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Útdráttur 

Í mars 2003 var ákveðið að hefja byggingu virkjunar við Kárahnjúka til að knýja álver Alcoa 

við Reyðarfjörð, þar með hófust mestu framkvæmdir sögunnar hér á landi. Íbúum á 

Austurlandi fjölgaði gríðarlega á framkvæmdatímanum en hefur fækkað mikið síðan 2007. 

Verð á íbúðarhúsnæði nálægt því tvöfaldaðist árið 2003 og var byggt nánast tvöfalt meira en 

spár gerðu ráð fyrir að þyrfti til að mæta varanlegri fjölgun íbúa á Austurlandi, af þeim sökum 

stendur mikið af íbúðarhúsnæði autt á Austurlandi. Mest varð fjölgunin í hópi karlmanna á 

aldrinum 18 – 45 ára en lítil fjölgun varð í hópi kvenna og lítil sem engin fjölgun varð á 

nemendum á öllum skólastigum á tímabilinu 2002 - 2009.  

Hagvöxtur var mikill á svæðinu yfir tímabilið 2004 – 2006 og fór í 31% árið 2005 en dróst 

saman um 17% árið 2007 þegar framkvæmdum var að ljúka. Annar iðnaður, svo sem 

fiskvinnsla og landbúnaður, dróst saman á svæðinu yfir tímabilið og er hugsanlegt að tilkoma 

álversins hafi átt þátt í að ryðja út öðrum iðnaði og þannig hafi orðið vart við Hollensku 

veikina (e. Dutch Disease) á svæðinu. 

Litið til framtíðar er ljóst að áliðnaður er orðinn gríðarlega mikilvægur fyrir atvinnustarfsemi 

á svæðinu og yrði það mikið högg ef hann legðist af á næstu áratugum, bæði fyrir fyrirtæki 

sem þjónusta álverið og alla starfsmenn álversins og enn fremur starfsmenn fyrirtækja sem 

þjónusta álverið.  
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Abstract 

In March 2003 final decision was made to build a hydroelectric power plant to power a new 

Alcoa aluminum smelter in Reyðarfjörður, with this the biggest single project in Iceland 

began. The population in the East fjords of Iceland grew immensely over the building period 

but began to decline again when the building process came to an end in 2007. The price of 

residential housing in the east almost doubled in 2003 and almost double the amount of 

residential housing, that was estimated to be needed to accommodate new inhabitants in the 

area, was build. For that reason, a large amount of residential housing is empty in the area. 

The biggest portion of new residents are 18 – 45 year old males but only a small group of 

women moved to the area and the number of students on any level did not grow over the 

period 2002 – 2009.  

Economic growth was high in the area from 2004 – 2007 and went as high as 31% in 2005, 

but was negative 17% in 2007 when the building process was almost over. Other industries, 

such as fishing industries and farming, shrunk in the area over the period and it is possible 

that the new aluminum plant pushed out other industries in the area in the same way as the 

theory of the Dutch Disease describes.  

It is clear that in the future the aluminum industry is going to be an essential part of the 

economy in the east and if the plant would shut down in the next decades, it would be a 

catastrophic blow for all the companies that become dependent on servicing the plant, as well 

as all the workers that work for the plant and the servicing sector.   
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1. Inngangur 

Í mars árið 2003 var ritað undir samninga þess efnis að ráðast í virkjun Jökulsár á Dal við 

Kárahnjúka til að framleiða rafmagn til að knýja álver Alcoa við Reyðarfjörð. Þar með var 

ákveðið að ráðast í mestu framkvæmdir í sögu landsins.  

Nú þegar framkvæmdum er lokið og álverið hefur starfað í nokkur ár er fróðlegt að líta um 

öxl og skoða þau hagrænu áhrif sem framkvæmdirnar höfðu á svæðinu, hver þróunin varð í 

mannfjölda, hvað gerðist á fasteignamarkaði og hvort önnur starfsemi á svæðinu hafi á 

einhvern hátt orðið undan að láta. Þá hafa einnig vaknað spurningar í kjölfar kreppunnar, 

hvort hið mikla innstreymi erlends fjármagns vegna lántöku til að fjármagna byggingu 

virkjunarinnar hafi sett óeðlilega mikinn þrýsting á krónuna og þar með haldið henni sterkri, 

sem aftur veikti útflutningsgreinar en jók á innflutning og þar með halla á vöruskiptajöfnuði. 

Það hefur raunar verið gefið í skyn að framkvæmdirnar hafi á þann hátt átt hlut í dýpt og 

umfangi kreppunnar með því að halda gengi óeðlilega háu og þannig t.a.m. ýta undir erlendar 

lántökur einstaklinga og fyrirtækja sem sáu hag sinn í því að taka erlend lán á lægri vöxtum en 

hér þekktist.  

Einnig verður farið yfir hvernig sá hópur sem fluttist austur á land var samsettur. Hugað 

verður að kyni og þjóðerni og því hvort fjölskyldufólk sótti í auknum mæli austur á tímabilinu 

með því að skoða fjölda nema á öllum skólastigum.  

Þá verður farið yfir hreyfingar á fasteignamarkaði, hversu mikið var byggt og hvernig 

markaðurinn brást við aukinni eftirspurn og hvort þau viðbrögð hafi verið í samræmi við það 

sem búast mátti við á svæðinu.  

Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst horft á staðbundin hagræn áhrif og verður stuðst við 

sömu skilgreiningu á áhrifasvæði og notast var við í rannsóknarritröð 

Byggðarannsóknarstofnunar Íslands og fleiri aðila sem fylgdust með samfélagslegum áhrifum 

framkvæmdanna á meðan þær stóðu yfir. Árið 2010 kom út níunda og síðasta ritið í þeirri 

ritröð. 
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Heimild: RHA (2010) 

Mynd 1-1Skilgreint áhrifasvæði framkvæmda.  

Hér verður fyrst og fremst horft til miðsvæðisins og þá mest til Fljótsdalshéraðs og 

Fjarðabyggðar.  

Á tíunda áratug síðustu aldar fækkaði fólki stöðugt á landsbyggðinni þegar fólk flutti sig til 

höfuðborgarinnar og var Austurland engin undantekning. Ungt fólk, sem fór suður til náms, 

sneri ekki aftur að námi loknu þó að atvinnuleysi væri síst meira á Austurlandi en annars 



10 

staðar á landinu en þau störf sem voru í boði voru fremur einhæf og fyrst og fremst í iðnaði. 

Því var lítið að gera fyrir fólk með mikla menntun.  

Með byggingu álvers var verið að leitast við að styrkja undirstöðugreinar í atvinnulífinu á 

Austurlandi og auka fjölbreytni á svæðinu.  

Austfirðingar höfðu raunar beðið lengi eftir innspýtingu í atvinnulífið á svæðinu og höfðu 

pólitískar deilur staðið yfir í áratugi áður en framkvæmdir hófust. Eftir að byrjað var að 

byggja harðnaði deilan jafnvel enn meir og komu jafnvel mótmælendur erlendis frá til að 

halda til á byggingarsvæðum og trufla starfsemina.  

Framkvæmdirnar voru, og eru, því gríðarlega umdeildar um allt samfélagið.  

Þar sem mikið er deilt um áframhaldandi framkvæmdir af svipuðum toga, svo sem á Bakka 

við Húsavík og í Helguvík á Reykjanesi, er gott að gera samantekt á reynslunni á Austurlandi.  

Hér verður því reynt að taka saman staðbundin hagræn áhrif framkvæmdanna, vægi áliðnaðar 

í hagkerfi Austurlands nú og til framtíðar og hvaða lærdóm megi draga af reynslunni af 

þessum miklu framkvæmdum.  
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2. Niðurstöður 

 Íbúum á Austurlandi fjölgaði hratt í kjölfar þess að ráðist var í byggingarframkvæmdir 

við Kárahnjúkavirkjun og álver við Reyðarfjörð. Síðan 2007 hefur íbúum fækkað ört á 

ný og óvíst hvenær sú þróun stöðvast.  

 Mest fjölgaði karlmönnum á aldrinum 18 – 45 ára en konum fjölgaði lítið. Um 80% 

þeirra sem störfuðu við byggingarframkvæmdir voru erlendir ríkisborgarar.  

 Í þéttbýliskjörnum á Miðausturlandi varð fjölgunin mest á Egilsstöðum og á 

Reyðarfirði. Fólk flutti ekki af höfuðborgarsvæðinu til Miðausturlands á tímabilinu. 

 Ekki varð vart við fjölgun nemenda á neinu skólastigi á tímabilinu.  

 Atvinnuleysi á Austurlandi er með því minnsta sem þekkist á landinu en jókst árið 

2010 á meðan dró úr því á landsvísu. 

 Fasteignaverð á Austurlandi nálægt því tvöfaldaðist á einu tímabili og mun meira var 

byggt en spár gerðu ráð fyrir að þyrfti. Talin var þörf á að byggja um 75.000 m
2
 af 

nýju íbúðarhúsnæði umfram það sem til var árið 2002. Árið 2008 höfðu verið byggðir 

135.000 m
2
. 

 Mikið stendur af auðu íbúðarhúsnæði og þurfti Íbúðalánasjóður að leysa til sín 5 

blokkir á Egilsstöðum og Reyðarfirði árið 2010.  

 Fiskvinnsla minnkaði mikið á árunum 2002 – 2010, meira en á Vestfjörðum, en þó 

hefði sú minnkun getað átt sér stað hvort sem álverið hefði verið byggt eða ekki. 

 Öðrum störfum í óháðum atvinnugreinum svo sem landbúnaði, fiskveiðum og öðrum 

iðnaði, fækkaði á tímabilinu. 

 Mikill hagvöxtur var á svæðinu á tímabilinu, fór upp í 31%, en varð neikvæður um 

17% árið 2008. 

 Vegna þess að bygging Kárahnjúkavirkjunar var fjármögnuð með erlendu lánsfé var 

mikill þrýstingur á krónuna sem hélt gengi hennar sterku. Sterkt gengi ýtti síðan undir 

innflutning og halla á vöruskiptajöfnuði. 

 Vægi álversins við Reyðarfjörð mun að öllum líkindum aukast á svæðinu og 

atvinnulífið verða háð starfsemi þess.   
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3. Mannfjöldi og atvinnustig 

Í kjölfar kreppunnar hefur íbúum á Íslandi fækkað um 0,4% á fyrri hluta árs 2010 og er það 

mesta fólksfækkun í 122 ár eða síðan árið 1888 þegar Íslendingar fjölmenntu til Vesturheims.
1
  

 

3.1. Mannfjöldi 

Íbúum á Austurlandi fjölgaði gríðarlega hratt í kjölfar þess að ákveðið var að hefjast handa 

við byggingu virkjunar og álvers. Fram að því hafði íbúum fækkað nokkuð stöðugt árin á 

undan og 10. áratugurinn markaðist af fólksfækkun á Austurlandi eins og svo víða á 

landsbyggðinni. Hafa ber í huga að á línuritinu hér að neðan hefst y – ásinn við 10.000 manns 

frekar en 0 til að sveiflur í fólksfjölda komi skýrar fram.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Mynd 3-1 Fjöldi íbúa á Austurlandi frá 1997 

Íbúum heldur áfram að fækka á Austurlandi og er ekki útséð með það hvenær sú þróun snýst 

aftur við. Það fækkar þó ekki jafnhratt og gerði í kjölfar þess að byggingarframkvæmdum 

lauk og í raun var fyrirséð að mikil fækkun yrði eftir að mestu byggingarframkvæmdum lyki 

                                                           
1
 Mbl.is (2010) 
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því sjálf bygging álversins við Reyðarfjörð skapaði 1.500 störf á meðan álverið sjálft veitir 

tæplega 470 manns vinnu.  

Þróun íbúafjölda á Austurlandi hefur ekki beint verið í takt við þróun á íbúafjölda á Íslandi. 

Greinileg er gríðarleg fjölgun eftir að ákveðið var að byggja álver á Reyðarfirði og virkjun við 

Kárahnjúka og síðan fækkun eftir að mestu byggingarframkvæmdum lýkur.  

Ef skoðuð er þróun íbúafjölda á Austurlandi samanborið við þróun á landsvísu sést þetta 

skýrt: 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Mynd 3-2 Þróun íbúafjölda á Austurlandi borið saman við þróun á landsvísu síðan 1999 

Þessi þróun íbúafjölda á Austurlandi verður fyrst og fremst skýrð með erlendu vinnuafli sem 

vann við byggingarframkvæmdir, bæði við Kárahnjúka og álverið á Reyðarfirði.  Árið 1997 

voru íbúar á Austurlandi 12.397 en 12.451 árið 2009. Fæstir urðu þeir 11.617 árið 2002 og 

miðað við þessa þróun hefur þessi fjölgun að einhverju leyti verið varanleg þótt hún hafi að 

miklu leyti gengið til baka síðan árið 2007 en síðan þá hefur fækkað um tæplega 3.000 manns 

í fjórðungnum. Erfitt er þó að spá fyrir um hver þróunin verður í framtíðinni á Austurlandi en 

ljóst er að álverið veitir 450 manns vinnu næstu áratugina og eitthvað er af afleiddum störfum. 

Þá er atvinnuleysi minnst í Fjarðabyggð í núverandi kreppuástandi og gæti hugsast að eitthvað 

af fólki flytti sig á milli landshluta í leit að öruggara atvinnuumhverfi. Það er þó ljóst að 
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atvinnuleysið, sem við er að etja þessi misserin, er langt frá því sem Íslendingar eiga að 

venjast og má því reikna með að það minnki þegar fram í sækir og þetta ástand jafnist út. 

Erfitt er því að spá fyrir um hver íbúaþróunin á Austurlandi verður þegar fram líða stundir.  

Sé þessi þróun skoðuð eftir kynjum kemur í ljós að fjölgunina má að langstærstum hluta rekja 

til fjölgunar karlmanna á Austurlandi. Sé rýnt nánar í þær tölur kemur í ljós að karlmönnum á 

aldrinum 18 – 45 ára fjölgar um 2.000 á árunum 2003 – 2007 sem er nálægt því tvöföldun en 

sú fjölgun er því sem næst öll gengin til baka árið 2009. Þá eru karlmenn á Austurlandi aðeins 

150 fleiri en þeir voru árið 2003. Á því tímabili sem er til skoðunar höfðu þeir aðeins verið 

færri árið 2002 þegar þeir voru 2.336 talsins. Árið 2009 telja þeir 2.491.  

 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Mynd 3-3 Þróun íbúafjölda á Austurlandi eftir kyni síðan 1999 

Hér sést greinilega að íbúaþróun er jöfn fram til 2003 þegar straumur farandverkamanna flytur 

austur til að starfa við byggingarframkvæmdir. Þeir taka síðan að flytja í miklum mæli frá 

svæðinu eftir að mestu byggingarframkvæmdum lýkur árið 2007 og fækkar þeim um 15% það 

ár og er fækkunin enn í gangi skv. fyrirliggjandi upplýsingum (2010).  

Sé þróun íbúafjölda á landsvísu skoðuð eftir landsvæðum kemur í ljós að áberandi mestu 

sveiflu íbúa er að finna á Austurlandi: 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Mynd 3-4 Þróun íbúafjölda eftir landshlutum síðan 1998 

Nokkuð jöfn fjölgun/fækkun er í flestum landshlutum en Austurland sker sig töluvert úr með 

mikilli fjölgun eftir árið 2003, þegar ákveðið er að virkja, og svo fækkun árið 2006. Mikla 

fjölgun má einnig sjá á Suðurnesjum frá árinu 2004 en mikil uppbygging hefur orðið þar og 

fólk, sem sækir vinnu í höfuðborgina, hefur sest að þar í leit að ódýrara húsnæði en býðst á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Þá dregur mikið úr fækkun á Austurlandi árið 2010 en hún er samt sem áður mest þar á 

landinu á því ári sem verður að teljast áhyggjuefni.  

Til að skoða þróunina betur er gott að skoða íbúaþróun í bæjarkjörnum á miðsvæði 

Austurlands, þ.e. Egilsstöðum og í Fellabæ, á Seyðisfirði og svo í bæjarkjörnum 

Fjarðabyggðar.  
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Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Mynd 3-5 Þróun mannfjölda þéttbýlisstaða á miðsvæði 1998 - 2010 

Á einu ári, 2006, ríflega tvöfaldast íbúafjöldinn á Reyðarfirði, fjölgar um 58% árið eftir og 

tekur síðan að fækka gríðarlega næstu tvö árin. Árið 2010 var þó lítil fækkun á Reyðarfirði 

eða 0,73%. Í þessum bæjarkjörnum var fækkunin að meðaltali 1,73% árið 2010 og mest var 

hún á Stöðvarfirði eða 5,11%. Það skal þó tekið fram að það var fækkun um 12 manns en í 

bæjarkjarna með 223 íbúa þarf ekki marga til að hlutfallið verði hátt. Það skal einnig tekið 

fram að árið 2010 fækkaði í öllum þessum bæjarkjörnum nema á Egilsstöðum  þar sem 

fjölgaði um 0,53% en þar sem Fellabær er tekinn með á línuritinu kemur það fram sem 

fækkun á því svæði þar sem samanlagt fækkaði á Egilsstöðum og í Fellabæ.  

Í rannsóknarriti númer 9, lokaskýrslu rannsóknarrita frá Byggðarannsóknastofnun Íslands 

ásamt fleiri aðilum, þar sem rannsökuð eru samfélagsáhrif álvers- og virkjanaframkvæmda á 

Austurlandi, er tekinn saman flutningsjöfnuður á Austurlandi gagnvart öðrum landshlutum og 

útlöndum, þ.e. hversu margir fluttu til landshlutans frá öðrum landshlutum og hversu margir 

fluttu frá Austurlandi til annarra landshluta og útlanda. 
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Heimild: RHA( 2010) 

Tafla 3-1 Austurland, flutningsjöfnuður gagnvart öðrum landsvæðum og útlöndum, tímabilið 2002 – 2009 

Eins og hér sést gerist það aðeins tvisvar á átta ára tímabili að fleiri Íslendingar flytja til 

Austurlands en frá því. Á þessari töflu má líka greina hvert fólk flytur frá Austurlandi og 

hvaðan það fólk kemur sem flytur á Austurland. Á þessum tíma flytur fólk í þó nokkrum mæli 

á höfuðborgarsvæðið fram til ársins 2009 og má geta sér þess til að þar hafi kreppan sitt að 

segja. Þetta er meira á reiki á öðrum landsvæðum, t.d. flytur fólk frá Vestfjörðum austur á 

land allt þar til árið 2009. Það er líka greinilegt að meginuppistaða fólksflutninga til og frá 

Austurlandi eru útlendingar en mikið var rætt um þjóðerni þeirra sem kæmu til með að flytja 

austur á land til að starfa við framkvæmdir og í álverinu. Burtséð frá því hve skoðun manna er 

á því þá var það gjarnan þannig að stuðningsmenn framkvæmda töluðu um að Íslendingar 

myndu flytja í töluverðum mæli austur til að vinna á meðan andstæðingar töluðu um að ekki 

væri hægt að manna þessa uppsveiflu öðru vísi en að yfirgnæfandi meirihluti starfsmanna 

kæmi erlendis frá.  

Það má einnig lesa úr þessum niðurstöðum að þrátt fyrir þessa gríðarlegu uppsveiflu á 

Austurlandi nær það ekki að keppa við höfuðborgarsvæðið sem heldur áfram að soga til sín 

fólk af Austurlandinu. Einnig draga Suðurnes til sín töluvert af fólki yfir þetta tímabil en 

þangað fluttu allmargir og árið 2004 gerðist það að flutningsjöfnuður varð jákvæður gagnvart 

höfuðborgarsvæðinu, þ.e. fleira fólk flutti til Suðurnesja frá höfuðborgarsvæðinu heldur en 

flutti frá Suðurnesjum til höfuðborgarsvæðisins. Sú þróun ágerðist næstu árin og stóð til ársins 

2008.  
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Til að útskýra þessa flutninga, eða öllu heldur hveru lítið var um að Íslendingar flyttu austur 

til að starfa við byggingarframkvæmdir, leitum við í kenningar vinnumarkaðshagfræðinnar. 

Núvirtum ábata þess að flytja sig um set til að ráða sig í nýja vinnu er lýst með eftirfarandi 

jöfnu: 

    
     

      

 

   

  
 

      

 

   

   

Þar sem: 

    Núvirtur ábati 

    Tekjur í nýju starfi á ári n 

    Tekjur í núverandi starfi á ári n 

   Tími í nýju starfi 

   vaxtastig 

   Ár sem ábati eða kostnaður fellur til 

   Beinn og óbeinn kostnaður af flutningum á ári n 

   Nettó „andlegur“ kostnaður við flutninga, (kostnaður mínus ábati)
2
 

Til þess að yfirvinna þann kostnað sem fylgir flutningum þarf fjárhagslegur ábati af því að 

flytja sig á milli svæða að vera umtalsverður. Á vef Hagstofunnar fást gögn yfir 

meðalatvinnutekjur af aðalstarfi frá 1998 og fram til 2005 en ekki var hægt að fá nýrri gögn 

þar. 

  

                                                           
2
 McConnel, C. (2006) 
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  Alls hbs. 
Utan 
hbs. 

Vestur-
land 

Vest-
firðir 

N- 
vestra 

N- 
eystra 

Austur-
land 

Suður-
land Suðurnes 

1998 1818 1902 1699 1713 1713 1556 1694 1704 1617 1876 

1999 1966 2066 1817 1834 1844 1702 1813 1791 1727 2001 

2000 2133 2265 1929 1965 1912 1789 1915 1914 1840 2138 

2001 2360 2493 2154 2192 2089 1983 2162 2160 2067 2345 

2002 2526 2659 2320 2329 2265 2163 2344 2369 2208 2498 

2003 2639 2795 2391 2401 2301 2237 2402 2446 2298 2575 

2004 2722 2908 2427 2479 2347 2262 2463 2590 2287 2508 

2005 2945 3123 2653 2711 2564 2456 2667 2916 2459 2739 

Meðal 2389 2526 2174 2203 2129 2019 2183 2236 2063 2335 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2011) 

Tafla 3-2 Meðalatvinnutekjur af aðalstarfi eftir landshlutum 

Allt þetta tímabil eru meðalatvinnutekjur lægri á Austurlandi en á höfuðborgarsvæðinu. Hér er 

vitaskuld um meðaltal að ræða og ekki tekið tillit til þátta eins og húsnæðisverðs, vegalengda 

til og frá vinnu og fleiri þátta. Einnig er erfitt að slá tölu á andlega þáttinn, þar geta vegið 

þungt hlutir eins og ættartengsl við svæðið. Þá skal líka haft í huga að á þessum tíma 

blómstraði fjármálastarfsemin á höfuðborgarsvæðinu og voru tekjurnar í þeim geira almennt 

hærri en í iðnaðarstörfum. Þá er líklegt að ófaglærðum bjóðist hærri laun og betri kjör í 

álverinu en í öðrum störfum sem þeim bjóðast annars staðar. Margar af þessum forsendum 

hafa vitaskuld breyst í kjölfar kreppunnar og vega þættir eins og atvinnuleysi þungt. 

Það má þó sjá út frá þessari töflu að hvatinn til að flytja út á land af höfuðborgarsvæðinu var 

ekki ýkja mikill ef horft er til launa. Bæði eru launin lægri á Austurlandi en á 

höfuðborgarsvæðinu og einnig var ljóst að um tímabundna uppsveiflu var að ræða þar sem 

byggingarframkvæmdirnar útheimtu gríðarlegan fjölda starfsmanna í takmarkaðan tíma. Það 

má því ef til vill segja að hlutfall Íslendinga við byggingarframkvæmdir hafi verið ofmetið í 

upphafi miðað við fyrirliggjandi upplýsingar.  

Í rannsóknarritinu eru einnig teknir saman flutningar innan skilgreinds áhrifasvæðis 

framkvæmdanna, þ.e. á milli sveitarfélaga og á milli norðursvæðis, miðsvæðis og 

suðursvæðis. Það áhrifasvæði er stærra en það sem telst til Austurlands í gögnum 
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Hagstofunnar en hluti norðursvæðis er innan þess sem telst til Norðurlands vestra í gögnum 

Hagstofunnar.  

Algengast er þó að fólk, sem flytur frá sveitarfélögum á Austurlandi, flytji út fyrir 

áhrifasvæðið, mest þá til höfuðborgarsvæðisins, en minna er um að fólk flytji á milli 

sveitarfélaga innan Austurlands. Þó má sjá flutninga innan svæðisins. 

 

Heimild: RHA (2010) 

Mynd 3-6 Flutningsjöfnuður milli sveitarfélaga innan landsvæðis 2002 – 2008 

Sjá má að miðsvæðið er meira og minna að soga til sín fólk af norður- og suðursvæði og má 

með nokkurri vissu rekja það til framkvæmdanna.  

Sé þessi flutningsjöfnuður brotinn upp á milli nokkurra sveitarfélaga og svo út fyrir 

landsvæðið sést betur hver þróunin hefur verið.  
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Heimild: RHA (2010) 

Mynd 3-7 Nokkur sveitarfélög á Austurlandi, flutningsjöfnuður gagnvart öðrum sveitarfélögum innan 

Austurlands annars vegar og gagnvart öðrum landsvæðum hins vegar, meðaltal áranna 2006 – 2008 

Sjá má að hvergi eru aðfluttir fleiri en brottfluttir nema á Fljótsdalshéraði. Það skal þó haft í 

huga að hér er aðeins um meðaltal áranna 2006 – 2008 að ræða en á þeim árum minnkuðu 

umsvif framkvæmda verulega þar sem byggingu álversins og virkjunarinnar var að ljúka. 

Þ.a.l. voru verkamenn að flytja burt af svæðinu. Það sem er kannski eftirtektarvert í þessum 

tölum er hve miklir flutningar eru innan landsvæðis til Fljótsdalshéraðs frá öðrum 

sveitarfélögum.  

  

3.2. Nemendaþróun 

Til að glöggva sig betur á þeirri þróun sem er að verða á samsetningu íbúa á svæðinu og af 

hvaða tagi fjölgun/fækkun íbúa á svæðinu er má skoða fjölda nemenda í grunnskólum á 

svæðinu. Þannig má finna vísbendingu um það hvort fjölskyldufólk sé að setjast að á svæðinu. 

Sé þróun á nemendafjölda í grunnskólum á Austurlandi borin saman við þróun á landsvísu 

sést að þróunin fylgir ekki ferlinu á landsvísu og ekki heldur í raun íbúaþróun á Austurlandi: 
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Heimild: Hagstofan (2010) 

Mynd 3-8 Þróun nemendafjölda í grunnskólum frá 1998 

Raunar er það þannig að fjöldi nemenda á árinu 2009 er sá lægsti á því tímabili sem hér er 

skoðað en nemendur voru þá 1.735 talsins. Til samanburðar voru þeir 1.919 árið 2002 áður en 

ákveðið var að hefja framkvæmdir við virkjun og álver. Hafa skal hugfast að á línuritinu hér 

að neðan hefst y – ás við 1.500 nemendur frekar en 0 til að sveiflur skili sér betur.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-9 Fjöldi grunnskólanema á Austurlandi, 1997 – 2009 

Örlítil fjölgun verður 2003 og svo 2006 en annars fækkar grunnskólanemum á Austurlandi. 

Þetta verður að teljast nokkurt áhyggjuefni og umhugsunarinnar virði af hverju þetta er 
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raunin. Byggðastefnan hlýtur að miða að því að fjölga fjölskyldufólki en ekki bara 

karlmönnum á ákveðnum aldri.  

Reyndar hefur grunnskólanemum verið að fækka á Íslandi síðustu 6 árin, þó ekki á sama 

hraða og á Austurlandi, en athyglivert verður að sjá þróun á fjölda grunnskólanema næstu árin 

þar sem talað hefur verið um fjölgun barneigna í kjölfar kreppu.  

Til að skýra enn betur þetta mynstur sem sjá má í þróun íbúafjölda á Austurlandi er hægt að 

bera saman þróun nemendafjölda í grunnskólum og þróun íbúafjölda á Austurlandi síðan 

1998: 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-10 Hlutfallsleg þróun á fjölda grunnskólanema og íbúa á Austurlandi 1998 – 2009 

Það hlýtur að teljast merkilegt að nemendum við grunnskóla á Austurlandi skuli fækka þegar 

framkvæmdir við virkjun og álver hefjast.   

Þegar kemur að leikskólum og framhaldsskólum er myndin ekki eins skýr, meiri sveiflur eru í 

nemendafjölda beggja skólastiga en að meðaltali fjölgar nemum, bæði á leikskólastiginu og 

framhaldsskólastiginu, frá árinu 2000.  

Hér koma þó fram ólíkar vísbendingar, fjölgun leikskólanema er vísbending um að 

fjölskyldufólki sé að fjölga á svæðinu á meðan fækkun í framhaldsskóla gæti verið vísbending 

um að fólk á framhaldsskólaaldri kjósi að fara að vinna í stað þess að sækja sér 
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framhaldsmenntun. Nú gerir fjöldi starfa við álverið ekki kröfu um framhaldsmenntun og því 

gæti ungt fólk á Austurlandi kosið að vinna í stað þess að sækja skóla.  

Ef borin er saman þróun í fjölda framhaldsskólanema á Austurlandi annars vegar og hins 

vegar á landsvísu, utan Austurlands, er ekki hægt að greina með neinni fullvissu áhrif 

byggingarframkvæmda. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-11 Þróun nemendafjölda í framhaldsskólum 2000 – 2009 

Það má þó sjá að nemendum fækkar lítillega 2003 þegar framkvæmdir hefjast en annars er 

erfitt að draga ályktanir út frá þessum ferli með einhverri vissu. Meðalfjölgun 

framhaldsskólanema á þessu tímabili er 2,44% á Austurlandi á meðan þeim fjölgar að 

meðaltali um 2,59% á landsvísu utan Austurlands á sama tíma. Því er fjölgunin örlítið minni á 

Austurlandi. Til samanburðar má nefna að meðaltalsfjölgun á Vestfjörðum er 0,86% á þessu 

tímabili og heildarmeðaltalsfjölgun á landsvísu að Austurlandi meðtöldu er 2,61%. 

Það er því ekki sjáanleg snögg breyting á fjölda framhaldsskólanema á Austurlandi í tengslum 

við framkvæmdir, hvorki fjölgun né fækkun, ef frá er talin fækkun árið sem framkvæmdir 

hefjast en það er örlítið frávik frá þeim ferli sem hefur verið frá 2000, þó ekki afbrigðilegt. 

Það er því ekki að sjá að nemendur hafi í stórum hópum hætt í framhaldsskólum til þess að 

starfa við byggingarframkvæmdir eða í álverinu en eins og fram kom áðan flutti mikill fjöldi 
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ungra karlmanna austur á land yfir framkvæmdatímann og má telja ljóst að þeim fylgdu ekki 

framhaldsskólanemar. 

Sé litið á leikskólana má sjá ákveðinn topp árið 2003 í upphafi framkvæmda en fækkun strax 

ári síðar.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-12 Þróun nemendafjölda í leikskólum 2000 – 2009 

Að meðaltali er fjölgun leikskólanema örlítið minni á Austurlandi en á landinu öllu en á 

Austurlandi er hún 1,14% á meðan nemendum leikskóla fjölgar um 1,40% á landsvísu. Til 

samanburðar fækkar þeim á Vestfjörðum um 2,47% sem verður að teljast þó nokkurt 

áhyggjuefni en þeim fjölgar í öllum öðrum landshlutum, nema á Norðurlandi vestra sé 

Norðurlandi skipt upp, annars er um fjölgun á Norðurlandi að ræða í heild.
3
 

Það hlýtur að vera áhyggjuefni að nemendum í grunnskóla skuli heilt yfir fækka hraðar á 

Austurlandi en á landinu öllu yfir mesta uppgangstímann og leikskóla- og 

framhaldsskólanemum ekki fjölga af sama hraða og á landsvísu sem bendir til þess að 

fjölskyldufólk sé ekki að setjast að á Austurlandi.  

Það má því draga þá ályktun, út frá þeim gögnum sem liggja fyrir, að fjölgunin mikla á 

Austurlandi hafi fyrst og fremst verið karlkyns verkamenn sem fluttu aftur unnvörpum frá 

                                                           
3
 Hagstofa Íslands (2010) 
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svæðinu. Í árslok 2010 var fólksfjöldi á Austurlandi kominn niður í það gildi sem hann var 

árið 1997.   

 

3.3. Atvinnustig 

Þróun atvinnustigs hefur að mestu verið svipuð út um allt land síðustu áratugina.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-13 Atvinnuleysi á Íslandi í prósentum 1980 – 2009 

Sjá má að Suðurnesin verða hvað verst úti í kjölfar hrunsins haustið 2008 og þar á eftir 

höfuðborgarsvæðið.  

Margt útskýrir þennan mun á umfangi kreppunnar eftir svæðum. Við hrunið lækkaði krónan 

mikið í verði gagnvart öðrum gjaldmiðlum sem kemur sér illa fyrir innflutning en vel fyrir 

útflutningsgreinar. Framleiðsla á útflutningsvörum fer að mestu leyti fram á landsbyggðinni.  

Bankaþjónusta og innflutningur eru hins vegar að mestu staðsett á höfuðborgarsvæðinu en 

þessar tvær greinar fóru verulega illa út úr hruninu.  
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Þá koma Vestfirðirnir best út í kjölfar kreppunnar og eins og kom fram hér að ofan fjölgaði 

fólki þar lítillega eftir hrun en það var í fyrsta sinn sem fólki fjölgaði þar í um 10 ár.  

Sé atvinnuleysi á Austurlandi borið saman við landsmeðaltal sést hvernig Austurland gekk í 

takt við landið en skildi sig síðan örlítið frá þegar framkvæmdir við Kárahnjúka hófust. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 3-14 Atvinnuleysi í prósentum á Austurlandi miðað við landsmeðaltal 

Þó að atvinnuleysi hafi verið með því minnsta á Austurlandi í kjölfar kreppunnar og sé enn 

með því minnsta sem þekkist á landinu virðist útlitið versna fyrir komandi misseri. Þannig 

hefur verið greint frá því í fréttum að samkvæmt tölum Vinnumálastofnunnar hafi 

atvinnuleysi minnkað um  9% á landinu öllu á árinu 2010 en á sama tíma hafi það aukist um 

18% á Austurlandi.
4
 Þá er reiknað með að veturinn 2010 – 2011 verði erfiður á Austurlandi í 

þessum skilningi þar sem fá verkefni séu framundan til að snúa þessari þróun við.  

Það var alveg viðbúið að atvinnuleysi minnkaði í kjölfar þess að framkvæmdir hófust við 

byggingu virkjunar og álvers. Í raun var skortur á vinnuafli á Austurlandi á 

byggingartímanum. Starfsfólk kom í miklum mæli erlendis frá og reiknað er með að þátttaka 

                                                           
4
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erlends vinnuafls hafi verið um 80% að jafnaði á meðan á framkvæmdum stóð.
5
 Þetta hlutfall 

er töluvert hærra en spár höfðu gert ráð fyrir. Þó má segja að þetta hlutfall hafi ekki komið á 

óvart þar sem mikil þensla var á landinu öllu á meðan á framkvæmdatímanum stóð og fjölgaði 

erlendu vinnuafli alls staðar á landinu á þessum tíma. Því má telja eðlilegt að ekki hafi margir 

Íslendingar flutt sig um set innanlands til að vinna við framkvæmdirnar á meðan næga vinnu 

var að hafa á þeim stað þar sem þeir voru búsettir fyrir.  

 

Heimild: RHA (2010) 

Mynd 3-15 Erlendir ríkisborgarar eftir svæðum 1. janúar 2002 – 2009, hlutfall af heildaríbúafjölda 

Hér eru skoðuð skilgreind svæði úr skýrslu Byggðarannsóknastofnunar Íslands og fleiri aðila 

en þar nær norðursvæði allt til Húsavíkur, miðsvæði er Fljótsdalshérað og firðir suður til 

Stöðvarfjarðar og suðursvæði nær vestur fyrir Höfn í Hornafirði. Áhrifasvæðið er summa 

þessara þriggja svæða.  

Hér kemur skýrt fram að erlendu vinnuafli er að fjölga á landsvísu allt til ársins 2009 en því 

tekur að fækka umtalsvert á miðsvæði strax árið 2007. Merkilegt verður í raun að teljast að 

erlendu vinnuafli heldur áfram að fjölga á norður- og suðursvæði þrátt fyrir að því taki að 

fækka á miðsvæði. Það gefur vísbendingu um hversu staðbundin áhrif framkvæmdanna í raun 

eru og að þau skila sér ekki um allt skilgreint áhrifasvæði.  

  

                                                           
5
 Hjalti Jóhannesson (2010) 
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4. Fasteignamarkaðurinn 

Á Íslandi er óvenju algengt að fólk kaupi húsnæði fremur en að það leigi það og er 

leigumarkaður á Íslandi smár í alþjóðlegum samanburði. Húsnæðisverð er reiknað inn í 

vísitölu neysluverðs og velta kaupsamninga eltir hagsveiflur. 

 

Heimild: Fasteignamat ríkisins (2010) 

Mynd 4-1 Velta og fjöldi kaupsamninga í fasteignaviðskiptum 1990 – 2009 

Áhrif „.com“ kreppunnar svokölluðu um aldamótin 2000 og síðan aftur hrun á 

fasteignamarkaði árið 2008 en þá minnkaði velta á landsvísu um 60% og svo 41% árið 2009.

  

4.1. Verðþróun 

Verð hefur víðast hvar á landinu þróast með svipuðum hætti þó að fasteignir á landsbyggðinni 

séu heilt yfir mun ódýrari en á höfuðborgarsvæðinu. Raunar má sjá verð á fasteignum lækka 

eftir því sem fjær dregur Reykjavík og hefur fasteignaverð verið lægst á Austurlandi og 

Vestfjörðum, þetta hlutfall breyttist þó árið 2003 í kjölfar þess að ráðist var í framkvæmdir á 

Austurlandi. 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 4-2 Meðalkaupverð pr. fermetra (í þúsundum króna) 

Hér sést mikill verðmunur á fasteignum á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og utan þess hins 

vegar. Einnig sést skýrt að fasteignir eru lægstar í verði á Austurlandi og Vestfjörðum en árið 

2003 tekur Austurlandið stökk og fer upp fyrir Vestfirði og einnig Vesturland í verði. Hátt 

verð á Norðurlandi vekur nokkra athygli en það skýrist fyrst og fremst af háu fasteignaverði á 

Akureyri. Athygli skal þó vakin á því að hér er um nafnverð að ræða.  

 

 

Heimild: Fasteignamat ríkisins (2010) 

Mynd 4-3 Meðalverð pr. fermetra í bæjarkjörnum á Norðurlandi árið 2008 
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Fasteignaverð á Akureyri er þrefalt hærra en í Ólafsvík. Akureyri er einnig fjölmennasta 

byggðin norðan heiða, og raunar þriðji stærsti bær landsins, og er því ráðandi á norðlenskum 

fasteignamarkaði.  

En verðþróun í krónum talið gefur ekki raunhæfustu myndina af því hvernig verðþróun hefur 

verið á fasteignamarkaði hér á landi. Gagnlegt er að skoða hlutfallslega verðbreytingu á milli 

ára, skipt á milli landshluta. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 4-4 Hlutfallsleg verðþróun fasteigna frá 1992 eftir landshlutum 

Þó að þessi mynd sé nokkuð ruglingsleg á að líta í fyrstu má greina að verðþróun helst nokkuð 

í hendur á milli landshluta fyrir utan afgerandi topp á Austurlandi árið 2003, árið sem ákveðið 

er að hefja byggingarframkvæmdir þar.  

Verðbreytingar árið 2008 eru þó töluvert mismunandi á milli landshluta, allt frá því að vera 

lækkun á Vestfjörðum yfir í nálægt 80% hækkun á Reykjanesi en gríðarlega mikið hefur verið 

byggt þar undanfarið. Einnig hækkar verð á fasteignum hvergi árið 2009 nema á Vestfjörðum. 

Almenna línan er þó sú að íbúðarhúsnæði hækkar að nafnvirði víðast hvar um landið yfir 

þennan tíma, allt fram til ársins 2009.  

Til að að fá skýrari mynd af þróuninni á Austurlandi er gagnlegt að bera hana saman við 

landsmeðaltal. 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 4-5 Hlutfallsleg verðþróun fasteigna frá 1992 á Austurlandi borin saman við landsmeðaltal 

Hér sést greinilega hvernig þróunin á Austurlandi helst algerlega í hendur við landsmeðaltalið 

fyrir utan árin 2003 og 2004 þegar ákveðið er að fara í framkvæmdir og hafist handa við þær. 

Fasteignaverð nær því tvöfaldast á einu ári, árið 2003. Það skal tekið fram að á þessu línuriti 

er Austurlandi sleppt í útreikningum á landsmeðaltalinu svo verðþróunin þar hefur ekki áhrif á 

landsmeðaltalslínuna. Því sést enn betur að fasteignaverð á Austurlandi hreyfist algerlega í 

takt við landið undir venjulegum kringumstæðum.  

Það vekur þó athygli að fasteignamarkaður á Austurlandi virðist ætla að jafna sig á sama 

hraða og annars staðar á landinu. Það er þó enn of snemmt að segja til um slíkt með einhverri 

fullvissu. Það verður að taka tillit til þess að Íbúðalánasjóður leysti til sín fjölda íbúða í eigu 

Fasteignafélags Austurlands eftir að það félag varð gjaldþrota. Var um að ræða fjórar blokkir 

á Reyðarfirði (Fjarðabyggð) og þrjár á Egilsstöðum (Fljótsdalshéraði).
6
  

Skipt eftir sveitarfélögum á Austurlandi er fasteignaverð töluvert ójafnt og virðist að hátt verð 

fasteigna hafi ekki smitast út fyrir bæjarkjarnana Reyðarfjörð og Egilsstaði. Þannig var 

fasteignaverð á fermetra nálægt því þrefalt hærra á Egilsstöðum en á Seyðisfirði árið 2008. 

                                                           
6
 Pressan.is (2010) 
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Heimild: Fasteignamat ríkisins (2010). 

Mynd 4-6 Meðalverð pr. fermetra í bæjarkjörnum á Austurlandi árið 2008 

Athyglivert verður að teljast hið mjög svo lága fasteignaverð á Seyðisfirði en einungis 28 km 

eru frá Egilsstöðum yfir á Seyðisfjörð. Einnig er fasteignaverð hærra í Neskaupsstað en á 

Eskifirði þó að lengra sé frá álverinu til Neskaupsstaðar en til Eskifjarðar. Má ætla að þar hafi 

áhrif sú þjónusta sem þar er í boði, þ.e. sjúkrahúsið (Fjórðungssjúkrahúsið á Austurlandi), 

framhaldsskóli o.s.frv.  

Þar sem álver Alcoa Fjarðaráls er gríðarstór vinnustaður samanborið við aðra vinnustaði á 

svæðinu má leiða að því líkur að búseta starfsmanna spili inn á fasteignamarkaðinn og einnig 

má líta á búsetu starfsmanna sem vísbendingu um eftirspurn á fasteignamarkaði innan 

fjórðungsins. Í rannsóknarriti RHA var hlutfallsleg dreifing á lögheimili starfsmanna álversins 

á milli bæjarkjarna skoðuð. 
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Heimild: RHA (2010) 

Tafla 4-1 Hlutfallsleg dreifing lögheimila 417 starfsmanna Alcoa Fjarðaáls á Austurlandi í lok desember 2009, 

greind eftir kyni 

Ríflega 50% starfsmanna eru búsett annaðhvort á Reyðarfirði eða Egilsstöðum. Það verður þó 

að teljast eftirtektarverðast hve fáir eru búsettir á Eskifirði sem er einungis 16 km frá 

Reyðarfirði og er álverið staðsett austan við Búðareyri (bæjarkjarnann við Reyðarfjörð) og því 

styttra en 16 km þangað frá Eskifirði. Þó kjósa fleiri starfsmenn að búa á Egilsstöðum sem er í 

33 km fjarlægð frá Reyðarfirði. Einnig er athyglivert hve stór hluti kýs að búa í Neskaupsstað 

sem er í 39 km fjarlægð frá Reyðarfirði og þarf að fara veginn um Oddskarð, sem er oft 

erfiður yfirferðar á vetrum, liggur hátt og er brattur á köflum.
7
 

Það verður að teljast líklegasta skýringin að bæði Egilsstaðir og Neskaupsstaður eru stærri 

bæjarkjarnar en Eskifjörður og bjóða upp á betri opinbera þjónustu. Þannig eru 

framhaldsskólar á báðum stöðum, í Neskaupsstað er sjúkrahús (Fjórðungssjúkrahúsið á 

Austurlandi) og á Egilsstöðum er heilsugæsla og meira úrval verslana og þjónustu en víðast 

hvar annars staðar á Austurlandi.  

 

  

 

                                                           
7
 Vegagerðin, 2010  
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4.2. Nýbyggingar og auðar íbúðir 

Til að greina hvaða áhrif sprenging í byggingu nýs íbúðarhúsnæðis hefur haft á 

fasteignamarkað er gagnlegt að skoða hversu margar íbúðir standa auðar. Einnig er 

leigumarkaður í Fjarðabyggð með nokkuð sérstökum hætti og gagnlegt er að rýna í tölur yfir 

hvernig hann er samsettur til að glöggva sig á því.  

Í febrúar 2010 var þar sem tekið var saman yfirlit yfir fjölda auðra íbúða og íbúða í útleigu í 

Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði.  

 

Heimild: Íbúðalánasjóður (2010) 

Tafla 4-2 Fjöldi auðra og leiguíbúða í Fjarðabyggð og á Fljótsdalshéraði 

Póstnúmerin 700 og 701 eru Fljótsdalshérað, 701 fyrir dreifbýlið utan Egilsstaða. 730 er 

Reyðarfjörður á meðan hin gilda fyrir aðra bæjarkjarna innan Fjarðabyggðar, þ.e. 

Neskaupsstað, Eskifjörð, Fáskrúðsfjörð og Stöðvarfjörð.  

Sjá má að yfirgnæfandi fjöldi þeirra íbúða sem eru annaðhvort auðar eða í útleigu er staðsettur 

á Egilsstöðum og í Fjarðabyggð. Auk þess kemur fram í skýrslunni að flestar eignanna eru 

byggðar árið 2003 eða síðar. Einnig verður að teljast athyglivert að fleiri íbúðir eru í útleigu 

en auðar á Reyðarfirði á meðan þessu er öfugt farið á Egilsstöðum. Það sem getur útskýrt 

þetta er að Alcoa Fjarðarál hefur boðist til að útvega nýjum starfsmönnum þak yfir höfuðið og 

þá í formi leiguíbúðar á Reyðarfirði. Raunar hafa fasteignasalar á Austurlandi talað um að 
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Alcoa sé með þessu að skekkja leigumarkaðinn á Austurlandi og hafi haldið leiguverði á 

Reyðarfirði yfir markaðsverði.
8
  

Þetta þýðir raunar að 6,4% alls íbúðarhúsnæðis í sveitarfélögunum standa auð og sé þetta 

reiknað bara fyrir póstnúmer 700 og 730 verður hlutfallið enn hærra.  

Tekið var saman byggingarár og tegund auðra íbúða, skipt upp eftir póstnúmerum á svæðinu. 

 

Heimild: Íbúðalánasjóður (2010) 

Tafla 4-3 Byggingarár og tegund auðra íbúða á Fljótsdalshéraði og í Fjarðabyggð 

102 af 103 íbúðum á Egilsstöðum eru byggðar 2003 eða síðar og 77 af 103 eru í fjölbýli og 15 

í rað- eða parhúsi. Örlítið lægra hlutfall á Reyðarfirði er byggt 2003 eða síðar eða 68 íbúðir af 

73 en það er samt gríðarlega hátt hlutfall. Óhætt hlýtur að vera að draga þá ályktun að hér sé 

um að ræða íbúðir sem verktakar byggðu þegar fasteignamarkaðurinn tók við sér í kjölfar þess 

að ákvörðun var tekin um byggingu álvers og virkjunar enda rúmlega fimmfaldaðist fjöldi 

nýbygginga árið 2002 frá árinu áður eftir að ljóst var að farið yrði út í framkvæmdirnar. Það 

var þó ekki mesta fjölgunin, nema hlutfallslega, þar sem einungis 5 nýbyggingar eru skráðar á 

Austurlandi árið 2001 en 31 árið 2002. Byggingaverktakar fóru á flug í framhaldinu, árið 

2003 var ráðist í gerð 34 nýrra bygginga, 104 árið 2004, 124 árið 2005 og 236 árið 2006. Eftir 

það fór að dragast verulega saman og eru einungis skráðar 9 nýbyggingar árið 2009.
9
 Þetta eru 

allt saman byggingar á íbúðarhúsnæði. 

                                                           
8
 Þórður Ingi Guðmundsson (2008) 

9
 Fasteignamat ríkisins (2010) 
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Heimild: Fasteignamat ríkisins (2010) 

Mynd 4-7 Fjöldi nýbygginga á Austurlandi frá 1994, íbúðarhúsnæði 

Þróunin er í nokkru jafnvægi fram til ársins 2003 og má í raun greina hér sama feril og í 

fasteignaverði sem þarf ekki að koma á óvart þar sem framboð íbúðarhúsnæðis ræðst af verði. 

Spurningin, sem staðið er frammi fyrir nú eftir að öllum framkvæmdum er lokið, er hvort 

fjöldi nýbygginga leiti aftur í sama jafnvægi og fyrr en þó verður að teljast líklegt að 

byggingariðnaðurinn taki síðar við sér á Austurlandi en annars staðar á landinu vegna þess 

gífurlega fjölda auðra íbúða sem þar stendur. Þó skal tekið tillit til þess að autt íbúðarhúsnæði 

er fremur einsleitt. 

Eins og áður kom fram er að stærstum hluta um að ræða íbúðir í fjölbýli og jafnframt eru 

flestar íbúðirnar á bilinu 81 – 120m
2 

og yfirgnæfandi meirihluti þeirra undir 121m
2
.
10

 

Nokkuð erfitt er að bera saman hlutfallsfjölgun á milli landsfjórðunga aftur í tímann. Þegar 

um svona litlar byggingarframkvæmdir er að ræða þýðir fjölgun um nokkur hús gríðarlega 

fjölgun hlutfallslega. Þannig voru byggð 5 ný íbúðarhús á Austurlandi árið 2001 og 31 árið 

eftir. Þetta þýðir rúmlega fimmföldun ætli maður sér að sýna hlutfallslega aukningu á 

nýbyggingum.  

Önnur leið til að fá samanburð við aðra landshluta er að skoða landshluta þar sem fjöldi 

nýbygginga var svipaður á 10. áratugnum.  

                                                           
10

 Íbúðalánasjóður (2010) 
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Heimild: Fasteignamat ríkisins (2010) 

Mynd 4-8 Fjöldi nýbygginga í nokkrum landshlutum 1994 – 2009 

Hér sést að borið saman við þessi svæði er sprengingin í nýbyggingum á Austurlandi ef til vill 

ekki svo öfgafull en höggið í kjölfar kreppunnar virðist koma harðar niður á Austurlandi 

miðað við þennan samanburð. Þannig voru skráð 9 nýbyggð íbúðarhúsnæði á Austurlandi árið 

2009 en rúmlega 70 í öllum hinum samanburðarsvæðunum, utan Vestfjarða þar sem engin 

sprenging varð í nýbyggingum síðustu árin.  

Þessi samanburður getur þó virkað blekkjandi og þarf að skoða fleiri þætti til að átta sig á 

hvort um öfgafulla sprengingu í nýbyggingum var að ræða eða ekki. 

Í fyrsta lagi var sáralítið byggt á Austurlandi á árunum fyrir 2002 en fjöldi nýbygginga var í 

nokkru jafnvægi þótt lítið væri byggt en meðaltal nýbyggðra íbúðarhúsa á árunum 1994 – 

2002 var 15,5 á Austurlandi. Á árinu 2006 voru nýbyggingarnar 236 og meðaltal áranna 2004 

– 2007 var 160,5. Árið 2009 voru þær 9. 

Í öðru lagi var spáð fyrir um fjölgun íbúa á svæðinu og reynt að meta þörfina á íbúðarhúsnæði 

á svæðinu í skýrslu Jóns Þorvalds Heiðarssonar; „Íbúafjöldi og þörf á íbúðarhúsnæði á 

Austurlandi 2008“ en sú skýrsla kom út árið 2005.  

Í þeirri skýrslu var gert ráð fyrir að þörfin á nýju íbúðarhúsnæði yrði um 75.000 m
2
 umfram 

það sem það var árið 2002, miðað við fjölgun upp á 1.764 íbúa vegna álversins. Þetta þýddi 

0

100

200

300

400

500

600

Austurland

Reykjanes

Vesturland

Vestfirðir

Suðurland



39 

byggingu u.þ.b. 600 nýrra íbúða miðað við meðalfermetrafjölda á hvern íbúa og vöxt í 

meðalfermetrafjölda á hvern íbúa sem var um 1,2% á ári og var meðalfermetrafjöldi á íbúa 

þ.a.l. 48,7 m
2
 árið 2008.

11
 

Það er óhætt að segja að ekki var farið eftir þessari spá. 

Árið 2006 hafði íbúðarhúsnæði á miðsvæði áhrifasvæðis framkvæmdanna stækkað um 92.000 

m
2
 frá árinu 2002 og árið 2008 hafði það stækkað um 135.000 m

2
 frá árinu 2002. 

Mannfjöldinn á miðsvæðinu hafði þá aukist um 1.687 frá 2002 – 2008 sem er örlítið lægri tala 

en Jón Þorvaldur hafði gert ráð fyrir í sinni skýrslu en jafnvel þótt fjölgunin hefði verið sú 

sama og Jón Þorvaldur gerði ráð fyrir var byggt nálægt því tvöfalt meira af íbúðarhúsnæði en 

hann reiknaði með að þyrfti.
12

 

Ef gert er ráð fyrir að hver fermetri af nýju íbúðarhúsnæði kosti 100.000 krónur er þetta 

fjárfesting upp á 13 milljarða á miðsvæðinu á 6 ára tímabili.
13

  

Í ljósi þess hversu gríðarlega mikið var byggt umfram það sem talið var að þyrfti, og reyndist 

nokkuð nærri lagi, hlýtur sú spurning að vakna hvernig á því stendur að svona fór. Ábyrgðin 

hlýtur að liggja að einhverju leyti hjá sveitarfélögunum sem skipuleggja svæði undir 

íbúðabyggð og veita byggingaleyfi en einnig hlýtur einhver ábyrgð að liggja hjá 

Íbúðalánasjóði sem situr núna uppi með tómar blokkir, bæði á Egilsstöðum og Reyðarfirði.  

 

  

                                                           
11

 Jón Þorvaldur Heiðarsson (2005) 
12

 Hjalti Jóhannesson (2010) 
13

 Hjalti Jóhannesson (2010) 
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5. Annar iðnaður og þjónusta, hagvöxtur á svæðinu 

Hagfræðikenningar segja okkur að innkoma eins iðnaðar, svo sem við það að nýjar auðlindir 

uppgvötast, geti rutt annarri starfsemi í burtu af svæðinu. Í samanburði við þá starfsemi sem 

fyrir er á Austurlandi er álverið á Reyðarfirði gríðarlega stór vinnustaður og þjónusta við 

álverið umfangsmikil á svæðinu. Ákveðnar vísbendingar komu fram strax þegar framkvæmdir 

hófust um að önnur starfsemi á Austurlandi ætti í erfiðleikum með að keppa við 

byggingaverktaka og álverið um starfsfólk. Þannig komu t.d. fréttir af því að erfiðlega gengi 

að manna stöður kennara á Austfjörðum með sérmenntuðu starfsfólki.
14

  

Raunar geta þessi ruðningsáhrif átt sér stað á landsvísu þegar um svo stóra framkvæmd er að 

ræða og má þá skoða áhrif á gengi og aðra starfsemi með tilliti til Hollensku veikinnar (e. 

Dutch Disease). 

Hollenska veikin er nefnd svo eftir þeim hagrænu afleiðingum sem fundur gasauðlinda í 

Norðursjó hafði í för með sér fyrir hollenska hagkerfið.  

Einkennin lýsa sér þannig að við það að ný auðlind finnst styrkist gjaldmiðill hagkerfisins og 

þar með veikist samkeppnisstaða útflutningsgreina. Hagkerfinu er þannig skipt upp í þrjá 

hluta. Í fyrsta lagi stækkandi útflutning, í öðru lagi staðnaðan útflutning og í þriðja lagi þann 

hluta sem sér heimamarkaði fyrir vörum og þjónustu. Þegar Hollenska veikin grípur hagkerfi 

er hætta á að fyrsti og þriðji hluti ryðji öðrum hluta í burtu. En hvernig? 

Oft hefur verið tekið sem dæmi að í landi finnist olíuauðlindir. Við það hækka tekjur 

þjóðarinnar til að byrja með þar sem erlendur gjaldeyrir flæðir inn í landið en síðan er þessum 

gjaldeyri breytt í innlendan gjaldeyri sem síðan er eytt á heimamarkaði. Í hagkerfi með 

fljótandi gjaldmiðil gerist það næst að gjaldmiðillinn styrkist, hækkar að verðgildi gagnvart 

öðrum gjaldmiðlum, sem aftur veikir stöðu útflutningsfyrirtækja sem voru fyrir á landinu og 

minnkar þann hluta hagkerfisins, þ.e. hluta tvö.
15

 

Þessi áhrif þurfa í raun ekki að vera alvarlegt vandamál ef framleiðsluaukningin í hagkerfinu 

er varanleg, þá verður einfaldlega áherslubreyting í því sem er framleitt og í landinu er farið 

að framleiða vöru sem hentar betur, þ.e. eitthvað er framleitt sem er hagkvæmara en það sem 

áður var framleitt.  

                                                           
14

 Þórður Ingi Guðmundsson (2008) 
15

 Ebrahim-zadeh, Christine (2003) 
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En í tilfelli Íslands stafaði innstreymi fjármagns af því að bygging Kárahnjúkavirkjunar var 

fjármögnuð með erlendu lánsfé sem streymdi hingað til lands og til verktakafyrirtækja og 

annarra aðila á innlendum markaði. Einnig spilaði inn í að á sama tíma var byggt upp íbúðar- 

og iðnaðarhúsnæði í meira magni og af meiri hraða en áður hafði sést og það hélt uppi 

hagvexti hér á landi. Ástæður þess má m.a. rekja til aukins aðgangs að lánsfé þegar 

einkareknu bankarnir komu inn á markað með lán til húsnæðiskaupa.
16

 Við það má segja að 

sömu áhrifa hafi gætt og með fjármögnun Kárahnjúkavirkjunar.  

Eftir að byggingu Kárahnjúkavirkjunar og álvers við Reyðarfjörð lauk má segja að 

þjóðarframleiðsla hafi skroppið saman og hafi byggingarframkvæmdir rutt út öðrum 

innflutningsgreinum, líkt og Hollenska veikin lýsir er viðbótin við þjóðarframleiðsluna minni 

en nemur framleiðslu álversins.  

 

5.1. Ruðningsáhrif 

Hægt er að rýna í ýmsar tölur í leit að vísbendingum um það hvort óskyld starfsemi hafi 

hrökklast burt af svæðinu undan álverinu. Skoðanakannanir og talnasöfnun í rannsókn á 

samfélagsáhrifum framkvæmdanna gefa vissa vísbendingu um ruðningsáhrif á svæðinu, þ.e. 

hvort framkvæmdirnar hafi rutt út öðrum óskyldum atvinnugreinum.  

Þá var einnig unnin skýrsla fyrir Byggðastofnun af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands þar sem 

hagvöxtur var greindur eftir landshlutum. 

                                                           
16
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Heimild: RHA(2010) 

Mynd 5-1 Fjöldi nýskráðra hlutafélaga og einkahlutafélaga 2002 – 2008 og fjöldi gjaldþrota fyrirtækja á sama 

tímabili, Austurland 

Útskýringin á fjölda nýskráðra félaga árið 2002 liggur í því að margir landsmenn fóru í það að 

skrá rekstur sinn sem einkahlutafélag til að geta borgað lægri skatta. Fjöldi nýskráninga er 

nokkuð stöðugur yfir framkvæmdatímann en undir lokin (2008) fækkar þeim allverulega en 

þá var farið að syrta í álinn víða og er þróunin yfir landið svipuð og hér sést.  

Fjöldi gjaldþrota nær hámarki 2006 og voru þá meira en tvöfalt fleiri en t.d. árið 2004 en þá 

voru þau 13 talsins á móti 34 árið 2006. Þegar fjöldi gjaldþrota náði hámarki urðu flest þeirra 

í byggingariðnaði og mannvirkjagerð, 10 talsins, en um það var rætt að verktakar hefðu sumir 

hverjir farið heldur geyst af stað og þá helst smærri verktakar. Það skal líka tekið fram að hér 

eru einungis talin þau fyrirtæki sem skráð voru á Austurlandi en fyrirtæki annars staðar að af 

landinu, sem störfuðu við framkvæmdirnar á Austurlandi, fóru einnig á hausinn s.s. 

Slippstöðin og Arnarfell á Akureyri.
17

 

Það var vitað mál frá upphafi að þessar miklu framkvæmdir myndu hafa áhrif á aðrar 

atvinnugreinar á svæðinu og að einhver störf myndu leggjast af í samkeppninni um vinnuafl. 

Mörg hundruð störf myndast í álverinu og í tengslum við það og er óhjákvæmilegt að „verri“ 

störf hverfi þegar nýr vinnustaður mætir á svæðið og býður betri kaup og kjör.  
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Það fylgir því þó alltaf mikil óvissa að reikna út ruðningsáhrifin, hve mikil þau eru og hve 

mörg störf, sem lögðust af á tímabilinu 2002 – 2008, hefðu hvort sem er lagst af vegna 

breytinga, tækniframfara og annarra þátta. 

Þessi ruðningsáhrif þurfa heldur ekki að vera slæm eins og áður hefur komið fram. Þau geta 

verið eðlilegur hluti af efnahagsþróun. Ef það kemur á daginn að ríki stendur sig betur við að 

framleiða eitthvað annað en það hefur einbeitt sér að áður er eðlilegt að það hefji framleiðslu 

á þeim þætti sem betur gengur að framleiða, geti framleitt með minni fórnarkostnaði en það 

sem framleitt var áður.  

Árið 2002 reyndi Nýsir að meta hver ruðningsáhrif álversins yrðu á svæðinu og sló á að þau 

myndu verða um 0,2. Þ.e. á móti hverju starfi sem skapaðist í álverinu myndu 0,2 störf hverfa. 

Þessi tala var þó talin mjög óviss.
18

 

Þegar leitast er við að greina ruðningsáhrif þarf þó að horfa á rétta þætti. Ólíklegt verður að 

teljast að störfum fækki í t.d. þjónustu eða opinbera geiranum, svo sem við kennslu, því slík 

störf eru háð fólksfjölda á staðnum. Þau störf sem eru í „hættu“ eru í grunnatvinnuvegum; 

framleiðslu svo sem landbúnaði og fiskvinnslu. Þau störf eru ekki háð fólksfjölda á svæðinu 

og eru afurðir að mestu fluttar í burtu.  

Til að meta ruðningsáhrifin þarf einnig að hafa eitthvað til samanburðar, þ.e. hver hefði 

þróunin í fólksfjölda og iðnaði orðið ef ekki hefði komið til þessara framkvæmda, allt er þetta 

mikilli óvissu háð. 

Þó var reynt að meta þróunina með eða án framkvæmda árið 2005 í riti sem Jón Þorvaldur 

Heiðarsson vann fyrir Byggðarannsóknarstofnun Íslands. Þar var reynt að meta hver 

íbúafjöldi og þörf á íbúðarhúsnæði yrði árið 2008. 

Niðurstaðan úr þeirri skýrslu var í stuttu máli sú að álverið myndi ryðja í burtu 95 störfum 

sem fyrir voru á svæðinu eða 0,2*475, var s.s. miðað við 20% ruðningsáhrif. Einnig var gert 

ráð fyrir að fækkun starfa á svæðinu yrði með svipuðum hætti og hafði verið árin á undan og 

almenn þróun hefði orðið þess valdandi að 288 störf hyrfu af svæðinu. Því var niðurstaðan sú 

að 383 störf myndu hverfa af svæðinu miðað við þessar forsendur.
19
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Heimild: RHA (2005) 

Tafla 5-1 . Spá um fækkun starfa í öðrum atvinnugreinum vegna ruðningsáhrifa 

En stóðst þessi spá? 

Í stuttu máli er ómögulegt að segja til um það. Reynt hefur verið að telja saman þann fjölda 

starfa sem lagðist af á tímabilinu 2002 – 2008 og eru niðurstöðurnar gríðarlega mismunandi, 

allt frá því að vera 280 störf á Austurlandi upp í 400, bara í Fjarðabyggð.
20

  

Það má þó ljóst vera að störfum í fiskvinnslu fækkaði mikið á svæðinu á þessum tíma. 

Landvinnslu var lokað á Stöðvarfirði og Eskifirði og rækjuvinnslu á Eskifirði. Deilan snýst 

um hvort þessi störf hefðu lagst af hvort sem álverið hefði verið byggt eða ekki. Við vinnslu 

rannsóknarrits Byggðarannsóknarseturs var rætt við fólk og sveitarstjórnarmenn á svæðinu og 

flestir, ef ekki allir, voru á einu máli um að þessi störf hefðu lagst af hvort sem er en auðvitað 

er ómögulegt að segja til um það með fullri vissu. Það má þó giska á að tilkoma álversins hafi 

flýtt fyrir þessari þróun. Með tilkomu álversins gátu starfsmenn fært sig úr fiskvinnslu yfir til 

álversins og tengdra verkefna og þar með gátu aðilar í fiskvinnslu farið út í 

hagræðingaraðgerðir sem þeir hefðu gripið til seinna en frestað þeim vegna þrýstings frá 

stjórnvöldum um að halda störfum á svæðinu.  

Mest hefur verið horft á fiskvinnslu við að greina ruðningsáhrif enda eru aðrar greinar háðari 

íbúafjölda, t.d. verslun og þjónusta hins opinbera og væri óeðlilegt ef fækkaði í þeim greinum 

þegar fjölgar á svæðinu. Fiskvinnsla hafði verið á stöðugu undanhaldi áður en framkvæmdir 

hófust á svæðinu, þ.e. hagræðing og tækniframfarir fækkuðu störfum í greininni og þessi 

þróun hélt áfram eftir að framkvæmdir hófust.  
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Miðað við þær reikniaðferðir sem Jón Þorvaldur notaðist við í sinni skýrslu og ef stuðst er við 

þær forsendur sem þar voru notaðar hefði íbúum fækkað um 530 á árunum 2002 – 2008 ef 

ekkert álver hefði verið byggt og störfum í fiskvinnslu hefði fækkað um 144. Ef sett er inn í 

það líkan sem Jón Þorvaldur studdist við að störfum í fiskvinnslu hefði fækkað um 250, eins 

og margt bendir til að hefði gerst þótt ekki hefði verið farið í álversframkvæmdir, spáir líkanið 

fyrir um töluvert meiri fækkun á Austurlandi eða um 1.200 manns.
21

 

Allt eru þetta þó vangaveltur sem ómögulegt er að segja til um með fullri vissu. Til að geta sér 

betur til um mögulega þróun er gagnlegt að skoða hagvöxt á svæðinu og þróun í öðrum 

atvinnugreinum á svæðinu, borið saman við þróun í sömu atvinnugreinum á öðrum 

landsvæðum. 

  

5.2. Hagvöxtur 

Þegar skoðaður er hagvöxtur áranna 2003 – 2008 kemur hin mikla sveifla á Austurlandi skýrt 

fram. Sigurður Jóhannesson vann skýrslu fyrir Hagfræðistofnun Háskóla Íslands árið 2010 þar 

sem skoðaður var hagvöxtur eftir gömlu kjördæmaskipuninni. Tölurnar eru rauntölur á 

verðlagi ársins 2000 og sýna því t.a.m. ekki áhrif þess að gengi krónunnar lækkaði og 

útflutningsverðmæti fiskafurða hækkuðu um tugi prósenta árin 2007 og 2008 og hækkuðu 

laun sjómanna í krónum og hagnaður útgerða jókst sömuleiðis.  
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Höfuð 

borg 

Lands 

byggð 

Suður 

nes 

Vestur 

land 

Vest 

firðir 

N-

vestra 

N-

eystra 

Austur 

land 

Suður 

land 

Landið 

allt 

2004 10% 2% 4% 0% 3% 2% 1% 1% 5% 7% 

2005 7% 7% 3% 10% 4% -3% 1% 31% 3% 7% 

2006 7% 3% 7% 10% -3% -7% -9% 10% 9% 6% 

2007 10% 3% 23% -5% -8% 2% -4% 9% -1% 7% 

2008 2% 0% 3% 2% 9% 1% 5% -17% 3% 1% 

'03-

'08 41% 15% 44% 18% 3% -5% -6% 31% 20% 31% 

 

Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010) 

Tafla 5-2 Hagvöxtur eftir landsvæðum 2003 – 2008 

Árið 2005 eru byggingarframkvæmdir í hámarki á Austurlandi eins og sjá má á gríðarlegum 

hagvexti það ár. Þessar tölur sýna einnig hvernig dró langmest úr hagvexti á Austurlandi árið 

2008 en hann var neikvæður um 17% það ár á meðan hann var jákvæður annars staðar á 

landinu.   Þessi mikli hagvöxtur á Austurlandi skýrist vitaskuld af byggingarframkvæmdum í 

tengslum við Kárahnjúkavirkjun og álverið við Reyðarfjörð og nær þessi hagvöxtur einungis 

til Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar.
22

 

Annars er mesti hagvöxturinn bundinn við höfuðborgarsvæðið og Suðurnes og skýrist hann 

meðal annars af gríðarlegri uppbyggingu á íbúðar- og atvinnuhúsnæði á svæðinu. Til 

samanburðar er gagnlegt að skoða framleiðslu á mann á sömu svæðum á sama tímabili á 

verðlagi ársins 2000. 

 

Höfuð 

borg 

Suður 

nes 

Vestur 

land 

Vest 

firðir 

N-

vestra 

N-

eystra 

Austur 

land 

Suður 

land Alls 

2003 2,1 2,0 2,4 2,1 1,9 2,0 2,4 2,0 2,1 

2004 2,3 2,1 2,4 2,1 1,9 2,0 2,3 2,0 2,2 

2005 2,4 2,1 2,6 2,3 1,9 2,0 2,8 2,1 2,4 

2006 2,6 2,1 2,8 2,2 1,8 1,8 2,8 2,2 2,4 

2007 2,7 2,4 2,6 2,1 1,8 1,8 3,0 2,1 2,6 

2008 2,7 2,3 2,6 2,3 1,8 1,8 2,7 2,1 2,5 

 

Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010) 

Tafla 5-3 Framleiðsla á mann. Milljónir króna á verðlagi ársins 2000 
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Það sem má helst greina úr þessari töflu er að á tímabilinu dregur í sundur með 

höfuðborgarsvæði og landsbyggð nema þá helst Austurlandi sem býr við hæstu framleiðslu á 

mann á tímabilinu og stendur jafnfætis höfuðborgarsvæðinu árið 2008. Þó þarf að setja 

ákveðna fyrirvara við tölurnar frá Austurlandi. Eins og fram hefur komið voru það helst 

karlmenn á vinnufærum aldri sem fluttu austur á þessum tíma en mun færri konur fluttu á 

svæðið og ekki urðu miklar sveiflur í nemendafjölda. Hér er verið að reikna framleiðslu á 

mann, þ.e. hvern íbúa á svæðinu en margir fóru austur tímabundið til þess eins að vinna við 

byggingarframkvæmdir og höfðu ekki fjölskyldur með sér né settust að til lengri tíma, einnig 

voru ekki allir sem störfuðu á Austurlandi skráðir til heimilis þar vegna þess að þeir störfuðu 

einungis tímabundið.
23

  

 

Höfuð 
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Vestur 

land 
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firðir 

N-

vestra 

N-

eystra 

Austur 

land 

Suður 

land Alls 

Land 

búnaður 0% 1% 4% 3% 9% 4% 2% 12% 2% 

Fiskveiðar 2% 10% 17% 23% 18% 15% 16% 14% 7% 

Fisk 

vinnsla 2% 10% 9% 17% 3% 9% 24% 9% 5% 

Iðnaður 9% 3% 19% 4% 5% 7% 4% 7% 8% 

Fjár 

festingar 7% 13% 6% 5% 7% 7% 11% 8% 8% 

Opinber 

starfsemi 26% 25% 25% 34% 38% 37% 29% 33% 28% 

Þjónusta 55% 38% 20% 14% 20% 21% 15% 18% 43% 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010) 

Tafla 5-4 Skipting framleiðslu eftir atvinnugreinum og landshlutum árið 2003 

Ríkjandi þættir árið 2003 voru fiskveiðar, fiskvinnsla og opinber starfsemi með samtals 69% 

framleiðslu á svæðinu og iðnaður einungis 4%. Raunar var hlutur fiskvinnslu stærstur á 

landinu öllu á þessum tíma en næst á eftir komu Vestfirðir með 17% en þeim mun meiri 

veiðar á móti og var samanlagður hlutur fiskvinnslu og fiskveiða sá sami á Vestfjörðum og 

Austurlandi.  

Eftir að framkvæmdir hófust á Austurlandi breyttist þetta hlutfall og árið 2008 var staðan 

orðin önnur. 
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Höfuð 

borg 

Suður 

nes 

Vestur 

land 

Vest 

firðir 

N-

vestra 

N-

eystra 

Austur 

land 

Suður 

land Alls 

Land- 

búnaður 0% 0% 4% 4% 10% 6% 4% 11% 2% 

Fiskveiðar 1% 11% 15% 24% 15% 10% 8% 10% 5% 

Fisk- 

vinnsla 1% 8% 8% 17% 2% 8% 16% 8% 4% 

Iðnaður 7% 5% 24% 4% 8% 8% 18% 8% 8% 

Fjár- 

festingar 8% 13% 7% 7% 9% 9% 12% 10% 9% 

Opinber 

starfsemi 25% 21% 22% 27% 35% 32% 22% 27% 25% 

Þjónusta 57% 42% 21% 17% 21% 26% 20% 26% 47% 

Alls 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Heimild: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (2010) 

Tafla 5-5 Skipting framleiðslu eftir atvinnugreinum og landshlutum árið 2008 

Hér hefur iðnaður rokið upp á Austurlandi á kostnað fiskveiða og -vinnslu en hlutfallið þeirra 

á milli er enn hið sama á milli þessara tveggja tímabila, þ.e. veiðar eru helmingur af hlutfalli 

vinnslu. Aftur á móti hafa hlutföll á Vestfjörðum lítið breyst á milli þessara tímabila. En þýðir 

þetta að vinnsla minnkaði svona mikið eða jókst hlutfall iðnaðar svona mikið? Eða, m.ö.o., er 

iðnaður að ryðja út fiskvinnslu?  

Því er ekki auðsvarað. Þó er hægt að skoða breytingar á umfangi fiskvinnslu á gögnum 

Hagstofunnar. Til að fá samanburð verður þróun í fiskvinnslu á Austfjörðum borin saman við 

þróunina á Vestfjörðum.  
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Heimild: Hagstofa Íslands (2010) 

Mynd 5-2 Hlutfallsbreyting á umfangi fiskvinnslu árin 1999 – 2008 

Hér má sjá að árið 2003 var fiskvinnsla á Austurlandi að aukast en dróst saman öll árin fram 

til 2008 utan ársins 2007. Á sama tíma er fiskvinnsla að aukast á Vestfjörðum á þriggja ára 

tímabili. Það vekur eftirtekt hvernig breytingarnar sveiflast í takt á þessum svæðum á þessum 

tíma, þ.e. þegar hún er að aukast á öðrum staðnum er hún að dragast saman á hinum, en þó er 

ekkert hægt að fullyrða um tengsl þar á milli út frá þessum gögnum.  

Það er erfitt að fullyrða hvort tilkoma álversins valdi þessum samdrætti í fiskvinnslu eins og 

áður hefur verið rakið. Þó má ljóst vera að samdráttur í vinnslu er meiri á Austfjörðum en 

Vestfjörðum.  

Heilt yfir hefur annar iðnaður á svæðinu minnkað meira en spár gerðu ráð fyrir en það verður 

ekki staðfest út frá þeim gögnum sem hér liggja fyrir hvort það sé hægt að rekja beint til 

álversframkvæmdanna eða ekki.  
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6. Gengisáhrif 

Það verður ekki hjá því komist að skoða gengisáhrif þó að þau séu ekki staðbundin áhrif 

framkvæmdanna á Austurland en þó hefur gengi krónunnar gríðarlega mikil áhrif á þessar 

byggðir sem aðrar. Þannig eru stærstu vinnustaðir á fjörðunum tengdir fiskveiðum og -vinnslu 

á einn eða annan hátt og gengi krónunnar hefur gríðarleg áhrif á starfsemi þessara fyrirtækja 

þar sem um útflutningsgrein er að ræða.  

Vangaveltur hafa sprottið upp um hugsanleg áhrif virkjanaframkvæmdir á raungengi íslensku 

krónunnar. Bygging virkjunarinnar var fjármögnuð með erlendu lánsfé sem þýddi að erlent fé 

streymdi inn í íslenskt hagkerfi og setti þar með þrýsting á íslensku krónuna.  

Það mátti í raun gera ráð fyrir tvöföldum þrýstingi við þetta aukna innstreymi. Annars vegar 

vegna innstreymis lánsfjár og hins vegar, þar sem ekki var von á mótvægisaðgerðum frá 

ríkisvaldinu, mátti eiga von á vaxtahækkunum sem aftur gátu laðað að erlent fjármagn í leit að 

hagnaði vegna vaxtamunar en sá þrýstingur snýst við um leið og vextir lækka.  

Vísbendingar eru um að þessara áhrifa hafi gætt hér á landi og er fjallað um það í 

rannsóknarskýrslu Alþingis.  

Þar segir að um leið og ákveðið hafi verið að ráðast í virkjun Jökulsár á Dal við Kárahnjúka 

og byggingu álvers á Reyðarfirði hafi mátt greina verulega styrkingu krónunnar sem og 

raungengis. Enn fremur segir að væntingar hafi verið um að gengið héldist sterkt. Allt þetta 

lagðist á eitt til að styrkja krónuna enn frekar og þrýsta raungenginu lengra upp til skamms 

tíma.  

Það er einnig tiltekið í skýrslunni að raungengisstyrking eins og þessi, sem verður vegna 

innstreymis erlends fjármagns, geti bæði verið til marks um varanlega gengisstyrkingu, 

þ.e.a.s. hagkerfið er að stækka og framleiðsla í því að aukast, sem og skammtímasveiflu sem 

magnar sig upp sjálf. Rannsóknarnefndin kemst að þeirri niðurstöðu að hvort tveggja hafi átt 

við á árunum 2003 – 2005.
24

 

Til að kanna betur hvort hægt sé að greina áhrif á gengið er hægt að skoða þróun 

gengisvísitölunnar aftur til ársins 2000. 

                                                           
24

 Rannsóknarnefnd Alþingis 2010 
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Heimild: Rannsóknarnefnd Alþingis (2010) 

Mynd 6-1 Þróun gengisvísitölu 2000 – 2008 

Það má greina gengisstyrkingu árið 2003 þegar ákveðið er að hefjast handa við framkvæmdir, 

þ.e. gengisvísitalan lækkar lítillega.  

Þó að styrking krónunnar verði ekki alfarið rakin til byggingarframkvæmdanna á Austurlandi 

er óhætt að segja að þær hafi verið þáttur í að skapa það ástand sem hér varð á árunum fyrir 

hrun. Því má velta þeirri spurningu upp hvort tímasetning framkvæmdanna hafi verið 

ákjósanleg.  

Á sama tíma og framkvæmdir voru að hefjast voru bankarnir að koma inn á markað fyrir 

íbúðarlán og mikill hagvöxtur var almennt í landinu, krónan var sterk og Seðlabanki Íslands 

hélt stýrivöxtum háum sem enn jók á þrýsting á krónuna erlendis frá.  

Hafi á annað borð átt að fara í þessar framkvæmdir mætti ef til vill spyrja hvort ekki hefði 

verið ráð að tímasetja þær þannig að mesta innspýtingin kæmi þegar hagkerfið væri í lægð, 

sérstaklega þar sem hér er um framkvæmd á vegum ríkisins að ræða.  

  

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170



52 

7. Samanburður 

Svo virðist sem hagræn áhrif þess að byggja stóran vinnustað á fámennu svæði hafi lítið verið 

rannsökuð. Auk þess eru aðstæður á Íslandi um margt sérstakar, þjóðin er lítið fjölmennari en 

íbúar Árósa í Danmörku og aðeins lítið brot hennar býr á áhrifasvæði framkvæmdanna.  

Þó má finna greinar sem fjalla um málefni lítilla borga og bæja. 

Baruch A. Kipnis hefur skrifað mikið um byggðaþróun. Í grein sinni „The Impact of Factory 

Size on Urban Growth and Development“ fjallar hann um mun á áhrifum þess að byggja stóra 

eða miðlungsstóra verksmiðju á þróun þéttbýlis. Álverið, með sína rétt tæplega 470 

starfsmenn, er gríðarlega stór vinnustaður miðað við aðra vinnustaði á Austurlandi og mætti 

því réttilega kalla það stóran vinnustað frekar en miðlungsstóran.  

Samkvæmt kenningum Kipnis hafa miðlungsstórar verksmiðjur betri áhrif á vöxt þéttbýlis 

heldur en stórar. Það gerist vegna þess að miðlungsstórar verksmiðjur eru nægilega stórar til 

þess að halda uppi fjölbreyttri framleiðslu á svæðinu en ekki svo stórar að þær gangi á aðra 

framleiðslu á svæðinu eða þurfi að sækja öll aðföng út fyrir svæðið. Með miðlungsstórri 

verksmiðju er, samkvæmt Kipnis, verið að skapa aukna eftirspurn eftir aðföngum sem fást á 

svæðinu.  

Þetta má að vissu leyti heimfæra yfir á Austfirði þar sem álverið á Reyðarfirði sækir öll 

aðföng út fyrir landsteinana, fyrir utan rafmagnið sem notað er í framleiðsluna og einnig eru 

vissar vísbendingar á lofti um að álverið hafi rutt öðrum framleiðslugreinum út af svæðinu.  

Kipnis dregur þá ályktun að stærð verksmiðjunnar þurfi að ráðast af stærð þéttbýlisins sem 

hún er í. Því má velta upp þeirri spurningu hvort ráðlegt hefði verið að reisa fleiri en smærri 

verksmiðjur af einhverju tagi á Austurlandi. Slíkt væri þó alltaf háð gríðarlega mörgum 

óvissuþáttum svo sem fjármögnum, eftirspurn eftir framleiðslunni o.fl. 

Það skal líka haft í huga að hér þurfti að koma í sölu gríðarlega miklu rafmagni og álver eru 

mjög hentugir kaupendur rafmagns. Það skýrist af því að rafmagnsnotkun er mjög 

sveiflukennd yfir sólarhringinn. Miklir toppar eru í rafmagnsnotkun á ákveðnum álagstímum 

en notkunin dettur síðan mikið niður yfir nóttina. Raforkuframleiðandi þarf að geta svarað 

þessum toppum og það þýðir litla nýtingu á framleiðslugetunni. Hins vegar er raforkunotkun 
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álvers stöðug allan sólarhringinn og því næst mun betri nýting. Þannig er nýtingartími 

Landsvirkjunar á almennum markaði um 56% en 96% í sölu til stóriðjunnar.
25

  

Það eru því margir þættir sem valda því að álverið er hentugur kaupandi orkunnar.  

Kenningar Kipnis eru þó ef til vill eitthvað sem vert er að hafa í huga hér á landi í framtíðinni, 

sérstaklega ef tekið er mið af reynslunni á Austurlandi, því það má segja að framkvæmdirnar 

á Austurlandi gangi gegn því sem hann telur æskilegt.  

Hagræn áhrif álvera í Washingtonfylki í Bandaríkjunum hafa verið metin. Þar eru öðruvísi 

aðstæður þar sem áliðnaðurinn á sér lengri sögu þar en á Austurlandi en áliðnaður hefur verið 

stór hluti af iðnaði á svæðinu síðan um 1940. Áliðnaðurinn veitir 7.510 manns störf og af 

þeim leiða síðan fjölmörg önnur störf. Í smærri sýslum Washingtonfylkis er áliðnaðurinn 

gríðarlega stór hluti af atvinnulífinu rétt eins og á Austfjörðum og má nefna Klickitatsýslu þar 

sem 700 manns starfa við álverið og afleidd störf eru 1.290 sem eru 14,8% vinnuafls 

sýslunnar.
26

 Áliðnaðurinn er einnig mjög ríkjandi á svæðinu og mörg álver starfa í fylkinu. 

Stærstu álverin eru í níu sýslum fylkisins. Vegna þess að mörg álver starfa á svæðinu „leka“ 

hagræn áhrif á milli sýslna (e. spillover effect) þannig að fólk starfar í einni sýslu en býr í 

annarri, sama fyrirtækið þjónustar mörg álver o.s.frv.  

Álverin í Washington voru einnig byggð á frekar afskekktum svæðum þar sem þau voru 

byggð upp í nánd við vatnsaflsvirkjanir og var því um frekar fámennar byggðir að ræða. Það 

má því finna margt líkt með sýslum Washingtonfylkis og Austfjörðum.  

Margfaldaraáhrif áliðnaðarins eru metin 3,9, þ.e. hvert starf sem fæst í áliðnaði leiðir af sér 

2,9 störf annars staðar. Þetta er nokkuð hár margfaldari en skýrist af háum launum og því 

hversu mikið fjárstreymi er frá álverinu á svæðinu í kaupum á þjónustu, skattgreiðslum og 

fleiru.
27

 Það er nokkuð hærri margfaldari en gert var ráð fyrir í upphafi að yrði út frá álveri 

Alcoa við Reyðarfjörð. Spáð var, árið 2005, að margfaldarinn yrði 2,1 eða að 1,1 starf myndi 

skapast út frá hverju starfi í álverinu
28

 en nú er gert ráð fyrir því að þessi afleiddu störf séu 

eitthvað fleiri en spáð hafði verið fyrir um í fyrstu þótt ekki sé búið að slá á það endanlegri 

tölu.
29
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Niðurstaða skýrslunnar er aukinheldur sú að ef áliðnaðurinn myndi yfirgefa fylkið hefði það 

skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir það þar sem áliðnaðurinn er svo gríðarlega ríkur hluti 

af atvinnustarfsemi fylkisins og mikill hluti þjónustunnar snýst um álverin og starfsmenn 

þess. Það er einnig metið svo að álverin hafi mest áhrif á því svæði sem kallað er „other 

Washington“, þ.e. þessum fámennu byggðum nálægt vatnsaflsvirkjunum.  

Það má því draga þá ályktun að í fyllingu tímans muni álverið verða ennþá mikilvægara 

atvinnulífinu á Austurlandi og atvinnulífið snúast í kringum það. Reynsla af áliðnaði í 

Washingtonfylki, og þá sérstaklega litlu sýslunum í „other Washington“, rímar einnig 

ágætlega við kenningar Kipnis, sem fjallað var um hér að ofan, og er áliðnaður á svæðinu 

sannarlega stór og ríkjandi vinnustaður.  

Það má því velta upp þeirri spurningu, í ljósi þess hve gríðarlega háð áliðnaðinum 

Washingtonfylki er, hvort ráðlegt sé að landsbyggðin á Íslandi verði svo háð álframleiðslu 

eins og raunin er orðin í Washington. Þó að eftirspurn sé eftir áli nú um stundir og álverð 

jafnvel hærra en spáð hafði verið fyrir um í upphafi framkvæmda er álframleiðslan alltaf háð 

óvissuþáttum eins og eftirspurn. Miðað við niðurstöðu rannsóknarinnar í Washingtonfylki er 

ljóst að ef álver yrði reist á Bakka við Húsavík yrði norðausturhorn landsins gríðarlega háð 

álframleiðslu og mætti gera ráð fyrir einhverjum lekaáhrifum á milli Húsavíkur og 

Reyðarfjarðar og að fyrirtæki í þjónustu við álverin yrðu afar stór í samanburði við aðra 

starfsemi á svæðinu.  
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8. Lokaorð 

Álverið og þjónusta við það munu verða ríkjandi í atvinnulífi Austfirðinga næstu ár og 

áratugi. Framkvæmdirnar voru, og eru, innspýting í staðnað hagkerfi Austurlands og með 

þeim rættist áratuga gamall draumur Austfirðinga. Það er hins vegar ljóst að væntingarnar 

voru keyrðar úr hófi fram.  

Bæði náðu áhrif framkvæmdanna yfir minna svæði en í fyrstu var talið þ.s. áhrifa gætti 

eingöngu innan Fljótsdalshéraðs og Fjarðabyggðar og einnig var fasteignamarkaðurinn 

spenntur langt umfram það sem mátti búast við og spár sögðu fyrir um.  

Það liggur ekki enn ljóst fyrir hver endanleg áhrif framkvæmdanna og álversins verða á 

íbúafjölda á Austurlandi en þó er útlit fyrir að ákveðin fjölgun verði varanleg. Það má slá því 

föstu að íbúafjöldi árið 2010 sé meiri en hann hefði verið ef ekki hefði verið farið út í þessar 

framkvæmdir. Fjölgunin er þó minni en væntingar stóðu til sem má sjá á spám um mannfjölda 

og yfirdrifnum íbúðafjölda á Austurlandi.  

Þótt menn séu ekki á eitt sáttir um hvort álverið hafi rutt út öðrum iðnaði á svæðinu má leiða 

að því líkur að það hafi haft áhrif, alla vega hraðað því að aðrar verksmiðjur lögðust af á 

svæðinu og mátti í raun gera ráð fyrir því frá upphafi. 

Tímasetning framkvæmdanna út frá hagfræðilegu sjónarmiði var ef til vill ekki skynsamleg 

þar sem almennt þykir æskilegra að hið opinbera haldi að sér höndum í miklum hagvexti og 

komi frekar með innspýtingu í hagkerfið þegar harðar árar en margir samverkandi þættir urðu 

til þess að ákveðið var að fara í þessar framkvæmdir á þeim tíma sem það var gert.  

Ef farið er í framkvæmdir í framtíðinni, sem eru jafn umfangsmiklar í samhengi við svæðið 

sem þær fara fram á, þarf að huga sérstaklega að fasteignamarkaði og þurfa bæði 

sveitarfélögin og Íbúðalánasjóður að hafa yfirsýn og framtíðarsýn til að ekki fari illa. Það má 

segja að þessir aðilar hafi brugðist með þeim afleiðingum að Íbúðalánasjóður situr nú uppi 

með fjöldann allan af tómum íbúðum. Einnig þarf að hafa í huga, þar sem áhrifa gætti á mun 

minna svæði en vænst var í fyrstu, að miða framtíðarstefnu út frá raunhæfari væntingum um 

víðtæk áhrif og horfa þá til reynslunnar af þessum framkvæmdum.  
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