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Yfirlýsing	  

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er samið af mér. Það byggir á úrvinnslu gagna 

frá Kristni Jóni Eysteinssyni hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar og 

heimilda sem ég varð mér út um sjálf með aðstoð leiðbeinenda minna. Verkefnið hefur 

hvorki að hluta til né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_____________________________ 

Íris Stefánsdóttir 
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Ágrip	  

Börn sem ferðast gangandi eða hjólandi í skólann virkja stærstu vöðva líkamans í upphafi 

dags og stunda daglega hreyfingu sem er þeim nauðsynleg. Margir jákvæðir þættir fylgja 

því að börn komi gangandi eða hjólandi í skólann, minni bílaumferð í kringum skólann og 

þar með öruggara umhverfi svo eitthvað sé nefnt. En hvaða þættir í hinu byggða umhverfi 

skyldu hafa áhrif á það með hvaða hætti börn fara í skólann? Eru tengsl milli þessara þátta 

og ferðavenja skólabarna? Markmið verkefnisins var að fá betri innsýn í val á ferðamáta 

skólabarna út frá umhverfis- og skipulagslegum forsendum. Skólahverfi voru valin til 

athugunar út frá niðurstöðum ferðavenjukönnunar í grunnskólum Reykjavíkur sem fór 

fram veturinn 2009-2010. Munur var á ferðamáta nemenda milli hverfa. Í sumum hverfum 

hjólaði eða gekk yfirgnæfandi meirihluti nemenda í skólann en annars staðar var tíðnin 

lægri. Athugað var hvort þessi munur milli hverfa gæti með einhverjum hætti tengst 

aðgengi, hversu berskjaldaðir gangandi og hjólandi vegfarendur eru fyrir hraðri bílaumferð 

og hversu margar götur þeir þurfa að þvera á leiðinni í skólann. Þar sem um fáar mælingar 

var að ræða mældist lítil fylgni milli ferðamáta og þeirra þátta sem skoðaðir voru. Þó gefur 

þetta einhverjar vísbendingar um hvað þarf að leggja áherslu á til að að hvetja til virkra 

ferðamáta. Mest fylgni mældist milli virkra ferðamáta nemenda og hversu stórt hlutfall 

heimila þarf að fara yfir hraða umferðagötu á leiðinni í skólann. Við samanburð á 

hverfunum kom í ljós að þar sem gott aðgengi bíla var að skólalóðinni var nemendum í 

meiri mæli ekið í skólann. Hið gagnstæða er uppá teningnum í hinum hverfunum þar sem 

virkir ferðamátar eru algengari.  

Til að stuðla að því að nemendur komi með virkum hætti til skóla er mikilvægt að hann sé 

staðsettur með þeim hætti að stutt sé í allar áttir og flestir komist gangandi frá heimili sínu í 

skólann á innan við 10 mínútum. Í eldri skólahverfum, þar sem vegalengdir eru meiri, væri 

hægt að virkja nemendur í virkum ferðamáta með því að hvetja til hjólreiða, þar sem hægt 

er að komast lengra hjólandi á 10 mínútum en gangandi.  

 

Lykilorð: Ped Shed, aðgengi, umferðaröryggi, virkur ferðamáti, skólabörn, ganga, 

hjólreiðar, grunnskólar Reykjavíkur, hið byggða umhverfi. 
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Abstract	  

When children actively commute to school they exercise the largest muscles in their body 

at the beginning of the day and get daily exercise which is necessary for them. There are 

many positive aspects concerning children walking or riding their bikes to school such as 

less traffic around the school and thus a safer environment for example. But which aspects 

of the built environment are deciding factors on how children commute to school? Is there 

a connection between these factors and the commuting habits of school children? The aim 

of this project was to get a better insight into the commuting habits of schoolchildren with 

respect to environmental and organizational criteria. School districts were chosen for 

examination based on the findings of a research into the commuting habits of school 

children in Reykjavík performed in the winter of 2009-2010. Children’s’ commuting habits 

differed between school districts. In some districts the overwhelming majority of children 

rode their bikes or walked to school but in other districts the ratio was lower. This project 

looks into how this difference between the districts could be caused by access, how 

exposed people walking or riding their bikes in the district are and how many streets they 

have to cross on their way to school. Since the measurements were few the correlation 

between the type of commuting and the factors examined was low. It still gives some 

indication of what needs to be emphasized to encourage active commuting. The highest 

correlation was between active commuting and how many domiciles had to cross a high 

speed road to get to school. Comparing the districts it became apparent that where school 

grounds were accessible to cars the children were more often driven to school. The 

opposite was true in districts where active commuting was more common.  

In order to encourage school children to actively commute to school it is important that it is 

situated in a way that distances are short in all directions and most of the children can walk 

from their homes to school in less than 10 minutes. In older school districts where 

distances are greater it is possible to encourage the students to ride their bikes since you 

cover more distance that way in 10 minutes than on foot. 

 

Keywords: Pes Shed, access, walkability, active travel, school children, walking, biking, 

elementary schools of Reykjavik, the built environment.  
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Þakkir	  
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Hugtök	  

Eigindlegar rannsóknir - Qualitative research 

Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi 
sitt og aðstæður. Þetta er gert með því að fylgjast með fólki í daglegu umhverfi þess og 
taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá 
viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Útkoma svona rannsókna er ekki 
tölulegur samanburður heldur hugtök eða þemu sem lýsa hvað er sameiginlegt með reynslu 
eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 
 
Fylgnistuðull – Correlation coefficient 

Tölulegur mælikvarði á hversu sterkt línulegt samband er á milli tveggja breyta; x og y. 
Gildi fylgnistuðuls liggur á milli +1,00 og -1,00 þar sem plúsinn stendur fyrir jákvæða 
fylgni og mínusinn neikvæða fylgni. Því lægri sem fylgnistuðullinn er, því veikari er 
fylgnin milli breytanna. 
 
Greiðfært fyrir gangandi - Walkability  

Skilgreining á því hversu gott aðgengi er í hverfinu fyrir gangandi vegfarendur. Oft er 
þessi greiðfærni metin út frá því hversu vel götunet og stígakerfi er tengt þannig að 
gangandi vegfarendur komast óhindraðir leiða sinna. 
 
Göngusvæði – Walking area 

Afmarkað svæði í Ped Shed mælingum sem hægt er að ganga á 5 eða 10 mínútum út frá 
ákveðinni þungamiðju. 
 
Innihaldsgreining - Content analysis 

Innihaldsgreining er kerfisbundin greining og túlkun á texta til að bera kennsl á mynstur, 
þemu og merkingu. Talið er hversu oft einhver orð, þemu, hugtök o.s.frv. eru nefnd í 
textanum. Tíðni orðanna eða orðasambandanna er talin gefa vísbendingu um mikilvægi 
þess sem þau standa fyrir (Stemler, 2001). 
 
Ped Shed - Pedestrian Cathment 

Mælikvarði á hversu greiðfært er um hverfið fyrir gangandi vegfarendur út frá ákveðinni 
þungamiðju. 
 
Rýnihópar – Focus groups 

Litlum hópi fólks safnað saman og hann látinn ræða tiltekið málefni, gjarnan undir 
handleiðslu rannsakandans (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  
 
Sjálfbærni - Sustainability 

Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 
framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum (Lebel & Kane, 1991). 
 
Virkur ferðamáti - Active travel 

Þegar notuð er eigin orka til að komast á milli staða, til dæmis við það að ganga eða hjóla.  
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1 Inngangur	  

1.1 Tilurð	  verkefnis	  

Sífellt er lögð áhersla á vistvænar samgöngur hér á landi, það er almenningssamgöngur, 

hjólreiðar og göngu. Talað er um virkan ferðamáta (e. active travel) þegar fólk notar eigin 

orku til að ferðast á milli staða til dæmis hjólandi eða gangandi. Ákvörðunin á bak við það 

hvort barni sé ekið eða fari með virkum hætti í skólann getur ráðist af mörgum 

mismunandi þáttum. Í þessu verkefni eru þættir í hinu byggða umhverfi kannaðir nánar.  

 

Holl hreyfing og góð heilsa er það fyrsta sem manni dettur í hug þegar hugsað er til 

ávinnings þess að börn ferðist með virkum hætti í skólann (gangandi eða hjólandi). Börn 

sem ganga eða hjóla í skólann, stuðla að reglulegri hreyfingu sem þau eru líklegri til að 

viðhalda á fullorðinsárum og þannig minnka líkur á hinum ýmsu lífstílssjúkdómum 

(Johansson, 2005). Samkvæmt upplýsingum frá Lýðheilsustöð er mælt með að börn og 

unglingar hreyfi sig í að minnsta kosti 60 mínútur daglega (Lýðheilsustöð, 2008). Þegar 

börn ferðast með virkum hætti í skólann nota þau eigin orku til að koma sér á milli staða og 

uppfylla þannig hluta af daglegri hreyfiþörf og virkja stærstu vöðva líkamans. 

 

Það fylgir því ekki aðeins heilsufarslegur ávinningur að börn ferðist með virkum hætti í 

skólann heldur einnig umhverfislegur. Með því að fleiri börn hjóli eða gangi í skólann 

minnkar bílaumferð í kringum skólalóðina og þarafleiðandi mengun, svo sem hávaði og 

útblástur. Minni bílaumferð leiðir líka til öruggara umhverfis sem gerir göngu og hjólreiðar 

að góðum kosti. Margir upplifa umferðaröngþveiti í kringum grunnskólana á morgnanna 

og dregur það oft úr öryggistilfinningu foreldra gagnvart skólaumhverfinu.  

1.2 Markmið	  og	  tilgangur	  

Yfirmarkmið rannsóknarinnar er að fá betri innsýn í val á ferðamáta skólabarna út frá 

umhverfis- og skipulagslegum forsendum. Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Er munur á ferðamáta skólabarna milli hverfa Reykjavíkur? 

-Ef svo er, af hverju ræðst þessi munur? 

2. Hvaða þættir í hinu byggða umhverfi hafa áhrif á ferðamáta skólabarna? 

-Er fylgni milli þessara þátta og ferðamáta skólabarna? 
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Kannað verður hvaða þættir í hinu byggða umhverfi hafa áhrif á ferðavenjur skólabarna í 

Reykjavík. Tilgangurinn er að sjá hvort það séu bein tengsl á milli skipulags hverfa og 

ferðavenja barna í hverfinu.  

1.3 Efnistök	  

Verkefnið byggir á fræðilegri þekkingu sem fjallað er um í kafla tvö. Kynntar verða 

aðferðir sem þróaðar hafa verið erlendis til að meta hversu greiðfær hverfi eru fyrir 

gangandi vegfarendur. Einnig skoðað hvað hafa ber í huga þegar rýnt er í tengsl ferðamáta 

og hins byggða umhverfis.  

 

Greint verður frá því í þriðja kafla hvaða breytur verða teknar til athugunar og hvaða gögn 

og aðferðir verður notast við. Farið verður yfir vinnuferilinn sem unnið var eftir og hvaða 

takmörkunum verkefnið er háð.  

 

Haustið 2013 voru tekin viðtöl til að kynnast viðhorfum þeirra sem geta haft áhrif á virkan 

ferðamáta skólabarna. Þessi viðtöl voru greind með eigindlegum rannsóknaraðferðum og 

verða niðurstöðurnar kynntar í kafla fjögur. 

 

Í verkefninu verða tekin fyrir átta hverfi í Reykjavík sem sýndu mismunandi niðurstöður í 

ferðamátakönnun Reykjavíkurborgar. Val þessara hverfa verður rökstutt í fimmta kafla en 

fjallað verður nánar um fjögur þeirra í kafla sex. Breytur úr kafla þrjú verða notaðar til 

frekari úrvinnslu. Kaflinn skiptist í fjóra hluta, einn fyrir hvert hverfi. 

 

Í kafla sjö, verða teknar saman niðurstöður á greiningum og settir upp fylgnireikningar á 

milli ferðamáta, umferðar og hversu greiðfært er fyrir gangandi vegfarendur. Með þeim 

hætti verður hægt að fá úr því skorið hvort tengsl séu á milli þessara þátta og ferðamáta 

skólabarna.  

 

Að lokum, í kafla átta, verða teknar saman ályktanir af niðurstöðum verkefnisins, hvernig 

mætti nýta þær og velt upp möguleikum á áframhaldandi rannsóknum. 
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2 Bakgrunnur	  og	  fyrri	  rannsóknir	  

Í þessum kafla verður fjallað um ýmislegt sem við kemur ferðavenjum skólabarna og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á því efni. Ekki fundust birtar sambærilegar rannsóknir 

um ferðvenjur skólabarna hér á landi og því ekki mikið vitað um áhrif hins byggða 

umhverfis á ferðavenjur þeirra. Ferðavenjukannanir hafa þó verið framkvæmdar og gefa 

þær einhverjar vísbendingar um hvernig ferðavenjum landsmanna er háttað. Ferðavenjur 

skólabarna hafa mikið verið rannsakaðar erlendis og þá sérstaklega í Ástralíu, Bretlandi, 

Bandaríkjunum og Kanada og verður nánar gert grein fyrir því hér á eftir. Í töflu 1 má sjá 

samantekt þeirra greina sem teknar voru til athugunar við vinnslu þessa verkefnis en nánar 

verður fjallað um þær í þessum kafla. 

 

Tafla 1. Erlendar rannsóknir. 

Titill ritrýndar greinar Lykilorð Höfundar Ár 

Children´s active commuting to school: 
Current knowledge and future 
directions 

Heilsuávinningur, virkar ferðavenjur 
skólabarna, tengsl heilsu og virkra ferðamáta, 
skólaumhverfið, vegalengd í skólann, 
bílaumferð, glæpir, gagnarannsókn 

Kirsten Davison, 
Jessica Werder, 
Catherine Lawson 

2008 

Eight factors that influence walking and 
biking to school 

Gagnarannsókn, virkar ferðavenjur 
skólabarna, vegalengd, öryggi, áhyggjur 
foreldra af umferð og glæpum, skólaeinkenni, 
heilsuávinningur 

Orion Stewart, Anne 
Moudon, Charlotte 
Claybrooke 

2012 

Neigborhood design and rates of 
walking and biking to elementary 
school in 34 California communities 

Hverfisskipulag, hönnun, gengið, hjólað, 
þéttleiki, stærð skóla, gatnamót, megindleg 
rannsókn 

Braza M., 
Shoemaker W., 
Seeley A. 

2004 
 

The influence of the physical 
environment and sociodemographic 
characteristics on children´s mode of 
travel to and from school 

Ferðavenjukönnun, heilsufar, félagsfræðilegt, 
umhverfislegt, ferðamáti barna, einkenni hins 
byggða umhverfis, gengið í skólann 

Kristian Larsen o.fl. 2009 

 

2.1 Stefnur	  

Hér verður fjallað um stefnu ríkisins og Reykjavíkurborgar í þeim málaflokkum sem hafa 

með vistvænar samgöngur og samgöngur skólabarna að gera. 

2.1.1 Ríkið	  

Í samgönguáætlun sem samþykkt var á Alþingi 2012 er lögð áhersla á að auka vistvænar 

samgöngur (almenningssamgöngur og hjólreiðar) og draga þannig úr þörf á uppbyggingu 

umferðarmannvirkja í þéttbýli. Samgönguáætlun hvetur til vistvæns skipulags með auknu 
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fjármagni til almenningssamgangna, göngu- og hjólaleiða en mun meiri áhersla er nú lögð 

á umhverfisvænan ferðamáta og stefnt er að breyttum ferðavenjum (Vegagerðin, 2012).  

2.1.2 Reykjavíkurborg	  

Þegar skoðaðar eru ferðavenjur barna með áherslu á virkan ferðamáta kemur 

óhjákvæmilega fram hugtakið sjálfbærni. Reykjavíkurborg hefur frá árinu 2001 unnið eftir 

Staðardagskrá 21 en það er framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun sem á upptök sín á 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Rio de Janeiro árið 1992. Stefnan er hugsuð sem 

mótvægisafl gegn umhverfisvandamálum sem horfa við jörðinni svo sem 

loftlagsbreytingar og fækkun á tegundum lífvera. Einnig er Staðardagskrá 21 ætlað að taka 

til efnahagslegra og félagslegra þátta og er fyrst og fremst velferðaráætlun (Guðjón 

Bragason & Lúðvík Gústafsson, 2013). Árið 2006 gaf Reykjavíkurborg út aðra útgáfu af 

Staðardagskrá 21 undir yfirskriftinni Reykjavík í mótun sem er stefnumótun í átt að 

sjálfbæru samfélagi til ársins 2015.  

 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 eru meginmarkmið í samgöngumálum 

að minnka hlutdeild einkabílsins í samgöngukerfi borgarinnar, og gera samgöngur 

vistvænar, öruggar og skilvirkar. Þessum markmiðum er ætlað að að ná með því að hafa 

þessi stefnumið að leiðarljósi: 

•Tryggja öruggar, skilvirkar, þægilegar og vistvænar samgöngur fyrir alla. 

•Þróun og uppbygging samgöngukerfa stuðli að bættu umhverfi, góðri heilsu, 

lífvænlegum hverfum og aðlaðandi borgarbrag. 

•Skipulag byggðar leiði til styttri vegalengda, dragi úr ferðaþörf og þörf fyrir 

umfangsmikil samgöngumannvirki. 

•Beitt verði fjölbreyttum lausnum við stýringu samgöngukerfa og umferðarálags til 

að greiða úr umferðartöfum og nýta til fullnustu afkastagetu núverandi mannvirkja. 

•Götur verði endurhannaðar sem borgarrými með fjölþætt hlutverk. 

•Allir strætisvagnar og bílar á vegum borgarinnar og meirihluti einkabíla verði 

knúnir vistvænum orkugjöfum árið 2030. 

•Notkun einkabílsins dragist saman, þannig að hlutdeild bílferða af öllum ferðum 

lækki úr 75% árið 2011 í 58% árið 2030 (Reykjavíkurborg, 2013, bls. 135). 

 

Horfið er frá markmiði fyrra aðalskipulags þar sem sérstaklega var kveðið á um að stuðla 

skuli að göngu barna til og frá skóla (Reykjavíkurborg, 2002). Þess í stað er fjallað um að 
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almennt skuli auka hlutdeild gangandi vegafarenda í borginni með aðgerðum sem stuðla að 

þægilegri og öruggari gönguleiðum. Áhersla er lögð á að bæta aðgengi gangandi og 

hreyfihamlaðra með markvissri uppbyggingu stígakerfis borgarinnar og þéttari og 

skjólbetri byggð (Reykjavíkurborg, 2013).  

2.2 Ferðavenjukannanir	  

Á Íslandi hafa öðru hverju verið gerðar ferðavenjukannanir. Kannanir þessar eru mjög 

mikilvægar í stefnumótun og framtíðarsýn stjórnvalda þegar kemur að samgöngum á 

Íslandi. Mikilvægt er að framkvæma ferðavenjukannanir reglulega til að fylgjast með 

þróun og meta hvort tilskyldum árangri hefur verið náð. Tilgangur þessara kannana er að 

komast að því hvernig ferðavenjur íbúa eru og niðurstöðurnar nýttar til stefnumótunar í 

samgöngum og borgarskipulagi.  

2.2.1 Ferðavenjur	  borgarbúa	  	  

Eitt af megin stefnuatriðum aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 og svæðisskipulags 

höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 var að þétta byggð og blanda landnotkun. Með því átti að 

ýta undir vistvænar samgöngur og draga út akstursvegalengdum. Í því ljósi var ráðist í 

víðtæka ferðavenjukönnun árið 2002 á vegum Gallup. Óskað var eftir upplýsingum meðal 

annars um allar ferðir einstaklings á tilteknum degi, ferðamáta, tilgangi ferðar, tíma dags 

og upphafs- og ákvörðunarstað ferðar. Könnunin náði yfir 11 hverfi á höfuðborgarsvæðinu 

og náði úrtakið til einstaklinga á aldrinum 6-80 ára. Skiptingu ferðamáta allra ferða í heild 

á höfuðborgarsvæðinu má sjá á mynd 1.  

  

 

Mynd 1. Hlutfallsleg skipting ferða eftir ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu 2002. Allar ferðir (Gallup, 2002). 
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Í skýrslu sem Haraldur Sigurðsson tók saman (2004) úr niðurstöðum könnunarinnar frá 

Gallup í heild, kom fram sterkt samband ferðamáta og þéttleika byggðar. Því þéttari byggð 

því fleiri ferðuðust með virkum hætti. Þá kom fram að innra skipulag hverfanna hlyti að 

skipta máli það er aðgengi og götutengingar heimila og vinnustaða en eflaust á það einnig 

við um grunnskóla líka. Blöndun atvinnu- og íbúðarhúsnæðis innan sama hverfis, það er 

ekki aðskilið með stofn- og tengibrautum, gæti haft jákvæð áhrif á virkan ferðamáta. Hátt 

hlutfall gangandi fólks til vinnu í miðborginni bendir til að samtvinnun landnotkunar hefur 

hugsanlega mjög jákvæð áhrif. Þrátt fyrir að stór hluti ferða hafi verið farinn með einkabíl, 

eru fjarlægðir innan höfuðborgarsvæðisins almennt stuttar. Um 60% af öllum ferðum innan 

höfuðborgarsvæðisins voru innan við 3 km (Gallup, 2002). Þessar upplýsingar benda til 

þess að hægt er að fjölga hjólandi og gangandi vegfarendum á stuttum vegalengdum innan 

höfuðborgarsvæðisins.  

 

Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar lét gera könnun á ferðavenjum 

Reykvíkinga árin 2008 og 2009 (Gallup, 2009). Þar voru niðurstöður bornar saman og 

skoðaður munur milli ára. Spurt var:  

1) Með hvaða hætti fór barnið þitt/börnin þín í grunnskólann í morgun?  

2) Með hvaða hætti ferðast þú að jafnaði til vinnu eða skóla á morgnana?  

Áhugavert er að sjá með hvaða hætti börn þátttakenda fóru í skólann daginn sem könnunin 

var gerð. Mynd 2 sýnir niðurstöður við spurningu 1 og samanburð milli ára. Færri fara 

fótgangandi árið 2009 en árið á undan og þeim sem fara með einkabíl í skólann fjölgar 

(Gallup, 2009).   
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Mynd 2. Svarhlutfall við spurningunni: Með hvaða hætti fór barnið þitt í skólann í morgun (Gallup, 2009). 

 

Árið 2011 var aftur ráðist í viðamikla ferðavenjukönnun af Gallup líkt og þá sem var gerð 

2002. Þar kom fram áberandi aukning hjólreiða en hjólandi vegfarendum hafði fjölgað úr 

0,3% í 3,8%. Á sama tíma hafði gangandi vegfarendum fækkað úr 20% í tæp 15%. Hlutfall 

þeirra sem ferðast með almenningssamgöngum eða einkabíl stóð nokkurnvegin í stað 

(Gallup, 2011).  

2.3 Aðferðafræði	  við	  mat	  á	  göngufærni	  

Saelens, Sallis, og Frank (2003) sýndu fram á að fullorðnir sem búa í hverfi sem er 

greiðfært yfirferðar (e.walkable) eru líklegri til að ganga (og líklega hjóla) milli staða. 

Greiðfært hverfi fyrir gangandi vegfarendur einkennist af blandaðri landnotkun, þar sem 

heimili eru nálægt verlun og þjónustu, og götur eru vel tengdar og bjóða upp á beinar leiðir 

milli staða (Sallis J, 2008). Minna er vitað um áhrif hins byggða umhverfis á gönguhegðun 

barna. Börn ferðast fyrst og fremst gangandi eða hjólandi á milli staða og er því líklegt að 

það komi þeim sérstaklega vel að búa í hverfi sem er greiðfært yfirferðar (e.walkable) 

(Larsen et al., 2009). Þeir sem hafa rannsakað ferðavenjur barna hafa oft staðið frammi 

fyrir því vandamáli hvernig hægt sé að færa þekkingu á áhrifum hins byggða umhverfis 

yfir á mælanlegt form og þannig bera saman svæði og nýta það í rannsóknum á málefninu.  
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Ped Shed aðferðin (e. Pedestrian Cathment) er aðferð til að mæla hversu greiðfært hverfi 

er fyrir gangandi vegfarendur. Hún snýst um að mæla skilvirkni götutenginga og 

göngunets afmarkaðs svæðis, til dæmis skólahverfis. Þessi aðferð er notuð víða en hér 

verður fylgt eftir leiðbeiningum skipulagsnefndar Vestur Ástralíu. Miðað er við að flestir 

sjái sér fært að ganga til að sinna daglegum erindum sínum utan heimilis ef vegalengdin er 

ekki lengri en sem nemur fimm eða tíu mínútna göngu (400 eða 800m). Vel tengt götunet 

ætti að skila að minnsta kosti 60% skilvirkni, það er 60% af svæði innan 400m og 800m 

radíuss ætti að vera hægt að ganga á 5 og 10 mínútum.  

 

Ped Shed er sett fram á korti sem sýnir svæði í 5 og 

10 mínútna göngufjarlægð út frá ákveðinni 

þungamiðju, til dæmis skóla. Dreginn er hringur sem 

er 400m radíus að stærð og samsvarar 5 mínútna 

göngu og annar sem er 800m radíus og samsvarar 10 

mínútna göngufjarlægð (sjá mynd 3). Venjan er að 

hafa innri hringinn svarta þykka línu og ytri hringinn 

brotna svarta línu. Mælt er hversu greiðfært svæðið er 

með eftirfarandi hætti: 

 
1. Byrjað er á því að teikna tvo hringi sem eru með 

radíusinn 400m og 800m. Heildarflatarmál 400m hringsins er 50 hektarar og 

heildarflatarmál 800m hringsins er 200 hektarar. 

 

2. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi 400m hringur er ekki raunveruleg 5 mínútna 

göngufjarlægð því fólk þarf að að beygja framhjá ýmsum hindrunum og fyrirstöðum 

til að komast á leiðarenda og er því lengur á leiðinni. Þess vegna eru teiknaðar línur 

eftir gönguleiðum sem liggja að miðjunni og mælast 400m (heilar línur) og 800m 

(brotnar línur), sjá mynd 4. Þá er göngusvæði afmarkað með því að draga línu utan um 

þetta svæði sem er í raunverulegri 5 (400m) og 10 mínútna (800m) göngufjarlægð frá 

skólanum og flatarmál þess reiknað. Venjan er að göngusvæði fyrir 400m sé litað 

fjólublátt og 800m ljósblátt (mynd 5). 	  

Mynd 3. Hringir teiknaðir 400m og 800m 
út frá miðju (Western Australian Planning 
Commission, 2000). 
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3. Ped Shed fyrir svæðið er reiknað með því að deila flatarmáli göngusvæðis (skref 2) 

annarsvegar í 5 og hinsvegar 10 mínútna göngufjarlægð, með flatarmál heildarsvæðis 

(skref 1). Útkoman er Ped Shed hlutfall í formi tugabrots eða prósentu (sjá mynd 6). 

Þegar Ped Shed hlutfall er nálægt 1 eða 100% gefur það til	  kynna vel tengt göngunet.  

 

 
 

 

 

 

4. Einnig er hægt er að reikna út Ped Shed svæði með því að skipta kortinu sem unnið er 

með upp í reiti þar sem hver reitur er einn hektari að stærð (100 x 100m) og telja þá 

reiti sem falla undir fjólubláa og ljósbláa litinn til að fá hlutfall af heildarflatarmáli 

svæðisins (sjá mynd 7).  

Mynd 6. Hlutfall hverfis í 5 og 10 mínútnaín 
göngufjarlægð frá miðju (Western Australian 
Planning Commission, 2000). 

Mynd 4. Línur teiknaðar eftir gönguleiðum 
400m (heilar línur) og 800m (brotnar línur) 
út frá þungamiðju (Western Australian 
Planning Commission, 2000).	  

Mynd 5. Fjólublár (400m) og ljósblár (800m) 
litur utan um göngusvæðin (Western 
Australian Planning Commission, 2000).	  
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Mynd 7. Kortið reitaskipt og þannig 
reiknað hlutfall af heildarflatarmáli 
(Western Australian Planning 
Commission, 2000). 

þegar gönguleiðir eru teiknaðar inn í Vestur-Ástralíu eru aðeins teknar inn göngleiðir og 

stígar sem eru vel upplýstir og öruggir. Þar sem óskilgreindir og óupplýstir vegslóðar eru 

ekki taldir vera hluti af öruggu stíganeti sem allir nýta. Reiknilíkanið nær til landsvæðis 

sem notað er til búsetu og viðskipta, opin almenningssvæði ættu að vera fyrir utan 

göngusvæðin þar sem þau eru ekki hluti af áfangastöðum til nauðsynlegra athafna 

(Western Australian Planning Commission, 2000). Í verkefninu verður notast við 

gönguleiðir sem skilgreindar eru í landupplýsingakerfum Reykjavíkur og götukort já.is haft 

til hliðsjónar.  

2.4 Þættir	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  virkar	  ferðavenjur	  barna	  

Í Bandaríkjunum hafa ferðavenjur barna í skólann breyst töluvert í gegnum tíðina og 

hlutfall barna sem ferðast með virkum hætti er á hraðri niðurleið (Environmental 

Protection Agency, 2003). Samhliða því að færri börn ferðast með virkum hætti í skólann 

hefur dagleg hreyfing þeirra einnig minnkað og fleiri börn eru í ofþyngd (Dollman J., et al, 

2005; Sturm R, 2005; Koplan J, et. al, 2005).  

 

Anna Timperio et al. (2006) rannsökuðu tengsl á milli viðhorfa foreldra til þess hverfis 

sem þau bjuggu í og virkra ferðamáta barna þeirra. Áhugavert var að sjá að 10-12 ára börn 

í rannsókninni mátu umhverfið ekki jafn hættulegt og foreldrar þeirra. Börnin voru 

ósammála foreldrum sínum um að það væri mikil umferð í götum hverfisins og að þær 

væru óöruggar. Bæði stelpur og strákar töldu viðhorf foreldra sinna vera mun neikvæðari 

en þeirra eigin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þó þær að viðhorf foreldra til 

PED SHEDS  (Cont’d)
2.  Starting from the center point, measure along the centerline of all
available streets to a distance of a quarter mile.

3.  Estimate the boundary of the lots within a quarter mile walk and
color this area.  The convention is to color this area purple.  This is the
actual area able to access a center along the available streets within a
five-minute walk.

4.  In the case of stations, complete the task outlined in item 3 above
and also complete the task for a ten-minute walking distance, using half
a mile as the distance measure.  The resulting map will show the actual
distance within both a five-minute walk and a ten-minute walk from the
railway station.  The convention is to color the ten-minute walking
distance area light blue.

5.  Using a scaled grid (e.g., 250-foot squares at the appropriate scale),
calculate the approximate area in acres of the land colored purple and
express this as a percentage of 125 acres.  (Each 250-foot square has an
area of 1.435 acres, so multiply the number of squares by 1.435 to
convert squares to acres.)  This shows the actual area within a quarter
mile of the center as a percentage of the 125 acre circle. In the example,
this is 68 ac/125 ac = 54%.

6.  Repeat the exercise for rail stations, using the scaled grid, and calculate
the area accessible within a 10-minute walk (half a mile) of the 500 acre
area.  In the example below, this is 220 ac/500 ac = 44%. Note that the
walkable catchment should always count the area of land used for
dwellings or businesses but should not include public open space
contained in the accessible area.

Fine-Tuning the Calculation
There are practical influences on walkable catchments, such as short
cuts through parks or along pedestrian paths. These should only be
included where there is good lighting and a high degree of surveillance
in the evening and on weekends from nearby development that fronts
the parks.  Similarly, the walkable catchment may need to be reduced
where there is poor surveillance and routes are perceived to be unsafe.

Source:
Adapted from “Liveable Neighbourhoods Community Design Code,” a Western Australian
Government Sustainable Communities Initiative, December 1997.
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þeirra nánasta umhverfis hafa áhrif á virkar ferðavenjur barna. Þættir eins og þveranir 

gatna, lágt þjónustustig almenningssamgangna og miklar fjarlægðir í almenningsgarða og 

leiksvæði virtust draga úr virkum ferðamáta barna.  

Margar rannsóknir með mismunandi nálgun hafa verið gerðar erlendis þar sem ferðamáti 

barna hefur verið rannsakaður og athyglisvert er að sjá samantekt á niðurstöðum þessara 

rannsókna. Árið 2012 (Stewart et al.) var gerð rannsókn sem tók fyrir 42 ritrýndar 

fræðigreinar um rannsóknir á utanaðkomandi áhrifum á virkan ferðamáta skólabarna undir 

18 ára aldri. Rannsóknirnar voru ýmist eigindlegar eða megindlegar. Alls fundust 480 

þættir sem höfðu verið prófaðir sem áhrifavaldar á virkan ferðamáta skólabarna. Þessir 

þættir voru sameinaðir í 32 flokka sem rannsökuðu svipaða þætti (sjá hluta flokkanna undir 

Sameinaðir þættir í töflu 2). Athugað var hvort niðurstöður rannsóknanna tengdust með 

marktækum hætti virkum ferðamáta skólabarna. Þá var fjöldi martækra og ómarktækra 

niðurstaðna skráður. Tafla 2 byggir á þessum niðurstöðum. Taflan tekur saman hlut hins 

byggða umhverfis þar sem hann tengist verkefni þessu. Vegalengd, íbúaþéttleiki og hversu 

greiðfært hverfi er fyrir gangandi vegfarendur (e. walkable) tengjast í flestum rannsóknum 

með marktækum hætti, virkum ferðamáta barna í skólann (sjá töflu 2). 

Tafla 2. Sá hluti 32 sameinaðra þátta sem tengjast hinu byggðu umhverfi og taldir eru hafa áhrif á 
virkan ferðamáta skólabarna. Þeir þættir sem merktir eru með gulu sýna yfirleitt marktækar niðurstöður 
þegar kemur að tengslum þessara þátta við virkan ferðamáta barna í skólann (Stewart et al, 2012). 
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Flokkarnir 32 voru eftir megindlegri aðferðafræði sameinaðir í átta þætti sem taldir eru 

hafa áhrif á virkan ferðamáta skólabarna. Þessir þættir eru; fjarlægð í skólann, ótti við 

umferð og afbrot, skorður stundatöflu, félagsleg gildi, veður, einkenni skóla, uppruni og 

menning. Tveir þessara þátta falla í flokkinn hið byggða umhverfi (e. the built 

environment), fjarlægð í skólann og ótti við umferð og afbrot (sjá töflu 3) (Stewart et.al, 

2012). Töfluna má sjá í heild sinni í viðauka I. Nánar verður gerð grein fyrir þessum 

tveimur flokkum hér á eftir. 

 Tafla 3. Flokkun áhrifaþátta sem fram komu í gögnum rannsóknarinnar (Stewart, 2012). 

 
Fjarlægð í skólann 

Fjarlægð í skólann endurspeglar tímann sem það tekur fyrir barnið að komast frá heimili 

sínu til skóla. Foreldrar kjósa oft þann ferðamáta fyrir barnið sitt sem tekur sem stystan 

tíma. Sterk fylgni var á milli vegalengdar í skólann og virkra ferðamáta, það er fleiri gengu 

eða hjóluðu ef vegalengdin var styttri en 1.6 km. Sterk fylgni var einnig á milli þess hversu 

greiðfært hverfi var og hve mikið var gengið og hjólað í skólann. Greiðfært hverfi fyrir 

gangandi vegfarendur var skilgreint út frá íbúaþéttleika, hlutfalli verslunarrýmis, 

vegalengdum á milli gatnamóta og blandaðri landnotkun. Þegar aðrir þættir voru teknir til 

skoðunar í tengslum við fjarlægð í skólann voru ekki aðeins stuttar vegalengdir sem skiptu 

máli heldur líka að leiðirnar væru þægilegar og öruggar fyrir umferð og afbrotum. 
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Ótti foreldra við umferð og afbrot 

Foreldrar eiga það til að óttast það versta og eru áhyggjur af glæpum taldar vera meira 

samfélagslegur og huglægur vandi en að af þeim stafi raunveruleg hætta. Rekja má þennan 

ótta til fréttaflutnings fjölmiðla af mannræningjum og banaslysum samkvæmt bandarískri 

rannsókn Greves et al. (2007). Þættir í hinu byggða umhverfi eru taldir hafa áhrif á þessa 

hræðslu foreldra gagnvart umferð og glæpum. Í því samhengi má nefna skort á aðstöðu 

fyrir hjólandi og gangandi, skort á götutengingum og aðrar hindranir á leið barnanna eins 

og til dæmis stórar umferðaræðar. Þessir þættir eru taldir draga úr líkum á að barn ferðist 

með virkum hætti í skólann.  

2.5 Áhrifaþættir	  hegðunar	  

Að baki þeirri ákvörðun með hvaða hætti barn fer í skólann standa margir þættir. 

Samkvæmt Vistfræðilíkani heilsutengdrar hegðunar (e. Ecological Models of Health 

Behavior) eftir Sallis et al. (2008) geta þeir verið sálrænir, félagslegir, menningarlegir, 

samfélagslegir, umhverfis- og stefnumarkandi þættir. Vistfræðilíkön heilsutengdrar 

hegðunar geta hjálpað okkur að skilja hvernig fólk og umhverfi hafa áhrif hvort á annað. 

Heildarhugmynd þeirra er að hegðun hefur mörg stig áhrifa sem verður útskýrt nánar hér 

fyrir neðan. Vistfræðilíkan heilsutengdrar hegðunar á þó ekki við allt í þessari rannsókn en 

það getur hjálpað til við að ákvarða hvaða þættir verða teknir til skoðunar. 

 

Líkanið er hugsað út frá fjórum flokkum hreyfingar (sjá gráa hringinn á mynd 8), þeir eru: 

virk afþreying (til dæmis hjólaferðir og gönguferðir), heimilisathafnir (til dæmis 

garðvinna, heimilisverk, sjónvarpsáhorf), virkur ferðamáti (hjólreiðar, ganga), 

starfstengdar athafnir (athafnir tengdar skóla og vinnu). Þetta verkefni flokkast undir 

starfstengdar athafnir (athafnir tengdar skóla). Til að staðsetja verkefnið innan 

vistfræðilíkans heilsutengdrar hegðunar skulum við segja að virkur ferðamáti skólabarna 

standi fyrir starfstengdar athafnir. Ferðamáti skólabarna er hegðun sem stýrist af fjórum 

stigum áhrifa samkvæmt vistfræðilíkani heilsutengdrar hegðunar, það er sjálfsvitund, 

skynjun umhverfis, aðgengi og einkenni og umhverfisstefna (sjá appelsínugulan lit á mynd 

8). Lítum nánar á hvað átt er við með þessum fjórum áhrifaþáttum: 
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Sjálfsvitund (e. Intrapersonal) 

Sjálfsvitund fólks getur haft áhrif á það með hvaða hætti barn fer í skólann. Það 

geta verið sálfræðilegar-, líffræðilegar-, lýðfræðilegar- eða fjölskylduástæður sem 

stýra þeirri ákvörðun. 

Skynjun umhverfis (e. Percieved Environment) 

Aðlaðandi umhverfi, öryggi fyrir bílaumferð og það sem hentar foreldrum hverju 

sinni getur haft áhrif á ákvörðun foreldra og barna um það með hvaða hætti barnið 

fer í skólann, svo dæmi séu tekin. 

Aðgengi og einkenni (e. Access and Characteristics) 

Greiðfært hverfi og góðar aðstæður fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og 

átaksverkefni sem hvetja nemendur til að ganga í skólann, eru dæmi um þætti í 

vistfræðilíkani heilsutengdrar hegðunar sem geta haft áhrif á ferðavenjur 

skólabarna.  

Umhverfisstefna (e. Policy Environment) 

Stefna ríkis og bæja í skólamálum geta haft áhrif á ferðamáta skólabarna og einnig 

umhverfisstefna viðkomandi skóla. 

 

Fjórar meginreglur eru taldar upp þegar kemur að notkun vistfræðilíkans heilsutengdrar 

hegðunar: 1) Heilsutengd hegðun ákvarðast af fjórum áhrifaþáttum (sjá fjóra þætti sem 

nefndir eru hér að ofan). 2) Bein tengsl eru milli allra fjögurra þátta: Sjálfsvitund, skynjun 

umhverfis, aðgengi og einkenni og umhverfisstefnu. 3) Til að breyta ákveðinni hegðun þarf 

að hafa áhrif á alla þætti. 4) Vistfræðilíkön heilsutengdrar hegðunar eru áhrifaríkust þegar 

hegðunin sem á að rannsaka (til dæmis ferðamáti barna í skólann) er vel skilgreind í öllum 

áhrifaþáttum. Líkanið er hægt að nota til að greina vandamál í umhverfinu en einnig til að 

leysa þau.  

 

Eins og áður sagði geta vistfræðilíkön heilsutengdrar hegðunar hjálpað okkur að skilja 

hvernig fólk og umhverfi hefur áhrif hvort á annað. Þessi skilningur getur hjálpað okkur að 

þróa lausnamiðaða áætlun til að bæta hegðun sem hefur áhrif á heilsufar. Skapa þarf 

umhverfi sem gerir val á daglegri hreyfingu hentugt, þægilegt og hagstætt, og hvetja og 

fræða fólk um þetta val.  
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Mynd 8. Vistfræðilíkan heilsutengdrar hegðunar (Sallis et al, 2008). Appelsínuguli liturinn táknar 
staðsetningu virkra ferðamáta skólabarna innan líkansins. 
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2.6 Áhrif	  hraða	  og	  umferðar	  

Öryggi umferðar ræðst að nokkru af flokkun gatna og hraða umferðar. Flokkun gatna í 

þéttbýli er eftirfarandi og má einnig sjá dæmi um slíka flokkun á mynd 9:  

  
Mynd 9. Flokkun gatna eftir virkni og hraða (Rok ökuskóli, 2007). 

Stofnbraut  

Flytur umferð yfir lengri vegalengdir. Þar er staðall veganna hár, hindranir sem minnstar 

eða engar, beygjuradíusar stórir, bratti lítill og aðstæður fyrir hraða umferð góðar. 

Stofnbrautir eru aðalumferðarbrautir í þéttbýli og tengjast stofnvegakerfi utan þéttbýlis. 

Tengibraut 

Tengir safngötur við stofnvegakerfið. Tengibrautir tengja einstaka bæjarhluta við 

stofnbrautakerfið og nálæga bæjarhluta saman innbyrðis og eru helstu umferðargötur í 

hverjum bæjarhluta. Stofn- og tengibrautir mynda saman kerfi helstu umferðargatna í 

þéttbýli.  

Safngata 

Safnar umferð frá húsagötum. Safngötur eru helstu umferðargötur innan hvers hverfis. Þær 

tengja húsagötur við tengi- og stofnbrautir.  

Húsagata 

Götur innan íbúðar- eða atvinnusvæða. Ekki ætlast til hraðaksturs þar vegna 

umferðaröryggis íbúa, starfsfólks og annara sem eru í hverfunum. Sérstaklega er hér litið 

til öryggis barna. Húsagötur eiga fyrst og fremst að veita aðgang að húsum og starfsemi við 

viðkomandi götu (Mannvit, 2010).  
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Hraði hefur líka mikið að segja þegar kemur að umferðaröryggi. Aukinn hraði bifreiðar 

getur aukið líkur á varanlegum líkamlegum skaða og banaslysi, ef ekið er á gangandi 

vegfaranda (Brian C. Tefft, 2011). Þegar ekið er á 54 km/klst eru meiri líkur en ekki á því 

að gangandi vegfarandi sem verður fyrir bílnum slasist alvarlega. Þegar bíll ekur á 70 

km/klst eru meiri líkur en ekki á því að gangandi vegfarandinn látist af völdum slyssins 

(sjá mynd 10). Aukinn hraði dregur úr líkum á að ökumaður stöðvi við gatnamót fyrir 

gangandi vegfarendum og dregur úr viðbragðshæfni ökumanns sem gerir honum erfiðar 

fyrir að afstýra óhappi (Tyrens, 2007).  

 

 

Mynd 10. Líkur á alvarlegum meiðslum og banaslysi gangandi vegfaranda eftir hraða bifreiðar við árekstur 
(Brian C. Tefft, 2011).  

Upplýsingar úr skýrslu sem gerð var í Svíþjóð (2007) sýnir að líkur á því að ökumaður 

stöðvi fyrir gangandi eða hjólandi vegfarendum minnkar eftir því sem ökuhraði eykst (sjá 

mynd 11). Skýrsla þessi var unnin vegna úttektar á umferðaröryggi í ´Shared Space´ við 

Skvallertorget í Norrköping. Niðurstaða varðandi umferðarhraða var að hámarkshraði milli 

15-20 km/klst væri heppilegastur fyrir samspil og virkni milli ólíkra ferðamáta á torginu 

(Tyrens, 2007). Með auknum hraða eykst hemlunarvegalengd bílsins. Sem dæmi má nefna 

að ökumaður sem ekur á 50 km/klst hefur þegar ekið 27 m áður en hann byrjar að bremsa 

(miðað við 1,5 sekúndu í viðbragðstíma) (NTF Jönköpings län, á.á.). 
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Mynd 11. Tengsl umferðarhraða og líkum á að ökumaður stöðvi fyrir gangandi og hjólandi umferð (Tyrens, 
2007). 
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2.7 Samantekt	  fræðilegrar	  umfjöllunar	  

Með því að virkja börn til að ferðast fótgangandi eða hjólandi í skólann er stuðlað að 

vistvænum samgöngum í nærumhverfi skóla og heimila í samræmi við markmið og stefnu 

stjórnvalda og Reykjavíkurborgar.  

 

Kannanir sýna að hjólreiðar hafa aukist í Reykjavík en það er helst á kostnað gangandi 

umferðar. Ýmsir þættir hafa áhrif á það hvort barn komi með einkabíl, fótgangandi eða 

hjólandi í skólann. Það geta til dæmis verið líkamlegar eða sálfræðilegar ástæður sem 

liggja þar að baki eða utanaðkomandi þættir í hinu byggða umhverfi. Í því síðastnefnda er 

greiðfært hverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og öruggar og stuttar vegalengdir 

helsti hvatinn að virkum ferðamáta barna. Mikilvægt er að hámarkshraða sé haldið í 

lágmarki í skólahverfum til að gera leiðina í skólann öruggari og skilvirkari fyrir 

nemendur.  

 

Upplýsingar úr fyrri rannsóknum gefa ágæta mynd af því hvernig best sé að haga 

greiningum á þeim gögnum sem skoðuð verða í þessu verkefni og verða þær hafðar til 

hliðsjónar við vinnslu þess.  
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3 Gögn	  og	  aðferðir	  

3.1 Vinnuferill	  

Í upphafi rannsóknarvinnunar var lagt upp með að svara ákveðnum rannsóknarspurningum. 

Til að afmarka efnið og auðvelda yfirsýn yfir framvindu verkefnisins var farið eftir 

einföldu vinnuskema:  

 

3.2 Gögn	  

Verkefnið byggir að miklu leyti á gögnum frá Reykjavíkurborg, það er upplýsingum úr 

landupplýsingakerfi borgarinnar og könnun sem gerð var fyrir Reykjavíkurborg haustið 

2009 af Kristni Jóni Eysteinssyni, byggingafræðingi og verkefnastjóra hjá umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Þessi könnun fjallaði um ferðamáta og leiðarval 

skólabarna í Reykjavík og hafði að geyma þá þætti sem voru mikilvægir við upphaf 

rannsóknarinnar. Gögnin sýndu meðal annars hlutfall nemenda sem komu með virkum 

hætti og þeirra sem var ekið í skólann. Uppsetningu og spurningar úr könnuninni má sjá í 

viðauka II. 

 

Þá var skoðað með hvaða aðferðum væri best að greina hverfin svo samanburðurinn hefði 

einhverja þýðingu. Lesnar voru erlendar rannsóknir um svipað málefni og tekin viðtöl við 

Niðurstöður	  og	  ályktanir	  

3.	  Reikna	  fylgni	  milli	  ferðamáta	  og	  umhver:isþátta	  

Tölur	  úr	  gögnum	  frá	  Reykjavíkurborg	  borin	  saman	  við	  mælingar	  á	  rannsóknarbreytum	  

2.	  Kanna	  hvaða	  munur	  er	  á	  hverfunum	  

Ákveða	  rannsóknarbreytur	  út	  frá	  viðtölum	  og	  fyrri	  rannsóknum	   Greina	  skólahver:in	  út	  frá	  fyrirfram	  ákveðnum	  breytum	  

1.	  Gera	  samanburð	  á	  skólahverfum	  

Skoða	  fyrri	  rannsóknir	  og	  aðferðir	  sem	  hafa	  verið	  notaðar	   Velja	  hver:i	  út	  frá	  gögnum	  frá	  Reykjavíkurborg	  

Er	  munur	  á	  ferðamáta	  skólabarna	  milli	  hverfa?	  
Hvaða	  þættir	  	  í	  hinu	  byggða	  umhver:i	  hafa	  áhrif	  á	  ferðamáta	  skólabarna?	  
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fólk sem tengdist grunnskólabörnum bæði heima og í skólastarfinu. Með þessum gögnum 

var verkefnið unnið út frá rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. Í töflu 

4 má sjá þau gögn sem notast var við í verkefninu og einnig í hvaða kafla úrvinnsla fór 

fram. 

Tafla 4. Gögn sem notast var við í rannsókninni. 

 

3.3 Aðferðir	  

3.3.1 Viðtöl	  

Innan eigindlegra rannsóknaraðferða voru notuð opin viðtöl sem tekin voru haustið 2013 

við annarsvegar rýnihóp og hinsvegar einstaklingsviðtal við móður tveggja 

grunnskólabarna í 3. og 7. bekk. Rýnihópurinn samanstóð af skólastjórnendum, starfsfólki 

skóla, foreldrum og nemanda. Viðtölin voru gerð til að fá tilfinningu fyrir viðhorfi þessa 

hóps til virkra ferðavenja skólabarna. Að lokum voru viðtölin afrituð og greind. Í viðauka 

III má sjá viðtalsramma sem stuðst var við þegar viðtölin voru tekin. 

3.3.2 Ped	  Shed	  aðferðin	  

Örlítið verður brugðið frá hinni hefðbundnu Ped Shed aðferð sem kynnt var í kafla 2. Í stað 

hlutfalls flatarmáls svæðis sem hægt er að ganga frá skólunum í 5 eða 10 mínútur verður 

notast við hlutfall íbúða sem falla þar undir. Þar sem aðeins er verið að skoða hversu 

greiðfært er fyrir gangandi vegfarendur innan skólahverfisins er þessi aðferð talin henta 

þessu verkefni betur og gefa skýrari niðurstöður við mat á göngufærni skólahverfanna. 

Dregnir verða tveir hringir út frá grunnskólunum sem eru 400 og 800 metrar í radíus eins 

og venja er en aðeins notast við svæði innan hringjanna sem teljast til þess skólahverfis 

sem unnið er með. Reiknað verður út hlutfall íbúðafjölda skólahverfisins sem fellur innan 

400 og 800 metra frá skólanum. Með því er hægt að segja til um hversu skilvirkt göngunet 

er í hverju hverfi fyrir sig, því hærra sem hlutfallið er (frá 0-100%), því greiðfærara er 
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hverfið fyrir gangandi vegfarendur. Hægt er að sjá myndræna útskýringu á þessu á mynd 

12. Til viðmiðunar verður greint frá niðurstöðum hefðbundinnar Ped Shed aðferðar. 

 

Mynd 12. Skýringar á Ped Shed aðferðinni sem hefur verið aðlöguð þessu verkefni. 

3.3.3 Umferðaröryggi	  

Þar sem umferð er talin hafa áhrif á virkan ferðamáta skólabarna (Carlin et al., 1997; 

Timperio et al., 2006) verður notast við aðferð mælinga sem var þróuð af Giles-Corti et al. 

(2010). Mælingarnar afmarkast af skólahverfunum sem tekin verða fyrir í rannsókninni og 

gefa þær vísbendingar um hversu berskjölduð skólabörn eru fyrir umferð á leið sinni í 

skólann.  

 

Með þessari aðferð er notast við götuflokkana sem taldir voru upp í kafla 2.6; stofnbrautir, 

tengibrautir, safngötur og húsagötur. Þá er kílómetrafjöldi hvers vegflokks innan 

skólahverfisins fenginn með því að nota upplýsingar úr landupplýsingakerfum. Hlutfall 

stofnbrauta, tengibrauta og safngatna af kílómetrum húsagatna er svo reiknað. Því hærri 

sem talan er, því berskjaldaðra er svæðið talið vera fyrir umferð.  

 

Í verkefninu verður hinsvegar notast við hámarkshraða í stað götuflokka. Skólahverfi í 

Reykjavík innihalda að mestu leyti húsagötur og safngötu. Í flestum tilvikum er 

hámarkshraði húsagatna 30 km/klst en í safngötum 50 km/klst Í gögnum 

Reykjavíkurborgar eru þessir tveir götuflokkar sameinaðir í einn og var því ákveðið að 

nota hámarkshraða sem gefur betri upplýsingar um hversu berskjölduð skólabörn eru fyrir 

umferð. Eins og kom fram í kafla 2.6 getur mikill hraði aukið líkur á alvarlegum áverkum 

og banaslysum, minnkað líkur á að ökumaður stöðvi til að hleypa gangandi vegfarendum 
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yfir götu og minnkað viðbragðshæfni ökumanns til að afstýra óhappi. Ágalli í formúlunni 

verður til þess að útkoma fyrir berskjöldun getur verið frá 0 og upp í hið óendanlega og því 

erfitt að meta hversu berkskjaldaðir nemendur í hverfinu eru. Vegna þessa verður 

kílómetrafjöldi gatna með hámarkshraða meiri en 30 deilt með heildar kílómetrafjölda allra 

gatna í skólahverfinu. Útkoman gefur þá hlutfall frá 0 til 1 þar sem einn gefur til kynna 

hverfi þar sem nemendur eru mjög berskjaldaðir fyrir bílaumferð.  

 

Formúlan verður þá þessi: 

 
!(!".!"#$"  !"ð  !"#ð! > !")
! !".!"#$"  í  !"ó!"#$%&'()*

= !"#$%&  !"#$%&'()'ð!"  !"#"!$%&  !"#  !"#$#  !"#$%ð 

 

  

 

3.3.4 Þverun	  gatna	  

Þverun stórra umferðaræða á leiðum barna í skólann getur verið stór hindrun þegar 

ákvörðun um virkan ferðamáta á sér stað. Til að meta hversu stór hindrun þetta er í raun 

innan hverfanna, er mælt hversu stórt hlutfall heimila þarf að fara yfir umferðargötur þar 

sem hraðinn er meiri en 30 km/klst. Þessar götur skipta svæðinu upp í reiti og eru allar 

íbúðir taldar innan hvers reitar fyrir sig. Að lokum er reiknuð út prósenta sem gefur 

vísbendingu um hversu stórt hlutfall þarf að fara yfir umferðargötur þar sem hraðinn er 

meiri en 30 km/klst til að komast í skólann. Þessi aðferð sýnir hversu vel skólinn er 

staðsettur innan hverfis og hversu öruggir nemendur eru fyrir umferð (Babb & Burke, 

2011). Í fyrirmynd þessarar aðferðar er notast við stofnbrautir til að skipta hverfunum upp í 

reiti en í samræmi við mælingu á berskjöldun fyrir bílaumferð sem lýst var hér á undan, 

verður notast við umferðarhraða. Þannig munu götur með hámarkshraða meiri en 30 km 

skipta hverfunum upp. Sjá framsetningu aðferðarinnar á mynd 13. 
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Mynd 13. Dæmi um framsetningu á þverun gatna (Babb & Burke, 2011). 

3.3.5 Fylgni	  

Reiknuð verður út fylgni milli ferðamáta og hversu berskjaldaðir nemendur eru fyrir 

bílaumferð, ferðamáta og Ped Shed hlutfalls og ferðamáta og hversu stórt hlutfall þarf að 

fara yfir hraðar umferðagötur. Notast verður við fylgnistuðulinn Pearson-r. Fylgni segir 

okkur til um samband milli tveggja breyta og hversu vel mæligildi þeirra fylgjast að. Gildi 

 
F igure 3  Map of the 2km neighbourhood area showing where children must 
cross one or more major roads 
 

This shows that the Coopers Plains Primary School is well sited in that as many as 

42% of residential lots are on a route that does not require the crossing of a main road, 

without a crossing supervisor, and only 13% require the crossing of two main roads. 



	   26	  

fylgnistuðuls liggur á milli +1,00 og -1,00 þar sem plúsinn stendur fyrir jákvæða fylgni og 

mínusinn neikvæða fylgni. Því lægra tölugildi sem fylgnistuðullinn hefur, því veikari er 

fylgnin milli breytanna; sjá skilgreiningu á gildi stuðulsins í töflu 5 . 

Tafla 5 Styrkleiki fylgnistuðla (Fowler & Cohen, 1998). 

Gildi	  fylgnistuðuls	  -‐r	  (jákvæður	  eða	  neikvæður)	   Skilgreining	  

0.00-‐0.19	   Mjög	  veik	  fylgni	  
0.20-‐0.39	   Veik	  fylgni	  
0.40-‐0.69	   Nokkur	  fylgni	  
0.70-‐0.89	   Sterk	  fylgni	  
0.90-‐1.00	   Mjög	  sterk	  fylgni	  
	  	   	  	  
	   	  

Til að reikna fylgnina er notast við formúlu fyrir fylgnistuðulinn Pearson-r (mynd 14). 

 

Mynd 14. Formúla fyrir Pearson-r (Fowler & Cohen, 1998). 

Til mælingarnar séu marktækari er mælst til þess að að mælingarpör tveggja breyta séu á 

bilinu 7-30 (Fowler & Cohen, 1998). Því var ákveðið að mæla átta skólahverfi en fjallað 

verður nánar um fjögur þeirra í kafla 6. 

3.4 Takmarkanir	  

Það eru margir samhangandi þættir sem hafa áhrif á þá ákvörðun með hvaða hætti barn fer 

í skólann eins og sjá má í vistfræðilíkani heilsutengdrar hegðunar. Í þessu verkefni eru 

eingöngu skoðaðir þættir í hinu byggða umhverfi og takmarkast verkefnið við það. Í kóðun 

viðtala og yfirferð erlendra rannsókna var kom fram þáttur sem einnig er talin hafa áhrif og 

er það viðhorf foreldra til tíma, veðurfars og venja. Foreldrar í tímaþröng eða þeir sem eru 

vanir að keyra á hvern áfangastað geta ákveðið að keyra börnum sínum í skólann óháð 

þáttum í hinu byggða umhverfi. Veðurfar kom líka oft til tals í viðtölunum sem tekin voru 

við foreldra og skólastjórnendur sem hindrun þess að börn þeirra ferðuðust með virkum 

hætti í skólann. Þá fannst foreldrum öruggara að aka börnum sínum í skólann þegar vont 

var veður. Skortur er á gögnum til að taka tillit til þessara þátta (mynd 14) og verður því 

ekki farið nánar út í þá hér. Fjarvera þeirra er þó ekki talin hafa áhrif á niðurstöður þessa 

verkefnis þar sem þeir eru ekki hluti af hinu byggða umhverfi.  

2
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• Tafla 14.1 í kennslubók s"nir vi!mi!un um styrkleika á 

fylgnistu!lum.

22.nóv. 2011 Tolfræ!i I                                        
LbhÍ

11

Fylgni (Correlation) frh.
• Hér ver!ur fjalla! um tvo fylgnistu!la:

– Pearson r (rxy) - Product moment 
Correlation coefficient – mælibreytur 
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Mynd 15. Þættir sem ekki verða teknir til athugunar. 

Könnun Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna var framkvæmd skólaárið 2009-

2010 í 30 grunnskólum borgarinnar. Mismikil þátttaka var í könnuninni eftir skólum en 

tekið er tillit til þess með því að taka aðeins fyrir skóla sem voru með meira en 50% 

svarhlutfall. Tímasetning könnunarinnar var líka mismunandi eftir skólum eða frá október 

til maí og gæti því gefið skakka mynd af samanburðinum þar sem árstími (veður, færð og 

birta) gæti spilað stórt hlutverk í því með hvaða hætti nemendur fóru í skólann.  

 	  

Viðhorf	  

Tími	   Vani	   Veður	  
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4 Úrvinnsla	  viðtala	  

Áhrif hins byggða umhverfis á ferðamáta skólabarna hafa mikið verið rannsökuð erlendis á 

síðustu árum. Flestar niðurstöður benda til þess að þeir þættir sem hafa mest áhrif á það 

með hvaða hætti barn fer í skólann eru vegalengdir, öruggt umhverfi og gott net stíga. En 

hvernig er málum háttað hér á Íslandi? Er sama viðmót ríkjandi og erlendis eða eru aðrir 

þættir sem hafa meiri áhrif? Til að svara þessum spurningum og kynnast aðeins viðhorfi 

fólks voru tekin tvö viðtöl haustið 2013. Mikilvægt var að ná til breiðs hóps sem allir áttu 

þó sameiginlegt að tengjast skólabörnum með einum eða öðrum hætti. Því var settur saman 

rýnihópur í grunnskóla í Reykjavík. Rýnihópurinn samanstóð af sjö einstaklingum; 

skólastjóra, kennurum, foreldrum og nemanda. Í nóvember var tekið einstaklingsviðtal við 

móður grunnskólabarna í 3. og 7. bekk. Þetta viðtal var gert til að kafa aðeins dýpra eftir 

viðtalið við rýnihópinn.  

 

Eftir viðtölin voru þau afrituð og kóðuð samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Mikið samræmi var á milli beggja viðtala og komu ákveðin hugtök skýrt fram sem öll eiga 

það sameiginlegt að vera stórir áhrifavaldar í vali á ferðamáta. 

	  

Vegalengdir	  

Samkvæmt sumum foreldrum getur vegalengd haft áhrif á það hvort börn þeirra stundi 

íþróttir eða önnur áhugamál utan skóla. Ef foreldrar voru óöruggir og fannst vegalengd í 

íþróttahús of mikil, voru minni líkur á að þau sendu börnin sín á íþróttaæfingar. Ef 

vegalengdin var mikil fannst sumum ekki öruggt að senda börnin gangandi eða hjólandi og 

sögðust þá skutla og sækja börn sín á æfingar. Ein móðirin sagði að ef hún þyrfti að skulta 

og sækja á allar æfingar myndi hún hreinlega ekki skrá barnið sitt íþróttir, í það minnsta 

ekki fyrr en það væri orðið nógu sjálfstætt til að geta komist leiðar sinnar á eigin spýtur. 

Vegalengdir komu líka oft fram í því samhengi að það væri svo stutt í skólann að flestir 

nemendur komast auðveldlega fótgangandi án þess að þurfa að ganga langar vegalengdir.  

	  

Öryggi	  

Hugtakið öryggi er hér líka notað yfir skort á öryggi – óöryggi. Myrkur, vont veður og 

mikil umferð bíla er ákveðinn skortur á öryggi og flokkast því undir hugtakið öryggi í 

greiningu þessari. Í einstaklingsviðtalinu kom fram ótti við barnaníðinga og var það að 
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sögn viðmælanda stór hindrun fyrir marga foreldra þegar ákvörðun um ferðamáta barns er 

tekin. Öryggi kom oft fyrir í viðtölunum og hefur mikil áhrif á það með hvaða hætti börn 

viðmælenda fara í skólann. 

 

Tími 

Það að vera fljótur ferða sinna eða fastur í umferðarteppu eru dæmi um atriði í viðtölunum 

sem falla undir hugtakið tími. Hugtakið virðist spila stóran þátt í ákvörðun viðmælenda 

hvort þeir vilji skutla börnum sínum í skólann eða ekki. Ef þeir spara sér tíma við að 

skutla, þá finnst þeim það réttlætanlegt. Það að vakna tímanlega spilar stóran þátt í 

ákvörðuninni svo ekki sé allt í stressi og börnin hafi tíma til að ganga í skólann, annars 

lenda foreldrarnir í því að þurfa að skutla þeim eins og einn viðmælandi hafi á orði.  

 

Athyglisvert var að komast að því að hjólreiðar barna í skólann eru bannaðar yfir 

vetrarmánuðina til að tryggja öryggi þeirra. Viðhorf foreldra var þó ólíkt viðhorfi 

starfsfólks skólans að því leyti að þau sýndu meiri vilja til að leyfa börnum sínum að koma 

hjólandi í skólann, sérstaklega í ljósi þess að oft er greiðfært fyrir hjól yfir veturinn. Oft var 

líka eins og vilji barnanna væri sterkari en foreldra þegar kom að virkum ferðamáta í 

skólann. Sumir foreldrarnir lýstu því að börnin þeirra hreinlega báðu um að fá að fara 

hjólandi eða gangandi í skólann frekar en að fá far en það tengdist stundum tímabundnu 

átaksverkefni hjá skólunum eins og Göngum í skólann sem haldið er í grunnskólum 

landsins í september ár hvert.  

 

Innihaldsgreiningu var beitt var á fjórar rannsóknir sem taldar eru upp í töflu 1 (bls.3). 

Hugtökin aðgengi og öryggi komu ítrekað fyrir í þessum rannsóknum líkt og í viðtölunum. 

Með þessum upplýsingum og hjálp vistfræðilíkans heilsutengdrar hegðunar var auðvelt að 

sjá og ákveða hvaða breytur yrðu sérstaklega skoðaðar í þessu verkefni (sjá mynd 16).  

  

Mynd 16. Breytur sem verða skoðaðar nánar. 

Öryggi	  

Þverun	  
gatna	   Bílaumferð	  

Aðgengi	  

Stígakerci	   Vegalengdir	   Staðsetning	  
skóla	  
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5 Val	  á	  hverfum	  

Við val á hverfum var stuðst við niðurstöðu könnunar sem unnin var af Reykjavíkurborg 

veturinn 2009-2010.  

5.1 Könnun	  Reykjavíkurborgar	  á	  ferðavenjum	  skólabarna	  

Framkvæmd könnunarinnar var á þann veg að 30 grunnskólar Reykjavíkur voru heimsóttir 

og könnun lögð fyrir nemendur frá 3.-10. bekk. Nemendurnir svöruðu með hvaða hætti 

þeir komu í skólann þann daginn (gangandi, hjólandi eða með bíl). Einnig merktu þau á 

kort í landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar leiðina sem þau fóru í skólann og hvar þau 

telja mestu hættuna vera á þessari leið. Þeir nemendur sem komu með bíl í skólann voru 

beðin um að merkja hvaða leið þau hefðu farið ef þau hefðu farið fótgangandi í skólann. 

Notast var við tölur Hagstofu Íslands yfir fjölda nemenda það ár sem könnunin var tekin til 

að fá rétt svarhlutfall nemenda. Til að samræma skólana var aðeins notast við niðurstöður 

úr 3.-7. bekk. Við val á samanburðarhverfum var eftirfarandi skrefum fylgt: 

1. Allir skólar með nemendur 3.-7. bekk óháð svarhlutfalli og fjölda þátttakenda = 30  

skólar 

2. Allir skólar með svarhlutfall > 50% og þátttakendur > 100 = 14 skólar  

3. Valin voru fjögur hverfi með hátt hlutfall nemenda sem notuðu virkan ferðamáta og 

fjögur hverfi sem voru með hátt hlutfall nemenda sem ekið var í skólann.  

Niðurstaða könnunarinnar í skólunum er talin gefa vísbendingu um ferðavenjur nemenda 

þó að vissulega geti veðurfar og birtuskilyrði haft áhrif þar á. Vert er að nefna að 

samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands var veðurfar með óvenju góðu móti þennan 

veturinn og alhvítir dagar í Reykjavík aðeins 16 á tímabilinu október – apríl. Hiti var yfir 

meðallagi flesta mánuðina og veturinn (desember 2009-mars 2010) sá 12.-14. hlýjasti frá 

upphafi mælinga (Veðurstofa Íslands, 2010).  

 

Út frá niðurstöðum í töflu 6 var ákveðið að bera saman Fossvogsskóla, Breiðholtsskóla, 

Foldaskóla og Laugarnesskóla og hverfin sem þeir þjóna og kanna hvaða þættir i hinu 

byggða umhverfi gætu haft áhrif á ferðamáta nemenda. Sömu þættir verða mældir í 

Víkurskóla, Selásskóla, Sæmundarskóla og Álftamýrarskóla til að auka marktækni 

fylgnireikninga svo hægt sé að túlka niðurstöður þessa verkefnis með meiri vissu. Ekki 

verður fjallað sérstaklega um þau hverfi en niðurstöður mælinga er að finna í viðauka IV. 
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Þrátt fyrir að Breiðholtsskóli og Foldaskóli voru ekki með næstmesta og næstminnsta 

hlutfall gangandi og hjólandi nemenda þóttu skólahverfin álitlegir kostir til að fjalla um 

vegna staðsetningar þeirra í sitt hvoru úthverfi Reykjavíkur og sambærilegrar stærðar. Þau 

hverfi sem fjallað verður um í næsta kafla eru feitletruð í töflu 6.  

Tafla 6. Niðurstaða könnunar Reykjavíkurborgar á ferðamáta skólabarna. Græni liturinn táknar hverfi þar 
sem vísbending er um að virkur ferðamáti sé algengur meðal nemenda í 3.-7. bekk. Rauði liturinn táknar 
hverfi þar sem vísbending er um að nemendum í 3.-7. bekk sé ekið í skólann í meiri mæli en í öðrum 
skólahverfum Reykjavíkur. Gerðar verða mælingar á þessum átta hverfum en þau hverfi sem eru feitletruð 
verður fjallað nánar um í kafla 6 (Kristinn Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður).  

  Gengið	  og	  hjólað	   Ekið	  
Fossvogsskóli	   98%	   2%	  
Víkurskóli	   93%	   6%	  
Breiðholtsskóli	   92%	   7%	  
Selásskóli	   87%	   13%	  
Breiðagerðisskóli	   86%	   14%	  
Borgarskóli	   84%	   16%	  
Árbæjarskóli	   82%	   17%	  
Korpuskóli	   80%	   20%	  
Grandaskóli	   79%	   21%	  
Rimaskóli	   79%	   20%	  
Sæmundarskóli	   79%	   20%	  
Foldaskóli	   76%	   23%	  
Álftamýrarskóli	   75%	   25%	  
Laugarnesskóli	   71%	   28%	  

 

Í samantekt á ferðamáta í öllum skólum sem tóku þátt í könnuninni (óháð svarhlutfalli) 

kom í ljós að mjög margir nemendur í 3.-7. bekk ferðast með virkum hætti í skólann eða 

um 84% eins og sjá má á mynd 17.  

 

Mynd 17. Skipting ferðamáta barna í 3.-7. bekk í 30 grunnskólum Reykjavíkur (Kristinn Jón Eysteinsson, 
óbirtar niðurstöður). 

84%	  

16%	  

0%	  

Gengið	  og	  hjólað	   Ekið	   Annað	  
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5.2 Mörk	  athugunarsvæða	  

Svæðin sem unnið verður með eru skólahverfi Álftamýrarskóla, Breiðholtsskóla, 

Foldaskóla, Fossvogsskóla, Laugarnesskóla, Selásskóla, Sæmundarskóla og Víkurskóla. 

Fjallað verður nánar um fjögur þeirra í næsta kafla og eru þau merkt með heilum línum á 

mynd 18. Hverfin eru öll staðsett í austurhluta borgarinnar en eru annars nokkuð dreifð. 

Foldaskóli og Breiðholtsskóli eru í úthverfum borgarinnar, Grafarvogi og Breiðholti. 

 

Mynd 18. Afmörkun skólahverfanna. Heilar línur tákna skólahverfi sem nánar verður fjallað um í næsta 
kafla. 

5.3 Lega	  athugunarsvæða	  

Svæðin afmarkast af ákveðnum götum og húsnúmerum samkvæmt upplýsingum af 

heimasíðu Reykjavíkurborgar (2013). Á mynd 19 má sjá nánar afmörkun þeirra fjögurra 

skólahverfa sem verður fjallað um í næsta kafla og samanburð á stærð þeirra og lögun.  
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Mynd 19. Afmörkun og lega skólahverfanna. 

 	  

Bakkahverfi 80 ha.Fossvogshverfi 135 ha.

Laugarneshverfi 174 ha.

Foldahverfi 109 ha.
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6 Samanburður	  hverfa	  

Markmið þessa samanburðar er að skoða hvaða munur er á hinu byggða umhverfi í 

hverfum sem annars vegar er mikið gengið og hjólað í skólann og hinsvegar þar sem 

algengt er að börnum sé ekið í skólann. Könnun Reykjavíkurborgar var skoðuð með það í 

huga að finna hverfi sem sýna mikinn mun á ferðavenjum skólabarna. Ákveðið var að gera 

mælingar á átta skólahverfum með aðstoð gagna úr landupplýsingakerfi Reykjavíkur. 

Fjallað verður nánar um fjögur þessara hverfa í þessum kafla en niðurstöður mælinga allra 

átta hverfanna er að finna í viðauka IV.  

 

Rýnt verður í breytur verkefnisins og þeim gefið tölulegt gildi í samræmi við aðferðirnar 

sem lýst var í kafla 3. Með því að gera þessa þætti í umhverfinu mælanlega, er hægt að 

bera saman hverfin og að lokum reikna út fylgni milli umhverfisþátta og ferðamáta barna. 

Á mynd 20 má sjá nánar hvernig greiningarvinnan er hugsuð og hvaða aðferðum er beitt til 

að fá undirbreyturnar í mælanlegt form. Fjallað verður um skólahverfin eftir stafrófsröð. 

 

 

Mynd 20. Helstu breytur og uppbygging greiningarvinnu. 

 

 	  

Öryggi Aðgengi 

Þverun gatna Bílaumferð Stígakerfi Vegalengdir Staðsetning 
skóla 

Ped Shed 
hlutfall 

Hámarkshraði í 
hverfinu  

Þverun 
umferðaræða í 

hverfinu 

Aðalbreytur 

Undirbreytur 

Aðferð mælinga 
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6.1 Breiðholtsskóli	  

Á töflu 7 má sjá sundurliðun úr könnun Reykjavíkurborgar og samanburð við alla 

grunnskóla í Reykjavík sem tóku þátt í henni. 

Tafla 7. Niðurstaða könnunar í 3.-7. bekk Breiðholtsskóla, apríl 2010. N stendur fyrir fjölda nemenda sem 
tóku þátt í könnuninni, annars vegar í Breiðholtsskóla og hinsvegar í 3.-7. bekk í öllum 30 skólunum sem 
tóku þátt (Kristinn Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

 Breiðholtsskóli Allir skólar 

 (N = 198) (N = 3040) 

Ferðamáti N % N % 

Gengið og hjólað 182 92 3040 84 

Ekið 14 7 561 16 

Annað 2 1 5 0,1 

 

6.1.1 Skipulag	  –	  byggðaþróun	  og	  landnotkun	  

Breiðholtsskóli er staðsettur í Breiðholti og þjónar hverfishluta sem nefnist Bakkahverfi. 

Þetta er elsti hluti Breiðholtsins. Skipulag hverfisins má rekja til hins svokallaða danska 

aðalskipulags frá árinu 1965 sem unnið var af dönskum skipulagsfræðingum. Hverfið 

byggðist upp á árunum 1967 til 1972 og var með fyrstu úthverfum Reykjavíkur og 

samanstendur af U-laga fjölbýlishúsum, einbýlishúsum og rað- og parhúsum (Trausti 

Valsson, 2002). Skipulag fjölbýlishúsahverfisins var nýmæli hér á landi og voru dönsku 

skipulagsfræðingarnir fyrir áhrifum franska arkitektsins Le Courbusier. Áhersla var lögð á 

skjólsæl og sólrík svæði fyrir íbúa. Sérstaklega var hugað að fjölbýlishúsagarðinum og að 

skilja að umferð gangandi og akandi vegfarenda. Þrjár blokkir mynda U lagað form utan 

um garðinn sem skapar skjól og góðar aðstæður til leikja. Bílastæði voru síðan höfð fyrir 

utan þetta svæði við norðurhlið húsanna (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Hverfið skiptist í 

þrjár einingar eftir húsagerð (fjölbýli, einbýli, rað-parhús) og eru einingarnar aðskildar með 

götum (sjá mynd 21).  
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Mynd 21. Landnotkun í Bakkahverfi (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2013). 

 

Breiðholtsskóli er staðsettur í fjölbýlishúsahverfinu sem gerir það að verkum að nemendur 

sem búa þar þurfa ekki að fara yfir neina götu á leið sinni í skólann. Hinsvegar þurfa 

nemendur sem búa í einbýlis- eða raðhúsahverfunum að fara yfir götu. Íbúar í 

skólahverfinu voru 3.847 samkvæmt tölum hagstofunnar frá janúar 2010 og var meðalaldur 

íbúa 35 ár (sjá aldursdreifingu á mynd 22).  

 

 

Mynd 22. Aldursdreifing íbúa í Bakkahverfi í Breiðholti (Hagstofa Íslands, 2010). 
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6.1.2 Aðgengi	  

Eins og áður hefur komið fram er gott aðgengi einn af mikilvægum hvötum til virkra 

ferðamáta. Til að setja þessa huglægu breytu í mælanlegt form svo hægt sé að meta hversu 

gott aðgengi er innan skólahverfisins, er notast við Ped Shed aðferðina sem kynnt var til 

sögunnar fyrr í verkefninu. Í Bakkahverfi er skólinn staðsettur miðsvæðis í hverfinu og vel 

tengt stígakerfi er í allar áttir. Vegalengdir eru stuttar en meðalvegalengd sem nemendur 

fara gangandi eða á hjóli eru 414 m. Á mynd 23 eru niðurstöður Ped Shed í Bakkahverfi. 

Samkvæmt þessu verður Bakkahverfi að teljast mjög greiðfært hverfi fyrir gangandi 

vegfarendur, bæði í 400 og 800 metra fjarlægð frá skóla.  

 

Mynd 23. Ped Shed mælingar í Bakkahverfi. 

Ef skoðaðar eru mælingar með hefðbundinni Ped Shed aðferð (tafla 8) er hlutfallið aðeins 

33% í 800 metrum frá Breiðholtsskóla, þrátt fyrir að hægt sé að komast yfir nánast allt 

hverfið á 10 mínútna göngu (800m).  

Tafla 8. Mælingar á aðgengi í Bakkahverfi. Taflan sýnir mun á mælingum með aðlagaðri Ped Shed aðferð 
sem lýst var í kafla 3.3.2. og svo hefðbundinni Ped Shed aðferð.  
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6.1.3 Öryggi	  

Auk þess að skoða ferðamáta og leiðaval í könnun Reykjavíkurborgar, voru nemendur 

einnig beðnir um að merkja inn á kort þá staði sem að þeirra mati voru hættulegir á leiðinni 

í skólann. Þá voru þeir beðnir um að haka við þá þætti sem fylltu þá óöryggi á þessum 

stöðum. Aðeins merktu 62 nemendur af þeim 198 í Breiðholtsskóla sem tóku þátt, við þá 

þætti sem þeir töldu ógna öryggi sínu á leiðinni í skólann. Útkomuna má sjá á mynd 24, en 

þrátt fyrir litla svörun má sjá hvernig hraði bíla og það að bílarnir stöðvi ekki fyrir 

nemendunum, fylgist að líkt og fjallað var um í kafla 2.6 Áhrif hraða og umferðar.  

 

Mynd 24. Þættir sem nemendur í Breiðholtsskóla telja að þeim stafi hætta af á leið sinni í skólann (Kristinn 
Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

Athugun	  á	  hversu	  berskjaldaðir	  gangandi	  vegfarendur	  í	  Bakkahverfi	  eru	  fyrir	  umferð	  

Hámarkshraði í hverfinu er að mestu leyti 30 km/klst en utan um hverfið liggja götur með 

hámarkshraða 50 km/klst Hlufall á bilinu 0.0 - 1.0 segir til um hversu berskjaldaðir 

gangandi vegfarendur eru fyrir umferð. Eftir því sem hlutfallið er hærra, því berskjaldaðri 

eru gangandi vegfarendur taldir vera fyrir umferð. Hlutfall gatna með hámarkshraða 50 

km/klst af heildar kílómetrafjölda Bakkahverfis er 0.41 (mynd 25). 
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Mynd 25. Mæling á hversu berskjaldaðir gangandi vegfarendur eru fyrir bílaumferð. 

Þverun	  gatna	  

Mæling á því hversu berskjaldaðir gangandi vegfarendur eru fyrir bílaumferð tekur ekki 

tillit til þess hvort götur með hámarkshraða >30 km/klst eru staðsettar í jaðri hverfisins og 

koma ekki við sögu á leið barna í skólann. Þá kemur sér vel að mæla hlutfall heimila í 

skólahverfinu sem þarf að fara yfir umferðagötur með hærri hámarkshraða en 30 km/klst. Í 

Bakkahverfi er hraðari umferð höfð á götum í jaðri hverfisins sem ekki er gert ráð fyrir að 

nemendur þurfi að fara yfir á leið sinni í skólann (sjá mynd 26). 
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Mynd 26. Hlutfall heimila staðsett þannig að íbúar Bakkahverfis þurfa að fara yfir hraðar umferðagötur á 
leiðinni í skólann.  

Samkvæmt mælingum á þverun umferðargatna, eru aðeins 5% heimila staðsett þannig að 

íbúar þurfi að fara yfir umferðagötu þar sem hámarkshraði er meiri en 30 km/klst.  

6.1.4 Samantekt	  mælinga	  í	  Bakkahverfi	  

Bakkahverfi er frekar ungt hverfi ef litið er til meðalaldurs íbúa sem er tveimur árum lægri 

en í Reykjavík allri, miðað við tölur frá janúar 2010. Könnun á ferðavenjum skólabarna gaf 

vísbendingar um að virkur ferðamáti væri algengur meðal nemenda Breiðholtsskóla þar 

sem 92% barna í 3.-7. bekk komu gangandi eða hjólandi í skólann. Ped Shed, mælingar á 

aðgengi, sýndu að í 400 metra fjarlægð frá skólanum er aðgengið 68% en í 800 metrum er 

það 99%. Aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur telst því mjög gott. Athugun á 

því hversu berskjaldaðir gangandi vegfarendur eru gagnvart bílaumferð er 0.41 en mæling 

á þverun gatna sýnir að 5% heimila þarf að fara yfir götu sem er með hámarkshraða hærri 

en 30 km/klst. Hverfið verður því að teljast nokkuð öruggt fyrir virkan ferðamáta 

skólabarna og aðgengilegt.  
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6.2 Foldahverfi	  

Niðurstaða könnunar Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna í Foldahverfi leiddi í 

ljós að 23% barna í 3.-7. bekk Foldaskóla var ekið í skólann (sjá töflu 9). Það er töluvert 

hærra hlutfall en í flestum öðrum hverfum Reykjavíkur. Því var ákveðið að skoða hverfið 

nánar og athuga hvort tengsl séu milli ákveðinna þátta í skipulagi hverfisins og ferðamáta 

nemenda í Foldaskóla.  

Tafla 9. Niðurstaða könnunar í 3.-7. bekk Foldaskóla, nóvember 2009. N stendur fyrir fjölda nemenda sem 
tóku þátt í könnuninni, annars vegar í Foldaskóla og hinsvegar í 3.-7. bekk í öllum 30 skólunum sem tóku 
þátt (Kristinn Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

 Foldaskóli Allir skólar 

 (N = 111) (N = 3606) 

Ferðamáti N % N % 

Gengið og hjólað 84 76 3040 84 

Ekið 25 23 561 16 

Annað 2 1 5 0,1 

 

6.2.1 Skipulag	  –	  byggðaþróun	  og	  landnotkun	  

Foldahverfi er eitt af elstu íbúðarhverfum í Grafarvogi en uppbygging hófst upp úr 1983. 

Byggðin liggur við norðurbakka Grafarvogs og þar stendur tignarlega eitt helsta kennileiti 

Foldahverfis, Grafarvogskirkja. Skólahverfið er 109 hektarar að stærð og afmarkast af 

Gullinbrú í vestur, Hallsvegi í norður, opnu grænu svæði í austur og eins og áður sagði, 

Grafarvogi í suður. Samsetning hverfisins einkennist að mestu af íbúðarhúsnæði eins og 

sést á mynd 27 en þar er einnig að finna þjónustu á borð við skóla, leikskóla, kirkju og 

bókasafn. Við hlið Foldaskóla er verslunarkjarni sem dregur nafn sitt af götunni sem hann 

stendur við, Hverafold. Þangað geta íbúar sótt verslun og þjónustu af ýmsum toga. 
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Mynd 27. Skipting landnotkunar í Foldahverfi. 

Íbúar í skólahverfinu voru 3.287 samkvæmt tölum Hagstofunnar frá janúar 2010. Eins og 

sjá má á mynd 28 er hlutfall íbúa á aldrinum 51-66 ára töluvert hærra en í Reykjavík allri 

og börn undir 15 ára aldri einnig hlutfallslega færri. Hverfið byggðist upp fyrir um 30 árum 

síðan, eflaust að miklu leyti af fólkinu í aldursflokknum 51-66 ára sem skýrir kannski hátt 

hlutfall þeirra í hverfinu.  

 

 

Mynd 28. Aldursdrefing íbúa Foldahverfis (Hagstofa Íslands, 2010). 
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6.2.2 Aðgengi	  

Ped Shed mælingar koma ágætlega út en hlutfall göngusvæðis í 400 metra fjarlægð frá 

skóla er 68% og 90% í 800 metra fjarlægð. Hófleg stærð hverfisins, 109 hektarar sem í eru 

1.142 íbúðir, verður til þess að vegalengdir eru yfirleitt stuttar og aðgengi nokkuð gott. 

Hægt er að komast yfir mjög stóran hluta hverfisins á tíu mínútna göngu frá Foldaskóla 

eins og sjá má á mynd 29.  

 

 

Mynd 29. Ped Shed hlutfall Foldahverfis. 

Ef skoðað er hversu stór hluti heimila í Foldahverfi eru í fimm og tíu mínútna 

göngufjarlægð frá Foldaskóla kemur hverfið mjög vel út, en eins og sjá má á töflu 10 hefðu 

hefðbundnar Ped Shed mælingar ekki gefið nógu raunhæfar niðurstöður þar sem stórt 

landsvæði er utan 800 metra radíuss og hefði greiðfærni því aðeins mælst 34%.  

Tafla 10. Mælingar á aðgengi í Foldahverfi. Taflan sýnir mun á mælingum með aðlagaðri Ped Shed aðferð 
sem lýst var í kafla 3.3.2. og svo hefðbundinni Ped Shed aðferð. 
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6.2.3 Öryggi	  

Svörun nemenda við þeim hluta könnunar Reykjavíkurborgar er snýr að þáttum sem valda 

þeim óöryggi á leið sinni í skólann var mjög lág eða aðeins 27 nemendur af 111. Á mynd 

30 má sjá afrakstur þess hluta.  

 

Mynd 30. Þættir sem nemendur Foldaskóla telja að stafi hætta af á leið sinni í skólann (Kristinn Jón 
Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

Athugun	  á	  hversu	  berskjaldaðir	  gangandi	  vegfarendur	  í	  Foldahverfi	  eru	  fyrir	  umferð	  

Flestar götur innan hverfisins eru með 30 km hámarkshraða eins og sjá má á grænu 

götunum á mynd 31. Hallsvegur og Gullinbrú eru með hærri hámarkshraða og einnig 

Fjallkonuvegur að hluta til sem er merktur með bláum línum inn í hverfið. Niðurstöður 

mælinga eru 0.1 sem er nokkuð gott og teljast gangandi vegfarendur því aðeins að mjög 

litlu leyti berskjaldaðir fyrir hraðri bílaumferð í Foldahverfi. 
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Mynd 31. Skipting gatna í Foldahverfi eftir hámarkshraða. 

	  

Þveranir	  gatna	  

Götur með hámarkshraða hærri en 30 km/klst eru að mestu leyti í jaðri hverfisins ef frá er 

talinn hluti Fjallkonuvegar sem liggur þvert í gegnum hverfið. Fjallkonuvegur er safngata 

sem safnar umferð úr götum hverfisins og leiðir hana í átt að tengibrautum. Á henni hvílir 

því mikill umferðaþungi á álagstímum og af öryggisástæðum er hámarkshraði lægri eða 30 

km/klst á stuttum kafla framhjá Foldaskóla. Á þessum stutta kafla eru líka undirgöng sem 

hægt er að nota til að komast hjá því að ganga yfir götuna. Af þessum sökum þarf enginn 

að fara yfir hraða umferðargötu á leið sinni í skólann eins og sjá má á mynd 32.  
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Mynd 32. Þverun gatna í Foldahverfi. 

6.2.4 Samantekt	  mælinga	  í	  Foldahverfi	  

Aðgengi í hverfinu er nokkuð gott og vegalengdir stuttar, en hægt er að komast til 87% 

heimila á tíu mínútna göngu frá skólanum og meðalvegalengd sem nemendur ferðast 

gangandi eða á hjóli í skólann eru 449 metrar. Nokkuð mikill landfræðilegur halli er í 

hverfinu sem gæti haft einhver áhrif ef hann yrði tekinn með í mælingar á greiðfærni 

gangandi vegfarenda. Berskjöldun gangandi og hjólandi vegfarenda fyrir bílaumferð 

mælist mjög lág þar sem stór hluti af hraðri umferð fer um jaðar hverfisins. Fjallkonuvegur 

skiptir hverfinu í tvennt og má sjá það skýrt í götuheitum þar sem köld fold eru fyrir ofan 

veginn (Frostafold, Jöklafold, Fannafold o.fl.) og heit fold fyrir neðan (Logafold, Funafold, 

Hverafold o.fl.). Mikil umferð safnast á Fjallkonuveginn en til að sporna við hraðakstri og 

auka öryggi grunnskólabarna er hámarkshraði 30 km/klst á stuttum kafla fyrir ofan 

Foldaskóla. Einnig eru undirgöng á þeim kafla undir Fjallkonuveg og radarmælir sem sýnir 

hraða ökumanna sem keyra framhjá skólanum og minnir þá á að halda sig undir 

hámarkshraða. Þar sem hluti Fjallkonuvegar er með hámarkshraða 30 km/klst, þurfa 

nemendur ekki að fara yfir neina hraða umferðargötu á leið sinni í skólann.   

Foldaskoli

Afmörkun skólahverfis

Götur með hámarkshraða > 50

Engin þverun gatna með hámarkshraða>30 (100% heimila)
1:10.000



	   47	  

6.3 Fossvogshverfi	  

Í töflu 11 má sjá niðurstöður úr könnuninni og samanburð við heildarútkomu úr 3.-7.bekk 

allra skóla sem tóku þátt.  

Tafla 11. Niðurstaða könnunar í 3.-7. bekk Fossvogsskóla, október 2009. N stendur fyrir fjölda nemenda sem 
tóku þátt í könnuninni, annars vegar í Fossvogsskóla og hinsvegar í 3.-7. bekk í öllum 30 skólunum sem tóku 
þátt (Kristinn Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

 Fossvogsskóli Allir skólar 

 (N = 171) (N = 3606) 

Ferðamáti N % N % 

Gengið og hjólað 167 98 3040 84 

Ekið 4 2 561 16 

Annað 0 0 5 0,1 

 

6.3.1 Skipulag	  –	  byggðaþróun	  og	  landnotkun	  

Uppbygging Fossvogshverfis hófst um 1965 og einkennist skipulag hverfisins af 

botnlangagötum (Trausti Valsson, 2002). Afmörkun skólahverfisins nær yfir Fossvogs- og 

Blesugrófarhverfi (sjá mynd 33) og er heildarstærð svæðisins 135 hektarar eða 1.636 

íbúðir. Landfræðileg lega hverfisins liggur í halla mót suðri og er byggðin því vel varin 

fyrir hafgolu og er þar afar skjólsælt (Kópavogur, á.á.). Byggðin endar neðst í 

Fossvogsdalnum í náttúrulegu umhverfi sem er vinsælt til útivistar og tengir saman 

mikilvægar hjólaleiðir milli höfuðborgarinnar og nærliggjandi sveitarfélaga. Bæjarmörk 

Kópavogs liggja við Fossvogshverfi neðst í dalnum. Samsetning hverfisins byggist 

aðallega á íbúðarhúsnæði þar sem hæðir húsa fylgja legu landsins með fjölbýli efst í 

dalnum næst Bústaðarveginum, þar næst koma raðhús og neðst í dalnum eru einbýli. Ílöng 

lögun hverfisins gerir það að verkum að vegalengdir eru lengri en í 

samanburðarhverfunum. Með staðsetningu skóla og leikskóla í miðju hverfisins er 

jafnlangt í báðar áttir. Landspítali – Háskólasjúkrahús er staðsett í vesturenda hverfisins og 

er eitt helsta kennileitið á staðnum. Nemendur sækja íþróttastarf í austurenda hverfisins. 

Grímsbær er lítill verslunarkjarni í hverfinu sem býður upp á ýmsa þjónustu og er 

staðsettur efst í dalnum við Bústaðaveg.  
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Mynd 33. Kort af skólahverfi Fossvogsskóla. 

Í tölum Hagstofunnar (2010) má sjá að meðalaldur íbúa í Fossvogshverfi er 42 ár, 5 árum 

hærri en í Reykjavík allri. Sérstaklega er áberandi hversu stórt hlutfall íbúa er á aldrinum 

67 ára og eldri eða 20% samanborið við 11% í Reykjavík allri. Ástæðan er líklega 

íbúðakjarni fyrir aldraða sem staðsettur er vestast í hverfinu og lágt hlutfall íbúa í 

aldursflokknum 21-35 ára. Þó er stöðug endurnýjun en spá um nemendafjölda fer 

hækkandi til ársins 2017 (Skóla- og frístundasvið, 2013). Í Fossvogshverfi er hlutfall 

nemenda í Fossvogsskóla (1.-7. bekkur) 8% af íbúafjölda hverfisins (sjá mynd 34). 

 

 

Mynd 34. Aldursdreifing íbúa Fossvogshverfis (Hagstofa Íslands, 2010). 
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6.3.2 Aðgengi	  

Niðurstöður Ped Shed mælinga má sjá á mynd 35. Vegna legu hverfisins sem teygir sig í 

austur og vestur, eru vegalengdir meiri en í hverfi sem er skipulagt í hring.  

 

Mynd 35. Ped Shed hlutfall Fossvogsskóla. Taflan sýnir mun á mælingum með aðlagaðri Ped Shed aðferð 
sem lýst var í kafla 3.3.2. og svo hefðbundinni Ped Shed aðferð. 

Meðalvegalengd barna sem ganga eða hjóla í Fossvogsskóla eru 715 metrar sem er mesta 

vegalengd af þeim hverfum sem tekin eru fyrir í rannsókninni. Af þessum sökum eru 

niðurstöður mælinga með Ped Shed aðferðinni ekki háar en hlutfall íbúða í 400 og 800 

metra fjarlægð frá skóla má sjá í töflu 12. Hverfið nær þó að teljast greiðfært fyrir 

gangandi vegfarendur þegar skoðað er 10 mínútna göngusvæði frá skóla sem er 73%.  

Tafla 12. Niðurstöður mælinga á aðgengi í Fossvogshverfi. Taflan sýnir mun á mælingum með aðlagaðri Ped 
Shed aðferð sem lýst var í kafla 3.3.2. og svo hefðbundinni Ped Shed aðferð. 

	  
400m	   800m	  	  

Ped	  Shed	  	   41%	   73%	  
Hefðbundið	  Ped	  Shed	   35%	   27%	  

 

 	  

0 0,5 10,25 Km

68%

99%

400m radíus

800m radíus

Skólahverfið

Breiðholtsskóli

0 0,5 10,25 Km

41%

73%

400m radíus

800m radíus

Skólahverfið

Fossvogsskóli



	   50	  

6.3.3 Öryggi	  

Einn þáttur sem talinn er hafa áhrif á ferðamáta skólabarna er öryggi. Nemendur í 

Fossvogsskóla töldu mikla umferð og það að bílarnir stöðva ekki fyrir þeim helstu 

hætturnar á leið sinni í skólann (sjá mynd 36). Þessi hættusvæði voru yfirleitt staðsett á 

gatnamótum í hverfinu.  

 

Mynd 36. Hætta á leiðinni í skólann að mati nemenda 3.-7. bekkjar í Fossvogsskóla (Kristinn Jón 
Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

Athugun	  á	  hversu	  berskjaldaðir	  gangandi	  vegfarendur	  í	  Fossvogshverfi	  eru	  fyrir	  umferð	  

Flestar göturnar í hverfinu eru með hámarkshraða 30 km/klst (grænar, sjá mynd 37) og 

mælingar á því hversu berskjaldaðir gangandi vegfarendur eru fyrir umferð aðeins 0.14 

verður að teljast nokkuð öruggt hverfi. 
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Mynd 37. Hámarkshraði í Fossvogshverfi. 

Þveranir	  gatna	  

Þar sem flestar götur innan hverfisins eru með hámarkshraðann 30 km/klst er mjög lítill 

hluti heimila staðsettur þannig að íbúar þurfi að fara yfir hraðar umferðagötur á leiðinni í 

skólann (sjá mynd 38). Eins og niðurstöður sýna á mynd 38 eru aðeins 4% heimila staðsett 

með þessum hætti og því geta íbúar 96% heimila í Fossvogshverfi gengið eða hjólað í 

skólann án þess að fara yfir hraða umferðagötu.  
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Mynd 38. Þveranir stofn- og tengibrauta í Fossvogshverfi. 

6.3.4 Samantekt	  mælinga	  í	  Fossvogshverfi	  

Að mati nemenda eru helstu hætturnar á leiðinni í skólann mikil umferð og það að 

ökumenn stöðvi ekki bifreiðar sínar til að hleypa þeim yfir götu. Fáar útkomuleiðir eru úr 

hverfinu og mikið af botnlöngum og gæti það skýrt upplifun nemenda á bílaumferðinni. 

Gatan sem liggur að skólanum er mjög þröng og hægfarin. Aðstaða til að keyra nemendum 

í skólann er því ekki góð og eru gangandi vegfarendur í hverfinu eflaust mjög næmir fyrir 

umferð, hversu lítil sem hún kann að vera. Línulegt skipulag hverfisins og staðsetning 

skólans neðst fyrir miðju gerir það að verkum að fjarlægðir aukast og Ped Shed hlutfall  

mælist ekki hátt. En kannski er það lykillinn að því að hverfið er skv. mælingum öruggara. 

Meira verður fjallað um þessa þætti í lokaorðum verkefnisins.  

 	  

Fossvogsskóli

Afmörkun skólahverfis

Hraði meiri en 30km

Engin þverun gatna með hámarkshraða>30 (96% heimila)

Þverun götu með hámarkshraða >30 (4% heimila)

1:15.000
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6.4 Laugarneshverfi	  

Val á skólahverfi Laugarnesskóla byggir á niðurstöðum könnunar Reykjavíkurborgar á 

ferðavenjum skólabarna. Þar hafði skólinn hæsta hlutfall barna sem ekið var í skólann eða 

28%. Niðurstöðu könnunarinnar má sjá hér fyrir neðan í töflu 13. 

Tafla 13. Niðurstaða könnunar á ferðamáta barna í 3.-7. bekk Laugarnesskóla, mars 2010. N stendur fyrir 
fjölda nemenda sem tóku þátt í könnuninni, annars vegar í Laugarnesskóla og hinsvegar í 3.-7. bekk í öllum 
30 skólunum sem tóku þátt (Kristinn Jón Eysteinsson, óbirtar niðurstöður). 

 Laugarnesskóli Allir skólar 

 (N = 210) (N = 3606) 

Ferðamáti N % N % 

Gengið og hjólað 150 71 3040 84 

Ekið 59 28 561 16 

Annað 1 1 5 0,1 

 

6.4.1 Skipulag	  –	  byggðaþróun	  og	  landnotkun	  

Hverfið dregur nafn sitt af jörðinni Laugarnes sem á uppruna sinn að rekja allt aftur í 

miðaldir. Hún náði allt suður í Fossvog og var ein sú stærsta á Reykjavíkursvæðinu (Árni 

Magnússon og Páll Vídalín, 1982). Byggð tók að myndast í kringum aldarmótin 1900 

þegar hús voru reist í tengslum við saltfiskverkun á Kirkjusandi (Páll Líndal, 1987). 

Afmörkun skólahverfis Laugarnesskóla nær yfir landsvæði sem er 174 hektarar að stærð og 

eru þar alls 2.936 íbúðir (sjá mynd 39). Innan þessarar afmörkunar er að finna ýmsa 

starfsemi og þjónustu auk íbúðarhúsnæðis. Helsta kennileiti hverfisins er Laugardalurinn 

sem er eitt stærsta útivistar- og íþróttasvæði borgarinnar.  
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Mynd 39. Afmörkun og landnotkun í skólahverfi Laugarnesskóla (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 
2013). 

Á þeim tíma sem hverfið var að byggjast upp komu fram ýmsar nýjungar í arkitektúr og 

skipulagi þar sem mikil aukning var í stétt arkitekta sem fluttu með sér strauma og stefnu 

erlendis frá. Þessar nýjungar voru meðal annars raðhús með aðkomu eftir göngustíg, 

raðhús með pallaskiptingu og svo háhýsi í anda Le Corbusier en þrjár háar blokkir voru 

reistar í Austurbrún og við Sólheima. Blokkirnar voru stöðluð hönnun sem með nýrri tækni 

var hægt að reisa á stuttum tíma og með litlum tilkostnaði (Sigríður Kristánsdóttir, á.á.) 

Einnig voru stór og mikil einbýlishús reist við Laugarásveg með útsýni yfir Laugardalinn 

(Pétur H. Ármannsson, 1999). Það má því segja að hverfið hafi að geyma íbúðarhúsnæði 

og byggingarstíl af ýmsum gerðum. Þegar lega hverfisins er skoðuð út frá staðsetningu 

Laugarnesskóla má sjá að skólinn er nokkuð miðsvæðis og ættu vegalengdir í skólann því 

að vera tiltölulega stuttar, þrátt fyrir stærð hverfisins. 

 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar (2010) er meðalaldur íbúa í hverfinu 39 ár. 

Aldursskipting Laugarneshverfis er nokkuð áþekk heildar aldursskiptingu borgarbúa (sjá 

mynd 40). Hlutfall nemenda í Laugarnesskóla (6-12 ára) af íbúafjölda hverfisins er 9%.  
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Mynd 40. Aldursdrefing íbúa Laugarneshverfis (Hagstofa Íslands, 2010). 

6.4.2 Aðgengi	  

Athugað var hversu gott aðgengi er í skólahverfinu út frá Laugarnesskóla. Ped Shed 

hlutfall mældist 55% í 400 metra fjarlægð frá skólanum og 71% í 800 metra fjarlægð (sjá 

mynd 41). 

 

 

Mynd 41. Ped Shed hlutfall Laugarnesskóla. 
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Þrátt fyrir að teljast nokkuð greiðfært fyrir gangandi vegfarendur í 10 mínútna 

göngufjarlægð frá skóla samkvæmt niðurstöðum Ped Shed mælinga, er hefðbundið Ped 

Shed hlutfall aðeins 39% (tafla 14).  

Tafla 14. Niðurstöður mælinga á aðgengi í Laugarneshverfi. Taflan sýnir mun á mælingum með aðlagaðri 
Ped Shed aðferð sem lýst var í kafla 3.3.2. og svo hefðbundinni Ped Shed aðferð. 

	  
400m	   800m	  	  

Ped	  Shed	  	   55%	   71%	  
Hefðbundið	  Ped	  Shed	   42%	   39%	  

 

Þegar könnun Reykjavíkurborgar er skoðuð útfrá meðalvegalengd kemur í ljós að 

nemendur sem er ekið í skólann, búa að meðaltali í 1.2 km fjarlægð frá skólanum. Þeir sem 

ganga eða hjóla búa að meðaltali í 600 m fjarlægð.  

6.4.3 Öryggi	  

Hér verður fjallað um þá þætti sem taldir eru hafa áhrif á ferðamáta skólabarna og snúa að 

öryggi eða hversu berskjaldaðir gangandi vegfarendur eru fyrir bílaumferð í hverfinu og 

hversu margar götur þarf að fara yfir á leiðinni í skólann. Nemendur í Laugarneshverfi 

merktu við þá þætti í hverfinu sem fylltu þau óöryggi (sjá mynd 42). Niðurstöður þessa 

hluta könnunarinnar styðja við þá öryggisþætti sem taldir eru hafa áhrif á ferðamáta barna. 

Eins og sjá má á mynd 42 er mikil umferð og hraðakstur algengustu hætturnar á leiðinni í 

skólann að mati nemenda. Ekki er þó vitað hvort hættan hafi bein áhrif á ferðavenjur 

þeirra. 
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Mynd 42. Hættur á leiðinni í skólann að mati barna í 3.-7. bekk Laugarnesskóla (Kristinn Jón Eysteinsson, 
óbirtar niðurstöður). 

Athugun	   á	   hversu	   berskjaldaðir	   gangandi	   vegfarendur	   í	   Laugarneshverfi	   eru	   fyrir	  

umferð	  

Niðurstaða mælinga á hversu berskjaldaðir gangandi og hjólandi vegfarendur eru í 

Laugarneshverfi er 0.47 sem þýðir að 47% gatna í hverfinu er með hærri hámarkshraða en 

30 km/klst. Því telst hverfið frekar berskjaldað fyrir bílaumferð í samanburði við hin 

hverfin sem skoðuð voru (sjá mynd 43). 

 

Mynd 43. Flokkun gatna í Laugarneshverfi. 
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Þveranir	  gatna	  

Mælt var hversu stórt hlutfall íbúða er staðsett milli gatna með hámarkshraða meiri en 30 

km/klst. Þannig er hægt að áætla hversu stórt hlutfall heimila þarf að fara yfir þessar götur 

til að komast í skólann. Niðurstöður mælinga má sjá á mynd 44.  

 

Mynd 44. Flokkun svæðis eftir fjölda stofn- og tengibrauta sem þarf að fara yfir til að komast í skólann. 

6.4.4 Samantekt	  mælinga	  í	  Laugarneshverfi	  

Laugarnesskóli er staðsettur miðsvæðis í skólahverfinu með gott aðgengi bíla. Sökum 

stærðar hverfis eru vegalengdir miklar og hluti af íbúðum falla fyrir utan 10 mínútna 

göngusvæði frá skóla. Stórar götur með háum hámarkshraða skipta hverfinu upp í minni 

einingar, berskjöldun fyrir umferð verður meiri og þverun gatna tíðari.  	  

Laugarnesskóli

Afmörkun skólahverfis

50 og 60 km hámarkshraði

Engin þverun gatna með hámarkshraða>30 (20% heimila)

Þverun einnar götu  með hámarkshraða >30 (57% heimila)

Þverun tveggja gatna með hámarkshraða>30 (23% heimila)
1:15.000
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7 Niðurstöður	  

Í upphafi verkefnisins var spurt: 

 
Er ferðamáti skólabarna mismunandi milli hverfa Reykjavíkur? 

- Ef svo er, af hverju ræðst þessi munur? 

 
Í könnun Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna kom í ljós að lítill munur er á 

ferðamáta skólabarna milli hverfa, en þó einhver. Gerður var samanburður á skólahverfum 

og kannað hvort þættir í hinu byggða umhverfi hefðu áhrif á ferðavenjur barna og gætu 

útskýrt þennan mun á milli hverfa. Þá var spurt: 

 
Hvaða þættir í hinu byggða umhverfi hafa áhrif á ferðamáta skólabarna? 

- Er fylgni milli þessara þátta og ferðamáta skólabarna? 

 
Samkvæmt niðurstöðum þessa verkefnis eru aðgengi, þverun stórra umferðagatna á 

leiðinni í skólann og berskjöldun nemenda fyrir umferð þeir þættir í hinu byggða umhverfi 

sem hafa áhrif á ferðamáta skólabarna. Mælingar voru gerðar í átta hverfum Reykjavíkur 

með tillit til þessara þátta. Niðurstöður mælinga má sjá í tölfu 15 og eru þær grunnur að 

fylgnireikningum sem gerðir voru í lok verkefnis til að sjá hversu sterk tengsl eru á milli 

þessara þátta í hinu byggða umhverfi og virkra ferðamáta.  

Tafla 15. Niðurstöður könnunar Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna og mælinga þátta í hinu 
byggða umhverfi á þeim átta hverfum sem tekin voru fyrir í verkefninu. 

	  	  
Gengið	  
og	  hjólað	  

Ped	  Shed	  
400m	  

Ped	  Shed	  	  
800m	  

Berskjöldun	  
fyrir	  umferð	  

Þvera	  hraðar	  
götur	  

Álftamýrarskóli	   0.75	   0.74	   0.82	   0.78	   0.14	  
Breiðholtsskóli	   0.92	   0.68	   0.99	   0.41	   0.05	  
Foldaskóli	   0.76	   0.68	   0.90	   0.10	   0	  
Fossvogsskóli	   0.98	   0.41	   0.73	   0.14	   0.04	  
Laugarnesskóli	   0.71	   0.55	   0.71	   0.47	   0.80	  
Sæmundarskóli	   0.79	   0.55	   0.81	   0.53	   0.004	  
Selásskóli	   0.87	   0.80	   0.98	   0.26	   0	  
Víkurskóli	   0.93	   1.00	   1.00	   0.31	   0	  

 

Eftir fylgnireikninga kom í ljós að  jákvæð fylgni er á milli aðgengis og virkra ferðamáta 

en neikvæð fylgni milli þverunar stórra umferðagatna og hversu berskjaldaðir gangandi 

vegfarendur eru fyrir umferð og virkra ferðamáta (sjá töflu 16). Mest fylgni mælist milli 

virkra ferðamáta og hlutfalls heimila sem þarf að fara yfir hraðar umferðagötur til að 
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komast í skólann. Því er hægt að draga þá ályktun að mikilvægt sé að huga að því að draga 

úr umferðarhraða á götum sem skólabörn fara yfir þegar efla á virkar ferðavenjur 

skólabarna.  

Tafla 16. Niðurstöður fylgnireikninga. 

	  
Vikrir	  ferðamátar	  

Aðgengi	  400m	   0.09	  
Aðgengi	  800m	   0.36	  
Berskjöldun	  fyrir	  umferð	   -‐0.48	  
Þverun	  stórra	  umferðagatna	  	   -‐0.53	  

 

Fylgnin milli þessara þátta í hinu byggða umhverfi og virkra ferðamáta er ekki sterk þó 

hún sé vissulega til staðar (sjá skilgreiningu fylgnistuðuls í töflu 16). Því er ekki hægt að 

fullyrða að þessir þættir útskýri mun á ferðamáta milli hverfa. Sambærilegar mælingar á 

fleiri hverfum gæti gefið sterkari fylgni en líklegt þykir að fleiri þættir en hér voru teknir 

fyrir hafi áhrif.  

Tafla 17. Skilgreiningar á styrkleika fylgnistuðuls (Fowler & Cohen, 1998). 

Gildi	  fylgnistuðuls	  -‐r	  (jákvæður	  eða	  neikvæður)	   Skilgreining	  

0.00-‐0.19	   Mjög	  veik	  fylgni	  
0.20-‐0.39	   Veik	  fylgni	  
0.40-‐0.69	   Nokkur	  fylgni	  
0.70-‐0.89	   Sterk	  fylgni	  
0.90-‐1.00	   Mjög	  sterk	  fylgni	  
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8 Lokaorð	  

Stefna stjórnvalda í samgöngumálum snýst að miklu leyti um að draga úr notkun 

einkabílsins og auka almenningssamgöngur, hjólreiðar og göngu. Í nýju aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar eru sett fram markmið í þessum efnum til loka skipulagstímabilsins eða 

til 2030. Börn sem alast upp við virka ferðamáta eru líklegri til að viðhalda þeim á 

fullorðinsárum. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem snúa sérstaklega að 

ferðavenjum barna. Mikilvægt er að bæta þar úr til að skoða hvað hægt er að gera til að 

efla virka ferðamáta hjá börnum og vinna þannig að settum markmiðum borgarinnar.  

 

Þrátt fyrir að börn í Reykjavík fari flest með virkum hætti í skólann, eða 84% (3.-7. 

bekkur) samkæmt könnun Reykjavíkurborgar á ferðavenjum skólabarna, er mikilvægt að 

viðhalda þessu hlutfalli því alltaf má gera betur. Könnunin sýnir að lítið hlutfall barna er 

ekið í skólann og að flest fari þau gangandi eða hjólandi. Þrátt fyrir þetta litla hlutfall  þá 

getur skapast mikil hætta af þessari bílaumferð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 

Aðkoma að skólum er oft ekki góð fyrir bíla og ekki er gert ráð fyrir mikilli bílaumferð í 

miðju íbúðahverfi eins og sjá má í Fossvogshverfi og Bakkahverfi. Ef 20% barna í 300 

nemenda skóla er ekið í skólann má gera ráð fyrir að leið 60 bíla liggi að skólanum á 

háannatíma snemma morguns. Með þessu skapast hætta fyrir þá sem velja virkan 

ferðamáta framyfir bílinn, öryggistilfinning foreldra minnkar og auknar líkur eru á að þeir 

kjósi að aka börnum sínum í skólann. Fram kom í könnun Reykjavíkurborgar að hátt 

hlutfall nemenda í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla kaus virka ferðamáta. Þessir skólar 

eiga það sameiginlegt fram yfir hina tvo skólana sem fjallað var um í verkefninu að 

staðsetning þeirra er með þeim hætti að stór hluti íbúa þarf að fara langa krókaleið á bíl 

sínum kjósi þeir að aka börnum sínum í skólann. Það er því ef til vill ákjósanlegri valkostur 

að börnin fari á eigin spýtur eða í fylgd foreldra gangandi eða hjólandi, ef það tekur styttri 

tíma en að fara á bílnum. Áhugavert væri að taka þann þátt inn í áframhaldandi rannsóknir 

og skoða hversu gott aðgengi er fyrir einkabílinn frá heimili til skóla og útbúa Ped Shed 

sem segir til um hlutfall gatna innan 400 og 800 m. radíuss frá skóla. Þá væri æskilegt í 

skipulagi nýrra hverfa að Ped Shed hlutfall sem segir til um aðgengi gangandi vegfarenda 

innan hverfis væri hátt en Ped Shed hlutfall fyrir aðgengi einkabílsins væri lágt. 

 

Eins og kom fram í upphafi þá snýr þetta verkefni að hinu byggða umhverfi en eftir 

niðurstöður mælinga kemur í ljós að ekki ertu sterk tengsl eru milli þeirra þátta sem 
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skoðaðir voru og virkra ferðamáta skólabarna. Til að fá betri niðurstöður í þær mælingar 

sem gerðar hafa verið í þessu verkefni væri áhugavert að endurtaka könnunina sem var 

framkvæmd fyrir um fjórum árum í grunnskólum Reykjavíkur og samræma 

þátttökudagsetningu svo að nemendur taki þátt við sömu skilyrði (veðurfar, birta o.s.frv.). 

Þar sem mælingar í þessu verkefni miðast aðeins við brot af þeim skólahverfum sem eru í 

Reykjavík væri hægt að endurtaka þær í öllum skólahverfum Reykjavíkur og fá út 

marktækari fylgni milli virkra ferðamáta og aðgengis annars vegar og öryggis hins vegar. 

Einnig væri hægt að taka fleiri þætti til skoðunar sem geta haft áhrif og má þar til dæmis 

nefna veðurfar, umferðamagn, aðgengi einkabílsins í hverfinu, viðhorf skólastjórnenda og 

foreldra til virkra ferðamáta og aðra félagslega þætti.  

 

Fossvogsskóli ber af í þessu verkefni þegar skoðað er hlutfall gangandi og hjólandi 

nemenda í skólann. Þrátt fyrir að hverfið liggi í miklum landhalla og vegalengdir frá 

heimilum að skóla eru lengri en í flestum skólahverfunum sem skoðuð voru (Ped Shed 

hlutfall aðeins 41% og 73%) þá kemur bróðurpartur nemenda gangandi eða hjólandi í 

skólann. Öflugt starf er unnið innan skólans til að efla virka ferðamáta og kann það að 

skýra þetta að einhverju leyti.   

 

Ped Shed aðferðin var aðlöguð að miklu leyti að verkefninu. Fyrirmynd aðferðarinnar er 

sótt til Ástralíu þar sem um mun stærri hverfi að flatarmáli er að ræða heldur en 

hefðbundin skólahverfi í Reykjavík. Þegar dregnir voru hringir í 400m og 800m radíus út 

frá skólunum lentu stór landsvæði undir sem tengdust ekki skólahverfunum og í einu tilviki 

náðu þeir yfir í annað sveitarfélag. Í Bakkahverfi er hægt að komast yfir nánast allt hverfið 

á 10 mínútna göngu frá Breiðholtsskóla en þar sem hverfið er ekki stórt að flatarmáli lenti 

800m hringurinn langt út fyrir skólahverfið og yfir í Selja- og Fellahverfi. Ped Shed með 

hinni hefðbundnu aðferð var því mjög lágt eða aðeins 33% þrátt fyrir að göngusvæðið (blái 

liturinn) næði yfir nánast allt Bakkahverfi. Þetta þótti ekki gefa góða mynd á hversu 

greiðfært hverfið var fyrir gangandi vegfarendur og var því ákveðið að skoða aðeins það 

svæði sem tilheyrði skólahverfinu innan hringjanna. Í hinni hefðbundnu aðferð er notast 

við flatarmál göngusvæðis innan 400 og 800m frá skóla en flatarmál segir ekki til um 

hversu stórt hlutfall íbúða fellur þar undir. Þar sem verið er að skoða hversu gott aðgengi 

íbúa og nemenda hverfisins er að grunnskólanum er íbúðafjöldi  notaður í stað flatarmáls. 

Gott aðgengi landupplýsinga (LUKR) gerði það að verkum að hægt var að aðlaga 
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aðferðina með þessum hætti að verkefninu og gefa þannig nákvæmari niðurstöður. Eftir 

þessa aðlögun mældist 10 mínútna göngusvæði í Bakkahverfi 99%. 

 

Niðurstöður verkefnisins geta nýst í skipulagi nýrra skólahverfa og við val á staðsetningu 

nýrra skólabygginga. Hægt er að nota Ped Shed til að skoða skipulagstillögur að nýjum 

hverfum og leggja mat á hversu greiðfærar þær eru fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 

Mikilvægt er að haga skipulagi þannig að nemendur þurfi ekki að fara yfir hraðar 

umferðagötur á leið sinni í skólann og þannig auka öryggi þeirra. Í verkefninu er einnig 

talað um að vegalengdir þurfi að vera hóflegar og flestir nemendur komist gangandi í 

skólann á 10 mínútum. Í eldri hverfum þar sem vegalengdir eru lengri fyrir hluta nemenda 

(líkt og í Fossvogsskóla og Laugarnesskóla) er nauðsynlegt að hvetja til hjólreiða sem 

stytta ferðatímann. Til þess þarf, samkvæmt vistfræðilíkani heilsutengdrar hegðunar, að 

koma hvatning frá heimilum barnanna, setja stefnur í skólanum sem fylgt er eftir með 

öflugu starfi og tryggja öruggt og aðgengilegt umhverfi. Þetta getur verið þáttur í að ýta 

undir virka ferðamáta skólabarna.   



	   64	  

9 Heimildir	  

Árni Magnússon og Páll Vídalín. (1982). Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín III. 
bindi. Kaupmannahöfn: Hið íslenzka fræðafélag. 

Brian C. Tefft. (2011). Impact Speed and a Pedestrian’s Risk of Severe Injury or Death. 
Washington: AAA Foundation for Traffic Safety. 

Carlin, John B., Stevenson, Mark R., Roberts, Ian, Bennett, Catherine M., Gelman, 
Andrew, Nolan, Terry. (1997). Walking to school and traffic exposure in Australian 
children. Australian and New Zealand Journal of Public Health , 21 (3), 286-292. 

Babb, Courtney & Burke, Matthew. (2011). Developing neighbourhood walkability indices 
for children´s active transport. Perth: Curtin University. 

Davison, Kirsten K., Werder, Jessica L., Lawson, Catherine T. (2008). Children´s Active 
Commuting to School: Current Knowledge and Future Directions. Preventing 
Chronic Disease, Public health reasearch, Practice, and Policy , 5 (3), 1-9. 

Dollman J, Norton K, Norton L. (2005). Evidence for secular trends in children’s physical 
activity behaviour. Br J Sports Med , 39 (12), 892-897. 

Environmental Protection Agency. (2003). Travel and environmental implications for 
school siting. Washington (DC): Environmental Protection Agency. 

Gallup. (2009). Ferðavenjur Reykvíkinga. Reykjavík: Umhverfis- og samgöngusvið 
Reykjavíkurborgar. 

Gallup. (2002). Ferðir borgarbúa-Heildarskýrsla. Könnun á ferðavenjum fyrir 11 hverfi og 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík: Gallup. 

Gallup. (2011). Ferðir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Reykjavík: Sveitarfélög 
höfuðborgarsvæðisins og Vegagerðin. 

Giles-Corti, B., Wood, G., Pikora, T., Learnihan, V., Bulsara, M., Van Niel, K., Timperio,  
A., McCormack, G., Villanueva, K. (2010). School site and the potential to walk to 
school: The impact of street connectivity and traffic exposure in school 
neighborhoods. Health and Place , 545-550. 

Lebel, Gregory G. & Kane, Hal. (1991). Sjálfbær þróun. Reykjavík: Umhverfisráðuneytið. 
Greves, H.M., Lozano, P., Liu, L., Busby, K., Cole, J., Johnston, B. (2007). Immigrant 

families´ perceptions on walking to school and school breakfast: a focus group study. 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity , 4, 64. 

Guðjón Bragason & Lúðvík Gústafsson (7.nóvember 2013). Verkefni sveitarfélaga. 
Skoðað 10.febrúar 2014 á Samband íslenskra sveitarfélaga: 
http://www.samband.is/verkefnin/umhverfis--og-taeknimal/sjalfbaer-throun---std-21/ 

Hagstofa Íslands. (1.janúar 2010). Mannfjöldi. Skoðað 3.mars 2014 á Hagstofa Íslands: 
http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Byggdakjarnar,-postnumer,-hverfi 

Haraldur Sigurðsson. (2004). Um ferðamáta á höfuðborgarsvæðinu. Úrvinnsla og túlkun á 
ferðavenjum. Reykjavík: Borgarfræðasetur. 

Fowler, J., Cohen, L., Jarvis, P. (1998). Practical Statistics for Field Biology. West Sussex, 
England: Wiley. 



	   65	  

Johansson, M. (2005). Childhood influences on adult travel mode choice. International 
Conference of Traffic and Transport Psychology , 573-584. 

Jón Gunnar Bernburg. (2005, Nóvember 21). Vísindavefurinn. Skoðað 24.mars 2014 á 
Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?: 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5420 

Koplan, J., Liverman, C., Kraak, V. (2005). Preventing childhood obesity: health in the 
balance. Washinton DC: The National Academies Press. 

Kópavogur. (á.á.). Kópavogur. Skoðað 22.mars 2014 á Fossvogur: 
http://www.kopavogur.is/files/Fossvogur.pdf 

Lýðheilsustöð. (2008). Ráðleggingar um hreyfingu. Reykjavík: Lýheilsustöð. 
Larsen, K., Gilliland, J., Hess, P., Tucker, P., Irwin, J., He, M. (2009). The Influence of the 

Physical Environment and Sociodemographic Characteristics on Children´s Mode of 
Travel to and From School. American Journal of Public Health , 99 (03), 520-526. 

Mannvit. (2010). Umferðaröryggisáætlanir sveitarfélaga. Reykjavík: Vegagerðin og 
Umferðarstofa. 

National Highway Traffic Safety Administration. (2011). Traffic Safety Facts. Skoðað 
21.febrúar 2014 á Children: www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811387.pdf 

NTF Jönköpings län. (á.á.). Jönköping. Skoðað 5.apríl 2014 á Stoppsträckor för person - 
och lastad lastbil: http://www.ntf.se/jonkoping/default13798.asp 

Páll Líndal. (1987). Reykjavík. Sögustaður við sund.2.bindi. Reykjavík: Örn og Örlygur. 
Pétur H. Ármannsson. (1999). Borgarhluti verður til: byggingarlist og skipulag í Reykjavík 

eftirstríðsáranna. Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur. 
Reykjavíkurborg. (2002). Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024. Reykjavík: Skipulags- og 

byggingarsvið. 
Reykjavíkurborg. (2013). Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Reykjavík: Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkurborgar. 
Reykjavíkurborg. (á.á.). Grunnskólar í Reykjavík. Skoðað 11.apríl 2014 á 

Reykjavíkurborg: http://reykjavik.is/grunnskolar 
Rok ökuskóli. (2007). Rok ökuskóli. Skoðað 20.febrúar 2014 á Akstur og umferð -vegurinn 

og umhverfi hans: http://bilprof.org/static/files/pdf/Kafli%204.pdf 
Sallis, J., Owen, N., Fischer, E. (2008). Ecological Models of Health Behavior. In R. B. 

Glanz K, Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. 
(pp. 465-482). United States: Jossey-Bass. 

Sigríður Kristjánsdóttir. (2005). The concept of a house- the dialect of Reykjavík, Iceland.
 Approaches in Urban Morphology , 9-33. 

Skóla- og frístundasvið. (2013). Fossvogsskóli og skólahverfi. Reykjavík: 
Reykjavíkurborg. 

Stemler, S. (6.júlí 2001). An overview of content analysis. Skoðað 24.mars á Practical 
Assessment, Research & Evaluation: http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=17 

Stewart, O., Moudon, A.V., Claybrooke, C. (2012). Eight factors that influence walking 
and biking to school . Transport Policy, 240-248. 



	   66	  

Sturm R. (2005). Childhood obesity — what we can learn from existing data on societal 
trends, part 2. Prev Chronic Dis , 1-9.  

Timperio, A., Ball, K., Salmon, J., Roberts, R., Giles-Corti, B., Simmons, D., Baur, L.A., 
Crawford, D. (2006). Personal, Family, Social, and Environmental Correlates of 
Active Commuting to School. American Journal of Preventive Medicine, 30 (1), 45-
51. 

Trausti Valsson. (2002). Skipulag byggðar á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Tyrens. (2007). Trafiksäkerhet vid shared space. Norrköping: Vägverket. 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur. (2013). Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. 

Reykjavík: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur. 
Vegagerðin. (2012). Samgönguáætlnu 2011-2022. Reykjavík: Vegagerðin. 

Veðurstofa Íslands. (2010). Tíðarfarsyfirlit 2010. Skoðað 2.apríl 2014 á Veðurstofa 
Íslands: http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/manadayfirlit/2010 

Western Australian Planning Commission. (2000). Liveable Neighbourhoods. Perth: 
Western Australian Planning Commission. 

 
 	  



	   67	  

10 Viðaukar	  

10.1 Viðauki	   I	   -‐	  Átta	  þættir	  sem	  taldir	  eru	  hafa	  áhrif	  á	  virkar	   ferðavenjur	  

barna	  
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10.2 Viðauki	  II	  -‐	  Könnun	  Reykjavíkurborgar	  á	  gönguleiðum	  skólabarna	  
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10.3 Viðauki	  III	  -‐	  Viðtalsrammar	  

Viðtalsrammi rýnihópur- 3.október 2013 

 

1. Byðja fólk um að kynna sig 
• Búið	  í	  hverfinu?	  Tengsl	  við	  skólann?	  

	  
2. Hvernig er ykkar upplifun af hverfinu? 

• Hvernig	  finnst	  ykkur	  aðkoman	  að	  skólanum?	  
• Hvernig	  er	  aðstaðan	  fyrir	  reiðhjól	  á	  skólalóðinni(hjólagrindur)?	  

 
3. Hver teljið þið ástæðuna vera fyrir því að fólk kjósi að skutla börnum sínum í 

skólann? 
• Veður,	  umferð,	  myrkur,	  í	  leiðinni?	  

	  
4. Hvaða áhrif, ef einhver, haldið þið að skipulag hverfisins hafi á ferðavenjur barna í 

skólann? 
• Þverun	  gatna,	  göngustígar,	  vegalengdir	  

	  
5. Er unnið markvisst að því að hvetja til virkra samgangna í skólastarfinu? 

 
6. Með hvaða hætti mætti auka virkar ferðavenjur barna að ykkar mati? 

 
7. Hvað gengur vel eða eruð þið ánægð með í skipulagi hverfisins? 

 
8. Eitthvað sem mætti betur fara? 

 
9. Á skalanum 1-5, hversu mikilvægt finnst ykkur þetta vera (virkar ferðavenjur) og 

hvers vegna? 
 

10. Á skalanum 1-5, hversu mikilvægt finnst ykkur þetta vera (virkar ferðavenjur) og 
hvers vegna? 
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Viðtalsrammi einstaklingsviðtal 5.nóvember 2013 

1. Byðja viðkomandi um að kynna sig 
• Tengsl við skólann? Fjöldi barna og aldur þeirra?  

 
2. Hvernig er þín upplifun af hverfinu? 

• Hvernig	  finnst	  þér	  aðkoman	  að	  skólanum?	  
• Hvernig	  er	  aðstaðan	  fyrir	  reiðhjól	  á	  skólalóðinni(hjólagrindur)?	  
• Hvernig	  eru	  vegalengdir	  fyrir	  börnin?	  

	  
3. Hvernig fara börnin þín yfirleitt í skólann? 

• Hvers vegna fara þau með þessum hætti? 
 

4. Hver telur þú ástæðuna vera fyrir því að fólk kjósi að skutla börnum sínum í 
skólann? 
• veður,	  umferð,	  myrkur,	  í	  leiðinni?	  

	  
5. Hvaða áhrif, ef einhver, heldur þú að skipulag hverfisins hafi á ferðavenjur barna í 

skólann? 
• Þverun	  gatna,	  göngustígar,	  vegalengdir	  

	  
6. Er unnið markvisst að því að hvetja til virkra samgangna í skólastarfinu? 

 
7. Með hvaða hætti mætti auka virkar ferðavenjur barna að þínu mati? 

 
8. Hvað gengur vel eða eruð þið ánægð með í skipulagi hverfisins? 

 
9. Eitthvað sem mætti betur fara? 

 
10. Á skalanum 1-5, hversu mikilvægt finnst þér þetta vera (virkar ferðavenjur) og 

hvers vegna? 
 

11. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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10.4 Viðauki	  IV	  –	  Niðurstöður	  mælinga	  úr	  átta	  skólahverfum	  Reykjavíkur	  

 

	  	  
Gengið	  
og	  hjólað	   Ekið	  

Ped	  Shed	  
400m	  

Ped	  Shed	  	  
800m	  

Berskjöldun	  
fyrir	  umferð	  

Þvera	  hraðar	  
götur	  

Álftamýrarskóli	   0.75	   0.25	   0.74	   0.82	   0.78	   0.14	  
Breiðholtsskóli	   0.92	   0.07	   0.68	   0.99	   0.41	   0.05	  
Foldaskóli	   0.76	   0.23	   0.68	   0.90	   0.10	   0	  
Fossvogsskóli	   0.98	   0.02	   0.41	   0.73	   0.14	   0.04	  
Laugarnesskóli	   0.71	   0.28	   0.55	   0.71	   0.47	   0.80	  
Sæmundarskóli	   0.79	   0.20	   0.55	   0.81	   0.53	   0.004	  
Selásskóli	   0.87	   0.13	   0.80	   0.98	   0.26	   0	  
Víkurskóli	   0.93	   0.06	   1.00	   1.00	   0.31	   0	  
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