þú húsnæði í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit. 

 Já 

 Nei 

6. Hversu stóran hluta síðasta árs (2013) varst þú í Neskaupstað? Merktu í einn reit. 
 

Ekkert Minna en einn 
mánuð 

Einn til tvo 

mánuði 

Þrjá til fjóra 

mánuði 

Fimm til sex 

mánuði 

Sjö til átta 

mánuði 

Níu til tíu 

mánuði 

Ellefu til tólf 

mánuði 
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2. Búsetusaga 

7. Hvar ólst þú upp fram til átján ára aldurs? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

 Ekkert Að litlu leyti Að nokkru leyti Að miklu leyti Að öllu leyti 
 

a) Neskaupstað     

 

b) Austurlandi     

 

c) Annars staðar á Íslandi     

 

d) Erlendis     
 

8. Lítur þú á þig sem Norðfirðing? 

 Já 

 Nei 
 

9. Er (eða var) maki þinn frá Neskaupstað? 

 Já 

 Nei 

 Á ekki við 
 

10. Hversu lengi hefur þú búið í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit. 

 
Minna en eitt ár 1-2 ár 3-5 ár 5-10 ár 11-20 ár Meira en 20 ár 

     
 
 

11. Hversu lengi hefur þú búið annars staðar en í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit. 

 
Ég hef aldrei búið annars 
staðar en í Neskaupstað 

Minna en 
eitt ár 

 
1-2 ár 

 
3-5 ár 

 
5-10 ár 

 
11-20 ár 

Meira en 
20 ár 

      
 
 

12. Hversu líklegt er að þú munir flytjast burt frá Neskaupstað í framtíðinni? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Mjög 
ólíklegt 

Frekar 
ólíklegt 

Hvorki 
né 

Frekar 
líklegt 

Mjög 
líklegt 

a) Í eitt ár eða meira     

b) Fyrir fullt og allt     

 



Væntingar íbúa í Neskaupstað til samfélagslegra áhrifa Norðfjarðarganga 

65 

 

13. Á hverjum eftirtöldum stöðum gætir þú hugsað þér að búa í framtíðinni? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Gæti alls ekki 

hugsað mér það 
Gæti varla hugsað 

mér það 
Gæti kannski 

hugsað mér það 
Gæti mjög vel 

hugsað mér það 

a) Annars staðar í 
Fjarðabyggð 

   

b) Egilsstöðum    

c) Akureyri    

d) Höfuðborgarsvæðinu    

e) Annars staðar á Íslandi    

f) Erlendis    

 

3. Daglegt líf 

 

14. Hversu oft kemur þú til eftirtalinna staða? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

  Sjaldnar 
en einu 
sinni á 
á i

1–5 
sinnum 
á ári 

6–11 
sinnum 

á ári 

1–3 
sinnum 
í 

á ði

1–3 
sinnum 
í viku 

4–5 
sinnum 
í viku 

 
Oftar 

 Aldrei  
a) Eskifjarðar        

b) Reyðarfjarðar        

c) Egilsstaða        

d) Akureyrar        

e) Höfuðborgarsvæðisins        

f) Annarra landa        

 
15. Hversu mikinn tíma notar þú í venjulegri viku til eftirtalinna þátta? 

Merktu í einn reit í hverri línu.         
Meira 

Ekkert en 
Minna en 1–2 3–5 6–10 11–15 16–20 20 

  eina klst. klst. klst. klst. klst. klst. klst. 

a) Samveru með fjölskyldu        

b) Útivistar eða íþrótta        

c) Félags- eða tómstundastarfs        

d) Heimilisstarfa        

e) Umönnunar eigin barna        

f) Viðhald bifreiðar eða húsnæðis        

g) Ferða innan Fjarðabyggðar        

h) Ferða utan Fjarðabyggðar        
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16. Hversu mikil áhrif telur þú að eftirfarandi þættir hafi á brottflutning fólks frá Neskaupstað? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
a) Brottflutingur foreldra, 

vina eða barna 

Alls engin áhrif 



Frekar lítil áhrif 



Hvorki né 



Frekar mikil 
áhrif 



Mjög mikil áhrif 



b) Skólaganga annars 
staðar

 


 


 


 


 


c) Ótrygg atvinna í 
Neskaupstað

 


 


 


 


 


d) Atvinnutækifæri annars 
staðar

 


 


 


 


 


e) Einhæft félagslíf í 
Neskaupstað 

 


 


 


 


 


f) Opinber þjónusta annars 
staðar

 


 


 


 


 


g) Fjölbreyttari verslun eða 
afþreying annars staðar

 


 


 


 


 


h) Óþægindi vegna umtals 
eða slúðurs

 


 


 


 


 


 
i) Erfiðar samgöngur 

 


 


 


 


 


 
j) Einangrun staðarins 

 


 


 


 


 


 
k) Veðurfar eða náttúra 

 


 


 


 


 


 
4. Væntanleg áhrif Norðfjarðarganga 

17. Hvaða áhrif telur þú að Norðfjarðargöng muni hafa á eftirfarandi þætti í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

Mjög neikvæð Frekar neikvæð Hvorki né Frekar jákvæð Mjög jákvæð 

a) Brottflutning     

b) Tækifæri til menntunar     

c) Atvinnuöryggi     

d) Fjölbreytni félagslífs     

e) Fjölbreytni afþreyingar     

f) Fjölbreytni í vöruúrvali     

g) Vöruverð     

h) Fjölbreytni í atvinnumálum     

i) Tekjumöguleika     

j) Þjónustu ríkisstofnana     

k) Þjónustu sveitarfélagsins     

l) Fasteignaverð     
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18. Hversu oft sækir þú að jafnaði verslun eða þjónustu á eftirtalda staði? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

  Sjaldnar 
en einu 
sinni á 

1–5 
sinnum 
á ári 

6–11 
sinnum 

á ári 

1–3 
sinnum 
í 

1–3 
sinnum 
í viku 

4–5 
sinnum 
í viku 

 
Oftar 

Aldrei 

a) Eskifjörð        

b) Reyðarfjörð        

c) Egilsstaði        

d) Akureyri        

e) Höfuðborgarsvæðið        
 

19. Hversu oft telurðu að þú munir að jafnaði sækja verslun eða þjónustu á eftirtalda staði eftir opnun 
Norðfjarðarganganna? Merktu í einn reit í hverri línu. 

  
Aldrei 

Sjaldnar 
en einu 
sinni á 

1–5 
sinnum 

á ári 

6–11 
sinnum 

á ári 

1–3 
sinnum 

í 

1–3 
sinnum 
í viku 

4–5 
sinnum 
í viku 

 
Oftar 

a) Eskifjörð        

b) Reyðarfjörð        

c) Egilsstaði        

d) Akureyri        

e) Höfuðborgarsvæðið        
 

20. Finnur þú fyrir óþægindum eða kvíða þegar þú ferðast um eftirfarandi vegi? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

  
Alls 

engum 

 
Frekar 
litlum 

 
 

Nokkrum 

 
 

Frekar miklum 

 
 

Mjög miklum 

Á ekki við, 
ferðast 

aldrei þar 
 

a) Norðfjarðarsveit      

b) Oddsskarð 
að sumarlagi 

     

c) Oddsskarð 
að vetrarlagi 

     

d) Hólmaháls að 
sumarlagi 

     

e) Hólmaháls að 
vetrarlagi 

     

 
f) Fáskrúðsfjarðargöng      

g) Fagradal að 
sumarlagi 

     

 
h) Fagradal að vetrarlagi      
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21. Hvaða áhrif telur þú að Norðfjarðargöng muni hafa á samfélagið í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit. 

 
Mjög neikvæð Frekar neikvæð Hvorki né Frekar jákvæð Mjög jákvæð 

    
 

5. Atvinnumál 

 
22. Hver er atvinnustaða þín? 

Merktu í einn reit. 

 Ég er í fullu starfi 

 Ég er í hlutastarfi 

 Ég vinn ekki launaða vinnu 
 

23. Hversu oft ert þú að jafnaði staddur/stödd á eftirtöldum stöðum vegna atvinnu þinnar? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
  

Aldrei 
Sjaldnar 

en einu 
sinni á 
ári 

1–5 
sinnum 

á ári 

6–11 
sinnum 

á ári 

1–3 
sinnum 

í 
mánuði 

1–3 
sinnum 
í viku 

4–5 
sinnum 
í viku 

 
Oftar 

a) Eskifirði        

b) Reyðarfirði        

c) Egilsstöðum        

d) Akureyri        

e) Höfuðborgarsvæðinu        

f) Erlendis        

 
24. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með atvinnumöguleika þína? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 
 

 Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

a) Atvinnuöryggi     

 

b) Fjöldi starfa í boði     

 

c) Fjölbreytni starfa í boði     

 
d) Sveigjanleika starfa í boði     

 

e) Laun fyrir störf í boði     
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25. Hverjar eru heildartekjur þínar og fjölskyldu þinnar á mánuði fyrir skatt að jafnaði? 
Merktu í einn reit í hvorum dálki. 

Þínar persónulegu tekjur Heildartekjur fjölskyldunnar 

 Minna en 100 þúsund krónur á mánuði  Minna en 100 þúsund krónur á mánuði 

 100–299 þúsund krónur á mánuði  100–299 þúsund krónur á mánuði 

 300–499 þúsund krónur á mánuði  300–499 þúsund krónur á mánuði 

 500–699 þúsund krónur á mánuði  500–699 þúsund krónur á mánuði 

 700–899 þúsund krónur á mánuði  700–899 þúsund krónur á mánuði 

 900 þúsund krónur eða meira á mánuði  900 þúsund krónur eða meira á mánuði 
 
 
6. Ferðaþjónusta 

 
26. Vinsamlega hakaðu við einn möguleika í hverri spurningu sem lýsir hugmyndum þínum 

um fullyrðinguna. 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
 Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki 

né 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

a) Ferðaþjónusta skapar fjölbreyttara samfélag     

 

b) Ferðaþjónusta eykur lífsgæði íbúa á staðnum     

 

c) Ferðaþjónusta hefur góð áhrif á efnahag á staðnum     

d) Ferðaþjónusta hvetur til aukinnar þjónustu á 
staðnum 

    

 
e) Ferðaþjónusta viðheldur búsetu á staðnum     

f) Ferðaþjónusta hvetur til fleiri menningarviðburða 
á staðnum 

    

 

g) Ferðaþjónusta hvetur til varðveislu menningararfs     

h) Hætta er á að sérstaða staðarins hverfi 
með auknum ferðamannastraum 

    

 

i) Ágangur ferðafólks skemmir náttúruperlur     

j) Fólksfjölgun á annatíma ferðaþjónustunnar 
er yfirþyrmandi 

    

k) Þjónustufyrirtæki horfa frekar til þess sem 
ferðafólk vill en heimafólk 
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27. Vinsamlega hakaðu við einn möguleika í hverri spurningu sem lýsir hugmyndum þínum 
um fullyrðinguna. 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

 

a) Ferðaþjónusta skapar atvinnu     
 

b) Ágangur ferðafólks truflar lífríki náttúrunnar     

 

c) Ferðaþjónusta eykur álag á vegakerfið     
 

d) Ferðafólk skilur eftir sig rusl og mengun     
 

e) Ferðaþjónusta stuðlar að bættum samgöngum     

f) Menningarviðburðir snúast of mikið í 
kringum ferðafólk 

    

 

g) Ferðaþjónusta hvetur til aukinnar náttúruverndar     
 

h) Ferðafólk tekur lítið tillit til heimamanna     

 

i) Ferðaþjónusta stuðlar að lækkun vöruverðs     
 

j) Ferðaþjónusta mun aukast í Neskaupstað     

 

7. Tómstunda- og félagsstarf 

 
28. Hversu oft (ef nokkru sinni) tekur þú þátt í skipulögðu félagsstarfi? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 
 

  
 

Aldrei 

Sjaldnar 
en einu 

sinni á 
ári 

Árlega eða 
nokkrum 

sinnum á 
ári 

Mánaðarlega 
eða nokkrum 

sinnum í 
mánuði 

Vikulega eða 
nokkrum 
sinnum í 

viku 

Daglega 
eða 

nánast 
daglega 

 

a) Íþróttafélags      
 

b) Björgunarsveitar      
 

c) Tómstundastarfi      
 

d) Góðgerðafélagi      
 

e) Stjórnmálaflokki      
 

f) Verkalýðsfélagi      
 

g) Foreldrafélagi      
 

h) Trúarlegu starfi      
 

i) Kvenfélagi      
 

j) Öðru félagsstarfi      
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29. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með möguleika þína til þátttöku í félags- og tómstundastarfi? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

 Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

a) Framboð félags- og 
tómstundastarfs við þitt hæfi 

    

b) Fjölbreytni félags- og 
tómstundastarfs við þitt hæfi 

    

c) Gæði félags- og 
tómstundastarfs við þitt hæfi 

    

 
 

30. Hversu oft sækir þú að jafnaði skemmtanir, menningu eða félagsstarf á eftirtalda staði? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
  

Aldrei 
Sjaldnar 

en einu 
sinni á ári 

1–5 
sinnum 

á ári 

6–11 
sinnum 

á ári 

1–3 
sinnum í 
mánuði 

1–3 

sinnum í 
viku 

4–5 

sinnum í 
viku 

 
Oftar 

a) Eskifjörð        

b) Reyðarfjörð        

c) Egilsstaði        

d) Akureyri        

e) Höfuðborgarsvæðið        
 
 
8. Sveitarfélag og ríki 

 
31. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirtalda þjónustu í Neskaupstað? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 
 

 Mjög 
óánægður 

Frekar 
óánægður 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægður 

Mjög 
ánægður 

a) Leikskóla     

b) Grunnskóla     

c) Framhaldsskólanám     

d) Heilbrigðisþjónustu     

e) Félagslega þjónustu     

f) Löggæslu     

g) Íþrótta- og tómstundamál     
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32. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eftirtalda þætti í heilbrigðisþjónustu í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

a) Aðgengi að heilbrigðisþjónustu     

b) Fjölbreytni heilbrigðisþjónustu     

c) Gæði heilbrigðisþjónustu     
 

33. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirtalda þætti í Fjarðabyggð? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 

Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

a) Aðgengi þitt að kjörnum fulltrúum 
Fjarðabyggðar 

    

b) Aðgengi þitt að stjórnsýslu Fjarðabyggðar     

c) Möguleika þína á því að hafa áhrif á 
ákvarðanir sveitarfélagsins 

    

 
34. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um sveitarfélagið Fjarðabyggð? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 
 

 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

 
Hvorki né 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

a) Þjónusta hins sameinaða sveitarfélags 
er betri en var fyrir sameininguna 

    

b) Það hallar á Neskaupstað í 
framkvæmdum 

    

c) Sameining sveitarfélaganna í 
Fjarðabyggð hefur tekist vel 

    

d) Sveitarfélagið þyrfti að sameinast 
öðrum sveitarfélögum á Mið-Austurlandi 

    

9. Lífsviðhorf 
 

35. Hversu miklu máli skipta eftirtaldir staðir eða svæði þig persónulega? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Mjög 
litlu 
máli 

Frekar 
litlu máli 

Hvork
i 

né 

Frekar 
miklu 
máli 

Mjög 
miklu 
máli 

a) Norðfjörður     

b) Sveitarfélagið Fjarðabyggð     

c) Austurland     

d) Ísland     

e) Evrópa     
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36. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
né 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

a) Hvetja ætti fleiri brottflutta íbúa til að 
setjast að í Neskaupstað 

    

b) Hvetja ætti fleira íslenskt aðkomufólk til 
að setjast að í Neskaupstað 

    

c) Hvetja ætti fleiri erlenda innflytjendur til 
að setjast að í Neskaupstað 

    

d) Hvetja ætti fleiri til að kaupa 
frístundahús í Neskaupstað 

    

 
37. Hversu vel telur þú eftirfarandi lýsingar eigi við um Norðfirðinga almennt? 

Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Á mjög illa við Á frekar illa við Hvorki né Á frekar vel við Á mjög vel við 

a) Áreiðanlegir     

b) Félagslyndir     

c) Frumkvöðlar     

d) Glaðlyndir     

e) Skemmtilegir     

f) Heiðarlegir     

g) Hlýir     

h) Lítillátir     

i) Samviskusamir     

j) Stoltir     

k) Tillitssamir     

l) Vinnusamir     

m) Örlátir     
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10.Staðasamfélagsins 

38. Þegar á heildina er litið, hversu ánæg/ður eða óánægð/ur ert þú með að búa í Neskaupstað? 
Merktu í einn reit. 

 

Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

    

 

 

39. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? 
Merktu í einn reit í hverri línu. 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

a) Mér finnst ég vera hluti af samfélagi bæjarins     

 

b) Tengsl mín við aðra bæjarbúa skipta mig miklu máli     

c) Ég get leitað til annarra bæjarbúa ef ég þarf á 
aðstoð að halda 

    

d) Ég er tilbúin að vinna með öðrum bæjarbúum að því 
að gera bæinn betri 

    

 
e) Ég spjalla regulega við aðra bæjarbúa á förnum vegi     

 
f) Ég hef svipuð viðhorf til lífsins og aðrir bæjarbúar     

 

g) Ég á góða vini í bænum     

 

h) Ég á góða fjölskyldu á staðnum     
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Um leið og við þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna í þessari könnun viljum við bjóða þér að 
koma á framfæri athugasemdum um Neskaupstað, Fjarðabyggð, Norðfjarðargöngin, 
ferðaþjónustu eða annað sem þú telur skipta máli: 

 

 
 

Vinsamlegast  skilið  spurningalistanum  í  skilakassa   merktum 

„Samfélagsleg áhrif Norðfjarðarganga“ sem verða staðsettir í 

verslununum Nesbakka, Samkaupum og SÚN búðinni í Neskaupstað 
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Viðauki 2 – Auglýsing í Dagskránni  

 


