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Vaðlaheiðargöng – Mat á samfélagsáhrifum

Útdráttur
Samfélagsáhrif Vaðlaheiðarganga á Akureyri og Húsavík eru töluverð. Leiðin á milli
Akureyrar og Húsavíkur mun styttast um 16 km og verða 75 km með tilkomu
ganganna. Aksturstími á milli Akureyrar og Húsavíkur mun fara úr rúmlega einni klst.
niður í 51 mínútu. Víkurskarð verður ekki lengur hindrun á vetrum fyrir þá sem
komast þurfa á milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslna. Reiknuð samskipti á milli
Akureyrar og Húsavíkur munu aukast um 21% og þjónustusvæði Akureyrar og
Húsavíkur munu færast nær hvort öðru. Göngin munu styrkja Akureyri sem höfuðstað
og þjónustukjarna fyrir Norðurland.
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1.

Inngangur

Í byggðaáætlun 2002-2005 (2005) kemur fram að efla skuli þrjá landshlutakjarna sem
nefndir eru Akureyri, Ísafjörður og Mið-Austurland. Gerð Vaðlaheiðarganga hlýtur að
teljast stór þáttur í því að efla Akureyri sem landshlutakjarna fyrir Norðurland og því
má segja að Vaðlaheiðargöng séu liður í því að efla landsbyggðina. Oft hefur verið
talað um að gera þurfi Akureyri að mótvægi við Reykjavík. Vaðlaheiðargöng myndu
setja Akureyri í svipaða stöðu gagnvart Húsavík og Reykjavík varð gagnvart Akranesi
með tilkomu Hvalfjarðarganganna. Fólk á Akranesi fór að stunda vinnu og skóla í
Reykjavík í meira mæli en áður og nú er svo komið að strætó er farinn að ganga á
milli Reykjavíkur og Akraness. Ekki er óvarlegt að áætla að Vaðlaheiðargöng gætu
haft svipuð áhrif fyrir Akureyringa og Húsvíkinga og Hvalfjarðargöngin höfðu fyrir
Akurnesinga. Þó er ekki víst að aðeins verði um að ræða að Húsvíkingar sæki vinnu
til Akureyrar. Ef verður af byggingu álvers við Húsavík er ekki ólíklegt að einhverjir
Akureyringar sjái hag sinn í því að stunda vinnu við álver á Húsavík þar sem mikið af
hálaunastörfum fylgir slíkri verksmiðju. Fyrir Húsvíkinga verður auðveldara að stunda
háskólanám á Akureyri en verið hefur, þó svo að um það bil 10-15 Húsvíkingar hafi
stundað nám við Háskólann á Akureyri á undanförnum vetrum og þar á meðal
höfundur þessarar skýrslu.
Í skýrslu þessari verður leitast við að skoða þau samfélagsáhrif sem gætu orðið með
tilkomu jarðganga undir Vaðlaheiði. Rannsakað verður hvort ný atvinnu- og búsvæði
verði til með tilkomu ganganna og hver breytingin verði á þjónustusvæðum þriggja
þéttbýliskjarna í S-Þingeyjarsýslu og í Eyjafirði. Þeir staðir sem skoðaðir verða eru
Akureyri, Húsavík og Reykjahlíð við Mývatn. Þó verður mestu púðri eytt í skoðun
Akureyrar og Húsavíkur. Einnig verður hafður stuttur úrdráttur úr skýrslu Jóns
Þorvalds Heiðarssonar um þjóðhagslega arðsemi Vaðlaheiðarganga.
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2.

Mörk rannsóknarinnar

Landfræðileg mörk þessarar rannsóknar eru frá Eyjafirði til Skútustaðarhrepps og
Húsavíkur í S-Þingeyjarsýslu. Þeir þéttbýlisstaðir sem horft er til eru Akureyri í
Eyjafirði, Reykjahlíð í Mývatnssveit og Húsavík við Skjálfanda. Aðal áhersla verður á
Akureyri og Húsavík. Rannsóknin miðast við að kanna hver áhrif jarðganga undir
Vaðlaheiði gætu orðið á atvinnu-, bú- og þjónustusvæði ofangreindra staða.
Hugtakið atvinnu- og búsvæði er skilgreint í skýrslu Jóns Þorvalds Heiðarssonar og
Valtýs Sigurbjarnarsonar (2005, október, bls. 17) Jarðgöng á Austurlandi – Mat á
samfélagsáhrifum og arðsemi. Þar segir ,, landsvæði þar sem íbúar geta daglega sótt
atvinnu til vinnustaðar telst eitt atvinnusvæði”. Samkvæmt rannsóknum á vegum
Evrópusambandsins er miðað við að akstur á milli heimilis og vinnu sé ekki meiri en
45 mínútur til að staðir geti talist tilheyra sama atvinnu- og búsvæði (Jón Þorvaldur
Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005, október).
Þjónustusvæði er skilgreint í skýrslu þeirra Jóns Þorvalds og Valtýs (2005, október,
bls. 17) á eftirfarandi hátt.
Með þjónustusvæði er átt við landssvæði 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 að þessu er öfugt farið.

Í þessari skýrslu verður farið eftir framangreindum skilgreiningum á atvinnu-, bú-, og
þjónustusvæði nema að annað sé sérstaklega tekið fram.
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3.

Aðferðafræði

Í skýrslu Hjalta Jóhannessonar og Kjartans Ólafssonar Samgöngubætur og félagsog efnahagsleg áhrif þeirra – þróun matsaðferða sem kom út árið 2004 á vegum
Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri (RHA) er þróuð aðferðafræði sem ætlað
er að ná yfir þá þætti sem huga þarf að þegar skoðuð eru samfélagsleg áhrif
samgönguframkvæmda. Stuðst verður við þá aðferðafræði sem þeir þróuðu í skýrslu
sinni.

Einkum

verður

horft

til

kaflans

Tenging

atvinnu-

og

búsvæða

–

Norðausturvegur?
Þeir matsþættir sem lagðir verða til grundvallar eru; framkvæmdakostnaður,
viðhaldskostnaður, rekstrarkostnaður bifreiða, ferðatími, áreiðanleiki í ferðum,
fjölbreytni starfa, launatekjur, nýting og verð fasteigna, slysatíðni, tengsl atvinnu- og
búsvæða, aðgengi að almenningssamgöngum, önnur umferð, samfélagsþéttni og
þjónusta fyrirtækja.
Aðrar heimildir sem notaðar eru í framkvæmd skýrslunnar eru Haustskýrsla
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands 2002 – Byggðir og búseta eftir Axel Hall, Ásgeir
Jónsson og Svein Agnarsson, Jarðgöng á Austurlandi – Mat á samfélagsáhrifum og
arðsemi eftir Jón Þorvald Heiðarsson og Valtý Sigurbjarnarson (2005, október). Þær
heimildir sem mest eru notaðar í skýrslunni um staðreyndir er varða jarðgöng undir
Vaðlaheiði eru skýrslan Jarðgöng undir Vaðlaheiði ásamt vegtengingum – Kynning
framkvæmda eftir Pétur Þór Jónasson (2006, júní) og Vaðlaheiðargöng – Mat á
þjóðhagslegri arðsemi eftir Jón Þorvald Heiðarsson (2006, janúar).
Skýrsla þessi skoðar einungis samfélagsleg áhrif jarðgangagerðar undir Vaðlaheiði
en er ekki að skoða þjóðhagslega arðsemi enda hefur það verið gert nú þegar af Jóni
Þorvaldi Heiðarssyni í skýrslunni Vaðlaheiðargöng – mat á þjóðhagslegri arðsemi
(2006, janúar).
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4.

Yfirlit yfir vegakerfið

4.1.

Leiðin á milli Akureyrar og Húsavíkur

Hér verður farið yfir núverandi ástand á vegakerfinu á milli Akureyrar og Húsavíkur.
Leiðin frá Akureyri til Húsavíkur liggur um þjóðveg 1 þar til beygt er inn á þjóðveg 85
við Kross í Ljósavatnsskarði og er hann ekinn eins og leið liggur til Húsavíkur.
Vegakerfið er í ágætis ásigkomulagi á milli Akureyrar og Húsavíkur, leiðin er öll með
bundnu slitlagi en ein einbreið brú er á leiðinni, þ.e. yfir Skjálfandafljót. Vegurinn er
að mestu á flatlendi nema yfir Víkurskarð þar sem vegurinn liggur í 325 m hæð yfir
sjávarmáli (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní) og er það mesti farartálminn á leiðinni
Akureyri - Húsavík.

4.2.

Yfirlit yfir núverandi og fyrirhugaðar framkvæmdir

Á leiðinni Akureyri - Húsavík er nýverið lokið framkvæmdum á nýrri brú yfir Laxá í
Aðaldal sem leysti eldri einbreiða brú af hólmi. Við þá framkvæmd færðist vegurinn
um ca. 50 m til norðurs og aðkoma að brúnni varð töluvert betri þar sem að beygja
vestan megin við brúnna varð ekki eins kröpp og sú sem fyrir var. Auk þess hvarf
blindhæð austan við brúnna. (Vegagerðin, e.d.).
Á samgönguáætlun 2003 – 2014 er fyrirhuguð smíði á nýrri brú yfir Skjálfandafljót,
auk nýs vegar frá Rangá að nýrri brú yfir Skjálfandafljót (Samgönguáætlun 20032014, 2002). Auk þessa eru hugmyndir uppi um nýja aðkomu í Aðaldalshrauni að
brúnni yfir Skjálfanda. Í óformlegu samtali höfundar við Kristinn Magnússon (Munnleg
heimild, 22. september 2006), verkfræðing hjá Verkfræðistofu Norðurlands, má gera
ráð fyrir að þær styttingar sem fást með nýrri brú yfir Skjálfandafljót, auk nýs vegar úr
Aðaldalshrauni yfir í Köldukinn gætu numið allt að 4 km. Gert er ráð fyrir að
framkvæmdir við nýja brú yfir Skjálfandafljót hefjist árið 2011, en ekki er vitað hvenær
ráðist verður í að leggja nýjan veg í Aðaldalshrauni þar sem hann er ekki inn á
samgönguáætlun (Guðmundur Heiðreksson, einkasamskipti, 9. september 2006).
Með þessari framkvæmd munu fjórar 90° beygjur hverfa af veginum frá
Ljósavatnsskarði til Aðaldals en þær eru við Rangá, austan við núverandi brú yfir
Skjálfandafljót, Húsabakka og Tjörn í Aðaldal (Sjá mynd 2 í viðauka).
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5.

Jarðgöng undir Vaðlaheiði

Einkahlutafélagið Greið leið var stofnað 28. febrúar 2003 í þeim tilgangi að undirbúa
gerð jarðganga undir Vaðlaheiði (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní). Göngin munu
liggja á milli Svalbarðsstrandar í Svalbarðsstrandarhreppi og Fnjóskárdals í
Þingeyjarsveit. Ráðgert er að gangamunni verður í landi Halllands á Svalbarðsströnd
að vestanverðu en að austanverðu í landi Skóga í Fnjóskárdal. Í skýrslu Péturs Þórs
Jónassonar Jarðgöng

undir

Vaðlaheiði

ásamt

vegtengingum –

kynning á

framkvæmdum (2006, júní) kemur fram að ætlun Greiðrar leiðar ehf. er að innheimta
veggjald af göngunum til að kosta framkvæmd þeirra og rekstur. Ríkissjóði verða
afhent göngin til eignar þegar búið verður að greiða upp lán og hlutafé til baka til
eigenda með hæfilegum vöxtum.

Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir fyrirhugaða gangaleið.

Heimild: Pétur Þór Jónasson, 2006, júní.

Í skýrslu Péturs Þórs (2006, júní) kemur fram að megin tilgangur framkvæmdarinnar
er að bæta vegasamband, stytta vegalengdir og auka umferðaröryggi.
Göngin verða 7400 m að lengd og þar af eru 200 m í vegskálum. Gert er ráð fyrir að
gera þurfi 0,5 km af nýjum vegi að vestanverðu að göngunum og að austanverðu
þurfi að gera 0,4 km af nýjum vegi auk þess sem endurgera þarf eldri veg. Í skýrslu
Péturs Þórs (2006, júní) er gert ráð fyrir að Vegagerðin sjái um framkvæmdir við vegi
að göngunum. Að vestanverðu verður vegskálinn í 62 m hæð yfir sjó og gert er ráð
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fyrir að 3,5% halli verði á veginum upp að hápunkti ganganna. Að austanverðu
verður vegskálinn í 160 m hæð yfir sjávarmáli og veghalli tæp 3% að hápunkti
ganganna (sjá mynd 3 í viðauka). Göngin munu stytta þjóðveg 1 um 16 km. Hönnun
ganganna miðast við að hámarkshraði í göngunum verði 70 km/klst.
Áætlaður kostnaður við gerð ganganna er um 5,2 – 5,3 milljarðar kr. Auk þess er
áætlað að kostnaður við vegi að göngunum verði um 300 milljónir kr.
Áætlað er að framkvæmd ganganna taki um 2 ár en þá eigi eftir að leggja vegi í
göngunum auk lokafrágangs eins og styrkingar bergsins, byggingar frárennsliskerfi,
lýsingar og þess háttar. Áætlun Greiðrar leiðar gerir ráð fyrir að framkvæmdin taki í
heild 3 ár.
Árdagsumferð (ádu) um Víkurskarð var 1015 bílar árið 2004 og er því spáð að árið
2011 verði árdagsumferð orðin 1336 bílar yfir Víkurskarð (Jón Þorvaldur Heiðarsson,
2006, janúar). Áætlanir Greiðrar leiðar (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní) gera ráð fyrir
að 25% aukning verði á umferð á fyrsta ári eftir opnun Vaðlaheiðarganga og á öðru
ári verði 10% aukning, 3,5% á þriðja ári en 2% á ári eftir það. Það gerir að
heildarárdagsumferð um göngin verði 1618 bílar um Vaðlaheiðargöng árið 2011.
Ef farið verður í stóriðjuframkvæmdir á Húsavík eins og áætlanir Alcoa og Íslenska
ríkisins gera ráð fyrir (Alcoa, e.d.) má búast við að umferðaraukningin verði ennþá
meiri, sérstaklega á framkvæmdatíma verksmiðjunnar þar sem allt áætlunarflug fer
um Akureyrarflugvöll.
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6.

Hagkvæmni jarðganga undir Vaðlaheiði

Í janúar 2006 kom út skýrslan Vaðlaheiðargöng – Mat á þjóðhagslegri arðsemi eftir
Jón Þorvald Heiðarsson (2006, janúar) á vegum Rannsóknarstofnunar Háskólans á
Akureyri. Hér á eftir verður farið yfir það helsta sem fram kemur í skýrslunni.
Niðurstöður Jóns Þorvalds (2006, janúar) eru þær að framkvæmdin er þjóðhagslega
hagkvæm ,,... ábati framkvæmdarinnar er um 1,16 milljarðar króna (miðað við 6%
ávöxtunarkröfu). Arðsemi framkvæmdarinnar er um 7,9%”. Ef framkvæmd ganganna
yrði á tíma sem samdráttur ríkir í samfélaginu ,,er heildar ábati þjóðfélagsins enn
meiri eða yfir 1,5 milljarðar króna og arðsemi um 8,6%”.
Jón

Þorvaldur

(2006,

janúar)

kemst

jafnframt

að

þeirri

niðurstöðu

að

umferðaróhöppum ætti að fækka um 3,38 á ári ef öll sú umferð sem fer um svæðið
fari um göngin í stað Víkurskarðs.
Jón Þorvaldur (2006, janúar) spáir því að heildarumferð um göngin árið 2011 verði
1780 bílar (ádu) en þá er hann búinn að setja inn þá umferð sem spáð var að færi um
Víkurskarð árið 2011 auk þess stökks sem spáð er að verði á umferðinni með tilkomu
jarðganganna. Jafnframt setur hann inn 11 bíla á dag sem hann hefur reiknað út að
sé týnd umferð sem ekki hefur komist leiðar sinnar um Víkurskarðið vegna ófærðar.
Jón Þorvaldur (2006, janúar) reiknar út í skýrslu sinni að greiðsluvilji þeirra 1336 bíla
sem áætlað er að færu um Víkurskarð árið 2011 verði 597 kr. fyrir að geta frekar farið
í gegnum göng undir Vaðlaheiði. Sú umferð sem að verður til vegna þess að göngin
verða komin, eða 433 bílar, hafi greiðsluvilja frá 0-597 kr. Týnda umferðin hefur
greiðsluvilja frá 597-5000 kr. að mati Jóns Þorvalds en það kemur til af því að dýrt
getur verið fyrir þetta fólk að komast ekki leiðar sinnar eins og t.d. í flug frá
Akureyrarflugvelli. Niðurstaða Jóns Þorvalds er sú að meðal greiðsluvilji vegfarenda
verði 372 kr. árið 2012. Þær forsendur sem Jón Þorvaldur gefur sér fyrir þessum
útreikningi eru 23,7 kr. fyrir hvern sparaðan km og 19,6 kr. fyrir hverja sparaða
mínútu.
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7.

Matsþættir

7.1.

Framkvæmdakostnaður

Í kynningu Greiðrar leiðar ehf. á framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng (Pétur Þór
Jónasson, 2006, júní) er áætlaður kostnaður við jarðgöngin á milli Svalbarðsstrandar
og Fnjóskadals 5,2 – 5,3 milljarðar kr. Kostnaður við vegi að göngunum er áætlaður
um 300 milljónir kr. Samtals er því áætlað að heildarkostnaður við göngin sé á bilinu
5,5 – 5,6 milljarðar kr. Samkvæmt skýrslu Jóns Þorvalds Heiðarssonar (2006, janúar),
um mat á þjóðhagslegri arðsemi Vaðlaheiðarganga, miðar Greið leið ehf. við að
kostnaður við göngin sjálf verði 526,5 mkr/km en kostnaður við vegskálana verði
937,5 mkr/km. Þessar tölur eru allar miðaðar við verðlag í nóvember 2005.
Jón Þorvaldur (2006, janúar) kemst jafnframt að því í skýrslu sinni að þjóðhagsleg
arðsemi framkvæmdarinnar er um 7,9% en getur farið í 8,6% ef framkvæmdin er
unnin í slæmu atvinnuástandi.

7.2.

Viðhaldskostnaður

Viðhaldskostnaður Vaðlaheiðarganga er áætlaður í skýrslu Jóns Þorvalds (2006,
janúar)

undir

liðnum

rekstrarkostnaður

en

þar

gerir

hann

ráð

fyrir

að

rekstrarkostnaður ganganna verði 1,2 mkr/km eða 8,9 mkr á ári. Fellst þessi
rekstrarkostnaður aðallega í lýsingu ganganna auk almenns viðhalds. Jón Þorvaldur
tekur jafnframt fram að þessi útreikningur er miðaður við göng þar sem ekkert
veggjald er rukkað inn, reikna má með að rekstrarkostnaður verði eitthvað hærri þar
sem gert er ráð fyrir því að veggjald verði rukkað um göngin af hálfu Greiðrar leiðar
ehf. Sá kostnaður myndi annað hvort felast í mannaðri gjaldheimtu eða tækjum sem
inntu hana af hendi.

7.3.

Rekstarkostnaður bifreiða

Gera má ráð fyrir að rekstrarkostnaður þeirra bifreiða sem leið eiga um göngin í stað
þess að fara Víkurskarð lækki. Víkurskarð er í 325 m hæð yfir sjávarmáli (Vegagerðin,
2006) en mjög brattar brekkur eru upp á það bæði að vestan- (8% halli) og
austanverðu (7,2% halli) (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní). Gera má þess vegna ráð
fyrir að eldsneytiskostnaður lækki í samræmi við þá hæð sem klífa þarf. Í skýrslu
Jóns Þorvalds (2006, janúar) kemur fram að meðalgreiðsluvilji vegfarenda um
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Vaðlaheiðargöng verði um 350 kr. inní þessu er sá sparnaður sem verður á rekstri
bifreiða en auk þess er inni í þessari tölu sá tímasparnaður sem fólk er tilbúið til að
greiða fyrir.

7.4.

Ferðatími

Tafla 1. Samanburður á vegalengd og ferðatíma núverandi leiðar og leiðar um Vaðlaheiðargöng.
Núverandi
Núverandi
Vegalengd
Ferðatími
Stytting
vegalengd
ferðatími
um Vaðlaheiðargöng um Vaðlaheiðargöng á ferðatíma
km
mín
km
mín
%
Akureyri - Húsavík
91
01:01
75
00:51
17%
Akureyri - Reykjahlíð
99
01:06
83
00:57
16%
Akureyri - Húsavík*
91
01:01
71
00:49
20%
Akureyri - Bakki*
94
01:03
78
00:52
17%

* miðað við göng og nýja brú yfir Skjálfandafljót
Heimild: Vegagerðin, vegalengdir og Pétur Þór Jónasson

Á þessari töflu má sjá að ferðatími á milli Akureyrar og Húsavíkur annarsvegar og
Akureyrar og Reykjahlíðar í Mývatnssveit hinsvegar styttist töluvert. Styttingin á milli
Akureyrar og Reykjahlíðar er 9 mínútur eða 16% og styttingin á milli Akureyrar og
Húsavíkur er 10 mínútur eða 17%. Með nýrri brú yfir Skjálfandafljót og styttingum í
Aðaldalshrauni fer styttingin á ferðatíma á milli Akureyrar og Húsavíkur í 12 mínútur
eða 20%. Einnig má sjá vegalengd og ferðatíma á milli Akureyrar og Bakka við
Húsavík þar sem fyrirtækið Alcoa fyrirhugar að reisa áver.
Eins og áður segir verður miðað við að ekki taki lengur en 45 mínútur að keyra frá
heimili til vinnu til þess að staðir geti talist innan sama atvinnu- og búsvæðis (Jón
Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjörnsson, 2005, október). Miðað við þær
forsendur verður enginn af þéttbýlisstöðunum þremur innan sama atvinnusvæðis.
Akureyri og Húsavík koma næst því með 49 mínútna akstur á milli bæjanna.
Forsendurnar sem notaðar eru við útreikning á töflunni hér fyrir ofan eru að hámarks
ökuhraði í jarðgöngunum verði 70 km/klst og 90 km/klst á öðrum vegum á leiðinni.

7.5.

Áreiðanleiki í ferðum

Víkurskarð hefur löngum þótt farartálmi á vetrum þó svo að það sé ekki í mikilli hæð
yfir sjó (325m). Veghalli beggja vegna skarðsins er töluverður eða 8% að
vestanverðu og 7,2% að austanverðu (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní). Veður geta
verið válynd á skarðinu þó ekki sé algengt að það lokist heilu daganna. Það hefur þó
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komið fyrir að skarðið hafi lokast í nokkra daga en það gerðist síðast í janúar 2005 en
þá lokaðist skarðið í 3 daga (Pétur Þór Jónasson, 2006, júní). Einnig var skarðið
lokað í 6 daga árið 2004, 3 daga í janúar og 3 daga í febrúar (Vegagerðin, 2005).
Mikil hálka getur myndast á Víkurskarði á vetrum sem tafið getur vegfarendur og í
sumum tilfellum leitt til óhappa.
Ljóst er að með tilkomu ganga undir Vaðlaheiði mun áreiðanleiki í vetrar ferðum á
milli Akureyrar og byggðarlaga austan Vaðlaheiðar aukast töluvert. Vegfarendur
losna við erfiðan fjallveg og fá í staðinn jarðgöng þar sem alltaf er sumarfæri.

7.6.

Fjölbreytni starfa
Á töflunni fyrir neðan má sjá að samsetning atvinnulífs á Akureyri, Húsavík og

Skútustaðarhreppi var mjög ólík árið 2003. Á Akureyri eru iðnaður, verslun og
heilbrigðis- og félagsþjónusta stærstu atvinnugreinarnar en á Húsavík er fiskvinnsla,
opinber stjórnsýsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta stærstu atvinnugreinarnar. Í
Skútustaðarhreppi bar iðnaður höfuð og herðar yfir aðrar atvinnugreinar árið 2003 en
það skýrist af því að þá var Kísiliðjan langstærsti vinnustaðurinn í sveitarfélaginu. 30.
nóvember 2004 var Kísiliðjunni í Mývatnssveit lokað (Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum,
2004,

nóvember).

Því

má

reikna

með

að

samsetning

atvinnulífsins

í

Skútustaðarhreppi hafi breyst töluvert. Í þessari skýrslu verður þó að miða við árið
2003 þar sem nýrri upplýsingar um atvinnuskiptingu í sveitarfélögunum þremur eru
ekki aðgengilegar.
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Tafla 2. Hlutfallsleg skipting ársverka eftir atvinnugreinum og sveitarfélögum arið 1998.

Akureyri
2003
0,4%
4,8%
3,6%
14,8%
0,9%
7,7%
11,1%
4,7%
5,0%
2,6%
6,5%
7,5%
9,4%
15,5%
5,4%
0,1%
100,0%

Heiti
Landbúnaður
Fiskveiðar
Fiskvinnsla
Annar iðnaður
Veitustarfsemi
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta
Hótel- og veitingahúsarekstur
Samgöngur og flutningar
Fjármálaþjónusta
Fasteignaviðskipti og ýmis sérhæfð þjónusta
Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar
Fræðslustarfsemi
Heilbrigðis- og félagsþjónusta
Önnur þjónusta
Ótilgreind starfsemi
Samtals

Húsavík
2003
2,0%
8,2%
12,4%
9,6%
0,3%
6,1%
9,5%
2,5%
5,6%
2,4%
4,1%
15,9%
2,0%
15,5%
3,8%
0,1%
100,0%

Skútustaðahreppur
2003
10,3%
0,4%
1,7%
22,9%
6,5%
8,6%
6,5%
9,5%
6,0%
3,0%
2,2%
1,7%
5,6%
3,4%
2,2%
9,5%
100,0%

Landið
allt
2003
3,6%
3,3%
3,4%
10,4%
1,0%
6,9%
13,1%
3,5%
6,2%
4,0%
9,1%
5,2%
7,8%
15,8%
6,8%
0,0%
100,0%

Heimild: Jón Már Halldórsson (2005)

Til að fá betri mynd af atvinnusamsetningu sveitarfélaganna er hægt að reikna út
sérhæfingarvísitölu þeirra til að sjá hversu mikið atvinnulíf hvers sveitarfélags víkur
frá atvinnusamsetningu landsins í heild. Hægt er að reikna þetta út með fleiri en einni
aðferð en sú aðferð sem notuð verður í þessari skýrslu er sérhæfingarstuðull /
fjölbreytileikastuðull (,,coefficient of specialization” / ,,coefficient of diversification”).
Tafla 3. Sérhæfingar- og fjölbreytileikastuðull þriggja sveitarfélaga.

Svæði:
Akureyri
Húsavík
Skútustaðarhreppur

Vísitala
12
25
42
Heimild: Hjalti Jóhannesson, tölvupóstur

Eins og sjá má á töflunni hér á undan þá er atvinnulífið í Skútustaðahreppi langmest
frábrugðið frá landsmeðaltalinu af sveitarfélögunum þremur sem hér eru skoðuð en
það skýrist, sem áður segir, af því að Kísiliðjan var langstærsti vinnustaðurinn í
sveitarfélaginu árið 2003. Atvinnuskipting á Húsavík víkur líka töluvert frá
landsskiptingunni en þar vegur opinber þjónusta og fiskvinnsla þyngst þar sem
hlutfall þeirra atvinnugreina er mjög hátt miðað við landið í heild. Einnig er hlutfall
verslunar og viðgerðarþjónustu mjög lágt miðað við landið í heild. Akureyri víkur ekki
jafn mikið frá landsmeðaltali og hin sveitarfélögin en það frávik sem Akureyri hefur
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skýrist af því að iðnaður er þar stærra hlutfall en í landinu öllu en aðrir þættir hafa
einnig áhrif þó minni séu.

7.7.

Launatekjur

Þróun launatekna er góður mælikvarði á efnahagslega áhrif samgöngubóta. Þó getur
reynst erfitt að einangra áhrif samgöngubóta á launaþróun frá öðrum áhrifavöldum
eins og t.d. almennu efnahagsástandi eða breytingum á atvinnuháttum (Jón
Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005, október). Í skýrslu Jóns Helga
Þorvaldssonar og Valtýs Sigurbjarnarsonar (2005, október) Jarðgöng á Austurlandi –
mat á samfélagsáhrifum og arðsemi segir að ,,aukin velta og umsvif í kjölfar
stækkunar atvinnu- og þjónustusvæðis geta haft jákvæð áhrif á launaþróun.” Þar
segja þeir enn fremur að fjölmennari staðir innan atvinnusvæðisins hafi meiri áhrif en
litlir á þróun launatekna innan svæðisins.
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Tafla 4. Heildar atvinnutekjur eftir landshlutum 2000-2005.

3500
3000

þús. kr.

2500
2000
1500
1000
500
0
2000

2001

2002

Allt landið
Utan höfuðborgarsvæðis

2003

2004

2005

Höfuðborgarsvæði
Norðurland eystra
Heimild: Hagstofa Íslands (2006)

Eins og sést á myndinni hér að ofan þá hafa meðaltals árslaun á árunum 2000 –
2005 á Norðurlandi eystra fylgt launaþróun landsbyggðarinnar eftir í einu og öllu.
Töluvert vantar þó upp á að meðalárslaun á Norðurlandi eystra nái meðallaunum í
landinu. Hinsvegar má gera ráð fyrir að meðallaunatekjur fólks á Akureyri og Húsavík
séu eitthvað hærri en meðaltekjur landshlutans í heild þar sem það eru tvö stærstu
sveitarfélögin í landshlutanum og hafa þar af leiðandi tilhneigingu til að draga til sín
hærra launuð störf.

7.8.

Nýting og verð fasteigna

Bættar samgöngur geta haft áhrif á fasteignaverð svæða nálægt samgöngubótunum
sérstaklega ef þær leiða til þess að fámenn svæði verða í hæfilegri fjarlægð frá
fjölmennu svæði. Í haustskýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands (Axel Hall,
Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002) kemur fram að eftirspurn eftir
fasteignum og fasteignaverð á Akranesi fór mjög hækkandi eftir að Hvalfjarðargöngin
opnuðu þar sem Akranes var þar með komið inn á áhrifasvæði Reykjavíkur. Einnig
kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar (Axel Hall ofl., 2002)að Akureyri hefur sömu
eiginleika og Reykjavík þ.e. að hafa áhrif á nálæga staði. Áhrif Akureyrar eru samt
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ekki jafn mikil og Reykjavíkur en hefur samt sem áður sterkasta stöðu þeirra staða
sem þeir kalla héraðshöfuðborgir, en það eru þeir staðir sem eru stærstir og veita
mesta þjónustu í hverju héraði.
Áhrifa styttri vegalengdar á milli Akureyrar og Húsavíkur á fasteignaverð gæti orðið
vart á Húsavík þar sem stærð og þjónustustig Akureyrar virðist samkvæmt skýrslu
Hagfræðistofnunar (Axel Hall ofl., 2002) hafa áhrif á fasteignaverð þeirra staða sem
næst eru Akureyri. Einnig gæti verið að verð sumarbústaða og sumarbústaðalóða í
Þingeyjarsýslum færi hækkandi þar sem styttra yrði fyrir Akureyringa að aka þangað.

Tafla 5. Fjöldi kaupsamninga og velta í þrem sveitarfélögum árin 2003 og 2004.

Fjöldi Kaupsamninga og velta eftir sveitarfélögum árin 2003 og 2004
2003
2004
Velta
Fjöldi
Velta
Fjöldi
þús.kr.
þús. kr.
Sveitarfélag:
6.633.627
572
8.881.773
720
Akureyri
384.573
50
515.648
62
Húsavíkurbær
28.589
3
16.651
7
Skútustaðahreppur
Heimild: Fasteignamat Ríkisins (2006).

Á þessari töflu má sjá hversu mikil hreyfing var á fasteignamarkaði sveitarfélaganna
þriggja á árunum 2003 og 2004 og hver veltan var á þessum mörkuðum.

Tafla 6. Meðal breyting á fasteignaverði á milli áranna 2003 og 2004.

Meðalbreyting fasteignaverðs á milli áranna 2003 og 2004
Akureyri
6%
Húsavík
8%
Skútustaðahreppur
-25%
Heimild: Fasteignamat Ríkisins (2006).

Á töflunni hér á undan má sjá hversu mikil breyting varð á meðalfasteignaverði á milli
áranna 2003 og 2004 í sveitarfélögunum þremur. Þar sést að hækkun hefur orðið á
fasteignum á Akureyri og Húsavík en mjög mikil lækkun í Skútustaðahreppi, það
skýrist einkum af því að mjög fáar eignir eru að skipta um hendur í Skútustaðahreppi
og á árinu 2003 hefur mjög dýr eign skipt um hendur en hún hífir meðaltalið fyrir árið
2003 mjög hátt upp (Fasteignamat Ríkisins, 2006).
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7.9.

Slysatíðni

Samkvæmt

heimildum

vegagerðarinnar

var

ekkert

banaslys

á

leiðinni

frá

Halllandanesi í Eyjafirði að brúnni yfir Fnjóská á þjóðvegi 1 (25,6 km) frá árinu 2001
til ársins 2005 (Vegagerðin, e.d.).
Eins og fram kemur í skýrslu Jóns Þorvalds Heiðarssonar (2006, janúar), um mat á
þjóðhagslegri arðsemi Vaðlaheiðarganga, má reikna með að umferðaróhöppum muni
fækka um rétt rúmlega 3 á ári með tilkomu ganganna. Útreikningar hans gera ráð
fyrir að sama slysatíðni muni verða á nýju leiðinni og var á þeirri eldri nema að hann
reiknar með meiri slysatíðni á 5 km kafla inn í göngunum, hinsvegar mun leiðin
styttast um 16 km og af þeim sökum muni umferðaróhöppum fækka um 3,38 á ári.

7.10. Tengsl atvinnu- og búsvæða
Eins og fram er komið munu jarðgöng undir Vaðlaheiði stytta þjóðveg 1 um 16 km.
Þó að það hafi ekki í för með sér að þeir staðir sem hér eru skoðaðir lendi innan
sama atvinnu- og búsvæðis samkvæmt skilgreiningu þá má samt reikna með
auknum samskiptum á milli þeirra. Hægt er að gera það með formúlu sem inniheldur
mannfjöldatölur staðanna og fjarlægðina á milli þeirra. Með því að reikna út
núverandi samskiptatölur og þær samskiptatölur sem má reikna með að verði eftir
framkvæmd ganganna er hægt að fá út reiknaða samskiptaaukningu (Hjalti
Jóhannesson, tölvupóstur). Lögmálið er að eftir því sem vegalendin á milli tveggja
staða er styttri og eftir því sem staðirnir eru fjölmennari því meiri verða samskiptin
(Jón Þorvaldur Heiðarsson og Valtýr Sigurbjarnarson, 2005, október).

Tafla 7. Breyting á reiknuðum samskiptum milli þriggja bæja samkvæmt þyngdarlögmálslíkani,
miðað við nýjan veg um Vaðlaheiðargöng.

Vaðlaheiðargöng Akureyri
Akureyri
Húsavík
Reykjahlíð

Húsavík
21%

Reykjahlíð
18%
0%

Heimild: Hagstofa Íslands og Vegagerðin.

Hér að ofan má sjá útreiknaða samskiptaaukningu á milli Akureyrar og Húsavíkur
annarsvegar og Akureyrar og Reykjahlíðar í Mývatnssveit hins vegar með tilkomu
Vaðlaheiðarganga. Á þessari töflu sést að aukning í samskiptum á milli staðanna
mun verða töluverð eða 21% á milli Akureyrar og Húsavíkur og 18% á milli Akureyrar
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og Reykjahlíðar. Þarna sést einnig að samskipti milli Húsavíkur og Reykjahlíðar
breytast ekkert enda hefur framkvæmd Vaðlaheiðarganga engin áhrif á vegalengdina
á milli þessara tveggja staða.

Tafla 8. Breyting á reiknuðum samskiptum milli þriggja bæja samkvæmt þyngdarlögmálslíkani,
miðað við nýjan veg um Vaðlaheiðargöng og nýja brú yfir Skjálfandafljót.

Vaðlaheiðargöng
Akureyri
og ný brú yfir Skjálf.
Akureyri
Húsavík
Reykjahlíð

Húsavík

Reykjahlíð
28%

18%
0%

Heimild: Hagstofa Íslands og Vegagerðin.

Á þessari töflu er búið að setja inn í 4 km styttingu á leiðinni Akureyri –Húsavík sem
fæst með fyrirhugaðri brú yfir Skjálfandafljót. Hér sést að samskipti á milli Akureyrar
og Húsavíkur munu aukast um 28% miðað við að leiðin styttist úr 91 km í 71 km.

7.11. Aðgengi að almenningssamgöngum
Aðgengi að almenningssamgöngum á landi eru með ágætum á svæðinu. Á milli
Húsavíkur og Akureyrar eru 3 rútuferðir á dag samkvæmt leiðaáætlun BSÍ (2006).
Þær eru allar farnar í tengslum við innanlandsflugið á Akureyri sem auðveldar
Húsvíkingum mjög að sækja flug frá Akureyri. Á leiðinni Akureyri – Reykjahlíð er ein
rútuferð á dag og áframhaldandi ferð er frá Reykjahlíð til Egilsstaða (BSÍ, 2006).
Hópferðamiðstöðin sér um þessar rútusamgöngur.
Áætlanaflugi til Húsavíkur var hætt árið 2000 en þá höfðu Flugfélag Íslands og
Íslandsflug flogið bæði í samkeppni til Húsavíkur sem endaði með því að bæði
félögin hættu flugi þangað. Mýflug stundaði áætlanaflug til Húsavíkur eftir að hin
flugfélögin hættu en því lauk árið 2000. Tvær tilraunir voru gerðar til að endurvekja
áætlanaflug til Húsavíkur sumrin 2001 og 2002 en Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga
og Húsavíkurbær áttu þátt í því en Flugfélag Íslands sá um flugið (Tryggvi Finnsson,
tölvupóstur, 22. ágúst 2006).
Í kjölfar þess að flugi var hætt til Húsavíkur hafa þeir Húsvíkingar og nærsveitarmenn
sem þurft hafa að fljúga að sækja þá þjónustu til Akureyrar. Það hefur í för með sér
aukinn ferðatíma um eina klst. á hvorri leið og ferð yfir erfiðan fjallveg á vetrum þar
sem ekkert má útaf bregða svo viðkomandi missi ekki af flugi. Af þessum sökum eru
jarðgöng undir Vaðlaheiði mjög mikilvæg fyrir fólk á Húsavík og nágrenni sem þarf að
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nýta sér flugsamgöngur. Flugfarþegar á Húsavíkurflugvelli voru að meðaltali 14.515 á
ári frá árinu 1994 – 2000 (Tryggvi Finnsson, tölvupóstur, 22. ágúst 2006). Því er
nokkuð ljóst að um töluverðan hóp af fólki er að ræða, þó má reikna með að allur sá
fjöldi sem nýtti sér flug í gegnum Húsavíkurflugvöll sé ekki að nýta sér flug frá
Akureyri þar sem meira mál er fyrir Húsvíkinga að sækja sér þessa þjónustu nú.

7.12. Samfélagsþéttni
Í skýrslunni Samanburður vegtenginga á Vestfjörðum – Vestfjarðarvegur og
Djúpvegur eftir Hjalta Jóhannesson og Jón Þorvald Heiðarsson (2005, ágúst, bls. 48)
er samfélagsþéttni skilgreind á eftirfarandi hátt,
Samfélagsþéttni er hugtak sem ætlað er að lýsa tilteknum ferlum í félagsgerð
samfélagsins þ.e.a.s. þeim ferlum sem segja má að lýsi samskiptum íbúanna
innbyrðis, jafnt þeim samskiptum sem hafa efnahagslega skírskotun sem og
öðrum. Fyrirkomulag samgangna er einn þeirra þátta sem geta haft áhrif á
samfélagsþéttni. Þannig getur t.d vegur með mikilli umferð og/eða umferðarhraða
sem sker þéttbýli í sundur valdið aðskilnaði milli einstakra búsvæða manna
(e.community severance) og minkað samfélagsþéttnina.

Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu ættu breytingar á samfélagsþéttni ekki að vera
neinar með tilkomu ganga undir Vaðlaheiði þar sem að þau hafa ekki áhrif á
núverandi legu þjóðvega í gegnum sveitarfélögin sem hér eru til skoðunar.

7.13. Önnur umferð
Hjólandi og gangandi umferð er einhver á svæðinu yfir sumarmánuðina, þá einna
helst erlendir ferðamenn sem ferðast hjólandi eða á puttanum og koma með
Norrænu til Seyðisfjarðar. Hjólandi umferð í jarðgöngum á Íslandi er yfirleitt ekki
leyfileg af öryggisástæðum. Af þeim sökum þyrfti hjólandi umferð að halda áfram að
fara um Víkurskarð en vegi um það mun verða haldið við (Pétur Þór Jónasson, 2006,
júní).

7.14. Þjónusta fyrirtækja
Akureyri hefur fyrir löngu áunnið sér þann sess að geta kallast höfuðstaður
Norðurlands. Meðal annars vegna þess að hann Norðlendingar hafa sótt þangað
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þjónustu af ýmsu tagi, einkum sérhæfða þjónustu. Með tilkomu jarðganga undir
Vaðlaheiði styttast vegalengdir frá Akureyri í Þingeyjarsýslur og þar af leiðandi verður
auðveldara fyrir Þingeyinga að sækja þá þjónustu sem þeir þurfa að sækja til
Akureyrar.
Hér að neðan er tafla þar sem búið er að reikna út hvar þjónustusvæði þeirra bæja
sem skoðaðir eru mætast. Annars vegar hvar þau mætast í dag og hinsvegar hvar
þau munu mætast eftir að framkvæmdum við Vaðlaheiðargöng er lokið.

Tafla 9. Breyting á þjónustusvæðum þriggja bæja, miðað við þrjár mismunandi leiðir.

Víkurskarð
Akureyri
Húsavík
Reykjahlíð

Akureyri

Húsavík
25
66
89

Reykjahlíð
10
13

41

Vaðlaheiðargöng Akureyri
Húsavík
Reykjahlíð
Akureyri
20
8
Húsavík
55
13
Reykjahlíð
75
41
Vaðlaheiðargöng
-nýbrú y/ Skjálf. Akureyri
Húsavík
Reykjahlíð
Akureyri
19
8
Húsavík
52
13
Reykjahlíð
75
41
Heimild: Hjalti Jóhannesson, Vegagerðin og Hagstofa Íslands.

Þjónustusvæði Akureyrar og Húsavíkur mætast í dag í 66 km frá Akureyri og í 25 km
fjarlægð frá Húsavík. Með tilkomu Vaðlaheiðarganga munu þau mætast í 55 km
fjarlægð frá Akureyri og 20 km fjarlægð frá Húsavík. Þegar ný brú verður komin yfir
Skjálfandafljót ásamt styttingum í Aðaldal mætast þjónustusvæðin í 52 km fjarlægð
frá Akureyri og 19 km fjarlægð frá Húsavík.
Þjónustusvæði Akureyrar og Reykjahlíðar mætast nú í 89 km fjarlægð frá Akureyri og
10 km fjarlægð frá Reykjahlíð. Eftir að Vaðlaheiðargöng hafa opnað mætast þau í 75
km fjarlægð frá Akureyri og í 8 km fjarlægð frá Reykjahlíð.
Þó svo að gott geti verið fyrir neytendur að fjarlægð á milli þjónustusvæða minnki þá
geta sum fyrirtæki orðið af viðskiptum vegna þessa. Það á sérstaklega við um
fyrirtæki sem starfa í skjóli fjarlægðarinnar eins og ýmis sérhæfð verslun og þjónusta
(Hjalti Jóhannesson og Kjartan Ólafsson, 2004, mars).
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8.

Niðurstöður

Vaðlaheiðargöng eru löngu tímabær framkvæmd í samgöngumálum Norðlendinga.
Eyjafjörður og Þingeyjarsýslur munu á nokkurs vafa hagnast á göngunum í jafnt
efnahags- sem og samfélagslegu tilliti. Styrking Akureyrar sem þjónustukjarna fyrir
Norðurland eykst til muna og má segja að Húsavík verði komið í svipaða stöðu og
staðir eins og Selfoss og Akranes eru gagnvart Reykjavík. Einnig munu
Héðinsfjarðargöng gera það að verkum að fjórir bæir verða komnir í innan við
klukkutíma akstursfjarlægð frá Akureyri (Hjalti Jóhannesson, Grétar Þór Eyþórsson
og Kjartan Ólafsson, 2001, júlí). En það verða Húsavík (75 km), Dalvík (44 km),
Ólafsfjörður (61 km) og Siglufjörður (76 km). Gera má ráð fyrir að það styrki þetta
svæði í heild gagnvart Reykjavík.
Rekstrarkostnaður þeirra bifreiða sem leið eiga um svæðið mun lækka, þá
sérstaklega eldsneytiskostnaður. Mikil hækkun hefur verið á eldsneyti á undanförnum
árum m.a. vegna óróa í Mið-Austurlöndum. Lækkun á eldsneytiskostnaði er því
kærkomin fyrir samfélagið og þá sérstaklega fólk úti á landi sem þarf að keyra langar
vegalengdir til að sækja ýmiskonar sérhæfða þjónustu.
Ekki verður nein breyting á atvinnu- og búsvæðum á þeim stöðum sem skoðaðir eru í
skýrslu þessari með tilkomu Vaðlaheiðarganga. Engu að síður komast Akureyri og
Húsavík mjög nálægt því að geta myndað eitt atvinnu- og búsvæði en þar munar 4
mínútum að þeir staðir sleppi undir 45 mínútna regluna sem Evrópusambandið vill
miða við. Ekki má samt taka þeirri reglu sem ófrávíkjanlegri og álykta sem svo að
enginn muni geta búið á öðrum hvorum staðnum og sótt vinnu á hinum. Sá tími sem
fólk sættir sig við að keyra til þess að mæta í vinnu hlýtur að miðast við það hvernig
vinnu fólk er að sækja og hvernig henni er háttað. Fólk í hálaunastörfum er því
líklegra til að sækja vinnu um lengri veg en þeir sem eru í láglaunastörfum. Einnig
getur vinnufyrirkomulagi verið þannig háttað að viðkomandi fái borgað um leið og
hann stígur upp í bifreið sína á leið til vinnu. Ef verður af byggingu álvers á Bakka við
Húsavík er ekki ólíklegt að einhverjir Akureyringar komi til með að sækja vinnu
þangað þar sem störf í álverum eru flest vel launuð þó svo ekki sé krafist mikillar
sérmenntunar í þau.
Mesti farartálminn á milli Akureyrar og Húsavíkur, Víkurskarð, verður ekki lengur til
staðar eftir að Vaðlaheiðargöng hafa verið opnuð. Því mun áreiðanleiki í ferðum á
milli Akureyrar og Húsavíkur aukast til muna. Það verður mikil bót sérstaklega fyrir þá
sem þurfa að reiða sig á að komast vestur fyrir Vaðlaheiði s.s. til að komast í flug eða
sækja sérhæfða læknisþjónustu.
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Ólíklegt er að mikil breyting verði á samsetningu starfa í sveitarfélögunum sem eru
skoðuð hér, með tilkomu Vaðlaheiðarganga. En það skýrist af því að ekki verður um
að ræða breytingu á núverandi atvinnusvæði. Sama má segja um launatekjur.
Nýting og verð fasteigna á svæðinu mun að öllum líkindum ekki taka breytingum
vegna

Vaðlaheiðarganga

nema

ef

til

vill

verð

á

sumarbústöðum

og

sumarbústaðalóðum í Þingeyjarsýslum sem gæti hækkað ef Akureyringar sæju sér
hag í því að koma sér upp sumarbústað í Þingeyjarsýslum í kjölfar styttingar á
aksturstíma þangað.
Reikna má með að slysatíðni lækki á svæðinu sem stafar aðallega af því að
vegalengdir styttast. Töluverð samfélagsleg áhrif gætu orðið af því þar sem
hugsanleg meiðsli á fólki eða jafnvel dauðsföll minnka og þar með er sparnaður í
ýmis konar samfélagslegri þjónustu.
Aukning á reiknuðum samskiptum þéttbýlisstaðanna þriggja sem hér eru skoðaðir er
töluverð. Mest verður aukningin á milli Akureyrar og Húsavíkur eða 21% og 28% eftir
að framkvæmdum við nýja Skjálfandafljótsbrú verður lokið. Áhrifin gætu helst komið
fram í ferðaþjónustunni á svæðinu. Mörg skemmtiferðaskip koma á hverju sumri til
Akureyrar og er farþegum þeirra keyrt í stórum stíl til Þingeyjarsýslna þar sem þeir
njóta náttúrufegurðar og hvalaskoðunar Í Mývatnssveit, á Húsavík og í Þjóðgarðinum
við Jökulsárgljúfur. Ekki er ólíklegt að stytting á ferðatíma frá Akureyri til þessara
staða hafi í för með sér að ferðamennirnir geti eitt meiri tíma í Þingeyjarsýslum.
Áhrif Vaðlaheiðarganga á hjólandi og gangandi umferð verða engin þar sem að hún
verður bönnuð um jarðgöngin. Þessi umferð yrði því eftir sem áður að fara um
Víkurskarð, en eins og kemur fram í skýrslu Péturs Þórs (2006, júní) þá gera áætlanir
ráð fyrir að Vegagerðin muni halda við veginum þar þrátt fyrir tilkomu
Vaðlaheiðarganga.
Þjónustusvæði Akureyrar stækkar með tilkomu Vaðlaheiðarganga, auk þess sem stór
bær eins og Húsavík færist nær Akureyri í tíma. Það getur komið sér mjög vel fyrir
ýmis konar þjónustu á Akureyri en jafnframt gæti það verið verra fyrir ýmis konar
sérhæfða verslun á Húsavík þar sem samkeppni við hana gæti aukist.
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10.

Viðaukar

10.1. Viðauki 1
Mynd 2. Fyrirhuguð brú yfir Skjálfandafljót og tengivegir við hana í Aðaldalshrauni og Köldukinn
(Auðkennt með blárri línu). Athugið! Myndin er gerð af höfundi skýrslunnar og er einungis ætluð
til að gefa hugmynd um hugsanlega breytingu á leiðinni. Ekki er um að ræða endanlega
staðsetningu vegarins.

Heimild: Landmælingar Íslands, 2006. Blá lína sett inn af höfundi
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10.2. Viðauki 2
Mynd 3. Hæðarlega og langskurður Vaðlaheiðarganga, horft í norður.

Heimild: Pétur Þór Jónasson, 2006, júní.

26

