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Útdráttur 
 

Markmið verkefnisins er að rannsaka samgöngumynstur og ferðavenjur 
almennings á utanverðum Tröllaskaga.  Byrjað er á því að fara yfir samgöngur 
í sögulegu samhengi og skoðaðar kenningar um búferlaflutninga þeir tengjast 
breytingum í samgöngukerfinu.  Haustið 2009 var gerð könnun á vegum 
Háskólans á Akureyri á ferðavenjum fólks á Tröllaskaga vegna tilkomu 
Héðinsfjarðarganga.  Könnunin var lögð fyrir íbúa í sveitarfélaginu Fjallabyggð 
og þar var safnað ítarlegum upplýsingum um ferðir bæði vegna vinnu og eins 
vegna annarra erinda.  Markmið verkefnisins er að greina þessi gögn og 
athuga hvort munur er á ferðavenjum fólks eftir algengum bakgrunnsþáttum á 
borð við menntun og  kynferði.  Ennfremur að bera niðurstöðurnar saman við 
tiltækar upplýsingar um ferðavenjur fólks annarsstaðar á landinu. 
 

Abstract 

The goal of this thesis is to investigate commuting patterns and travelling 
habits among people on the outer part of the Tröllaskagi peninsula. To start 
with the history of changes in transport system will be looked at as well as 
theories about migration and how migration patterns are related to changes in 
the transport system. In the fall of 2009 The University of Akureyri conducted 
a survey on people´s commuting habits in the municipality of Fjallabyggð on 
the Tröllaskagi peninsula in the advent of Héðinsfjarðar tunnel. The Survey 
was conducted among the residents in Fjallabyggð municipality, where 
detailed information were gathered on communting both due to work as well 
as other reasons. The object is to analyse  these data and find out if there is a 
difference in travelling habits of those with common background factors, like 
education and sex. Furthermore to compare the results with available 
information on commuting pattern elsewhere in Iceland. 
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Inngangur 

 

Markmið verkefnisins er að rannsaka samgöngumynstur og ferðavenjur 

almennings á norðanverðum Tröllaskaga. Haustið 2009 var gerð könnun á 

vegum Háskólans á Akureyri (HA) á ferðavenjum fólks á Tröllaskaga vegna 

tilkomu Héðinsfjarðarganga. Könnunin var gerð í tengslum við rannsóknina 

Samgöngubætur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og menningarleg 

áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Tröllaskaga. Könnunin 

var lögð fyrir alla 18 ára og eldri íbúa í sveitarfélaginu Fjallabyggð og þar var 

safnað ítarlegum upplýsingum um ferðir bæði vegna vinnu og eins vegna 

annarra erinda. Markmið verkefnisins er að greina þessi gögn og athuga hvort 

munur er á ferðavenjum fólks eftir algengum bakgrunnsþáttum á borð við 

aldur, kynferði og búsetu (Siglufjöður eða Ólafsfjörður). Ennfremur að bera 

niðurstöðurnar saman við tiltækar upplýsingar um ferðavenjur fólks 

annarsstaðar á landinu. 

Uppbyggingu verkefnisins er þannig háttað að fyrst er fjallað almennt um 

samgöngur og ferðavenjur á Íslandi, þá er farið í að skoða samgöngur á 

Tröllaskaga þar sem meðal annars er farið yfir staðhætti, helstu 

samgönguleiðir og nýjustu samgöngubætur. Búferlaflutningar eru oft á tíðum 

nátengdir samgöngum og ferðavenjum fólks og því verður farið lítillega yfir 

helstu kenningar á því sviði. Síðan er ofangreind könnun greind út frá 

nokkrum bakgrunnsþáttum. Því næst er lagt mat á niðurstöður og gerðar 

tillögur til úrbóta. Að síðustu er stutt umræða og niðurstöður kynntar. 
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2. Almennt um samgöngur og ferðavenjur á Íslandi –  

í sögulegu samhengi 

Á 20. öld urðu mjög umfangsmiklar samfélagsbreytingar á Íslandi. Val á 

búsetusvæði er nátengt samgöngum og hversu góður aðgangur er að 

tryggum samgöngum og því verður þessum þætti fléttað inn í umræðuna. 

Þar til í upphafi 20. aldar var ekki mikið um samgöngumannvirki hér á landi 

eins og þekkist í nútíma samfélagi. Því urðu menn að treysta á „þarfasta 

þjóninn“, þ.e. hestinn og reiða vörur á honum eða einfaldlega að bera þær á 

bakinu sjálfir. Á þessum tíma var skipakostur landsmanna ekki þess eðlis að 

hægt væri að treysta honum til flutninga milli landshluta. Það var ekki fyrr en 

eftir að Íslendingar fengu eigin stjórnarskrá, árið 1874, sem að eitthvað tók að 

þokast í átt að strandsiglingum kringum landið. Árið 1876 kom gufuskipið 

Díana og fór tvær ferðir kringum landið það sumarið (Axel Hall, Ásgeir 

Jónsson, Sveinn Agnarsson, 2002, bls. 63). Í samfélagi sem hér er lýst, þar 

sem verkaskipting er lítil og atvinnulíf mjög einhæft, þá eru ekki til staðar þeir 

drifkraftar sem annars væru hugsanlega til staðar svo almenningur hefði 

hugsað í meira mæli til búferlaflutninga. Á þessum tíma var byggð nokkuð 

dreifð jafnt yfir landið en með iðnvæðingunni tók að myndast í auknum mæli 

þéttbýli eins og víðast hvar annars staðar á vesturlöndum. Þegar þessi þróun 

var komin vel af stað, sem og uppbygging vegakerfisins var hafin, má gera ráð 

fyrir því að bættar samgöngur hafi virkað sem drifkraftur til breytinga í 

samfélaginu (Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson, 2003). Einnig var 

væntanlega stór þáttur í vali þeirra á búsetusvæðum sá að vera nálægt 

frjósömum landsvæðum, þá með tilliti til þess að gjöful fiskimið væru nálægt 

þeim stað sem búið var á, ásamt því að góð ræktunarskilyrði væru fyrir hendi 

svo hægt væri að fóðra þann bústofn sem verið var með. 
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Þegar litið er á hvað það var sem einkenndi þá staði sem þéttbýli 

myndaðist, kemur óneitanlega upp í hugann að þar hafi orðið að vera góð 

hafnaraðstaða, þar sem á þessum tíma var helsta samgönguleiðin á sjó. Í 

haustskýrslu Hagfræðistofnunar, Byggð og búseta, er vitnað í Guðmund 

Sæmundsson (1986, sjá Axel Hall ofl.), ,,Samgöngur á sjó við Haganesvík á 

20. öld,” Skagfirðingabók; en þar er sagt frá upphafi strandsiglinga á norður- 

og austurlandi þar sem gufuskipið Jörundur þræddi strandlengjuna frá 

Blönduósi til Seyðisfjarðar.  Taldir eru upp þeir staðir sem Jörundur hafði 

viðkomu á allt frá Blönduósi til Akureyrar. En á þeirri upptalningu má sjá að á 

sumum þessara staða var vart þéttbýli eins og t.d. á Selvík, í Kolkuósi og í Bæ. 

En á öðrum stöðum var þéttbýlla og hafa margir þeirra staða vaxið og dafnað 

allt til dagsins í dag.  

Það er væntanlega margt sem hefur haft áhrif á það hvort þessir 

þéttbýlisstaðir sem mynduðust í kringum þessa góðu hafnaraðstöðu næðu að 

festa rætur, vaxa og dafna eða hreinlega legðust af. En gera má ráð fyrir því 

að samgöngur hafi verið stór þáttur í því hvernig þéttbýlismyndun tók að 

þróast þegar líða tók á 20. öldina. Í byrjun 20. aldarinnar voru sjósamgöngur 

gríðarlega mikilvægur þáttur í mörgum byggðarlögum sem afskekkt voru, því 

ekki var um aðrar samgöngur að ræða löngum stundum. En það átti eftir að 

breytast. 

Segja má að ein mesta bylting í samgöngumálum landsmanna hafi verið á 

árunum 1930-1960 en þá fimmfaldaðist vegakerfi landsmanna. Á fyrstu 

áratugum aldarinnar var Ísland nær vegalaust. Á þessum tíma var miklum 

fjármunum varið í uppbyggingu samgöngumannvirkja. Árið 1974 lauk lagningu 

hringvegarins sem hafði í för með sér miklar breytingar fyrir alla landflutninga. 

Allar þessar framkvæmdir í vegamálum hafa haft gríðarlega mikil áhrif á 
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flestum sviðum þjóðlífsins en nú er svo komið að strandflutningar hafa verið 

lagðir af í þeirri mynd sem áður þekktist. Þetta stafar af því að krafa 

landsmanna er orðin sú að geta fengið þá vöru sem þeir falast eftir, 

landshorna á milli með eins skömmum fyrirvara og mögulegt er.  

Á þessu má sjá að samgöngur og þá ekki síst samgöngubætur hafa 

gríðarleg áhrif á bæði búsetuval fólks og einnig ferðavenjur. Fram að upphafi 

20. aldar var mannfjöldinn nokkuð dreifður um landið en í dag skera tvö svæði 

sig verulega úr. Höfuðborgarsvæðið sem er lang fjölmennast og síðan 

eyjafjarðarsvæðið með Akureyri sem miðpunkt. En hvernig skyldi ferðavenjum 

fólks í jaðri þessara svæða vera háttað? Með tilkomu Hvalfjarðarganganna 

opnuðust fleiri möguleikar fyrir fólk að sækja atvinnu til höfuðborgarsvæðisins. 

Með því má segja að höfuðborgarsvæðið eða Stór-Reykjavíkursvæðið hafi 

verið stækkað umtalsvert, því stór hluti af sunnanverðu vesturlandi var kominn 

í ákjósanlega aksturfjarlægð frá Reykjavík. Samkvæmt könnun sem gerð var 

árið 2004 um áhrif Hvalfjarðarganga á samfélagið á vesturlandi kom í ljós að 1 

af hverjum 10 stundaði vinnu á höfuðborgarsvæðinu (Hjördís Sigursteinsdóttir 

og Kjartan Ólafsson, 2004). Áhrif þessara miklu framkvæmdar sáust á fleiri 

þáttum eins og verslun og þjónustu en það kemur einnig fram í ofangreindri 

könnun um áhrif gerðar Hvalfjarðarganga. Sömu upplýsingar má lesa úr 

skýrslu sem Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri gerði sama 

ár í kraganum svokallaða. Þar var töluvert stór hluti íbúanna sem stunduðu 

vinnu eða nám á höfuðborgarsvæðinu og stærstur hluti þeirra notaðist við 

einkabílinn (Björk Sigurgeirsdóttir, 2004). Ýmsar samgöngubætur hafa verið 

gerðar í kringum höfuðborgarsvæðið þótt mörgum þyki alls ekki nóg að gert. 
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Stóra spurningin er hvaða áhrif ætli samgöngubætur hafi á samfélög sem 

áður hafa þótt vera fremur einangruð? Það er á daglegt líf fólks eins og 

ferðavenjur til og frá vinnu og milli heimili og skóla? 

Því má álykta út frá þessu að tilkoma Héðinsfjarðarganga muni hafa það í 

för með sér að til verður eitt og stærra atvinnusvæði á Eyjafjarðarsvæðinu. 

Ýmsar kenningar hafa bent á það að stærri byggðarlög dragi frekar til sín íbúa 

í nágrannabyggðunum heldur en þau minni sem eru í jaðrinum eins og sjá má 

á ofangreindum rannsóknum. En það getur skýrst af þáttum eins og betri 

þjónustu og fleiri atvinnumöguleikum. Þessar miklu samgöngubætur, sem 

opnun Héðinsfjarðarganganna er, mun væntanlega styrkja svæðið í 

Fjallabyggð og opna ný tækifæri fyrir íbúa þess. Samfélagsheildin mun 

væntanlega verða sterkari við það að íbúar á þessum tveimur stöðum mynda 

eina heild sem getur þýtt að forsendur batna fyrir rekstri verslunar og þjónustu. 

En á móti kemur að með bættu aðgengi Siglfirðinga að verslun og þjónustu á 

Akureyri getur slíkt grafið undan slíkri starfsemi í Fjallabyggð. 
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3. Samgöngur á Tröllaskaga 

3.1 Staðhættir 

Tröllaskagi er gríðarmikið fjalllendi, allt að 120 km langt og 60 km breitt, 

milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Tröllaskagi nýtur vaxandi vinsælda sem 

útivistarsvæði, bæði gangandi og ríðandi ferðamanna.Margir tindar á 

skaganum ná yfir 1200 metra yfir sjávarmál, en hæst er Kerling (1538 m). 

Nokkrir litlir jöklar eru einnig í fjöllum og dölum. Margar fornfrægar gönguleiðir 

eru yfir Tröllaskaga, s.s. Heljardalsheiði, Hjaltadalsheiði, Hólamannavegur, 

Svarfdælaleið og Tungnahryggsleið. Á þessu má sjá hversu erfitt er að koma 

upp nútímalegu samgöngukerfi á svæðinu þar sem reynt er að lágmarka 

aksturstíma milli staða. 

3.2 Helstu leiðir 

Þar sem sjónum er aðallega beint að ferðavenjum á norðanverðum 

Tröllaskaga verður hér aðeins farið yfir helstu leiðir til og frá Siglufirði annars 

vegar og hins vegar til og frá Ólafsfirði. En þessir þéttbýliskjarnar mynda 

sveitarfélagið Fjallabyggð. Þessir bæir eru mjög gott dæmi um það hvernig 

margir bæir á Íslandi voru einangraðir vegna slæmra samgangna framan að 

20. öld. Mjög torfærar leiðir lágu til þeirra en ef fara átti til Siglufjarðar úr 

Skagafirði varð að fara leiðina yfir Siglufjarðarskarð sem var oft á tíðum mjög 

torfær. Til Ólafsjarðar þurfti að fara frá Dalvík fyrir Ólafsfjarðarmúla sem var 

heldur ekkert lamb að leika sér við þegar aðstæður gátu verið erfiðar, til 

dæmis að vetri til. Hér er aðeins tæpt á því hvernig leiðirnar liggja milli 

þessara þéttbýlisstaða og hvaða leiðir íbúar þeirra nota ef sækja þarf þjónustu 

til höfuðborgarinnar. 

Ef fara á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar er um tvær leiðir að velja. Annars 

vegar að fara um Lágheiði en það er vegur sem liggur úr Fljótum til 
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Ólafsfjarðar. Þessi leið er 62 km og heiðin sjálf er gamall malarvegur með 

mörgum blindhæðum og beygjum. Þessi leið er lokuð löngum stundum yfir 

veturinn þar sem Vegagerðin heldur ekki úti mokstri á þessari leið yfir 

vetrarmánuðina. Lokunardagar á Lágheiði voru árið 2000 170 dagar en 202 

árið þar á undan (Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson, 2003). Þó hefur 

Fjallabyggð ásamt ýmsum hagsmunaaðilum látið moka heiðina þegar sýnt 

þykir að hún geti haldist opin í einhvern tíma. Íbúar svæðisins hafa því notið 

góðs af. Ef Lágheiðin er ekki fær þá hefur þurft að fara Siglufjarðarveg og sem 

leið liggur um Öxnadalsheiði og Öxnadal til að komast til Ólafsfjarðar. Er sú 

leið 232 km eða liðlega 170 km lengri (Fjallabyggð, 2009). Á þessu má sjá 

hversu gríðarlega miklu það skiptir að fá fyrirhuguð Héðinsfjarðargöng til að 

tengja byggðirnar á þessu svæði saman. 

Ef Siglfirðingar þurfa að leita þjónustu til Reykjavíkur þá er farið um 

Skagafjörð í gegnum Sauðárkrók og þaðan yfir Þverárfjall um Blönduós og 

þaðan til Reykjavíkur en sú leið er um 386 km (Vegagerðin, e.d.). En 

hugsanlega er hægt að fá einhverja þjónustu á þeim stöðum sem hér að ofan 

er nefnt. 

Íbúar Ólafsfjarðar þurfa að keyra liðlega 400 km ef þeir þurfa að sækja sér 

þjónustu til Reykjavíkur. Stysta leiðin í kílómetrum er, ef farið væri um 

Lágheiði, um Skagafjörð, yfir Þverárfjall og þaðan sem leið liggur til 

Reykjavíkur. En sú leið er ekki opin nema part úr árinu auk þess sem vegurinn 

um Lágheiði er ekki góður yfirferðar. Þessi leið er um 20 km styttri heldur en 

að fara um Öxnadalsheiði og yfir Vatnskarð um Langadal og þaðan sem leið 

liggur til Höfuðborgarinnar (Vegagerðin, e.d).  
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3.3 Samgöngubætur á norðanverðum Tröllaskaga 

Á síðustu áratugum hafa verið gerðar ýmsar samgöngubætur á 

norðanverðum Tröllaskaga eins og til dæmis leystu Múlagöng af hólmi veginn 

fyrir Ólafsfjarðarmúlann sem oft á tíðum var erfiður og hættulegur yfirferðar. 

Göngin voru opnuð fyrir umferð árið 1990 og eru 3400 metra löng. Og enn 

lengra er síðan Strákagöng voru gerð til að leysa af hólmi veginn um 

Siglufjarðarskarð sem var erfitt að halda opnum nema yfir hásumarið. Göngin 

eru einbreið 800 metra löng og voru opnuð árið 1967 (Vegagerðin, e.d.). Þetta 

eru líklega stærstu einstöku breytingarnar á þessum slóðum til okkar dags en 

brátt hyllir undir opnun nýjasta verkefnisins. 

 

Héðinsfjarðargöng er stærsta verkefni sem Vegagerðin hefur boðið út og 

var verksamningur milli Vegagerðarinnar og verktakans Metrostav a.s. og 

Háfell ehf undirritaður á Siglufirði þann 20. maí sl. Upphæð verksamnings 

er um 5,7 milljarðar króna en heildarkostnaður verksins er áætlaður rúmir 7 

milljarðar. 

Framkvæmdin er liður í að bæta samgöngur, auka umferðaröryggi og 

tengja Siglufjörð við Eyjafjarðarsvæðið og styrkja þannig byggð á svæðinu. 

Framkvæmdin mun stytta leiðina milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar úr 62 km í 

um 15 km miðað við leið um Lágheiði og úr 234 km í 15 km miðað við leið 

um Öxnadalsheiði. 

Jarðgöngin verða tvíbreið, um 3,7 km löng milli Siglufjarðar og 

Héðinsfjarðar og um 6,9 km löng milli Héðinsfjarðar og Ólafsfjarðar. Við alla 

gangamunna verða steyptir vegskálar, samtals um 450 m að lengd. 

Heildarlengd ganga verður því ríflega 11 km. (Vegagerðin, e.d.) 
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4. Helstu kenningar um búferlaflutninga 

Margar kenningar hafa verið settar fram varðandi búferlaflutninga og mun 

hér verða reynt að gera þeim helstu skil. En þetta eru m.a. kenningin um 

aðdráttarafl stærðarinnar, kenningar um val einstaklingsins og fleiri kenningar 

varðandi búferlaflutninga. 

Elsta kenningin um búferlaflutninga er líklega sú sem að hluta er byggð á 

þyngdarlögmáli eðlisfræðingsins Newtons (Classical gravity model). Í þessu 

kenningasjónarhorni er mest lagt upp úr annars vegar áhrifum stærðar 

byggðakjarna og hins vegar áhrifum fjarlægðar milli staða á búferlaflutninga. 

Hugsunin er sú, að smáir staðir tapi fólki til stærri staða og að fjarlægð ráði því 

hvaða stærri staðir orki á þá minni (líkingin við eðlisfræðina er þá sú að stærri 

massi dragi að sér minni massa sem er innan áhrifasviðs aðdráttaraflsins). 

Fyrsta formlega útfærsla slíkrar kenningar er líklega frá E. Ravenstein sem 

árið 1885 birti greiningu á búferlaflutningum sem byggð var á gögnum breskra 

manntala á 19. öldinni. Niðurstaða Ravensteins var sú, að flestir þeir sem 

flytja búferlum fari tiltölulega stuttar vegalengdir og stefni í öllu falli til stærstu 

miðstöðva iðnaðar og verslunar sem innan seilingar eru. Þannig sé það alls 

staðar í landinu, að íbúar dreifbýlis sem er í nálægð við blómstrandi þéttbýli 

flykkist þangað. Tómið sem þeir skilja eftir sig fyllist svo með aðflutningi fólks 

frá enn dreifbýlli eða fjarlægari stöðum. Þannig hafi vöxtur nýrrar borgar 

keðjuverkandi áhrif út á ystu nes landsins, þó svo að stærðargráða 

flutninganna sé háð vegalengd. Þá benti Ravenstein á það að sérhverjum 

stórum straumi búferlaflutninga fylgdi straumur í gagnstæða átt, þó minni væri. 

Þeir sem flytja mestu vegalengdirnar fara oftast að eigin vali til stærstu 

miðstöðva iðnaðar og verslunar (sjá Stefán Ólafsson, 1997). 
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Ýmsar aðrar kenningar hafa verið settar fram sem byggja á kenningu 

Newtons um þyngdarlögmálið. Má þar nefna kenningar G. Zipf sem sett var 

fram árið 1949. Kenning hans gekk út á það að flæði vara, upplýsinga og fólks 

lyti að því sem hann kallaði „reglan um minnstu áreynslu“. Í stuttu máli var 

aðalatriðið það að stærri staðir voru taldir hafa meira aðdráttarafl heldur en 

þeir minni og vegalengdin mátti helst ekki vera mikil þar sem að dýrt yrði að 

flytja milli borga eða bæja með því móti. Svo hafa ýmsir hagfræðingar sett 

fram hinar ýmsu tilgátur varðandi búferlaflutninga sem þeir vilja skýra með 

efnahagslegum ávinningi af flutningnum (Bjarki Valberg, Davíð Pétur 

Steinsson, Davíð Örn Guðjónsson og Hafþór Snjólfur Helgason, 2006). 

Rannsakendur hafa með ýmsu móti reynt að koma auga á það hvað það 

er sem fær fólk til þess að flytja búferlum milli staða og hafa margir þeirra 

komist að þeirri niðurstöðu að þessir einstaklingar séu knúnir áfram af 

einhverjum utanaðkomandi aðstæðum eins og svo sem betri 

atvinnumöguleikum eða líkum á betri lífskjörum almennt. 

Ein athyglisverðasta kenningin af þessum toga er kenning E. Lees um mat 

fólks á aðstæðum á núverandi stað og væntanlegum áfangastað. Þessi 

kenning er í reynd útfærsla á grunnhugmyndum aðdráttaraflskenninga 

(„push-pull" áhrifa stærðar og vegalengda), en kostur hennar er sá að Lee 

beinir sjónum að hugarfari og mati einstaklinganna sjálfra. Þannig verður 

helsta rannsóknarefnið hvernig fólkið sjálft metur aðstæðurnar og hvernig 

það tengir mat sitt við markmið og væntingar sínar. Hugsun Lees er sú, að 

fólk meti umfang kosta, galla og hlutlausra þátta, annars vegar á 

upprunastað sínum (núverandi byggðarlagi) og hins vegar á væntanlegum 

áfangastað. Þetta felur í sér eins konar kostnaðar-og-ábatagreiningu (cost-

benefit analysis), þar sem ekki er einungis fjallað um efnahagslega þætti 

heldur allar tegundir atriða sem skipta máli í lífi fólks (félagslegir þættir, 

efnahagslegir þættir, umhverfislegir þættir, sálrænir þættir o.fl.). Einnig 

dregur Lee athyglina að hindrunum sem máli skipta, líkt og Stouffer dró 

athyglina að áhrifum annarra staða milli byrjunar- og endastöðvar. Þannig 

er ekki lengur byggt á gefnum forsendum um hvað skipti fólk máli heldur 
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verða óskir og væntingar fólks sjálfstætt rannsóknarefni sem síðan er tengt 

við reynslu svæðanna af búferlaflutningum (Stefán Ólafsson, 1997). 

Rannsóknir á búferlaflutningum hafa ítrekað leitt í ljós tengsl milli nokkurra 

félagslegra einkenna og tíðni búferlaflutninga og hafa þessi félagslegu 

einkenni mismunandi mikið vægi í ákvörðun einstaklinga sem hyggjast flytjast 

búferlum milli staða, hvort heldur sem er innanlands eða utanlands. Mætti þar 

til dæmis nefna að bættar samgöngur hafa haft mikil áhrif á byggðaþróun hér 

á landi ekki síst á síðari hluta 20. aldar. Hafa þessar rannsóknir á 

búferlaflutningum í fjölda landa leitt í ljós að líkindi á því að fólk flytji búferlum 

eru ekki aðeins háð umhverfisaðstæðum (tækifærum í umhverfinu, nálægð við 

þéttbýli sem að öðru jöfnu býður upp á fleiri tækifæri en dreifbýlli svæði, eða 

mati fólks á umhverfisaðstæðum). Komið hefur í ljós að munur er milli 

þjóðfélagshópa þannig að fleiri flytja í sumum hópum en öðrum. Félagsleg 

einkenni skipta því miklu máli um það hvaða hlutar fólksfjöldans flytja búferlum. 

Hvernig eru samönguvenjur fólks á svæði eins og norðanverðum 

Tröllaskaga? Og hvaða væntingar hafa íbúar svæðisins um breytingar? 

Þessum spurningum ásamt ýmsum öðrum verður reynt að svara þegar 

greindar verða niðurstöður könnunar Háskólans á Akureyri.  
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5. Gögn og aðferðir 

5.1 Þýði  

Til að svara rannsóknarspurningunum er notast við gögn úr 

spurningakönnun sem Háskólinn á Akureyri stóð fyrir sumarið 2009 sem bar 

heitið: Samgöngubætur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og 

menningarleg áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum 

Tröllaskaga. Auk venjubundinna bakgrunnsupplýsinga var í könnuninni aflað 

upplýsinga um þætti eins og hvernig bíl fólk hefði afnot af, hvaða ferðamáta 

það noti til þess að komast á milli heimilis og vinnustaðar eða skóla, ásamt 

ótal fleiri þáttum sem er of langt mál til að telja upp hér.  

Þýði könnunarinnar náði til allra íbúa Fjallabyggðar eldri en 18 ára. Það er 

sá markhópur sem könnunin náði til, það er einstaklingar sem þurfa að vera 

mest á ferðinni hvað varðar vinnu, tómstundir eða aðrar ferðir. Könnunin var 

framkvæmd með póstkönnun og henni safnað saman að nokkrum dögum 

liðnum frá útsendingu hans. 

Íbúar Fjallabyggðar árið 2009 18 ára og eldri voru 1683 einstaklingar 

(heimild Hagstofa) og svöruðu 720 einstaklingar sem gerir svarhlutfall 42,8% 

sem telst nokkuð gott af könnun af þessu tagi. 
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 Mynd 1: Aldursdreifing og kynjaskipting svarenda. 
 
Á myndinni  má sjá aldursdreifinguna í könnuninni. Aldursdreifingin er í 

þokkalegu samræmi við aldursdreifingu íbúa í Fjallabyggð en sé litið til allra 

íbúa 18 ára og eldri sumarið 2009 voru um 7% þeirra á aldrinum 18-25 ára, 

26% á aldrinum 26-40 ára, 37% á aldrinum 41-66 ára og 29% voru 67 ára eða 

eldri  (sjá Kjartan Ólafsson og Þóroddur Bjarnason, 2009).  Það má kannski 

einna helst merkja að fólk á miðjum aldri, það er frá 41-66 ára, er líklegra til að 

svara könnuninni en íbúar í öðrum aldurshópum.  

Svarhlutfall kynjanna var jafnt í könnuninni og það ásamt því að dreifing 

aldurs er góð gefur vísbendingar um að niðurstöður könnunarinnar 

endurspegli þýðið með viðunandi hætti. 
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5.2 Menntun 

Byrjum aðeins að líta á bakgrunnsþáttinn menntun og sjáum hvernig hún 

skiptist.   
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Mynd 2: Skipting menntunar. 
 
Þátttakendur könnunarinnar voru beðnir um að merkja við þá flokka sem 

ofangreind mynd sýnir varðandi þá menntun sem þeir höfðu hlotið. En á henni 

má sjá að tæplega helmingur þeirra sem taka þátt hafa lokið stúdentsprófi, 

prófi í einhverri iðngrein eða lokið háskólaprófi. 
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6. Niðurstöður 

Hér í niðurstöðukaflanum eru skoðaðar ferðir vegna tveggja mismunandi 

þátta í daglegu lífi fólks. Annars vegar ferðir íbúa Fjallabyggðar til þriggja 

nágrannabæja, það er Dalvíkur, Sauðárkróks og Akureyrar vegna atvinnu 

þeirra. Hins vegar ferðir til sömu bæja vegna verslunar og þjónustu. 

 

6.1 Ferðir vegna atvinnu 

Áður en farið verður að greina ferðavenjur fólks á norðanverðum 

Tröllaskaga vegna atvinnu er rétt að skilgreina hugtakið atvinnusvæði eins og  

það verður notað hér í þessu verkefni. Atvinnusvæði er skilgreint 

sem ,,landssvæði þar sem íbúar geta daglega sótt atvinnu til vinnustaðar telst 

eitt atvinnusvæði” (Jón Þorvaldur Heiðarson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005 

bls. 17). Algengt er að miðað sé við 30 mínútna akstursvegalengd þegar 

atvinnusvæði eru skilgreind. Fram kemur í rannsókn sem Hjalti Jóhannesson 

og Kjartan Ólafsson gerðu árið 2004 að um 91% íbúa utan helstu 

þéttbýlisstaða landsins sækja atvinnu um 30 mínútna akstursvegalengd eða 

skemur. Samkvæmt rannsókn á vegum Evrópusambandsins er miðað við 45 

mínútna akstursvegalegnd og verður við það miðað hér (Jón Þorvaldur 

Heiðarson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005 bls. 17). 

     Byrjum á því að skoða hversu algent er að íbúar Fjallabyggðar ferðist til 

nágrannabæjana Dalvíkur, Sauðárkróks og Akureyrar vegna atvinnu sinnar. 
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Mynd 3: Ferðir vegna atvinnu. 
 

Á þessari mynd má glögglega sjá að mikill meirihluti svarenda segist 

aldreir ferðast til viðkomandi bæja vegna atvinnu sinnar en þó sker Akureyri 

sig aðeins úr þar sem innan við 70% segjast aldrei ferðast þangað meðan yfir 

80% segjast aldrei ferðast til minni bæjana. Einng segjast fleirri ferðast til 

Akureyrar þegar ferðir verða fleirri. 

Síðan er ætlunin að skoða ferðir íbúa Fjallabyggðar eftir menntun. 

Menntun er skipt í þrjá hópa, það er þeir sem eru með grunnskólapróf, 

framhaldsskólamenntun og háskólamenntun. Skoðaður verður hópurinn sem 

segist fara oftar en 6 sinnum á ári til viðkomandi bæja. 
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Mynd 4: Hlutfall þeirra sem segjast ferðast til viðkomandi bæja meira en sex         
sinnum á ári vegna atvinnu, greint eftir menntun. 

 
Myndin sýnir okkur það að að eftir því sem fólk er með meiri menntun því 

líklegra er það til þess að vera á ferðinni varðandi atvinnu sína. Einnig sýnir 

hún okkur það að flestir íbúana í þessum hóp eru að leita til Akureyrar vegna 

atvinnu. Ástæða þess að þeir sem hafi meiri menntun séu líklegri til þess að 

sækja útfyrir sinn heimabæ liggur væntanlega í því að í bæjarfélagi eins og 

Fjallabyggð er úrval starfa fyrir menntað fólk oft að skornum skammti og því 

þarf það að leita aðeins útfyrir sitt svæði vegna þess. Og því er það eðlilegt að 

flestir leiti til Akureyrar sem hefur uppá mest úrval að bjóða. 

Því næst skulum við skoða sama hóp en skiptum honum upp eftir kynferði 

og sjáum hvort líklegra sé að karlar eða konur séu á ferðinni vegna atvinnu 

sinnar. 
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Mynd 5: Hlutfall þeirra sem segjast ferðast til viðkomandi bæja meira en sex 
sinnum á ári vegna atvinnu greint eftir kynferði. 

 

Á þessari mynd má sjá mjög augljóslega að karlar eru líklegri til að sækja 

vinnu út fyrir sinn heimabæ. Akureyri togar greinilega flesta íbúa Fjallabyggðar 

til sín hvort sem um karla eða konur er að ræða. Líkleg skýring á því að karlar 

sú frekar á ferðinni heldur en konur getur verið að leita í því að konur hafa að 

jafnaði í gegnum árin frekar borið ábyrgð á fjölskyldunni og því ekki haft eins 

góð tök á því að vera að ferðast langar leiðir frá sínu heimili vegna vinnu.  

Því næst skulum við skoða ferðir íbúana í þessum hóp út frá því hvort þeir 

koma frá Siglufirði eða Ólafsfirði. Eins og greint er frá fyrr í þessu verkefni er 

töluverður munur á vegalengdum frá Siglufirði og Ólafsfirði til þeirra bæja sem 

skoðaðir eru hér í þessari ritgerð. 
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Mynd 6: Hlutfall þeirra sem segjast ferðast til viðkomandi bæja meira en sex   
sinnum á ári vegna atvinnu greint eftir brottfararstað. 

 

Það er mjög áhugavert að skoða þennan hóp út frá því hvort íbúarnir hafa 

brottfararstað frá Siglufirði eða Ólafsfirði. Siglfirðingar eru ekki mikið að ferðast 

til Dalvíkur vegna atvinnu sinnar. Þeir sækja meira til Sauðárkróks og síðan til 

Akureyrar. En það sést að Akureyri togar mest í fólk þegar kemur að ferðum 

vegna atvinnu og þar skiptir miklu máli hversu mikil fjölbreytni er í 

atvinnumöguleikum þar. Þetta endurspeglar vel skilgreininguna með 

atvinnusvæði þar sem segir að íbúar eru líklegir til þess að sækja atvinnu 

daglega í 45 mínútna fjarlægð frá heimabyggð. Ólafsfirðingar ferðast nánast 

ekkert til Sauðárkróks og Siglfirðingar lítið til Dalvíkur. Og þar hefur líka mikið 

að segja að á þessum minni stöðum er minni fjölbreytni í úrvali starfa heldur 

en á Akureyri. 

Það væri mjög fróðlegt að gera könnun á þessu sama viðfangsefni eftir 

opnun Héðinsfjarðarganga. Áhrifin sem verða telja líklegust eru að 

Siglfirðingar fari að auka ferðir sínar til Dalvíkur og Akureyrar vegna atvinnu 
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sinnar og að sjálfsögð til Ólafjarðar þar sem þetta mun teljast eitt 

atvinnusvæði. Aftur á móti verður einnig að teljast líklegt að íbúar Ólafsfjarðar 

muni fara jafnvel oftar til Sauðárkróks þótt slíkt sé ekki sjálfgefið. 

6.2 Ferðir vegna annars heldur en atvinnu 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður ferðavenja vegna annara ferða heldur en 

atvinnu er rétt að reyna að skilgreina það þjónustusvæði sem skoðað er. En 

hvernig skilgreinum við þjónustusvæði? ,, Með þjónustusvæði er átt við 

landsvæði þar sem íbúar sækja þjónustu á einn stað. Tegundir þjónustu eru 

mismunandi með tilliti til þess hversu langt hún er sótt. Menn sætta sig við að 

lengra sé í þá þjónustu sem þeir þurfa sjaldan á að halda, en síður ef þessu er 

öfugt farið (Jón Þorvaldur Heiðarson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005 bls. 17).      

       Byrjum á því að skoða til hvaða staða í nærumhverfinu ásamt 

höfuðborgarsvæðinu íbúar Fjallabyggðar leggja helst leið sína til. Þeir staðir 

sem fyrir valinu urðu eru Dalvík, Akureyri, Sauðárkrókur og svo 

höfuðborgarsvæðið. 
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Mynd 7: Hversu oft kemurðu til viðkomandi staða. 
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Á myndinni hér að ofan má sjá ríflega helmingur þeirra sem svara fara að 

minnsta kosti einu sinni til fimm sinnum á ári til höfuðborgarsvæðisins. Það 

eru tölur sem koma í sjálfu sér ekkert á óvart og telja má líklegt að sama 

niðurstaða myndi fást hvað þetta varðar mjög víða á landinu. Þar sem að á 

höfuðborgarsvæðinu er margvísleg þjónusta sem ekki er veitt nema þar eins 

og ýmsir þættir í stjórnsýslunni ásamt heilbrigðisþjónustu sem almenningur 

leitar að ásamt ýmissi afþreyingu sem þar er að finna. En greinilegt er að þeir 

þéttbýlisstaðir sem íbúar Fjallabyggðar leita langmest til eru þeir staðir sem 

eru næst þeim þ.e. Dalvík og Akureyri. Í það minnsta eru það þeir staðir sem 

liggur beinast við fyrir íbúa Ólafsfjarðar að leita til en síður fyrir íbúa 

Siglufjarðar, í það minnsta þegar ófært er um Lágheiði og ekki er búið að opna 

Héðinsfjarðargöngin. 

En hver er tíðni þess að íbúar svæðisins leiti sér þjónustu utan 

heimabyggðar. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aldrei Sjaldnar en einu sinni á
ári

1-5 sinnum á ári 6 sinnum eða oftar á ári

%

Dalvík Sauðárkrókur Akureyri Höfuðborgarsvæðið

 

Mynd 8: Hversu oft sækirðu verslun og þjónustu til viðkomandi staða. 
 

Á þessari mynd má glögglega sjá að íbúar Fjallabyggðar eru í mjög litlum 

mæli að sækja verslun og þjónustu til minni staðanna í kring, það er til 
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Dalvíkur og Sauðárkróks. Heldur sækja þeir í mun meiri mæli til Akureyrar og 

höfuðborgarsvæðisins. En þetta skýrist væntanlega á því að þar er mun meiri 

þjónustu að hafa og þar eru einnig lágvöruverðsverslanir sem almenningur 

sækir í. En það eru ekki starfandi lágvöruverðsverslanakeðjur hvorki á Dalvík 

né Sauðárkróki. 

Því næst skulum við greina þessa spurningu aðeins nánar og byrja á því 

að skoða svör íbúa Fjallabyggðar eftir því hvaða menntun þeir hafa. 

Menntuninn er skipt í þrjá flokka eins og áður það er þeir sem hafa 

grunnskólapróf, framhaldsskólapróf og háksólapróf.. 
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Mynd 9: Hlutfall þeirra sem segjast sækja verslun og þjónustu til viðkomandi 

bæja oftar en sex sinnum á ári, greint eftir menntun. 
 

Skiptingin hér er nokkuð jöfn þrátt fyrir að Sauðárkrókur og 

höfuðborgarsvæðið skeri sig aðeins úr hvað þetta varðar þar sem þeir sem 

eru með háskólapróf sækja þangað síður verslun eða þjónustu. Sérstaklega á 
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þett við höfuðborgarsvæðið þar sem bæði þeir sem hafa grunnskólapróf og 

framhaldskólapróf eru frekar að fara til höfðuborgarsvæðisins heldur en 

háskólamenntaðir. En háskólamenntaðir sækja frekar til Akureyrar  og 

Dalvíkur eins og var líka þegar þetta var skoðað vegna atvinnu. 

En skildi vera einhver munur eftir kynferði hjá þeim sem er að sækja 

verslun og þjónustu til nágrannabæjanna? 

Greinum líka sama hóp og áður hefur verið gert eftir kynferði, það er 

hópinn sem segist fara sex sinnum eða oftar til að sækja þjónustu til Dalvíkur, 

Sauðárkróks og Akureyrar.  
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Mynd 10: Hlutfall þeirra sem segjast sækja verslun og þjónustu til viðkomandi 
bæja oftar en sex sinnum á ári, greint eftir kynferði. 

 
Líkt og áður er karlar líklegri til að vera á ferðinni. Þó er skiptingin jafnari 

hér heldur en þegar þetta var skoðað út frá atvinnusókn. Íbúarnir sækja 

langmesta verslun og þjónustu til Akureyrar og Dalvíkur. Ferðir til Sauðárkróks 

eru heldur færri heldur en til höfuðborgarsvæðisins þrátt fyrir mun styttri 

vegalengd. Það má nær örugglega skýra með mun víðtækara úrval af verslun 
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og þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Á Akureyri er mest fjölbreytni í verslun og 

þjónustu af þessum þremur norðlensku bæjum og því líklegt að oft á tíðum fari 

fjölskyldan saman til bæjarins að sækja þá þjónustu sem hana vanhagar 

heima fyrir og sé því um nokkurs konar fjölskylduferð að ræða. 

Því næst skulum við skoða skiptinguna á ferðunum eftir því hvort íbúarnir 

eru búsettir á Siglufirði eða á Ólafsfirði. 
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Mynd 11: Hlutfall þeirra sem segjast ferðast til viðkomandi bæja meira en sex 

sinnum á ári vegna verslunar og þjónustu, greint eftir brottfararstað. 
 

Þetta er býsna athyglisverð mynd þar sem sjá má að íbúar Ólafsfjarðar 

sækja í mjg miklum mæli verslun og þjónustu til nágrannabæjana Akureyrar 

og Dalvíkur. Hlutfallið til Akureyrar er mjög hátt miðað við íbúa Siglufjarðar en 

rúmlega 95% Ólafsfirðinga sækja til Akureyrar á meðan tæplega 70% 

Siglfirðinga gera það. Mjög fáir íbúa Ólafsfjarðar sækja til Sauðárkróks meðan 

35% Siglfirðinga sækja þangað. Eins er athyglisvert að Siglfirðingar virðast 

sækja mun meira til höfuðborgarsvæðisins heldur en nágrannar þeirra í 

Ólafsfirði en líklega helgast það af því að samgöngur til Akureyrar geta verið 
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mjög tímafrekar og því finnst hugsanlega mörgum að þeir geti þá allt eins lagt 

á sig að ferðast alla leið til höfuðborgarsvæðinsins til að sækja verslun eða 

þjónustu sem þeir fá ekki í sinni heimabyggð. Þetta eru hlutir sem mjög líklegt 

er að breytist með opnun Héðinsfjarðargagna. 

En hvaða væntingar hefur fólk varðandi breytingar á lífkjörum eða 

lífsgæðum? 
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Mynd 12: Væntingar íbúa Fjallabyggðar vegna opnunar Héðinsfjarðarganga. 
 

Væntingar íbúanna eru almennt jákvæðar varðandi þessa miklu 

framkvæmd enda hafa þeir lengi barist fyrir því að hún verði að veruleika. 

Í þessum kafla hefur verið leitast við að skoða annars vegar ferðir vegna 

atvinnu og hins vegar aðrar ferðir en vegna atvinnu sem íbúar Fjallabyggðar 

fara. Það er margt fleira sem hægt væri að skoða en hér verður látið staðar 

numið að sinni í þessum niðurstöðukafla. 
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7. Umræða 

7.1 Umræða um niðurstöður 

 
Samgöngukerfið á hverjum tíma hefur mótandi áhrif á samfélagið með því 

að skapa ramma utan um daglegar athafnir fólks. Þessi áhrif getum við 

skoðað með því að rannsaka ferðavenjur fólks á ólíkum svæðum og hvernig 

breytingar á samgöngukerfinu koma fram í breyttum ferðavenjum. Það er svo 

þessi rammi sem samgöngukerfið setur um daglegar athafnir sem hefur bein 

áhrif á búsetuskilyrði og kemur fram í búsetuvali fólks. Í kenningum 

Ravenstein er bent á að oft og iðulega leitar fólk frá minni stöðum til stærri 

staða og er það þá ekki síst vegna meiri þjónustu sem hægt er að fá á þeim 

stærri. Eins og bent er á í upphafi þessarar ritgerðar þá safnaðist fólk saman í 

nálægð við góða hafnaraðstöðu því í árdaga fóru samgöngur að stórum hluta 

fram sjóleiðis. Því voru ferðavenjur fólks í þá daga mjög frábrugðnar því sem 

nú þekkist og ferðatíðni augljóslega mun takmarkaðri. 

Hér hefur verið leitast við að skoða ferðavenjur íbúa Fjallabyggðar og var 

því skipt í tvo flokka annars vegar ferðir vegna atvinnu og hins vegar ferðir 

vegna annars heldur en atvinnu. Í seinni þættinum var þetta skoðað aðallega 

út frá ferðum vegna verslunar og þjónustu sem íbúar sóttu sér til 

nágrannabæjanna Dalvíkur, Akureyrar og Sauðárkróks ásamt ferðum til 

höfuðborgarsvæðisins. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna það að íbúar þessa svæðis eru mun 

minna á ferðinni til nágrannabæjanna vegna atvinnu sinnar. Til að mynda var 

yfir 80% þeirra sem eru með grunnskólapróf eða minna sem sögðust aldrei 

fara til Dalvíkur eða Sauðárkróks vegna atvinnu sinnar. Þessar niðurstöður 

þurfa í sjáflu sér ekkert að koma sérstaklega á óvart ef svæðið er skoða í heild 
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og hvernig atvinnusvæði hefur verið skilgreint hvort sem við miðum við 30 

mínútna eða 45 mínútna akstursvegalengd frá þeim stað sem íbúar búa á. 

En niðustöðurnar sýna þegar ferðavenjur vegna verslunar og þjónustu eru 

skoðaðar þá eru langtum færri sem segjast aldrei fara til nágrannabæjanna til 

að leita eftir slíku. Til minni bæjanna segjast í kringum 50% aldrei leita eftir 

verslun eða þjónustu en þeir sem segjast aldrei leita verslunar eða þjónustu til 

Akureyrar eru innan við 5% svarenda. Þegar við skoðum þetta útfrá 

skilgreiningunni um þjónustusvæði þá er þetta niðurstaða sem er nokkuð 

rökrétt eftir að hafa skoðað ferðir íbúanna eftir atvinnusvæði. Því í flestum 

skilgreiningum um þjónustusvæði er miðað við það að íbúar svæðanna eru 

tilbúnir að leggja töluvert meira á sig til að leita eftir verslun og þjónustu heldur 

en atvinnu.  

Ef við yfirfærum kenningar Ravenstein varðandi búferlaflutninga yfir á 

ferðavenjur fólks og til hvaða staða fólk velur að ferðast vegna atvinnu eða 

verslunar og þjónustu þá styðja niðurstöður könnunarinnar þessar kenningar. 

Niðurstöðurnar segja okkur það að íbúar Fjallabyggðar leita í mun meiri mæli 

til Akureyrar heldur en til minni staðanna, Dalvíkur og Sauðárkróks. Það má 

skýra það með þeim hætti að Akureyri er mun stærra bæjarfélag með margfalt 

meira úrval í verslun og þjónustu. En þetta er samhljóða kenningum 

Ravenstein. 

Aðrar niðurstöður könnunarinnar sem styðja þessar kenningar eru að eftir 

því sem íbúarnir voru með meiri menntun voru þeir líklegri til að vera á ferðinni. 

Það segir okkur að eftir því sem íbúarnir eru með meiri menntun því leiti þeir í 

meiri fjölbreytni í atvinnumöguleikum og því þurf íbúar lítilla sveitarfélaga eins 

og Fjallabyggðar að oft að leita út fyrir sína heimabyggð varðandi atvinnu sína. 

Með opnun Héðinsfjarðarganga mun atvinnusvæðið stækka og ætti 
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væntanlega að styrkja samfélagið þar. En það getur líka grafið undan 

einhverjum þjónustuþáttum sem þá verða færðir til annarra staða til að mynda 

Skattstofa norðurlands vestra. 

Einnig var áberandi að karlar virtust líklegri til að vera á ferðinni heldur en 

konur en það er eitthvað sem væri vert að skoða í fjölskyldumynstri íbúana. 

7.2 Framtíðarvæntingar 

Þegar þetta er skrifað styttist óðum í að Héðinsfjarðargöngin verði opnuð 

fyrir almennri umferð sem mun setja mikinn svip á samfélagið í Fjallabyggð og 

á Eyjafjarðarsvæðinu öllu. Þetta er búið að vera baráttumál Siglfirðinga og 

Ólafsfirðinga um langt árabil að fá göngin um Héðinsfjörð. Það skal engan 

undra að margir hafi lagt þeirri baráttu lið því það tók langan tíma að koma 

þessu mikla baráttumáli í gegn hjá ráðamönnum þjóðarinnar. Tilkoma þessara 

ganga má segja að hafi verið grundvöllur þess að hægt var að sameina þessi 

bæjarfélög í eitt sveitarfélag. Það má í það minnsta færa góð rök fyrir því að 

miklar líkur hefðu verið á því að sameining hefði ekki verið samþykkt nema 

með tilkomu Héðinsfjarðarganga.  

Þátttakendur könnunarinnar eru almennt jákvæðir gagnvart þessum miklu 

framkvæmdum sem gerð Héðinsfjarðarganganna er. Þetta nær til allra þeirra 

flokka sem myndin sýnir. Fólk virðist vænta helst neikvæðra breytinga á 

þjónustu ríkisstofnanna eins og til dæmis að Skattstofa norðurlands vestra 

verði flutt frá Siglufirði. Eins gæti verið að fólk vænti þess að ríkið muni 

hagræða í rekstri og leggja niður eða minnka opinbera þjónustu sem myndi þá 

hugsanlega færast til stærri bæjarfélaga eins og Akureyri. Þetta er vel þekkt 

staðreynd þegar skoðaðar hafa verið væntingar íbúa á nær samfélag sitt 

þegar gerðar hafa verið miklar umbætur á samgöngumannvirkjum. Þegar 

þessar væntingar eru bornar saman við þær væntingar sem íbúar vesturlands 
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höfðu áður en Hvalfjarðargöngin voru opnuð eru þær um margt líkar. En eftir 

að þau opnuðu urðu áhrifin samt sem áður mun meiri á samfélagið heldur en 

íbúar svæðisins væntu. Einnig varð þjónustu- og atvinnusvæðið stærra heldur 

en hefðbundnar skilgreiningar segja fyrir um og notast er við í þessari ritgerð 

(Vífill Karlsson, 2004).   

Íbúar svæðisins geta horft jákvæðir til framtíðar þegar þessum miklu 

framkvæmdum lýkur því með þeim er ekki bara verið að auðvelda íbúum 

Siglufjarðar og Ólafsfjarðar að ferðast sín á milli. Heldur verður einnig til 

stærra atvinnusvæði og stærra þjónustusvæði sem mun styrkja samfélagið við 

utanverðan Eyjafjörð í komandi framtíð. Gerð Hvalfjarðarganganna er gott 

dæmi sem styður slíka ályktun. Eftir gerð þeirra var það ekki bara að stytta 

vegalegndir milli staða heldur varð til stærra atvinnu- og þjónustusvæði sem 

varð jafnvel enn stærra heldur en menn höfðu vænst og flestar skilgreiningar 

um slík svæði segja til um. 
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9. Viðaukar 

Viðauki 9.1 Samgöngubætur og byggðaþróun 2009 

Ágæti íbúi á Siglufirði, 

Rannsóknin Samgöngubætur og byggðaþróun: Félagsleg, efnahagsleg og 
menningarleg áhrif Héðinsfjarðarganga á mannlíf á norðanverðum Trölla-
skaga er unnin af hópi kennara og nemenda við Háskólann á Akureyri með 
tilstyrk Rannsóknasjóðs Vegagerðarinnar.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þær samfélagsbreytingar 
sem vænta má í Fjallabyggð í kjölfar opnunar Héðinsfjarðarganganna og 
verður hún endurtekin að þremur árum liðnum. Vonir standa til að 
niðurstöður rannsóknarinnar stuðli að styrkingu samfélaganna á Ólafsfirði og 
Siglufirði og uppbyggingu hins sameinaða sveitarfélags Fjallabyggðar. 
Jafnframt geta niðurstöðurnar orðið að miklu gagni við undirbúning 
sambærilegra framkvæmda annars staðar á landinu. 

Þessi spurningalisti er lagður fyrir alla íbúa 18 ára og eldri á Ólafsfirði og 
Siglufirði. 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 Héðinsfjarðarganga. 
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. 

Spurningalistunum verður safnað saman að nokkrum dögum liðnum og þeir 
innsiglaðir í trúnaðarumslög. Lesið verður úr svörum með vélrænum hætti og 
spurningalistum verður eytt að úrvinnslu lokinni. 

Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar á opnum 
kynningarfundum á Ólafsfirði og á Siglufirði í ársbyrjun 2010. 

Þóroddur Bjarnason prófessor við Háskólann á Akureyri er stjórnandi 
rannsóknarinnar og ber ábyrgð á framkvæmd hennar. Hann veitir allar frekari 
upplýsingar í síma 661 6099 eða með tölvupósti thorodd@unak.is.  

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 
Þóroddur Bjarnason 

 Edward Huijbens Grétar Þór Eyþórsson 

 Hjalti Jóhannesson Jón Þorvaldur Heiðarsson 

 Kjartan Ólafsson  Kolbeinn Stefánsson 

 Sonja Stelly Gústafsdóttir Tryggvi Hallgrímsson 

 Vífill Karlsson Þóra Kristín Þórsdóttir 
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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 íbúðarhúsnæði á Siglufirði? 
 Merktu í einn reit. 

� Já 

� Nei 

6. Hversu stóran hluta síðasta árs (2008) varst þú á Siglufirði? 
 Merktu í einn reit. 

Ekkert 
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) Ólafsfirði eða nágrenni � � � � � 

b) Siglufirði eða nágrenni � � � � � 

c) Annars staðar á Íslandi � � � � � 

d) Erlendis � � � � � 

8. Hversu lengi hefur þú búið á Siglufirði? 
 Merktu í einn reit. 

Minna en eitt ár 1-2 ár 3-5 ár 5-10 ár 11-20 ár Meira en 20 ár 

� � � � � � 

9. Hversu lengi hefur þú búið annars staðar en á Siglufirði? 
 Merktu í einn reit. 

Ég hef aldrei búið annars 
staðar en á Siglufirði 

Minna en  
eitt ár 1-2 ár 3-5 ár 5-10 ár 11-20 ár 

Meira en  
20 ár 

� � � � � � � 

10. Hversu líklegt er að þú munir flytjast burt frá Fjallabyggð 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 � � � � � 

11. 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) Ólafsfirði � � � � 

b) Dalvík � � � � 

c) Sauðárkróki � � � � 

d) Akureyri � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðinu � � � � 

f) Erlendis � � � � 
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3. Daglegt líf 

12. Hversu oft kemur þú til eftirtalinna staða? 
 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) Ólafsfjarðar � � � � � � � � 

b) Dalvíkur � � � � � � � � 

c) Sauðárkróks � � � � � � � � 

d) Akureyrar � � � � � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðisins � � � � � � � � 

f) Annarra landa � � � � � � � � 

13. Hversu mikinn tíma notar þú í venjulegri viku til eftirtalinna þátta? 
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Ekkert 

Minna en 
eina  klst. 

1–2  
klst. 

3–5 
 klst. 

6–10  
klst. 

11–15 
klst. 

16–20 
klst. 

Meira en  
20 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 Fjallabyggðar � � � � � � � � 

h) Ferða utan Fjallabyggðar � � � � � � � � 

14. Hversu mikinn tíma notar maki þinn í venjulegri viku til eftirtalinna þátta? 
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Ekkert 

Minna en 
eina  klst. 

1–2  
klst. 

3–5 
 klst. 

6–10  
klst. 

11–15 
klst. 

16–20 
klst. 

Meira en  
20 klst. 

Á ekki 
maka 

Á EKKI VIÐ ÞVÍ ÉG Á EKKI MAKA         � 

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 Fjallabyggðar � � � � � � � �  

h) Ferða utan Fjallabyggðar � � � � � � � �  
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4. Væntanleg áhrif Héðinsfjarðarganga 

15. Hversu oft sækir þú að jafnaði verslun eða þjónustu 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) Ólafsfjörð � � � � � � � � 

b) Dalvík � � � � � � � � 

c) Sauðárkrók � � � � � � � � 

d) Akureyri � � � � � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðið � � � � � � � � 

16. Hversu oft telurðu að þú munir að jafnaði sækja verslun eða þjónustu á eftirtalda staði eftir opnun 
Héðinsfjarðarganganna? 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) Ólafsfjörð � � � � � � � � 

b) Dalvík � � � � � � � � 

c) Sauðárkrók � � � � � � � � 

d) Akureyri � � � � � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðið � � � � � � � � 

17. Hvaða áhrif telur þú að Héðinsfjarðargöng muni hafa á eftirfarandi þætti á Siglufirði? 
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

Mjög neikvæð Frekar neikvæð Hvorki né Frekar jákvæð Mjög jákvæð 

a) Fjölbreytni í vöruúrvali � � � � � 

b) Vöruverð � � � � � 

c) Fjölbreytni í atvinnumálum � � � � � 

d) Tekjumöguleika � � � � � 

e) Þjónustu ríkisstofnana � � � � � 

f) Þjónustu sveitarfélagsins � � � � � 

g) Fasteignaverð � � � � � 

18. Hvaða áhrif telur þú að Héðinsfjarðargöng muni hafa á Ólafsfirði og Siglufirði? 
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

Mjög neikvæð Frekar neikvæð Hvorki né Frekar jákvæð Mjög jákvæð 

a) Samfélagið á Ólafsfirði � � � � � 

b) Samfélagið á Siglufirði � � � � � 
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5. Atvinnumál 

19. Hver er atvinnustaða þín? 
 Merktu í einn reit. 

� Ég er í fullu starfi 

� Ég er í hlutastarfi 

� Ég vinn ekki launaða vinnu (t.d. námsmaður, heimavinnandi eða á eftirlaunum) 

� Ég er atvinnulaus 

20. 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) Ólafsfirði � � � � � � � � 

b) Dalvík � � � � � � � � 

c) Sauðárkróki � � � � � � � � 

d) Akureyri � � � � � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðinu � � � � � � � � 

f) Erlendis � � � � � � � � 

21. 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) Fjölda starfa í boði � � � � � 

b) Fjölbreytni starfa í boði � � � � � 

c) Sveigjanleika starfa í boði � � � � � 

d) Laun fyrir störf í boði � � � � � 

22. 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 



Ferðavenjur almennings á Tröllaskaga    38   

6. Tómstunda- og félagsstarf  

23. 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 

� � � � � 

b) Gæði félags- og 
tómstundastarfs við þitt hæfi 

� � � � � 

24. 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) Tónlistarstarfi � � � � � � 

d) Góðgerðarfélagi � � � � � � 

e) Stjórnmálaflokki � � � � � � 

f) Verkalýðsfélagi � � � � � � 

g) Foreldrafélagi � � � � � � 

h) Trúarlegu starfi � � � � � � 

i) Kvenfélagi � � � � � � 

j) Öðru félagsstarfi � � � � � � 

25. 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) Ólafsfjörð � � � � � � � � 

b) Dalvík � � � � � � � � 

c) Sauðárkrók � � � � � � � � 

d) Akureyri � � � � � � � � 

e) Höfuðborgarsvæðið � � � � � � � � 
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7. Sveitarfélag og ríki  

26. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirtalda þjónustu á Siglufirði? 
 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 � � � � � 

27. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eftirtalda þætti í heilbrigðisþjónustu á Siglufirði? 
 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 � � � � � 

28. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með eftirtalda þætti á Siglufirði? 
 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 
Fjallabyggðar 

� � � � � 

b) Aðgengi þitt að stjórnsýslu Fjallabyggðar � � � � � 

c) Möguleika þína á því að hafa áhrif á 
ákvarðanir sveitarfélagsins 

� � � � � 

29. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirtöldum fullyrðingum um sveitarfélagið Fjallabyggð? 
 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 Ólafsfjörð í framkvæmdum  � � � � � 

c) Það hallar á Siglufjörð í framkvæmdum � � � � � 

d) Sameining Ólafsfjarðar og Siglufjarðar 
hefur tekist vel 

� � � � � 
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8. Lífsviðhorf 

30. Hvort finnst þér nær sanni að segja að flestum megi treysta eða að aldrei sé hægt að vera of 
varkár í samskiptum við aðra? 

 Merktu í einn reit. 

(0) 
Aldrei er hægt að 
vera of varkár 

 
(1) 

 

 
(2) 

 

 
(3) 

 

 
(4) 

 

 
(5) 

 

 
(6) 

 

 
(7) 

 

 
(8) 

 

 
(9) 

 

(10) 
Flestum má 
treysta 

� � � � � � � � � � � 

31. Hversu miklu máli skipta eftirtaldir staðir eða svæði þig persónulega?  
 Merktu í einn reit í hverri línu. 

 
Mjög 

litlu máli 
Frekar 
litlu máli 

Hvorki 
né 

Frekar 
miklu máli 

Mjög 
miklu máli 

a) Siglufjörður � � � � � 

b) Sveitarfélagið Fjallabyggð � � � � � 

c) Eyjafjörður � � � � � 

d) Skagafjörður � � � � � 

e) Norðurland � � � � � 

f) Ísland � � � � � 

g) Evrópa � � � � � 

32. 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 fleira íslenskt aðkomufólk til 
að setjast að í Fjallabyggð 

� � � � � 

b) Hvetja ætti fleiri erlenda innflytjendur til 
að setjast að í Fjallabyggð 

� � � � � 

33. 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)  Karlar og konur ættu að leggja sitt af 
mörkum til að afla heimilinu tekna 

� � � � � 

b) Það er hlutverk karla að afla tekna og 
hlutverk kvenna að sjá um heimili og börn 

� � � � � 

c) Karlar ættu að sinna heimilisstörfum í 
meira mæli en þeir gera í dag 

� � � � � 

d) Karlar ættu að sinna umönnun barna í 
meira mæli en þeir gera í dag 

� � � � � 
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9. Siglfirðingar og Ólafsfirðingar 

34. Hversu vel telur þú eftirfarandi lýsingar eigi við um SIGLFIRÐINGA 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 � � � � � 

35. Hversu vel telur þú eftirfarandi lýsingar eigi við um ÓLAFSFIRÐINGA 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. Staða samfélagsins 

36. 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 tilbúinn 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 � � � � � 

37. Þegar á heildina er litið, hversu ánægður eða óánægður ert þú með að búa á Siglufirði?  
Merktu í einn reit. 

Mjög 
óánægð/ur 

Frekar 
óánægð/ur 

Hvorki 
né 

Frekar 
ánægð/ur 

Mjög 
ánægð/ur 

� � � � � 

38. Um leið og við þökkum þér þátttökuna í þessari könnun viljum við bjóða þér að koma á framfæri 
athugasemdum um Fjallabyggð, Héðinsfjarðargöngin eða annað sem þú telur skipta máli: 
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