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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að útskýra og kanna grundvöll fyrir mögulegri uppsetningu á 

hjólaleigukerfi innan Reykjavíkur. Meðal annars með því  að kanna aðstæður innan 

borgarinnar, áhuga almennings, mögulegar staðsetningar á slíku kerfi auk þess sem gefin 

var hugmynd um væntanlegan stofn- og rekstrarkostnað á hjólaleigukerfi innan 

Reykjavíkur. Til að ná fram markmiðum verkefnisins var spurningalistum dreift bæði til 

almennings og ferðamanna. Í listunum var spurt um væntanlega notkun á slíku kerfi, 

greiðsluvilja og almennan áhuga. Í gegnum spurningalistann var einnig grenslast fyrir um 

heppilegar staðsetningar fyrir leigustöðvar hjólaleigukerfis í Reykjavík. Auk þess var farið 

yfir fyrirliggjandi reynslu annara af uppsetningu hjólaleigukerfa í borgum og hún yfirfærð 

á tilfelli Reykjavíkur. Ransóknin leiddi í ljós að töluverður áhugi virðist vera á uppsetningu 

hjólaleigukerfis í Reykjavík, auk þess sýndi hún áhugaverðar niðurstöður varðandi 

notkunarmynstur væntanlegra notenda. Rannsóknin sýndi einnig að staðsetningar 

leigustöðva innan Reykjavíkur myndi hafa áhrif á væntanlega notkun á hjólaleigukerfi 

innan borgarinnar. Einnig kom fram að veður og tíðarfar spila stórt hlutverk í afkomu 

hjólaleigukerfa en gera má ráð fyrir því að rekstrartímabil hjólaleigukerfis  í Reykjavík 

yrði að öllum líkindum bundið við hluta úr ári.  Geymsla og viðhald hjólakerfis í borginni 

gæti orðið nokkuð kostnaðarsamt vandamál vegna takmarkaðs rekstrartíma. Ferðamenn 

myndu að öllum líkindum vera burðarstólpi í rekstri hjólaleigukerfis auk auglýsingasölu. 

Hinn almenni borgari sá helst fyrir sér að nota hjólaleigukefi í Reykjavík til skemmtunar en 

ekki sem eiginlegt samgöngutæki á milli skóla, vinnu eða heimils.  



 

Abstract 

The aim of this project was to explain and explore the basis for the possible installation of 

a bicycle sharing system in Reykjavik. Among other things the conditions within the city, 

public interest, the possible implementation of such system as well as the expected capital 

and operating costs of a bicycle sharing system in Reykjavik was studied. To achieve the 

objectives of the research questionnaires were distributed both to the public and tourists. 

The questionnaries aimed at finding the potential use, the willingness to pay and general 

interest in bicycle sharing system in Reykjavik city. The questionnaires  also inquired the 

appropriate locations for rental stations in a possible bicycle sharing system in Reykjavík 

city.  In addition, the existing experience of implimentation of bike sharing systems in 

other cities was reviewed and transferred to the case of Reykjavik. The research revealed a 

considerable interest for an installation of a bicycle sharing system in Reykjavík and it 

showed interesting results regarding usage patterns of prospective users. The study also 

showed that the locations of the possible rental stations in Reykjavik city would affect the 

potential use of the system within the city. Weather conditions plays a significant role in 

the success of bicycle sharing systems but it is expected that the operational period of a 

bicycle sharing system in Reykjavík would probably be bound to a partion of a year. 

Storage and maintenance of the system could become quite costly problem because of the 

limited operating period. Tourists and advertising sales would probably be the pillars in 

operating revenue from Reykjavik’s bicycle sharing system. The general public saw 

themselves using a bike sharing system in Reykjavik mostly for recreational purposes 

rather than the actual transport between school, work and home. 
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1 Inngangur 

Lífvænlegra borgarumhverfi felur meðal annars í sér að val á samgöngumátum sé 

fjölbreyttara og að umferð vélknúinna ökutækja minnki (Moir, o.fl., 2014).  Vegna 

fólksfjölgunar, loftslagsbreytinga, orkuöryggis og síbreytilegs verðs á 

jarðefnaeldsneyti eykst krafa á breyttar ferðavenjur jarðarbúa (Shaheen & Lipman, 

2007). Í kjölfarið hefur þrýstingur á yfirvöld víðsvegar aukist til að skoða aðra og 

sjálfbærari möguleika varðandi orkunotkun, þróun á farartækjum, landnotkun og 

ferðavenjum (Moir, o.fl., 2014; Shaheen & Lipman, 2007). Ferðir á faratækjum sem 

brenna eldsneyti losa um 14% á hnattræna vísu af  því magni koltvísýrings (CO2) og 

annara gróðurhúsalofttegunda sem sleppt er út í andrúmsloftið vegna mannlegra 

athafna (Shaheen & Lipman, 2007). Efldar almenningssamgöngur, þ.m.t. uppsetning 

hjólaleigukerfa, er ein þeirra aðferða sem yfirvöld horfa til til þess að draga úr umferð 

bensínknúinna ökutækja (Büttner, o.fl., 2011).  

Hugmyndin um hjólaleigukerfi hefur á síðastliðnum 10 árum breyst frá því að vera 

tilraunaverkefni innan borgarumhverfis í það að vera sífellt vinsælli möguleiki í 

samgöngumálum víðsvegar um heiminn (Büttner o.fl., 2011; Gauthier o.fl., 2013; 

Gleason & Miskimins, 2012; Midgley, 2011; Shaheen & Lipman, 2007).  Er nú svo 

komið að vinsældir hjólaleigukerfa hafa líkegast vaxið hraðar en flest önnur form 

almenningssamgangna undanfarin ár (Midgley, 2011) eins og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1. Útbreiðsla hjólaleigukerfa í heiminum frá 2000-2013 uppruni (Earth 

Policy Institute, 2013) 

Ástæða þess er meðal annars vel heppnuð uppsetning á Véló hjólaleigukerfinu í  Lyon 

árið 2005 sem og uppsetning Vélib kerfisins í París árið 2007 (Gleason & Miskimins, 

2012). Síðan þá hafa borgaryfirvöld víðsvegar um heim sýnt hugmyndinni um 

hjólaleigukerfi aukinn áhuga og nú er svo komið að margar af borgum og bæjum 
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heimsins hafa sett upp hjólaleigukerfi. Þar má nefna New York, París, London, 

Barcelona, Washington DC auk fjölda annara borga bæði í Evrópu, Ameríku og Asíu 

(Meddin & DeMaio, 2007). Það er því vel þekkt að hjólaleigukerfi í stórborgum, kerfi 

sem saman standa af þúsundum hjóla og hundruðum leigustöðva, geti heppnast vel, 

eflt hjólreiðar og hjólreiðamenningu til muna auk þess að að draga úr umferð og bjóða 

upp á heilsusamlegan, umhverfisvænan og skilvirkan valkost í vali á ferðamátum 

innan borganna (Gleason & Miskimins, 2012; Gauthier, o.fl., 2013; Shaheen, o.fl., 

2010). 

Hjólaleigur henta vel sem  lausn á „síðasta  metra“ vandamálinu (Shaheen, o.fl.,  

2010). En þá er átt við aðstæður þar sem fólk reynir að taka ákvörðun um hvort það 

eigi að nota almenningssamgöngur eða fjölmenna í bíl (e. carpooling), en kýs svo að 

fara á einkabíl þar sem tengingar við áfangastað frá biðstöðvum 

almenningssamgangna er ábótavant. Með því að koma fyrir hjólaleigukerfi á 

fjölförnum stöðum miðsvæðis í borgum, til dæmis hjá stórum vinnustöðum, skólum 

og skiptistöðvum, geta hjólaleigukerfi verið hluti af lausnum á þessu vandamáli.  

Markmiðið er einnig að útvega hjól til notkunar á styttri ferðum innan 

borgarumhverfis, í gegnum kerfi sem samanstendur af þéttriðnu neti af sjálfvirkum 

hjólaleigustöðvum þar sem hægt er að leigja og skila hjólum eftir hentugleika hvers 

og eins (Gleason & Miskimins, 2012). 

Reykjavík er ekki þekkt sem hjólaborg eins og til dæmis Kaupmannahöfn og 

Amsterdam, en yfirvöld í Reykjavík auk almennings, hafa sýnt vilja til þess að auka 

hlutdeild hjólandi vegfarenda í borginni (Páll Hjaltason, 2011). Í aðalskipulagi 

Reykjavíkur síðan 2013 er meðal annars fjallað um stefnu borgarinnar að auka 

hlutdeild hjólandi og gangandi vegfarenda í borginni umtalsvert á næstu árum 

(Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013). Reykjavíkurborg hefur nýlega sýnt því áhuga 

að kanna hvort uppsetning hjólaleigukerfis í borginni væri raunhæfur kostur 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Það er ekki sjálfgefið að hjólaleigukerfi í Reykjavík muni koma til með að valda  

þeim viðsnúningi í ferðavenjum borgarbúa og þeirra sem heimsækja borgina eins og 

hefur að einhverju leiti verið raunin í stærri borgum heimsins þar sem þeim hefur 

verið komið fyrir (Midgley, 2009; Shaheen, o.fl., 2010). Uppsetning hjólaleigukerfa 

er flókið ferli og áður en til uppsetningar kemur þurfa hagsmunaaðilar að skoða  þá 

þætti sem snúa að  henni (Büttner, o.fl., 2011; DeMaio & Gifford, 2004; Gauthier, 

o.fl., 2013). 

Á síðastliðnum árum hefur andrúmsloftið og tíðarandinn bent til aukins áhuga 

yfirvalda og almennings á eflingu sjálfbærra samgangna innan Reykjavíkur. Í því 

samhengi má nefna útgáfu hjólreiðaáætlunar Reykjavíkur (Umhverfis- og 

samgöngusvið Reykjavíkurborgar, 2010), Samgöngustefnu Reykjavíkur  

(Reykjavíkurborg Umhverfissvið, 2006), Aðalskipulag Reykjavíkur (Umhverfis- og 

Skipulagssvið, 2013) og aukna hlutdeild gangandi og hjólandi vegfarenda á götum 

borgarinnar (Land-ráð sf., 2008; Land-ráð sf., 2012). Það er upp úr þeim jarðvegi sem 

framkvæmd rannsóknarinnar kemur til. 

Mikilvægi rannsóknarinnar fellst einkum í því að niðurstöður hennar geta hugsanlega 

orðið þeim að gagni sem geta hugsað sér að setja upp hjólaleigukerfi í Reykjavík 

hvort sem það eru yfirvöld, félagasamtök, fyrirtæki eða einstaklingar svo fátt eitt sé 

nefnt. 
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1.1 Rannsóknarmarkmið 

Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar er að kanna grundvöll fyrir uppsetningu á 

sjálfvirku hjólaleigukerfi í Reykjavík og snerta á þeim þáttum og forsendum sem 

þurfa að vera til staðar í borginni út frá þeirri reynslu sem hefur skapast af 

uppsetningu slíkra kerfa erlendis. 

Til að ná fram rannsóknarmarkmiðinu eru eftirfarandi spurningar settar fram: 

1. Hvernig eru aðstæður í Reykjavík til uppsetningar hjólaleigukerfis ? 

2. Er áhugi almennings í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík til staðar? 

3. Hver væri möguleg staðsetning og stærð kerfis í Reykjavík? 

4. Hver gæti mögulegur stofn- og rekstrarkostnaður hjólaleigukerfis í 

Reykjavík orðið?  

Í þessari rannsókn verður leitast við að taka saman stöðu þekkingar sem snýr að 

reynslu annara landa og borga á uppsetningu hjólaleigukerfa svo hægt sé að gera sem 

víðtækasta grein fyrir möguleikum til uppsetningar á slíku kerfi í Reykjavík. Þeim 

þáttum sem æskilegt er að séu til staðar fyrir vel heppnaða uppsetningu verður gerð 

skil í rannsókninni,  hugsanlegum staðsetningum, mögulegri stærð og fjölda hjóla 

innan kerfis í Reykjavík. Einnig verður vilji og áhugi almennings sem og erlendra 

ferðamanna kannaður í garð hjólaleigukerfis með tilliti til hugsanlegrar notkunar og 

greiðsluvilja. Þá verður fjallað um stofn- og rekstrarkostnað hjólaleigukerfa og hann 

settur í reykvískt samhengi.  

Þær aðferðir sem stuðst var við í rannsókninni samanstóðu af öflun heimilda um 

uppsetningu og rekstur hjólaleigukerfa erlendis og fyrirlögn spurningalista sem áttu 

að gefa mynd af áhuga almennings og ferðamanna í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík. 

 





 

2 Sagan, virkni, þekking og reynsla 

Hugmyndin að hjólum til notkunar fyrir almenning var fyrst, svo vitað sé, 

framkvæmd í Amsterdam 1965, þá voru hefðbundin reiðhjól máluð hvít og gerð 

aðgengileg fyrir almenning (DeMaio & Gifford, 2004; Martin, o.fl., 2014). Ekkert 

eftirlit var með hjólunum og fljótlega var búið að eyðileggja eða stela flestum 

hjólunum svo fallið var frá aðgerðinni (DeMaio & Gifford, 2004; DeMaio, 2009). 

Næsta birtingarform hjólaleigukerfa kom fram á sjónarsviðið í Kaupmannahöfn árið 

1995 með tilkomu ByCyklen kerfisins (DeMaio, 2009). Hjólin eru óhefðbundin í útliti 

og framleidd sérstaklega sem leiguhjól, varahlutir ganga ekki í önnur hjól og þau eru 

útbúin gjaldtökubúnaði (Gleason & Miskimins, 2012). Notandinn greiðir lága upphæð 

fyrir leigu sem hann fær svo endurgreidda þegar hann skilar hjólinu (Midgley, 2011). 

Þegar tækni til þess að rekja ferðir og staðsetningu hjólanna varð algengari ásamt 

áskriftar- og læsingarbúnaði fóru hjólaleigukerfi að fá aukið vægi í 

samgönguheiminum (DeMaio, 2009; Gleason & Miskimins, 2012; Midgley, 2009; 

Martin, o.fl., 2014). Í hjólaleigukerfum samtímans skráir notandinn sig ýmist í 

þjónustuna í gegnum síma, internet eða á þjónustustöð (Büttner o.fl., 2011; Gleason & 

Miskimins, 2012; Midgley, 2011). Skammtíma notandi kaupir áskrift á leigustöð með 

debet- eða kreditkorti, í gegnum vefsíðu eða snjallsíma og ef hjólinu er ekki skilað þá 

dragast peningar af korti notandans (DeMaio, 2009; Midgley, 2011; Shaheen, o.fl, 

2010). Hjólin eru staðsett á sjálfsafgreiðslustöndum víðsvegar um borgina en leigutaki 

leigir hjól með snjallkorti (e. smartcard), GSM síma eða slær inn númer við 

afgreiðslustöðvar til að skrá út hjól til leigu (Büttner o.fl., 2011; DeMaio, 2009; 

Gleason & Miskimins, 2012; Midgley, 2011; Shaheen, o.fl., 2010). Leigutakinn er 

yfirleitt ábyrgur fyrir öllu tjóni og þjófnuðum á meðan á lánstímanum stendur og að 

leigutíma loknum skilar hann hjólinu á næstu sjálfsafgreiðslustöð, en getur einnig 

tekið annað hjól strax (DeMaio, 2009).  

2.1 Hjólaleigur í heiminum í dag - Almenn 

umfjöllun 

Í upphafi 21. aldar voru fimm hjólaleigukerfi starfrækt í fimm löndum; í Danmörku, 

Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu og Portúgal, en hjólafloti þeirra var um 4000 hjól. Um 

tíu árum síðar fundust hjólaleigukerfi í 33 löndum sem samanstóðu af um 236,000 

hjólum (Meddin & DeMaio, 2007; Midgley, 2011; Shaheen, o.fl., 2010). Á milli 

áranna 2008 og 2010 fjölgaði hjólaleigukerfum um 76% í heiminum, þá aðallega í 

Evrópu (Midgley, 2011). Í Júní 2014 var hægt að nálgast um 806.000 hjól í 

hjólaleigukerfum á 37.500 stöðvum í 712 borgum, í fimm heimsálfum (Martin, o.fl., 

2014). Á mynd 2. koma fram þeir staðir þar sem hjólaleigukerfi eru í rekstri eða 

rekstur fyrirhugaður.  
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Mynd 2. Fjöldi hjólaleigukerfa á mismunandi svæðum í heiminum í lok árs 2014. 

(Bikesharingworld.com, 2014) 

 

2.1.1 Hjólaleigur á Norðlægum slóðum 

Á norðurlöndunum eru rekin hjólaleigukerfi líkt og annars staðar í heiminum. Gott er 

að líta til hjólaleigukerfisins í Þrándheimi (Throndheim Citybikes) til samanburðar 

við mögulegt reykvískt kerfi. Reykjavík og Þrándheimur hafa oft verið bornar saman 

þegar fjallað er um skipulagsmál.  Samkvæmt heimasíðu Throndheim Citybikes eru 

90 hjól til staðar fyrir notendur á 12 staðsetningum í miðbænum og nágrenni 

(Trondheim citybikes, 2012).  Þó kerfið sé rekið á 90 hjólum á það 125 hjól svo hægt 

sé að skipta út hjólum fyrir þau hjól sem eru í viðgerð og öðrum yfirferðum (Vodhal, 

2012). Þjónustan er aðallega ætluð íbúum Þrándheims en notendur þurfa að vera með 

skráð lögheimili í bænum til þess að geta keypt árskort. Árskort kostar 90 NOK –

(1950 kr. mv. gengi 18/9 2012) en ferðamenn og aðrir gestir geta keypt dagskort sem 

kostar einnig 90 NOK. Dagskortanotendur geta nálgast kortin á 

upplýsingamiðstöðvum ferðamanna. Hjólastandarnir eru lokaðir frá miðnætti til sex á 

morgnana en aðeins er hægt að leigja og skila hjólum í standana. Á meðan á 

leigutímanum stendur eru hjólin á ábyrgð leigutakans en hámarks leigutími eru 3 klst 

(Trondheim citybikes, 2012). Á fyrsta starfsári (2006) hjólaleigukerfisins var fjöldi  

notenda með ársáskrift að kerfinu 568 manns eða 4,7 fyrir hvert hjól en árið 2010 var 

fjöldi áskrifenda orðin 2188 manns eða 18,2 fyrir hvert hjól innan kerfisins (Vodhal, 

2012)  
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2.1.2 Uppbygging hjóla og stöðva innan hjólaleigukerfa 

Tæknin, sem hjólaleigukerfi nútímans byggjast á, hefur með því að vera notendavæn, 

þægileg og örugg átt sinn þátt í velgengni þeirra (Gauthier o.fl., 2013). 

Þrjár mismunandi útfærslur tíðkast á þeim í dag (Gleason & Miskimins, 2012):  

Föst kerfi (e. fixed systems) saman standa af hjólum sem verður að leigja og skila á 

föstum staðsetningum. Að setja upp slíkt kerfi kostar mikla vinnu og framkvæmdir 

við að koma stöðvum fyrir og tengja þær við rafmagns- og netkapla (Gleason & 

Miskimins, 2012).  

Færanleg kerfi (e. portable systems) stöðvarnar í þeim kerfum ganga fyrir 

sólarrafhlöðum og nettengingar eru þráðlausar. Stöðvarnar er hægt að færa á milli 

staðsetninga með fremur auðveldum hætti, t.d. ef notkun er ekki mikil á einhverri 

staðsetningu eða vegna snjómoksturs. Í Montreal er þessi tegund notuð og til dæmis 

er notuð blanda af föstum og færanlegum stöðvum í Denver (Gleason & Miskimins, 

2012). 

Sveigjanlegt kerfi (e. flexible system) Þetta eru kerfi þar sem engar stöðvar koma við 

sögu, heldur eru hjólin útbúin lási sem hægt er að nota til þess að læsa hjólið við 

nánast hvað sem er innan ákveðins fyrirfram skilgreinds þjónustusvæðis. Næsti 

notandi getur svo hringt í sérstakt símanúmer  til þess að aflæsa því hjóli sem hann 

vill leigja. Þegar ferð notandans lýkur hringir hann í sama númer til þess að fá kóða til 

þess að læsa hjólinu aftur (Gleason & Miskimins, 2012). 

 

2.1.3 Hjól innan hjólaleigukerfs 

Hjólin eru hönnuð með mikla og stöðuga notkun í huga og hvert hjól hentar notendum 

af báðum kynjum af öllum stærðum og gerðum (Atlanta Bicycle Coalition, 2013; 

PBSC, 2010). Á mynd 3 koma fram þeir þættir sem helst skilja hjól í hjólaleigukerfi 

frá hefðbundnum hjólum. Til þess að draga úr þjófnuðum og skemmdarverkum eru 

flestir hlutar hjólanna sérstaklega hannaðir fyrir hjólaleigukerfin og til þess að taka 

hjól í sundur þarf sérhönnuð verkfæri (Gauthier o.fl., 2013). Sum hjólaleigukerfi 

bjóða upp á auka lás á hjólum sem notandinn getur læst hjólinu með þegar hann er 

með það í notkun, það getur auðveldað notkun því notandinn er ekki bundinn af því 

að skila hjólinu á leigustöð nema í lok ferðar og getur læst því á viðkomustöðum 

sínum ef svo ber undir (Büttner o.fl., 2011; Atlanta Bicycle Coalition, 2013). 
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Mynd 3. Helstu atriði sem skilur hjól innan þriðju kynslóðar hjólaleigukerfi frá 

hefðbundnum hjólum. 

 

2.1.4 Stöðvar innan hjólaleigukerfis 

Hefðbundin hjólaleigustöð samanstendur yfirleitt af þremur atriðum: Útstöð (e. 

terminal), hjólastæðum og standandi ramma (götugagni) sem getur innihaldið 

auglýsingu, kort af hjólaleigustöðvum eða ákveðnu svæði (Atlanta Bicycle Coalition, 

2013; Büttner o.fl., 2011; Gauthier o.fl., 2013). Flestar nýrri hjólaleigustöðvar 

byggjast upp á einingum og því er einnig tiltölulega auðvelt að fækka og bæta við 

stæðum þar sem stöðvum hefur verið komið fyrir (Gleason & Miskimins, 2012).Við 

hvert hjólastæði er yfirleitt ljós sem gefur til kynna þegar hjóli hefur verið aflæst eða 

læst, sama ljós gefur til kynna ef um bilað eða ónýtt hjól sé að ræða (Büttner o.fl., 

2011; Gauthier o.fl., 2013; Gris Orange Consultant, 2009).  

 

2.2 Uppsetning hjólaleigukerfa í borgum 

2.2.1 Lykilþættir 

Við uppsetningu á hjólaleigukerfi innan borgar eru fjölmargir þættir sem þarf að horfa 

til við undirbúning, uppsetningu og rekstur (Bührmann, 2007; Büttner o.fl., 2011; 

DeMaio & Gifford, 2004; Midgley, 2009). Büttner o.fl., (2011) fjalla um eftirfarandi 

atriði sem þarf að hafa í huga og vinna með við undirbúningsferlið áður en  til 

uppsetningar kemur: 
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 Íbúafjöldi borgarinnar / þess svæðis sem uppsetningin nær til 

 Þéttleiki borgarinnar / þess svæðis sem uppsetningin nær til 

 Þær almenningssamgöngur sem eru til staðar í borginni 

 Heimsóknir ferðamanna til borgarinnar 

 Staða hjólareiðamenningar í borginni 

 Aðgerðir borgarinnar til að efla hjólreiðar 

 Veðurfar og landslag 

Það er æskilegt að uppsetning á hjólaleigukerfi eigi sér stað samhliða öðrum 

breytingum í borgarlandslaginu (DeMaio, 2003). Þá er átt við breytingar á aðstöðu og 

innviðum til hjólreiða t.d. aukin uppbygging hjólastíga og hjólareina, aukið framboð á 

geymslustöðum fyrir reiðhjól og breytingar á viðhorfi yfirvalda til hjólreiða (DeMaio, 

2003). DeMaio & Gifford,(2004) ásamt Bührmann, (2007) telja að eftirfarandi atriði 

ættu að vera til staðar svo uppsetning hjólaleigukerfa heppnist sem best: 

 Eftirspurn eftir hjólaleigukerfum. 

 Nægt magn af hjólastígum og -reinum til hjólreiða sem einnig auka öryggi og 

þægindi þeirra sem ferðast um á hjóli (DeMaio & Gifford, 2004; Bührmann, 

2007). 

 Nægilegt fjármagn svo hjólaleigukerfi geti haft raunveruleg áhrif á ferðamáta 

innan borgar (Bührmann, 2007). 

 Koma þarf til móts við takmarkaðar tekjur af rekstri hjólaleigukerfis með 

styrkjum, auglýsingum eða kostun (DeMaio & Gifford, 2004).  

 Þjófnaðir og skemdarverk þurfa að vera fátíðir. 

 Góðar tengingar milli hjólaleigukerfisins og fyrirliggjandi 

almenningssamgangna þurfa að vera til staðar með því að staðsetja 

leigustöðvarnar með tilliti til annara almenningssamgangna (DeMaio & 

Gifford, 2004). 

 Nægilegt pláss fyrir hjólaleigustöðvarnar svo auðveldlega sé hægt að nálgast 

hjólin í kerfinu (Bührmann, 2007). 

 Sterkur vilji yfirvalda til að skipuleggja og greiða götu sjálfbærra samgangna 

innan borgarinnar og skilgreina hjólreiðar sem raunhæfan kost (Bührmann, 

2007). 

Büttner o.fl., (2011) fjalla um þá þætti sem geta ráðið úrslitum um velgengni 

hjólaleigukerfa í borgum, þar eru taldir upp þeir lykilþættir sem geta haft áhrif á 

afkomu hjólaleigukerfa eftir uppsetningu (Tafla 1).  
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Tafla 1. Lykilþættir sem geta haft áhrif á velgengni hjólaleigukerfa innan borga. 

Taflan er unnin upp úr niðurstöðum OBIS (Büttner o.fl., 2011). 

Þættir í velgengni hjólaleigukerfa Þættir sem geta hindrað uppsetningu 

hjólaleigukerfa 

Hefðbundnir innviðir til hjólreiða séu til 

staðar og að þeim sé viðhaldið, t.d. með 

snjómokstri. 

Innsetning á kerfi án þess að hafa gert 

ráðstafanir til þess að ýta undir aukna 

hlutdeild hjólreiða áður. 

Samtvinnaðar stefnur yfirvalda um 

hjólreiðar og sjálfbærar samgöngur þar 

sem haft er rúm fyrir hjólaleigukerfi í 

stefnunum. 

Óöruggar aðstæður til hjólreiða og að 

engin hjólreiðamenning sé til staðar í 

borginni. 

Að kerfið sé aðgengilegt notandanum 

með þeim hætti að nægt framboð sé af 

hjólum og stæðum fyrir hjól á 

leigustöðvum. Opnunartímar séu skýrir 

hvort um sé að ræða árstíðabundna opnun 

eða daglegan opnunartíma. 

Hátt hlutfall hjólaeignar á meðal 

almennings. 

Að kerfið sé notendavænt á þann hátt að 

notkun á kerfinu sé einföld og hönnun á 

hjólum og leigustöðvum sé notendavæn 

og einföld. 

Aðstæður sem geta gert hjólandi umferð 

erfitt fyrir. (veðurfar, landslag, engir 

innviðir, osfrv.) 

Lág tíðni þjófnaða og skemmdarverka 

innan kerfisins. 

Svæðisbundnar- og aðrar takmarkanir 

hjólaleigukerfa, svo sem 

tímatakmarkanir, þéttleiki stöðva, 

starfssvæði osfrv. 

Lágur heildarkostnaður á hverja ferð á 

hjóli innan kerfisins. 

Ef kerfin eru berskjölduð fyrir þjófnuðum 

og skemmdarverkum. 

Sjálfbær fjármögnun. þ.e. að auglýsinga- 

og rekstrartekjur standi undir rekstri 

kerfisins. 

Ef kerfið sé of dýrt og kostnaðarsamt 

fyrir notendur. 

Samþætting og aðlögun að  fyrirliggjandi 

almenningssamgöngum. 

Ef kerfið skilar ekki hagnaði fyrir 

rekstraraðila og/eða að auglýsinga- og 

rekstrartekjur standi ekki undir rekstri 

kerfisins. 

Regluleg umferð farartækja sem dreifa 

hjólum á milli leigustöðva. 

Ef tæki innnan kerfisins eru illa hönnuð 

og hjólin óþarflega 

klunnaleg/ómeðfærileg. 

 Ef þörfin fyrir dreifingu hjóla á milli 

leigustöðva verður of umfangsmikil getur 

það dregið úr ímynd kerfisins sem 

mótvægi gegn losun GHL ef  farartæki 

knúin kolefna eldsneyti eru notuð við 

dreifingu hjólanna. 
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2.2.2 Starfstímabil hjólaleigukerfa 

Tafla 2 sýnir að í stórum borgum ( >500.000 íbúar ) eru 75% hjólaleigukerfa með 

starfsemi allan sólarhringinn en 61% kerfa í meðal stórum borgum (100.000 - 500.000 

íbúar )  og 38% í litlum borgum (20.000 - 100.000 íbúar ) (Büttner o.fl., 2011). Í sömu 

töflu kemur einnig fram að það er töluverður munur á búnaði hjólaleigukerfa eftir 

stærð borga.  

Í stórum borgum eru engar hjólaleigustöðvar með fólk í vinnu á leigustöðvunum en 

25% lítilla borga innan rannsóknarinnar nota kerfi sem þarfnast starfsfólks á 

leigustöðvarnar. Sjálfvirkur leigubúnaður virðist samkvæmt niðurstöðum OBIS 

(Büttner o.fl., 2011) vera algengari í stórum og milli stórum borgum en í litlum 

borgum þar sem aðeins 38% borganna sem voru skoðaðar höfðu sjálfvirkan læsingar 

og leigubúnað. 

Tafla 2. Búnaður og opnunartími hjólaleigukerfa eftir stærð borga skv. 

niðurstöðum OBIS (Büttner o.fl., 2011). 

 > 500.000 íbúar 100.000 – 500.000 

íbúar 

20.000 – 100.000 

íbúar 

Starfsemi allt árið 65% 82,6 % 75% 

Opið allan sólarhringin 75% 61% 38% 

Sjálfvirkur búnaður 85% 75% 38% 

Vélrænn búnaður (2nd 

generation) 

15% 9% 38% 

Starfsfólk í vinnu á 

stöðvum 

0% 17% 25% 

 

Sá þáttur sem stjórnar hvað mestu um starfstímabil hjólaleigukerfa er fyrst og fremst 

loftslag og veðurfar (Büttner o.fl., 2011; Midgley, 2011). Í borgum þar sem  snjór og 

ís er á götum hluta úr ári getur skapast erfitt starfsumhverfi fyrir hjólaleigukerfi 

(Büttner o.fl., 2011; Midgley, 2011). Tækjabúnaður stöðvanna getur átt hættu á því að 

skemmast vegna veðurfars að vetri til, einnig geta stöðvar þvælst fyrir snjómokstri og 

hálkuvörnum (Gris Orange Consultant, 2009; Midgley, 2011). Tafla 3 sýnir að 45% 

hjólaleigukerfa starfa allt árið í borgum með meðalhita undir 11 °C en 95% kerfa þar 

sem meðalhiti er yfir 11 °C (Büttner o.fl., 2011).  
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Tafla 3. Starfstímabil á hjólaleigukerfa flokkað eftir meðalhitastigi borga í 

Evrópu. 

 Starfar allt árið Starfar hluta úr ári 

„Heitar“ borgir  11°C < 95% 5% 

„Kaldar“ borgir 11°C > 45% 55% 

 

2.2.3 Notkun og notendur hjólaleigukerfa 

Samkvæmt Bührmann (2007) eru helstu notendur hjólaleigukerfa  ungt, virkt fólk á 

aldrinum 18 – 34 ára sem býr tiltölulega miðsvæðis. Þetta er fólk sem notar 

almenningssamgöngur og á yfirleitt ekki bíl en er samt sem áður mikið á ferðinni. 

Einnig er mikil notkun á meðal ferðamanna í þeim kerfum þar sem leyfilegt er fyrir 

ferðamenn að skrá sig í kerfið (Bührmann, 2007).  

 

Hlutdeild hjólreiða í ferðavenjum hefur áhrif á notkun á hjólaleigukerfum, Tafla 4 

sýnir að ef hlutdeild almennra hjólreiða er lág í tiltekinni borg eru leiguhjólin tekin 

oftar á leigu að meðaltali en í borgum þar sem hlutdeild hjólandi vegfarenda er há 

(Büttner o.fl., 2011).  

Tafla 4. Meðalfjöldi skipta sem hjól er leigt á ári m.v. hlutdeild hjólreiða í 

Evrópskum borgum (Büttner o.fl., 2011) 

Hludeild 

hjólreiða 

0<2,5% 2,5%-<5% 5%-<7,5% 7,5%-

<10% 

> 10% 

Meðaltal 

útleigu  

1422 480 100 100 88 

 

2.2.4 Starfssvæði hjólaleigukerfa 

Hjólaleigustöðvum er yfirleitt komið fyrir á staðsetningum þar sem byggð er þétt og 

fjöldi fólks ferðast um á hverjum degi (Gauthier o.fl., 2013). Stöðvarnar mega ekki 

vera of dreifðar og einnig þurfa þær að vera vel sýnilegar því notendur eiga að geta 

skilað hjóli af sér og leigt nýtt nálægt þeim stað sem þeir eru að ferðast til (Büttner 

o.fl., 2011). Fjarlægð á milli stöðva ætti ekki að vera meiri en 300 – 500 metrar. 

Einnig getur staðsetning stöðva við biðstöðvar annara almenningssamgangna skipt 

sköpum fyrir afkomu kerfisins (Büttner, o.fl., 2011; Bührmann, 2007; DeMaio, 2009; 

Shaheen, o.fl., 2010). Starfssvæðið verður að vera nógu stórt til þess að ná utan um 

ólíka notendahópa og fjölbreytta áfangastaði, því ef kerfið samanstendur af fáum og 

einsleitum áfangastöðum er líklegra að það nái ekki tilætluðum árangri (Gauthier o.fl., 

2013).   

Flestar útleigur innan hjólaleigukerfa í N-Ameríku eiga sér stað við vinsæla 

ferðamannastaði (t.d. hótel, minnisvarða, söfn, sjávarsíðu (e.waterfronts) o.s.frv.) 

Stöðvar sem eru staðsettar á þéttum miðbæjarsvæðum með blandaðri byggð og 
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staðsettar nálægt biðstöðvum annara almenningssamgangna eru með mestan fjölda 

notenda (Martin, o.fl., 2014). Í amerískum hjólaleigukerfum eru flestir notendur 

kerfanna á stöðvum sem eru staðsettar á háskólasvæðum eða í íbúahverfum (Martin, 

o.fl., 2014). 

 

2.2.5 Samþætting við fyrirliggjandi almenningssamgöngur 

Í borgum þar sem hjólaleigustöðvar standa nærri strætisvagna- og lestarstöðvum 

hvetur það til notkunar á fyrirliggjandi almenningssamgöngum og í raun vinna kerfin 

saman og hvetja til notkunar hvort á öðru (Grünig & Marcellino, 2009). 

Hjólaleigukerfi geta því nýst sem viðbót við fyrirliggjandi almenningssamgöngur í 

borg og stækkað starfssvæði þeirra á þann hátt að hjólin nýtast sem farartæki við 

upphaf og enda ferðar innan almenningssamgöngu kerfisins (Gleason & Miskimins, 

2012). Það getur einnig eflt bæði kerfi ef mögulegt er að nota sömu auðkenni eða 

aðgangskort til að nálgast bæði hjól og aðrar fyrirliggjandi almenningssamgöngur 

borgar (Bührmann, 2007). 

Af 20 mest notuðu leigustaðsetningunum  Vélib kerfisins í París er einungis ein 

leigustöð staðsett í meira en 175 m fjarlægð frá biðstöðvum annarra 

almenningssamgangna (Nair, o.fl., 2012). Í  könnun sem gerð var á meðal notenda 

Capital Bikeshare kerfisins í Washington kom einnig fram að um 54% notenda 

kerfisins ýmist byrjuðu eða enduðu ferðir sínar innan kerfisins á leigustöðvum sem 

voru staðsettar við biðstöðvar annara almenningssamgangna (LDA Consulting, 2013). 

 

2.2.6 Stærð hjólaleigukerfa – hjól og stöðvar 

Það er algengast að kerfin samanstandi af 1,3 - 1,8 hjólaleigustöð á hverja 10.000 íbúa 

og á bilinu 1,2 - 1,8 stæði fyrir hjól á hverri stöð (Tafla 5) til þess að tryggja góða 

skilatíðni hjóla á stöðvarnar (Büttner o.fl., 2011).  

Á leigustöð þarf hlutfall lausra og upptekinna stæða að vera rétt (Gauthier o.fl., 2013). 

Æskilegasta hlutfall stæða fyrir hvert hjól í kerfi er 1,7 stæði fyrir hvert hjól, svo 

hjólaleigustöð sem inniheldur 10 hjól þyrfti 17 stæði (Gauthier o.fl., 2013, Gleason & 

Miskimins, 2012). Svo leigugrindur hjólaleigukerfa fyllist ekki af hjólum eru þær 

vaktaðar og starfsmenn á þar til gerðum bíl dreifa hjólum úr fullum grindum á grindur 

sem eru tómar (Büttner o.fl., 2011). Því stærra og umfangsmeira sem kerfið er má 

búast við hærra hlutfalli stæða fyrir hvert hjól, þannig eru í París 2,4 stæði fyrir hvert 

hjól, London og Washington DC með 2 stæði og New York með 2,5 stæði (Gauthier 

o.fl., 2013). 

 

Fjöldi hjóla í hjólaleigukerfi fer eftir stærð kerfisins. Í rannsókn OBIS (Büttner o.fl., 

2011) var algengt að á hverja 10.000 íbúa séu um 14 -16 hjól (Büttner o.fl., 2011). Í 

þéttbyggðum stórborgum má búast við að fjöldi hjóla þurfi að vera á bilinu 10-30 hjól 

fyrir hverja 1.000 íbúa, en þó er ekki æskilegt að hlutfallið sé það hátt að ferðir á 

hverju hjóli innan kerfisins fari undir fjórar á dag (Gauthier o.fl., 2013). 



 12 

Tafla 5. Meðaltal yfir fjölda hjóla, stæða og hjólaleigustöðva (Büttner o.fl., 2011)  

 

Fjöldi skipta sem hvert stakt hjól er tekið að leigu yfir starfsár kerfis er breytilegur 

eftir stærð og umfangi hjólaleigukerfis. Tafla 6 sýnir að í stórum borgum (> 500.000 

íbúar ) er hvert hjól innan kerfis tekið að leigu 463 sinnum að meðaltali (Büttner o.fl., 

2011).  En í milli stórum og litlum borgum er fjöldi úttekta fyrir hvert hjól innan 

kerfanna, 378 í milli stórum borgum og 235 í litlum borgum (Büttner o.fl., 2011).  

Tafla 6. Meðaltal úttekta á starfstímabili fyrir hvert hjól innan kerfis eftir 

borgarstærð. Taflan er unnin að fyrirmynd töflu í skýrslu OBIS (Büttner o.fl., 

2011) 

 

> 500.000 íbúar 100.000 – 500.000 

íbúar 

20.000 – 100.000 

íbúar 

Meðaltals fjöldi 

úttekta á 

starfstímabili 

463 

 

378 

 

235 

 

 

 

2.3 Viðskiptalíkön og rekstur  

Viðskiptaáætlun hjólaleigukerfa skilgreinir eignarhald á búnaði og hvernig tekjuflæði 

milli rekstraraðila og yfirvalda er háttað. Hún gerir grein fyrir því með hvaða hætti 

reksturinn verður, hver verður rekstraraðili, hvert eignarhald kerfisins verður, hvernig 

samningar um viðhald hugbúnaðar og tækjabúnaðar verða. Einnig leiðir hún í ljós 

hvernig auglýsingasölu og markaðssetningu sé háttað. Hún veitir nauðsynlegar 

uppýsingar um hvernig sé hægt að taka upplýsta ákvörðun um innsetningu 

hjólaleigukerfa í borg. Hún lýsir misimunandi viðskiptalíkönum, kostnaði, fjármálum 

og atriðum í innleiðingarferlinu. 

Eins hratt og hjólaleigukerfi hafa sprottið upp í borgum heimsins hafa mismunandi 

rekstrarform og viðskiptalíkön kerfanna litið dagsins ljós (Midgley, 2011; Shaheen 

o.fl., 2010). Fjármögnunarleiðirnar eru því fjölbreyttar og mismunandi eftir því sem 

hentar í hverju tilfelli fyrir sig (DeMaio, 2009; Büttner, o.fl., 2011; Martin o.fl., 

2014). Algengustu viðskiptalíkön sem tíðkast varðandi fjármögnun og rekstur 

hjólaleigukerfa í borgum eru eftirfarandi: 

 > 500.000 íbúar 100.000 – 500.000 

íbúar 

20.000 – 100.000 

íbúar 

Hjól á hverja 10.000 íbúa 15,6 14,4 14 

Leigustöðvar á hverja 

10.000 íbúa 

1,5 1,3 1,8 

Stæði á stöðvum á hvert 

hjól 

1,8 1,8 1,2 

Hjól á hverja stöð 9,5 23,5 22,9 
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 Samstarf auglýsingafyrirtækis og borgaryfirvalda. 

Auglýsingafyrirtæki rekur hjólaleiguna í samræmi við gerða samninga á milli þess og 

borgaryfirvalda. Yfirleitt er fyrirkomulagið þannig að auglýsingafyrirtækið sér um 

uppsetningu, rekstur og viðhald á hjólaleigunum gegn því að fá afnot af svæðum 

innan borgarinnar til þess að auglýsa á. Svæðin sem um ræðir eru opinber svæði í eigu 

borgaryfirvalda t.d. húsveggir, skilti og strætóskýli. Auglýsingafyrirtækið fær tekjur 

af þeim auglýsingum sem það setur upp en allar tekjur af hjólaleigukerfinu fara til 

borgaryfirvalda (DeMaio, 2009). Í dag eru tvö fyrirtæki ráðandi á þessum markaði en 

það eru auglýsingafyrirtækin ClearChannel Outdoor og JCDecaux sem bjóða 

hjólaleigukerfi með fullkomnum útbúnaði og skráningarkerfi. ClearChannel rekur 

m.a. almenningshjólaleigur í Noregi, Belgíu og N-Ameríku. JCDecaux rekur m.a. 

hjólaleigukerfi í Frakklandi, Svíþjóð og Austurríki (Midgley, 2011). 

 Samgöngufyrirtæki 

Það að samgöngufyrirtæki reki hjólaleigu sem hluta af þjónustu sinni getur verið 

mikill kostur. Fyrirtækið býr yfir þekkingu á markaðnum og þörfum notenda og leitast 

við að hámarka þjónustu sína. Fyrirtækið hefur yfirsýn yfir leiðir og reynslu af 

þjónustu við notendur en býr einnig yfir mikilli reynslu á sviði samgangna. Með því 

að sameina reynslu sína og þarfir neytenda getur fyrirtækið boðið hjól sem hluta af 

þjónustu sinni. Hjólið nýtist þá vel sem einskonar brú á milli samgöngumáta innan 

kerfisins. Möguleikinn að bjóða uppá eitt kort sem gildir í allar almenningssamgöngur 

(strætó, lest og hjól) er þá auðveldari í framkvæmd og hjólin nýtast vel sem upphaf og 

endir ferðalaga innan kerfisins (DeMaio, 2009). 

 Sveitarstjórnir 

Sveitarstjórnir eða önnur yfirvöld t.d. borgaryfirvöld reka þjónustuna eins og hverja 

aðra þjónustu á þeirra vegum. Þá kaupa yfirvöld kerfið af framleiðanda og setja það 

upp og reka innan ákveðins svæðis. Dæmi eru um að það hafi verið gert með ágætis 

árangri t.d. í Burgeos á Spáni. Með því að hafa þetta fyrirkomulag til staðar þá hafa 

yfirvöld alla stjórn yfir kerfinu. Það getur verið erfiðleikum háð að borgaryfirvöld reki 

kerfið á eigin vegum í stað fyrirtækis sem sérhæfir sig í rekstri hjólaleigakerfa vegna 

skorts á reynslu í rekstrinum sem einkafyrirtækið býr annars yfir. Einnig getur hugsast 

að yfirvöld vilji ekki bera ábyrgð á kerfinu ef reksturinn gengur ekki sem skyldi 

(DeMaio, 2009).  

 Einkarekstur 

Einkafyrirtæki kemur upp hjólaleigukerfi án eða með algjörri lágmarks hlutdeild frá 

yfirvöldum. Gott dæmi um þetta fyrirkomulag er þýska fyrirtækið Nextbike. 

Munurinn á auglýsingafyrirtækja fyrirkomulaginu og einkarekstursfyrirkomulaginu er 

sá að engar auglýsingar eru á hjólunum heldur eru allar tekjur tilkomnar vegna 

áskriftargjalda (DeMaio, 2009).  

 Án hagnaðar - (Non profit) 

Viðskiptalíkanið gengur út á það að stofna fyrirtæki eða samtök sem taka að sér 

rekstur og starfa með borgaryfirvöldum, einkaaðilum og sjálfboðaliðum. Fyrirtækið 

rekur og sér um viðhald á hjólaleigukerfinu en borgin útvegar svæði fyrir starfsemina 

og veitir styrki ef áhugi er fyrir því. Aðkoma einkaaðila er sú að þeir starfa sem 

styrktaraðilar og fá í staðinn auglýsingar á hjól og geta jafnvel fengið stöð fyrir utan 
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starfsemi sína ef styrkurinn er nógu hár, en þá er um einhverskonar kostun að ræða. 

Gott dæmi um hjólaleigukerfi sem rekið er undir slíku viðskiptalíkani er Denver Bike 

Share en það kerfi er eingöngu rekið á styrkjum frá hinu opinbera, einkaaðilum og 

frjálsum framlögum almennings og stofnana (Gleason & Miskimins, 2012). Það er 

algengara að viðskiptalíkanið sé notað af minni og meðal stórum hjólaleigukerfum 

sem eru með á bilinu 2 - 50 stöðvar (Toole Design Group o.fl., 2012). 

 

2.3.1 Kostnaður við uppsetningu 

Samkvæmt  rannsókn OBIS Büttner o.fl., (2011) er stofnkostnaður við stór 

hjólaleigukerfi í Evrópu á bilinu € 2.500 -  € 3.000 fyrir hvert hjól innan kerfisins 

eða 389.600,- kr. - 467.520,- kr. (mv. gengi 18/4 2014, €1 = 154,47, -kr). Miðað við 

það getur kerfi sem inniheldur 100 hjól kostað á bilinu 38.960.000,- kr. - 46.752.000,- 

kr.. Undir stofnkostnað í rannsókn OBIS falla þeir þættir sem teknir eru fram í Tafla 7. 

Rekstrarkostnaður fyrir hvert hjól innan kerfis getur verið á bilinu € 1.500 - € 2.500 

á ári (Büttner o.fl., 2011) eða um 233.760,- kr. - 389.600,- kr. (mv. gengi 18/4 2014). 

Tafla 7 sýnir þætti sem heyra undir upphæðirnar sem OBIS (2011) tekur fram sem 

mögulegan rekstarakostnað.  

Midgley (2011) nefnir aðrar upphæðir og segir að stofnkostnaður við uppsetningu 

hjólaleigukerfis sé á bilinu $ 3.000 - $ 4.500 sem eru um 340.000,- kr. - 506.000,- kr. 

(m v. gengi 18/4 2014, 1$ = 111,64, -kr.) fyrir hvert hjól innan kerfisins. Midgley 

(2011) fjallar jafnframt um að rekstrarkostnaðurinn getur verið á bilinu $ 1.200 - $ 

1.700 eða um 136.000,- kr. - 192.000,- kr. á ári fyrir hvert hjól innan kerfisins. 

Í úttekt ITDP (Institude for transport &developement policy) er fjallað um að 

stofnkostnaður geti verið á bilinu $ 1.800 - $ 5.000 fyrir hvert hjól innan kerfis 

(Gauthier o.fl., 2013) eða um 203.000,- kr. - 563.000,- kr. (m.v. gengi 18/4 2014). Að 

öllum líkindum bendir lægri upphæðin til stofnkostnaðar við uppsetningu á 

hjólaleigukerfi sem starfar án hjólaleigustöðva (e. flexible) en sú hærri til þess að átt 

er við hjólaleigukerfi sem starfa með föstum leigustöðvum.  

Gauthier o.fl. (2013) fjalla um að rekstrarkostnaður við hvert stæði innan kerfisins 

geti verið á bilinu $ 90 - $ 120 á mánuði eða um 10.000,- kr. - 13.500,- kr. (m.v. gengi 

18/4 2014). Að reikna rekstrarkostnað miðað við fjölda stæða í kerfinu gefur 

nákvæmari mynd af hugsanlegum rekstri kerfisins í stað þess að reikna út 

rekstrarkostnað út frá fjölda hjóla innan kerfisins (Gauthier o.fl., 2013). Það er vegna 

þess að kostnaður við vinnuafl, innviði, dreifingu hjóla og fleiri þætti getur verið 

mismunandi eftir löndum og skekkt upplýsingar um kostnað.  

Í niðurstöðum OBIS (2011) kemur fram hversu hátt hlutfall af stofn- og 

rekstrarkostnaði hver þáttur hjólaleigukerfis hefur á bakvið upphæðirnar sem eru 

gefnar upp (Tafla 7). 
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Tafla 7. Hlutfall hvers þáttar af stofnkostnaði hjólaleigukerfa og hlutfall hvers 

rekstrarliðs hjólaleigukerfis innan þeirra upphæða sem gefnar eru upp varðandi 

rekstrarkostnað. 

Búnaður og uppsetning Hlutfall af kostnaði 

Uppsetning stöðva: Þjónustustandar, stæði 

og læsingarbúnaður, vinna við ákvörðun 

staðsetninga,  

jarð- og lagnavinna. 

 

70% 

Hjól 17% 

Undirbúningsvinna við uppsetningu 

 

6% 

Samskiptabúnaður milli hjóla og 

stjórnstöðva 

5% 

Umsjón/stjórnun 2% 

Rekstrarkostnaður Hlutfall af kostnaði 

Dreifing hjóla 30% 

Viðhald hjóla 22% 

Viðhald stöðva 20% 

Hug- og tækjabúnaður 14% 

Umsjón og stjórnun  13% 

Skipti á hjólum/stöðvum 1% 

 

 

2.3.2 Rekstrartekjur hjólaleigukerfa 

Það er allur gangur á því hvernig áskriftarleiðir í hjólaleigukerfum eru uppsettar en 

yfirleitt er boðið upp á dags-, viku-, mánaðar- og/eða ársáskrift. Sum kerfi bjóða þó 

einnig upp á þriggja daga áskrift (Martin, o.fl., 2014). Styttri áskriftarform henta þeim 

sem dvelja á starfsvæði hjólaleigukerfa í styttri tíma.  

Í töflu 8 kemur fram meðaltalskostnaður við gjaldtöku fyrir mismunandi 

áskriftarleiðir í hjólaleigukerfum í N-Ameríku. Af þeim kerfum sem fjallað er um í 

töflunni bjóða kerfin í Bandaríkjunum upp á fjölbreyttastar áskriftarleiðir. Þau tvö 

kerfi í Mexíkó sem sýna áskrifarleiðir bjóða uppá sólahrings-, mánaðar- og ársgjald. 

Kerfin í Kanada og Bandaríkjunum eiga það sameiginlegt að bjóða upp á fyrstu 30 

mínúturnar gjaldfrjálsar en öll kerfin eiga það sameiginlegt að heimta gjald fyrir þann 

tíma sem fer yfir 30 mínútur.  
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Tafla 8. Meðaltalskostnaður áskriftarleiða og mínútugjald umfram 30 mínútur í hjólaleigukerfum í N-Ameríku (Martin, o.fl., 2014) 

Land 

(Fjöldi) 

Áskriftarkostnaður Kostnaður umfram 30 mínútur 

 24 klst 3 d. 7 d. Mán.aðg Tímab/árg

j 

0-30 31-60 61-90 +30 

BNA 

(22) 

$7,77 $17,33 $16,5 $28,09 $62,46 Frítt +$0,98 +$2,74 +$3,45 

      Kostnaður umfram 30 mínútur  

      0-30 31-45 46-60 61-90 91-120 +30 mín 

Can (4) $7,25 $14,00 - $33,88 $79,00 Frítt +$0,50 +$1,67 +$3,67 +$7,33 +$7,33 

Mex (2) $12 - - $4,00 $24,00 +$0,12 +$0,20 +$0,60 +$1,72 +$1,80 +$0,80 
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Í rannsókn Martin, ofl.(2014) um hjólaleigukerfi í N-Ameríku skiluðu fjögur kerfi sem 

tóku þátt í rannsókninni inn upplýsingum um hvernig hlutfall tekna dreifðist frá notendum 

sem voru skráðir í áskrift og þeirra sem notuðu kerfið óreglulega (Tafla 9). Í töflu 10 

kemur fram hvernig rekstrartekjur fimm hjólaleigukerfa innheimtast í mismunandi 

tekjuliðum (Martin, o.fl., 2014). 

 

Tafla 9. Hlutfall tekna (innkomu) á milli óreglulegra notenda (styttri áskrift) og 

notenda í lengri áskrift í N-Ameríku eftir rekstrarformi kerfanna. 

 
Hjólaleigukerfi Hlutfall tekna frá 

áskrifendum 

Hlutfall tekna frá óreglulegum 

notendum 

Kerfi 1 

Í opinberri eigu, samningur um 

rekstur (e. Publicly Owned, 

Contractor Operated) 

 

15% 

 

44% 

Kerfi 2 

Í opinberri eigu, samningur um 

rekstur (e. Publicly Owned, 

Contractor Operated) 

 

33% 

 

67% 

Kerfi 3 

Án hagnaðar (e. Non-profit ) 

16,1% 48,4% 

Kerfi 4 

Án hagnaðar (e. Non-profit ) 

3,6% 54% 
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Tafla 10. Tekjuliðir í fimm mismunandi hjólaleigukerfum í N-Ameríku, sýnt er 

hvernig tekjuliðir innheimtast í 5 mismunandi kerfum  (Martin, Shaheen, Chan, Cohen, 

& Pogodzinski, 2014) 
 

Hjólaleigukerfi 

 

 

 

  

 

Kerfi 1 

Án hagnaðar (e. Non-

profit ) 

0% 0,5% 5,3% 28,6% 16,6% 48,9% 

Kerfi 2 

Án hagnaðar (e. Non-

profit ) 

52,5% 0% 0% 3,7% 33% 10,7% 

Kerfi 3 

Í opinberri eigu, 

samningur um rekstur 

(e. Publicly Owned, 

Contractor Operated) 

 

0% 0% 71,1% 13,3% 4,4% 11,1% 

Kerfi 4 

Án hagnaðar (e. Non-

profit ) 

1% 0% 0% 41% 20% 38% 

Kerfi 5 

Án hagnaðar (e. Non-

profit ) 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 

       

Mest 52,5% 0,5% 71,1% 41% 33% 100% 

Meðal 26,8% 0,5% 38,2% 21,7% 18,5% 41,7% 

Minnst 1% 0,5% 5,3% 3,7% 4,4% 10,7% 

 

 

2.4 Ávinningur af uppsetningu hjólaleigukerfis í 

borg 

Yfirleitt er takmark þeirra borga sem innleiða hjólaleigukerfi í samgönguflóru sína að auka 

hlutdeild hjólreiða í daglegum ferðum og erindagjörðum innan borgarinnar og þannig auka 

umhverfisgæði íbúa og gesta hennar (Martin o.fl., 2014). Auknar hjólreiðar í borgum hafa 

jákvæð áhrif á umhverfi, lýðheilsu og stuðla að auknu götulífi í borgum (Midgley, 2009; 

A
u

g
lý

si
n

g
a

sa
la

 

G
ja

fi
r 

S
ty

rk
ir

 (
e.

g
ra

n
ts

) 

Á
sk

ri
ft

a
rg

jö
ld

 

N
o

tk
u

n
a

rg
jö

ld
 

K
o

st
u

n
 

 



 19 

Martin o.fl., 2014). Ávinningur af uppsetningu hjólaleigukerfis getur bæði komið fram 

beint eða óbeint, í Tafla 11 er helsti beini og óbeini ávinningur birtur (Gris Orange 

Consultant, 2009; Gauthier o.fl., 2013; Midgley, 2009; Gleason & Miskimins, 2012; 

Büttner o.fl., 2011).  

Tafla 11. Beinn- og óbeinn ávinningur af hjólaleigukerfum í borg samkvæmt 

rannsókn OBIS á hjólaleigukerfum í Evrópu (Büttner o.fl., 2011). 

  Beinn ávinningur Óbeinn ávinningur 

Aukning í hlutdeild hjólandi vegfarenda. Gerir hjólreiðar sýnilegri. 

Auknir möguleikar í vali á ferðamátum. Ýtir undir auknar framkvæmdir á 

innviðum til hjólreiða. 

Dregur úr umferðarteppum. Heilsufarslegur ávinningur. 

Heldur utan um eftirspurn  fyrir 

almenningssamgöngur. 

Lífvænlegri götur. 

Eykur aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Sparnaður í formi minni útgjalda í 

viðhald á umferðarmannvirkjum. 

Tækifæri til auglýsinga. Jákvæð ímynd borgar. 

 Eykur öryggi hjólreiðamanna. 

Atvinnuskapandi. Dregur úr losun CO
2
 

 

 

2.4.1 Auknar hjólreiðar og umhverfisgæði 

Uppsetning hjólaleigukerfa í borg getur ýtt undir auknar samgönguhjólreiðar og kynnt 

hjólreiðar fyrir fólki sem annars myndi ekki hjóla (Midgley, 2009; Bührmann, 2007; 

Büttner, o.fl., 2011). Fyrsta árið sem Vélo’v kerfið var starfrækt í Lyon var um 44% 

aukning í hjólreiðaferðum innan borgarinnar þar sem  96% notenda kerfisins voru nýjir 

hjólreiðamenn sem höfðu ekki áður hjólað í miðborg Lyon (Bührmann, 2007; Martin o.fl., 

2014).  

Þar sem hjólreiðar munu aldrei leysa ferðir á einkabíl alveg af hólmi, gefur það augaleið að 

ef fólk kysi að ferðast á hjóli eða ganga í stað einkabíls myndi bruni á jarðefnaeldsneyti 

dragast saman og mun minna yrði af skaðlegum lofttegundum í andrúmsloftinu. 

Hljóðmengun af völdum vélknúinna ökutækja minnkar einnig við fækkun þeirra á götum 

borga og bæja (Bührmann, 2008; Büttner, o.fl., 2011; Shaheen o.fl., 2010).  

Í Vélib
 
kerfinu í París voru farnar að meðaltali 78.000 ferðir á dag innan kerfisins sem voru 

að meðaltali um 20 mín. að lengd og daglega hjóluðu notendur hjólaleigukerfisins um 
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312.000 km (Pucher o.fl., 2011). Við akstur hefðbundinnar fólksbifreiðar á sömu 

vegalengd hefðu losnað um 58 tonn af CO2  út í andrúmsloftið (Martin o.fl., 2014).  

Gögn úr City Bike kerfinu í New York sýna fram á að á mánaðartímabili (27/5 - 26/6 2013) 

fljótlega eftir uppsetningu kerfisins, voru notendur búnir að fara um 529.000 ferðir og hjóla 

samtals 2,092,147 km (Martin o.fl., 2014). Hjóluðum ferðum innan Parísar fjölgaði um 

70% eftir opnun Vélib´ kerfisins (NYC Dept. City Planning, 2009). Gögn úr Hubway 

kerfinu í Boston sýna að ferðir innan hjólaleigukerfisins spöruðu um 285 tonn af útblæstri 

CO2 á tímabilinu 2011-2013 (Martin o.fl., 2014). 

Aukin lýðheilsa 

Auk þess að vera umhverfisvænn samgöngumáti hefur hreyfingin sem hjólandi 

einstaklingar stunda við hjólreiðarnar góð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu (Dora 

& Phillips, 2000). Í könnun á heilsufarslegum ávinningi notenda Capital Bikeshare 

kerfisins í Washington, D.C,  haustið 2012 sögðust 31,5% þátttakenda finna fyrir 

minnkandi streytu og um 30% þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir þyngdartapi eftir að þeir 

gerðu ferðir með hjólaleigukerfinu að hluta af samgöngumynstri sínu (Alberts o.fl., 2012). 

Önnur könnun á kerfinu  í Washington D.C. sýndi þá niðurstöðu að 16% notenda kerfisins 

notuðu hjólin í kerfinu í ferðir sem hefðu annars verið farnar á einkabílum (Shaheen o.fl., 

2010). Í Vélo’v kerfinu í Lyon hefðu 7% ferða innan kerfisins annars verið farnar á 

einkabílum (Bührmann, 2007).  

Aukin verslun 

Einnig hefur orðið vart við að uppsetning hjólaleigukerfa geti aukið verslun á þeim 

svæðum sem það nær yfir, en hver notandi í Niceride kerfinu í Minnesota borgaði að 

meðaltali $1,29 vikulega í vörur og þjónustu sem þeir hefu annars ekki gert án notkunar á 

hjólaleigukerfinu (Martin, o.fl., 2014).   

Minnkandi slit á vegum 

Uppbygging á innviðum til hjólreiða getur leitt til minni umferðar og minnkandi viðhalds 

og framkvæmda við umferðarmannvirki fyrir vélknúin ökutæki (Gris Orange Consultant, 

2009). En sá kostnaður er einungis brot af þeim kostnaði sem fer í byggingu og viðhald á 

innviðum fyrir hefðbundna umferð einkabíla og almenningssamgnangna (Gris Orange 

Consultant, 2009). Lágmarksrýmisþörf hjólreiðamans er um 0.75 m og hefðbundin 

hjólastígur í vegkanti er á bilinu 1,2 -1,5 m á breidd en hefðbundin akbraut fyrir einkabíl er 

að minnsta kosti um 4 m á breidd (Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir, 2012). Því má sjá að hjól 

og innviðir til hjólreiða taka mun minna pláss í borgarumhverfinu en hefðbundin 

mannvirki sem eru ætluð fyrir vélknúnar samgöngur. Það rými sem reiðhjól tekur er 

einungis brot af því rými sem einkabifreið tekur í borgum. Með fjölgun ferða sem farnar 

eru á hjóli minnkar því þörfin fyrir bílastæði að einhverju leiti, en hægt er að koma fjölda 

hjóla á jafnstórt svæði og eitt bílastæði tekur (Gris Orange Consultant, 2009; Bührmann, 

2007). Vegna lítillar þyngdar sinnar stuðla reiðhjól ekki að sliti vega í sama mæli og akstur 

einkabifreiða gerir, því geta auknar hjólreiðar stuðlað að umfangsmiklum sparnaði í 

gatnagerð og byggingu umferðarmannvirkja (Gris Orange Consultant, 2009). 

Jákvæð ímynd borgar 

Hjólaleigukerfi geta stuðlað að jákvæðri ímynd borgar sem sýnir að hún horfi fram á 

veginn í átt að sjálfbærri og "grænni" borgarímynd (Gris Orange Consultant, 2009). 
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Samkvæmt Bührmann, (2007).  Getur því vel heppnað hjólaleigukerfi átt þátt í því að móta 

ímynd þeirrar borgar sem starfrækir kerfið. Smám saman verður kerfið hluti af borginni og 

íbúar hennar og gestir borgarinnar tengja sjálft sig við borgarumhverfið og öðlast betri 

skilning og dýpt á umhverfisaðgerðum borgarinnar. Einnig má ætla að þegar fólk ferðast 

um borgina á hjóli þá skynjar það borgina á annan hátt og getur alið með sér sterkari 

umhverfisvitund (Bührmann, 2007). 
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3 Aðferðir 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort grundvöllur sé fyrir sjálfvirku hjólaleigukerfi í 

Reykjavík. Til þess að ná fram markmiðinu var rannsóknarspurningin brotinn upp í fjögur 

undir markmið.  

1. Að kanna vilja og áhuga almennings til uppsetningar og notkunar á 

hjólaleigukerfi  í Reykjavík. 

2. Að kanna aðstæður í Reykjavík til uppsetningar hjólaleigukerfis.  

3. Að finna hugsanlegar staðsetningar leigustöðva og stærð kerfis í Reykjavík út 

frá óskum væntanlegra notenda. 

4. Að fá hugmynd um mögulegan stofn- og rekstrarkostnað hjólaleigukerfis í 

Reykjavík.  

Fyrsti liður rannsóknarinnar snýr að því að taka saman stöðu þekkingar og reynslu sem 

hefur skapast af innleiðingu hjólaleigukerfa í samgöngukerfi borga á erlendis og koma því 

í reykvískt samhengi.  

Seinni liður rannsóknarinnar samanstendur af tveimur spurningakönnunum sem voru 

samdar og lagðar fyrir almenning annarsvegar og erlenda ferðamenn hinsvegar. 

3.1 Spurningakönnun ætluð almenningi 

Til þess að ná settum  markmiðum var könnun (Viðauki A) sem samanstóð af 26 

spurningum dreift til almennings í þeim tilgangi að kanna:  

 Ferðavenjur þáttakenda. 

 Hugsanlega notkun á hjólaleigukerfi í Reykjavík. 

 Notkunarmynstur þátttakenda ef kerfið væri til staðar. 

 Áhuga á uppsetningu hjólaleigukerfis í Reykavík. 

 Mögulegar staðsetningar leigustöðva m.t.t. óska þátttakenda. 

 Greiðsluvilja í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík.  

 

Spurningar 1-4 eru spurningar um bakgrunn þáttakenda, svo sem kyn, aldur, búsetu og 

þjóðfélagsstöðu (nám, vinnu o.s.frv.).  

Í spurningum 5-9 eru þátttakendur spurðir um notkun þeirra á almenningssamgöngum 

(strætó), fjölda bíla á heimili og bílpróf. Tilgangurinn með þeim spurningum er sá að geta 

séð hvort munur sé á áhuga á hjólaleigukerfi og notkunar þess eftir bílaeign og notkun á 

almenningssamgöngum. 
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Spurningar 10-14 eru tengdar hjólaeign og hjólreiðaástundun þátttakenda. Þátttakendur eru 

spurðir hvort þeir eiga hjól eða hafa aðgang að því, hversu vel ákveðnar staðhæfingar eiga 

við þá og hjólreiðar, í hvaða tilgagni þeir hjóla yfirleitt, hvort þeir vilja hjóla meira innan 

Reykjavíkur og hver sé lengsta vegalengd sem þeir geta hugsað sér að hjóla í einni ferð. 

Í spurningu 15 er spurt um ferðavenjur þátttakenda á milli heimilis, skóla, vinnu og 

erindagjörða í frítíma. 

Í spurningum 17-19 eru þáttakendur spurðir beint út hvort þeir geti hugsað sér að nota 

kerfið yfir höfuð eða þá undir sérstökum kringumstæðum. Með því að spyrja um 

hugsanlega notkun þátttakenda og vilja til notkunar er ætlunin að tengja þau svör við aðrar 

bakgrunns spurningar, og þannig gera grein fyrir því hver raunverulegur notendahópur 

hjólaleigukerfisins yrði ef til uppsetningar þess kæmi innan Reykjavíkur.  

Spurningar 20-23, snúa að greiðsluvilja þátttakenda í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík. 

Þátttakendur eru spurðir um hvort þeir geta hugsað sér að greiða fyrir þjónustuna, hvernig 

áskriftarfyrirkomulag myndi henta þeim. Þátttakendur eru einnig spurðir um hvaða 

fjármögnunarleiðir hugnuðust þeim best.  

Spurningar 24 og 25 leitast við að fá glögga mynd af þeim staðsetningum sem hugsanlegir 

notendur gætu séð fyrir sér hjólaleigustöðvar í Reykjavík. Þær spurningar gegna stóru 

hlutverki í því að gera grein fyrir mögulegum staðsetningum og stærð hjólaleigukerfis í 

borginni. 

Í spurningu 26 eru þátttakendur spurðir um hvort þeir telja sig koma til með að hjóla meira 

í borginni ef hjólaleigukerfi væri til staðar í henni. 

 

3.2 Spurningakönnun ætluð erlendum 

ferðamönnum 

Önnur spurningakönnun sem miðaði að því að finna út áhuga og greiðsluvilja erlendra 

ferðamanna í garð kerfisins var einnig lögð fram við rannsóknina. Sú könnun gegndi því 

hlutverki að gera grein fyrir hugsanlegri notkun erlendra ferðamanna á hjólaleigukerfi í 

Reykjavík auk þess sem könnunin kannaði greiðsluvilja þeirra.  

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 15. ágúst – 30.ágúst 2013, þátttakendur voru 104 

ferðamenn. Í viðauka B. má sjá könnunina í heild. 

Gögn úr báðum könnunum eru túlkuð með töflureikninum Excel eða forritinu ArcMap eftir 

því sem við á hverju sinni við hverja spurningu og niðurstöður þeirra settar fram á þann 

hátt sem við á, hvort sem um væri að ræða grafíska framsetningu eða tölfræðilega. Við 

vinnuna í ArcMap var stuðst við gögn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR) 

(Reykjarvíkurborg, 2011).   
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3.3 Aðstæður í Reykjavík til uppsetningar 

hjólaleigukerfis  

Til að geta gert grein fyrir aðstæðum í Reykjavík til uppsetningar á hjólaleigukerfi voru 

þær skoðaðar út frá umfjöllun í kafla 2 um þá þætti sem helst þyrftu að vera til staðar í 

borg fyrir uppsetningu hjólaleigukerfis.   

 

3.3.1 Staðsetningar og stærð kerfis í Reykjavík  

Spurningar 24 og 25 í spurningalistanum til almennings miðuðu að því fá glögga mynd af 

þeim staðsetningum sem þátttakendur kannanarinnar gætu séð fyrir sér hjólaleigustanda á í 

Reykjavík. Þær spurningar gegndu stóru hlutverki í því að gera grein fyrir mögulegum 

staðsetningum og stærð hjólaleigukerfis í Reykajvík. 

Út frá niðurstöðunum úr spurningum 24 og 25 var hægt að fá nokkuð skýra mynd af því 

hvaða og hverskonar staðsetningar þátttakendum þóttu mikilvægari en aðrar. 

 

3.3.2 Mögulegur stofn- og rekstrarkostnaður hjólaleigukerfis í 

Reykjavík?  

Kostnaður við uppsetningu hjólaleigukerfa getur verið, eins og kom fram í kafla 2.3.1 

töluvert breytilegur.  

Í Rannsókninni er miðað við að stofnkostnaðurinn (stöðvar og hjól) sé á bilinu 340.000,- 

kr. - 563.000,- kr. fyrir hvert hjól innan kerfisins. Í þeim útreikningum var miðað við að 

kostnaðurinn væri sundurliðaður (Tafla 12 og Tafla 13) samkvæmt niðurstöðum Büttner 

o.fl. (2011) sem komu fram í kafla 2. 

Tafla 12. Hlutfall hvers þáttar af stofnkostnaði hjólaleigukerfa. 

Búnaður og uppsetning Hlutfall af kostnaði 

Uppsetning stöðva: Þjónustustandar, 

stæði og læsingarbúnaður, vinna við 

ákvörðun staðsetninga,  

jarð- og lagnavinna. 

70% 

Hjól 17% 

Undirbúningsvinna við uppsetningu 6% 

Samskiptabúnaður milli hjóla og 

stjórnstöðva 

5% 

Umsjón/stjórnun 2% 
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Tafla 13. Hlutfall hvers rekstrarliðs hjólaleigukerfis innan þeirra upphæða sem 

gefnar eru upp varðandi rekstrarkostnað. 

Rekstrarkostnaður Hlutfall af kostnaði 

Dreifing hjóla 30% 

Viðhald hjóla 22% 

Viðhald stöðva 20% 

Hug- og tækjabúnaður 14% 

Umsjón og stjórnun  13% 

Skipti á hjólum/stöðvum 1% 

 

Við kostnaðargreininguna var stuðst við mögulegan kostnað á kerfi með 17 stöðvum / 168 

hjólum - samkv. umfjöllun í kafla 2.2.3. 

Kostnaðargreiningin var unnin til þess að fá tilfinningu fyrir kostnaði við uppsetningu og 

rekstur hjólaleigukerfis í Reykjavík og því ber að líta þann kostnað sem fjallað er um þar 

sem viðmið í stað þess að taka honum sem endanlegum kostnaði.  

 

3.4 Gögn og vettvangur rannsóknarinnar 

Rannsóknin snýr að mögulegri uppsetningu á sjálfvirku hjólaleigukerfi í Reykavík. Því er 

hluti rannsóknarinnar miðaður að því að gera grein fyrir aðstæðum í Reykjavík til 

uppsetningar á hjólaleigukerfi út frá þeirri reynslu sem hefur skapast við uppsetningu slíkra 

kerfa erlendis. Aðstæður í Reykjavík eru því skoðaðar út frá þeim upplýsingum sem koma 

fram í kafla 2 og þeim gerð skil í niðurstöðukafla rannsóknarinnar. Þá er farið yfir stefnur 

og umfjallanir Reykjavíkurborgar um samgöngubætur.  

Þau gögn sem fengust úr spurningalistum rannsóknarinnar eiga að nýtast til að gera grein 

fyrir vilja og áhuga á uppsetningu hjólaleigukerfis í Reykjavík, greiðsluvilja í garð slíks 

kerfis, mögulegri notkun á kerfinu og hvort uppsetning kerfis hafi áhrif á ferðavenjur.  Sá 

vettvangur sem var notaður fyrir gagnöflun úr spurningalista 1, sem var lagður fyrir 

íslenskan almenning, var frjáls dreifing á samfélagsmiðlinum Facebook og kannanakerfi 

háskólans. Vettvangur spurningalista fyrir erlenda ferðamenn var upplýsingamiðstöð 

ferðamanna í Aðalstræti. Þar lá spurningalistinn í afgreiðslu og þeir sem vildu gátu fyllt 

hann út.  

3.4.1 Spurningakönnun 1.  Almenningur 

Þáttakendur voru 703 á tímabilinu 5 -15 mars 2013. Samtals var 574 svörum safnað frá 

þeim þáttakendum sem svöruðu könnuninni til enda. Svarhlutfall var því um 82%. Á 
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samfélgasmiðlum var safnað 504 svörum og þegar könnunin fór í dreifingu á kannanakerfi 

Háskóla Íslands bættust við 199 svör. Samtals svöruðu 574 þáttakendur öllum spurningum 

könnunarinnar. Í viðauka A. má sjá könnunina í heild sinni. 

Unnið var úr svörum þeirra 574 þáttakenda sem svöruðu könnuninni til enda.  

3.4.2 Spurningakönnun Erlendir ferðamenn 

Framkvæmd kannanarinnar var á þann hátt að spurningalisti lá í afgreiðslu Tourist info í 

Aðalstræti á tímabilinu 15. ágúst – 30. ágúst 2013. Þátttakendur voru 104 ferðamenn.  

Spurningalistinn (sjá viðauka B) var settur fram á ensku og samanstóð af 9 valboxa- og 

opnum spurningum.  

3.4.3 Veikleikar gagna 

Dreifing beggja spurningakannana bauð upp á svörun frá hópum sem voru fyrirfram 

áhugasamir um efnið. Annarri þeirra, þeirri sem var miðuð fyrir íslenska notendur var 

dreift á samfélagsmiðlum og var hún nokkuð umfangsmikil í framkvæmd, eða 26 

spurningar. Þegar niðurstöður úr könnuninni lágu fyrir voru vísbendingar um að þeir 

þátttakendur sem svöruðu könnuninni til enda voru fyrst og fremst þeir sem voru fyrirfram 

áhugasamir um uppsetningu hjólaleigukerfa í Reykjavík. Það má leiða líkur að því að 

nokkur atriði skipti sköpum varðandi skekkju kannanana: 

 Könnuninni var dreift í gegnum samfélagsmiðla líkt og Facebook. Sú aðferð nær í 

raun eingöngu til þeirra sem einstaklinga sem nota slíka miðla reglulega hvort sem 

þeir eru fylgjandi hjólaleigukerfí í Reykjavík eða ekki. Könnuninni var einnig dreift 

í gegnum kannanakerfi Háskóla Íslands og því gátu áhugasamir tekið könnunina 

þar en aðrir sleppt því að taka þátt. 

 Fólk sem hefur áhuga á hjólreiðum, samgöngubótum og uppsetningu 

hjólaleigukerfa er líklegra til þess að taka sér tíma til þess að svara spuringunum í 

könnuninni. 

 Lengd spurningalistans hafi fælt þá frá sem voru á móti eða höfðu ekki myndað sér 

skoðun á efninu í meira mæli en þá sem höfðu fyrirfram jákvætt mótaðar skoðanir á 

efninu. 

Í því ljósi er varhugavert að ætla það að hægt sé að nota niðurstöðurnar til að alhæfa um 

væntanlega notkun og eftirspurn eftir hjólaleigukerfi í Reykjavík.  

Þó það þurfi að taka niðurstöðum varðandi hugsanlega notkun á hjólaleigukerfi í Reykjavík 

úr báðum spurningakönnunum með fyrirvara, innihalda kannanirnar upplýsingar sem geta 

komið að gagni ef til uppsetningar á hjólaleigukerfi í Reykjavík kæmi. Til að mynda sýnir 

hún greiðsluvilja áhugasamra væntanlegra notenda í garð kerfisins og einnig gaf hún góða 

mynd af þeim staðsetningum sem áhugasamir einstaklingar vildu helst sjá hjólaleigukerfi 

uppsett á. Könnunin gaf auk þess vísbendingar um í hvaða tilgangi væntanlegir notendur 

kæmu til með að nota kerfið ef það væri til staðar í Reykjavík. 

Spurningalistinn sem var lagður fyrir ferðamenn virtist einnig gefa vísbendingar um 

óraunhæfan vilja til notkunar sem bendir til þess að þeir sem voru fyrirfram áhugasamir 
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svöruðu honum frekar en aðrir. Þær upplýsingar sem helst væri hægt að nýta sér úr honum 

eru þær upplýsingar sem snúa að greiðsluvilja ferðamanna í garð þjónustunnar. 

Út frá þeim gögnum sem söfnuðust úr báðum spurningakönnunum er ef til vill nærtækara 

að líta á niðurstöðurnar sem sýn inn í hugarheim væntanlegra notenda kerfisins í stað þess 

túlka þær sem vísbendingu um gríðarlegan áhuga á kerfinu og umfangsmikla notkun þess. 

Kostnaður 

Aðgengi að sundurliðuðum upplýsingum um stofn- og rekstrarkostnað hjólaleigukerfa var 

af skornum skammti og því reyndist nær ómögulegt að framkvæma nákvæma 

kostnaðargreiningu. Þau gögn sem aflað var varðandi kostnað á uppsetningu 

hjólaleigukerfa voru ónákvæm og í formi einnar upphæðar sem náði yfir fjölmarga þætti 

upsettningarinnar og rekstur kerfanna. Því er sú kostnaðargreining sem kemur fram í 

niðurstöðukafla sett fram í því ljósi að fá tilfinningu fyrir kostnaði og gefur hún því ekki 

nákvæma niðurstöðu.  
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim spurningum  sem lagðar 

voru fram í inngangi hennar. Niðurstöðurnar eru settar fram í þremur liðum: 

 Niðurstöður um aðstæður í Reykjavík til uppsetningar á hjólaleigukerfi 

 Niðurstöður úr spurningakönnunum – áhugi almennings 

 Niðurstöður varðandi kostnað og tekjur 

 

4.1 Aðstæður í Reykjavík fyrir uppsetningu 

hjólaleigukerfis - Umfjöllun 

Í febrúar 2010 kynnti Reykjavíkurborg hjólreiðaáætlun fyrir Reykjavík undir nafninu 

Hjólaborgin Reykjavík. Markmiðið með útgáfu áætlunarinnar er að skapa umhverfi sem er 

skapandi og hvetur til hjólreiða í Reykjavík svo hægt sé að líta á hana sem góða hjólaborg 

(Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, 2010). Samkvæmt reynslu vanra 

hjólreiðamanna hentar svæðið vestan Elliðaáa vel fyrir hjólreiðar, landslagið er oftast 

frekar slétt og greiðfært og þegar fólk áttar sig á því að það munar litlu á tíma hvort sem 

það ekur um á bíl eða hjóli kjósa sumir að notast við hjólið í stað einkabíls (Árni 

Davíðsson, 2011). Samkvæmt Páli Hjaltasyni formanni Skipulagsráðs eru sífellt fleiri sem 

kjósa að nota reiðhjól sem sinn aðal samgöngumáta á ferðum sínum t.d. til og frá vinnu. En 

það er tiltölulega auðvelt, heilsusamlegt, milliliðalaust og mun ódýrara en að nota 

einkabílinn í ferðum innanbæjar (Fjallahjólaklúbburinn, 2011). Aukinn metnaður er hjá 

yfirvöldum til þess að ýta undir samgönguhjólreiðar og í raun er litið á allar 

samgönguúrbætur sem forgangsverkefni, en þó skortir fjármagn til framkvæmda (Páll 

Hjaltason, 2011). Í raun má segja að almenningur sé kominn á undan yfirvöldum í því að 

hjólavæða borgina, sem getur talist gott að einhverju leiti því það kemur auknum þrýstingi 

á yfirvöld til þess að styrkja innviði gatnakerfisins í átt að bættum samgöngum (Páll 

Hjaltason, 2011). Það stígakerfi sem nú er í uppbyggingu í Reykjavík er í raun 

stofnstígakerfi fyrir hjólreiðar, en í miðborg Reykjavíkur er lítið um sérmerkta hjólastíga 

og -reinar (Páll Hjaltason, 2011). 

 

4.1.1 Stefnur stjórnvalda  

Forsendur þess að hjólaleigukerfi nái fótfestu og dafni eru vilji og skuldbinding yfirvalda 

til að stuðla að sjálfbærum samgöngum og efla hjólreiðar, en einnig er æskilegt að innviðir, 

s.s. hjólareinar og hjólastígar séu til staðar (Büttner o.fl., 2011). Í Reykjavík er virk 

hjólreiðaáætlun sem hefur það markmið að efla hlutdeild hjólreiða innan borgarlandsins  

(Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, 2010). Innan borgarinnar er einnig virk 

loftlags- og loftgæðastefna sem hefur það markmið að draga úr losun mengandi- og 

gróðurhúsalofttegunda en þar eru lagðar fram aðgerðir sem miða meðal annars að því að 

draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda vegna samgangna innan borgarinnar. Þar eru settar 
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fram hugmyndir sem miða að því að efla m.a. hjólandi umferð í því skyni 

(Reykjavíkurborg, 2009). Reykjavíkurborg samþykkti nýlega nýja loflagsstefnu þar sem ný 

markmið um losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík og rekstri borgarinnar miða að því 

að borgin verði kolefnishlutlaus árið 2040 (Reykjavíkurborg, 2016). Í samgöngustefnu 

Reykjavíkur (Reykjavíkurborg Umhverfissvið, 2006) er fjallað um nauðsyn þess að draga 

úr neikvæðum áhrifum samgangna á umhverfið og að efla skuli hjólreiðar og hvetja fólk til 

að ganga. Í því samhengi er minnst á að samspil hjólreiða, göngu og 

almenningssamgangna verði að raunhæfum kosti með bættan borgarbrag að leiðarljósi 

(Reykjavíkurborg Umhverfissvið, 2006). Í Reykjavík eru strætisvagnar einu 

almenningssamgöngurnar. Strætó hefur 4-5% hlutdeild í samgönguvenjum borgarbúa 

(Land-ráð sf., 2012). Í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur kemur einning fram skýr vilji 

yfirvalda til þessa að auka hlutdeild gangandi og hjólandi vegfarenda innan Reykjavíkur, 

þar er meðal annars fjallað um að markmið borgarinnar sé að auka hlutdeild þess hóps úr 

19% í 30% til ársins 2030 (Umhverfis- og Skipulagssvið, 2013).  

4.1.2 Þéttleiki byggðar 

Þann 1. janúar 2013 bjuggu 119.764 mans í Reykjavík  og allur íbúafjöldi á stór 

Reykjavíkursvæðinu var 200.955 manns (Hagstofa Íslands, 2013). Samkvæmt því flokkast 

Reykjavík sem og höfuðborgarsvæðið sem millistór borg með 100,000 – 500,000 íbúa, en 

samkvæmt OBIS henta hjólaleigukerfi vel meðal annars fyrir millistórar borgir (Büttner 

o.fl., 2011).  

Sé miðað við 120.000 fólksfjölda þyrfti hjólaleigukerfi í Reykjavík 173 hjól sé tekið tillit 

meðaltals fjölda hjóla á hverja 10.000 íbúa (Büttner, o.fl., 2011). En ef farið er eftir 

meðaltals fjölda hjóla í kerfum í litlum borgum þá þyrfti Reykjavík kerfi með 168 hjólum 

til útleigu (Büttner, o.fl., 2011). Sá munur er óverulegur, en samkvæmt því má gera ráð 

fyrir því að Reykjavík þyrfti hjólaleigukerfi með um 168-173 hjólum til leigu. 

Að meðaltali er íbúaþéttleikinn um 427 íbúar/km
2
 í Reykjavík (Harpa Stefánsdóttir & 

Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). Í miðborg Reykjavíkur búa um 8610 íbúar í 4530 

heimilum og þar af eru 76% íbúana á aldrinum 17-66 ára. miðborgarhverfið er það 

þéttbýlasta innan Reykjavíkur en þar eru 4080 íbúar á hvern km
2
 (Reykjavíkurborg, 2011). 

Á svæðinu er einkabílaeign minni en tíðkast í borginni og hlutdeild hjólandi og gangandi 

vegfarenda hærri en tíðkast, en samkvæmt ferðavenjukönnun haustið 2011 notuðu 17% 

íbúa miðborgar strætó tvisvar í viku eða oftar (Capacent, 2012).  

 

4.1.3 Innviðir til hjólreiða 

Eins og kom fram í kafla 2.6 eru innviðir til hjólreiða innan starfssvæðisins nauðsynlegur 

hluti af velgengni hjólaleigukerfis í borg. Eitt grundvallarskilyrði þess að hægt sé að 

starfrækja hjólaleigur í borg er að hjólreiðamenning þurfi að vera til staðar sem og 

lágmarks net af innviðum (Büttner o.fl., 2011). Á undanförnum árum hefur orðið tölverð 

aukning á hjólandi vegfarendum innan borgarinnar. Eins og kemur fram á mynd 4 eru 

hjólastígar og aðrir innviðir til hjólreiða, svo sem hjólareinar og -vísar af skornum skammti 

innan miðborgar Reykjavíkur.  
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Mynd 4. Lega hjólastíga og -reina innan miðbæjarsvæðis Reykjavíkur. Aðalstígur er 

merktur með gulu og tengistígar eru merktir með grænum lit (Reykjavíkurborg, 

2014). 

 

4.1.4 Hlutdeild hjólreiða í Reykjavík 

Hjólreiðamenning innan tiltekinnar borgar er mikilvægur þáttur í velgengni  

hjólaleigukerfa. Hlutdeild hjólreiða var 2% af heildafjölda ferða innan Reykjavíkur 

veturinn 2007-2008 (Land-ráð sf., 2008). Sumarið 2010 höfðu hjólreiðar 5% hlutdeild í 

ferðavenjum borgarbúa og veturinn 2012 voru þær 4%. (Land-ráð sf., 2012). Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að hjólreiðar sem faramáti sé í sókn innan Reykjavíkur og gera 

má ráð fyrir því að hlutdeild hjólreiða sé um 4%-5% í Reykjavík. 

 

4.1.5  Veðurfar og landslag 

Veðurfar er ekki eins mikið vandamál  og landslag þegar horft er til uppsetningu á 

hjólaleigukerfi í borg. Þar sem vetur eru kaldir og hættan á snjó, ísingu og öðrum ó-

hjólreiðavænum aðstæðum er mikil yfir vetrartímann hefur það gefist vel að hafa 

hjólaleigukerfi starfandi hluta úr ári, eins og er t.d. raunin víða á norðurlöndunum (Alta 

Planning & Design, 2011). Það sem aftur á móti helst hamlar íbúum Reykjavíkur í því að 

nota hjólið sem samgöngutæki í styttri ferðum innanbæjar er yfirleitt veðurfar frekar en 

landslag og það að fólk hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir um að það sé erfitt og taki 

lengri tíma en það í raun gerir (Árni Davíðsson, 2011). Hæðótt landslag innan borgar 

skiptir miklu máli þegar verið er að athuga möguleikann á því að setja upp hjólaleigukerfi. 

Ef það svæði sem stendur til að setja upp hjólaleigur á er mjög hæðótt getur það verið 

hindrun. Eins og sjá má á mynd 5 er Reykjavík vestan Elliðaáa tiltölulega flatlend, 

bröttustu brekkur borgarinnar innan svæðisins eru í kringum Skólavörðuholt og Öskjuhlíð. 
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Brattin er töluvert meiri við Öskjuhlíð eða frá 10-15 gráðum og allt að yfir 20 gráðum. Við 

Skólavörðuholt er brattinn að  holtinu ekki meiri en 5-10 gráður.  

 

Mynd 5. Landlega undir Reykjavík á svæðinu vestan Elliðaáa. Litirnir sýna landhalla 

í gráðum. Rauða línan sýnir mörk miðborgarsvæðis. Uppruni ( Daði Hall) 

 

4.1.6 Heimsóknir ferðamanna til borgarinnar 

Samkvæmt ferðamálastofu hafa 95% ferðamanna sem heimsækja Ísland viðkomu í 

Reykjavík en það gerir ((maí – oktober 2015)721.486*0,95) = 685.412 ferðamenn 

(Ferðamálastofa, 2015). 

Dvalartími ferðamanna á Íslandi er að meðaltali 10 dagar yfir sumarið en 5 dagar yfir 

veturinn (Land-Ráð sf., 2006). Í könnun sem framkvæmd var á meðal ferðamanna í 

Reykajvík í tengslum við þessa rannsókn kemur fram að meðal dvalartími þátttakenda er 

3.8 dagar í Reykjavík (Kafli 4.2.1.). 

 

 

4.2 Niðurstöður úr spurningakönnun 1 fyrir 

almenning 

Tafla 14 lýsir niðurstöðum úr Spurningum 1-5 í könnuninni. 

Konur voru í meiri hluta þátttakenda eða 58% en karlmenn 42%. Meðalaldur þátttakenda 

var 35 ár og hópurinn saman stóð af fólki í aldurshópnum 18 - 71 árs. Flestir þátttakendur 
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voru í aldurshópnum 26-35 ára (39,9%) en þar á eftir 36-45 ára (24,9%) og 18 - 25 ára 

(18,5%). Samanburður á þeim einstaklingum sem svöruðu könnuninni sýnir að 280 

einstaklingar sögðust vera í námi og þar af voru 136 í vinnu með námi. 12 voru 

heimavinnandi, 247 útivinnandi, 18 sjálfstætt starfandi og 17 hvorki í vinnu né skóla.  

Þátttakendur voru flestir af höfuðborgarsvæðinu, en 96% þátttakenda voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu og þáttakendur innan Reykjavíkur (í póstnúmerum 101-116) voru 

75% af heildarfjölda þátttakenda. 

Tafla 14. Niðurstöður spurninga 1-5 um bakgrunn þátttakenda. 

Breyta Lýsing Tíðni Hlutf. 

Kyn Karl 242 42% 

Kona 332 58% 

    

Aldur 18-25 106 18,5% 

26-35 229 39,9% 

36-45 143 24,9% 

46-55 62 10,8% 

56-65 31 5,2% 

66+ 3 0,5% 

    

Samfélagshópur Í námi 144 25% 

I námi + vinna 136 24% 

Heimavinnandi 12 2% 

Útivinnandi 247 43% 

Sjálfstætt starfandi 18 3% 

Er ekki í vinnu eða skóla 17 3% 

Búseta( PNR) 101 116 20,2% 

 103 6 1,0% 

 104 36 6,3% 

 105 94 16,4% 

 107 61 10,6% 

 108 47 8,2% 

 109 23 4,0% 

 110 13 2,3% 

 111 8 1,4% 

 112 18 3,1% 

 113 9 1,6% 

 170 13 2,3% 

 200 37 6,4% 

 201 11 1,9% 

 203 5 0,9% 

 210 14 2,4% 

 220 22 3,8% 

 221 13 2,3% 

 225 1 0,2% 

 270 5 0,9% 

 Utan höfuðb.svæðis 22 3,8% 
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Tafla 15 lýsir niðurstöðum úr spurningum 6-7. Þar var spurt um bílpróf, bílaeign og notkun 

á strætó. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda var með bílpróf eða 97% á móti 3% sem voru 

ekki með bílpróf. Á heimili 84% þáttakenda voru 1 eða fleiri bíll, en á heimili 16% 

þátttakenda var enginn bíll til umráða.  

Flestir þátttakendur notuðu aldrei þjónustu strætisvagna Reykjavíkur en þar á eftir var 

algengast að þátttakendur notuðu þjónustuna einu sinni í viku eða einu sinni í mánuði. 

Tafla 15. Niðurstöður spurninga 6-9 sem sneru að bílaeign og notkun þátttakenda á 

strætó Bs. 

Breyta Lýsing Tíðni Hlutf. 

Ertu með bílpróf? Já 557 97% 

Nei 17 3% 

 

Fjöldi bíla á heimili 1 bíll 319 56% 

2 bílar 122 21% 

3 bílar 34 6% 

Fleiri bílar 8 1% 

Enginn bíll 91 16% 

 

Fjöldi skipta með Strætó í viku Aldrei 381 66% 

1  47 8% 

2  41 7% 

3  16 3% 

4  20 3% 

5  14 2% 

6-10  45 8% 

11-20  10 2% 

 

Fjöldi skipta með Strætó á mánuði Aldrei 299 52% 

1  52 9% 

2  23 4% 

3  15 3% 

4  26 5% 

5  12 2% 

6-10  45 8% 

11-20  46 8% 

21-30  13 2% 

31-40  27 5% 

41-50  9 2% 

51-60  2 0,3% 

61-70  1 0,2% 

71-80  4 1% 
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Tafla 16 lýsir niðurstöðum um hjólaeign og hjólreiðahegðun þátttakenda. Meirihluti 

þátttakenda sagðist eiga hjól (75%). Þeir þátttakendur sem sögðust ekki eiga hjól og ekki 

hafa aðgang að hjóli voru 15% á meðan 10% þátttakenda sögðust hafa aðgang að hjóli. 

Fjórðungur þátttakenda (26%) sögðust hjóla hluta úr ári. Flestir þátttakendur (39%) 

hjóluðu á milli heimilis og vinnu eða skóla. 92% þátttakenda hafa áhuga á að hjóla meira 

innan Reykjavíkur. 

Tafla 16. Niðurstöður úr spurningum 10-14 sem fjölluðu um hjólaeign og 

hjólreiðahegðun þátttakenda. 

Breyta Lýsing Tíðni Hlutfall 

Áttu eða hefurðu aðgang 

að hjóli 
Já -ég á hjól 433 75% 

Nei -  á ekki hjól og hef ekki aðgang að 

hjóli 84 15% 

Ég hef aðgang að hjóli 57 10% 

 

Hversu vel á eftirfarandi 

við um þig og hjólreiðar? 

Hjóla allt árið 110 19% 

Hjóla aðeins hluta úr ári 150 26% 

Hjóla alltaf þegar veður leyfir 120 21% 

Á sumrin með fjölskyldu/vinum 103 18% 

Hjóla aldrei 91 16% 

   

 

Hvers vegna hjólar þú 

yfirleitt? 

Til og frá vinnu/ skóla 226 39% 

Til skemmtunar 129 22% 

Til þess að sinna erindum 77 13% 

Til heilsubótar 70 12% 

Hjóla aldrei 72 13% 

 

13. Hefðir þú áhuga á að 

geta hjólað meira í 

Reykjavík? 

 

Já 526 92% 

Nei 48 8% 

   

 

Hver er lengsta vegalengd 

sem þú ert tilbúin/nn til 

þess að hjóla í einni ferð 

reglulega? 

0-2 km 32 6% 

2-3 km 65 11% 

3-5 km 148 26% 

5- 10 km 203 35% 

10 km + 125 22% 
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Tafla 17 lýsir niðurstöðum á svörum þáttakenda úr spurningu 15, þar sem spurt var um  

ferðavenjur á milli heimilis, skóla, vinnu og í frítíma í erindagjörðum. 

Tafla 17. Niðurstöður úr spurnignu 15 þar  sem þátttakendur voru spurðir um 

ferðavenjur sínar á milli heimilis, skóla, vinnu og í frístundum. 

  Fararmátar 

þátttakenda í ferðum 

á milli heimilis og 

Vinnu 

Fararmátar þátttakenda í 

ferðum á milli heimilis og 

skóla 

Fararmátar 

þátttakenda í 

erindagjörðum í 

frítíma 

Breyta fjöldi í 

viku 

Tíðni Hlutf. Tíðni Hlutf. Tíðni Hlutf. 

Fótganga

ndi 

1-2 64 16% 48 17% 238 41% 

3 28 7% 17 6% 93 16% 

4 10 3% 11 4% 57 10% 

5-7 41 10% 32 11% 92 16% 

Aldrei 255 64% 172 61% 94 16% 

        

Á hjóli 1-2 98 25% 39 14% 175 30% 

3 25 6% 21 8% 63 11% 

4 42 11% 19 7% 36 6% 

5-7 43 11% 29 10% 41 7% 

Aldrei 190 48% 172 61% 259 45% 

        

Með 

Strætó 

1-2 71 18% 55 20% 127 22% 

3 11 3% 13 5% 30 5% 

4 10 3% 14 5% 15 3% 

5-7 16 4% 22 8% 12 2% 

Aldrei 290 73% 176 63% 390 68% 

        

Í bíl sem 

bílstjóri 

1-2 89 22% 73 26% 126 22% 

3 36 9% 28 10% 91 16% 

4 41 10% 21 8% 90 16% 

5-7 121 30% 55 20% 186 32% 

Aldrei 111 28% 103 37% 81 14% 

        

Sem 

farþegi í 

bíl 

1-2 99 25% 76 27% 257 45% 

3 11 3% 7 3% 89 16% 

4 7 2% 7 3% 49 9% 

5-7 6 2% 10 4% 42 7% 

Aldrei 275 69% 180 64% 137 24% 

        

Annað 1-2 14 4% 8 3% 23 4% 

3 4 1% 3 1% 4 1% 

4 1 0% 0 0% 3 1% 

5-7 2 1% 1 0% 5 1% 

Aldrei 377 95% 268 96% 539 94% 

        

 

Tafla 18 lýsir niðurstöðum við spurningum 16 og 17 um áhuga þátttakenda á uppsetningu 

hjólaleigukerfis í Reykjavík og mögulegri notkun þeirra á slíku kerfi ef það væri til staðar í 

borginni. Eingöngu 5 þáttakendur (1%) svöruð Nei  við fyrri spurningunni (Ég myndi vilja 

sjá rekstur hjólaleigukerfis í Reykjavík verða að veruleika) á móti 384 þátttakendum sem 

svöruðu afdráttarlaust Já (67%). Þátttakendur sýndu sterkan vilja til þess að nota 
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hjólaleigukerfi í Reykjavík, en samtals töldu um 59% þátttakendur það vera „mjög líklegt“ 

eða „nokkuð líklegt“ að þeir myndu nota kerfið ef það væri til staðar í Reykjavík.  

Tafla 18. Áhugi þátttakenda á uppsetningu hjólaleigukerfis í Reykjavík auk líklegrar 

notkunar á kerfinu ef það væri til staðar í borginni. 

Breyta Lýsing Tíðni Hlf. 

Ég myndi vilja sjá rekstur hjólaleigukerfis í 

Reykjavík verða að veruleika 

 

Já 384 67% 

Nei 5 1% 

Óákveðin/nn 82 14% 

Er alveg sama 15 3% 

Fer eftir rekstrarformi og 

fjármögnun 88 15% 

 

Hversu líklegt væri að þú gætir hugsað þér að 

nota hjólaleigukerfi í Reykjavík ef þjónustan væri 

til staðar? 

Mjög líklegt 128 22% 

Nokkuð líklegt 214 37% 

Hvorki né 96 17% 

Nokkuð ólíklegt 78 14% 

Mjög ólíklegt 58 10% 

    

 

Tafla 19 lýsir niðurstöðum úr spurningu 18 þar sem þátttakendur voru spurðir um 

hverskonar notkun á hjólaleigukerfi í Reykjavík þeir sæu sjálfa sig helst stunda. Flestir 

(34%) þátttakendur töldu sig koma til með að nota kerfið vikulega en fæstir (12%) 

þátttakendur sáu fyrir sér daglega notkun. 

Tafla 19. Notkunarmynstur þátttakenda á hjólaleigukerfi í Reykjavík ef það væri til 

staðar 

Ef sjálfvirkt hjólaleigukerfi væri starfrækt í Reykjavík á staðsetningum sem henta mér, gæti ég 

hugsað mér að nota það: 

Breyta Lýsing Tíðni Hltf. 

Daglega Já 71 12% 

Nei 503 88% 

Vikulega Já  196 34% 

Nei 378 66% 

Aðeins um helgar Já 79 14% 

Nei 495 86% 

Mánaðarlega Já 130 23% 

Nei 444 77% 

Aldrei Já 81 14% 

Nei 493 86% 

Annað Já 97 17% 

Nei   
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Tafla 20 lýsir niðurstöðum við spurningu 19, þar var spurt um á hvaða hátt þátttakendur 

myndu helst nota kerfið ef það væri til staðar. Þátttakendur merktu oftast við möguleikan 

„til þess að sinna erindum“ (54%). Fjöldi þátttakenda sem töldu sig ekki koma til með að 

nota kerfið voru 68 eða um 12%. 

Tafla 20. Möguleg notkun þátttakenda á hjólaleigukerfi í Reykjavík ef það væri til 

staðar í borginni 

Ef hjólaleigukerfi væri starfrækt í borginni, myndi ég nota kerfið... 

Breyta Skýring Tíðni Hlf. 

Sem samgöngutæki á milli heimilis, vinnu, 

skóla og frístunda 

Já 
241 42% 

Nei 

333 58% 

    

Til líkamsræktar 

 

Já 157 27% 

Nei 417 73% 

    

Til að sinna erindum 

 

Já 310 54% 

Nei 264 46% 

    

Í skemmtiferðir með fjölskyldu/ vinum 

 

Já 269 47% 

Nei 305 53% 

    

Í verslunarferðir 

 

Já 127 22% 

Nei 447 78% 

    

Til að komast til og frá stoppistöðvum 

strætisvagna 

 

Já 168 29% 

Nei 
406 71% 

    

Til að komast á fundi 

 

Já 128 22% 

Nei 446 78% 

    

Sem hluta af daglegum ferðavenjum 

 

Já 183 32% 

Nei 391 68% 

    

Veit ekki 

 

Já 76 13% 

Nei 498 87% 

    

Myndi ekki nota kerfið 

 

Já 68 12% 

Nei 506 88% 

    

Annað 

 

Já 25 4% 

Nei 549 96% 
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Tafla 21 og 22 lýsa niðurstöðum úr spurningum 20-23 þar sem spurt var um greiðsluvilja 

þátttakenda og afstöðu til fjármögnunarleiða í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík. Meirihluti 

(81%) þátttakenda voru tilbúin til þess að greiða fyrir þjónustuna ef hún væri til staðar í 

borginni. Aðeins þeir þátttakendur sem svöruðu spurningu 20 játandi fengu spurningar 21-

23, hinir hlupu yfir á spurningu 23. 

Tafla 21. Niðurstöður úr spurningu 20 um greiðsluvilja þátttakenda til 

hjólaleigukerfis í Reykjavík, þeir þátttakendur sem svöruðu játandi slógu inn 

upphæðir að eigin vali við eftirfarandi möguleika. 

Spurning Lýsing Tíðni Hlutfall  
Ef hjólaleigukerfi væri starfrækt í Reykjvík 

gæti ég hugsað mér að greiða fyrir 

þjónustuna 

Já 465 81%  

Nei 109 19%  

 

Fyrir 30 mín  fyrir 60 mín fyrir 1 dag Mánaðargjald Ársgjald 

Tíðasta gildi 100 kr. 500 kr. 500 kr. 5.000 kr. 10.000 kr. 

Meðaltal 244 kr. 435 kr. 1.141 kr. 5.232 kr. 23.026 kr. 

Staðalfravik 351 kr. 402 kr. 1.014 kr. 4.968 kr. 20.714 kr. 

 

Tafla 22. Niðurstöður úr spurningum 21-23 um greiðsluvilja þátttakenda til 

hjólaleigukerfis í Reykjavík 

Spurning Lýsing Tíðni Hlutfall  

Ef kerfið væri starfrækt í Reykjavík biði það 

uppá daglega-, mánaðarlega- og ársáskrift. 

Hversu mikið værir þú reiðubúin/nn til að 

borga fyrir ársaðgang að kerfinu sem myndi 

gera þér kleift að nota hjól þegar þér 

hentaði í 30 mínútur í senn án kostnaðar að 

viðbættu vægu aukagjaldi fyrir hverja 

mínútu umfram 30 mínútur. 

 

0,-kr. 5 1%  

2500,-kr. 17 4%  

5000,-kr. 72 15%  

10000,-kr. 133 29%  

15000,-kr. 93 20%  

20000,-kr. 93 20%  

Hef ekki áhuga 52 11%  

   

 

     

Ef verðið fyrir þjónustuna væri ásættanlegt, 

myndir þú  kjósa að hafa árs- mánaðarlega, 

eða daglega áskrift að kerfinu? 

Dagsaðgang 159 28%  

Mánaðarlega 152 26%  

Ársaðgang 129 22%  

Hef ekki áhuga 96 17%  

Annað 38 7%  

     

Hjólaleigukerfi í Reykjavík ætti að vera 

fjármagnað af. 

Af notendum 414 72%  

Af borgaryfirvöldum 319 56%  

Kostað af fyrirtækjum 201 35%  

Auglýsingatekjum 381 63%  

Samstarf 

borgaryfirvalda og 

fyrirtækja 349 61% 

 

Annað 22 4%  

 

Í spurningu 24 skráðu þátttakendur í könnuninni inn þær staðsetingar sem þeir vildu sjá 

leigustöðvar fyrir hjólaleigukerfið uppsettar á. Alls voru skráðar inn 90 mismunandi 
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staðsetningar og var fjöldi skráninga fyrir hverja staðsetningu frá 1 skipti að 291 skiptum. 

Listi yfir allar staðsetningar sem voru nefndar kemur fram í viðauka E. 

 

Mynd 6. Þær staðsetningar í Reykjavík sem voru nefndar oftar en 20 sinnum í vali 

þátttakennda á staðsetningum fyrir hjólaleigustöðvar innan Reykjavíkur. 
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Staðsetningar sem voru nefndar 20 sinnum eða oftar 
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Tafla 23 lýsir niðurstöðum úr spurningum 25 og 26. Spurning 25 spurði um notkun 

hjólaleigukerfis á fyrirfram ákveðnum sérhæfðum staðsetningum. Flestir þátttakendur 

merktu við staðsetningarnar: Við sundlaugar (69%), Strætisvagnastöðvar (66%) og Við 

almenningsgarða og opin græn svæði ( 64%). Í spurningu 26 var spurt um fjölgun hjólandi 

ferða með tilkomu hjólaleigukerfis, en meirihluti  þátttakenda (68%) taldi að ferðum farnar 

á hjóli myndi fjölga með tilkomu hjólaleigukerfis í Reykjavík. 

Tafla 23. Staðsetningar á leigustöðvum hjólaleigukerfis í Reykjavík sem myndu auka 

líkur á notkun þátttakenda á kerfinu ef það væri til staðar auk líkinda á fjölgun 

hjólandi ferða með tilkomu hjólaleigukerfi í Reykjavík. 

Breyta Lýsing Tíðni Hltf. 

Ef hjólaleigukerfi væru á 

eftirfarandi staðsetningum myndi 

ég vera líklegri til þess að nota 

þær: 

Strætisvagnastöðvum 377 66% 

Bílastæðahúsum 206 36% 

Við gangstéttir 169 29% 

Við stór opin bílastæði 179 31% 

Við stóra vinnustaði 264 46% 

Við almenningsgarða og opin 

græn svæði 365 64% 

Við sundlaugar 397 69% 

Við skóla 295 51% 

Við ferðamannastaði innan 

Reykjavíkur 303 53% 

Hvergi innan borgarinnar 2 0% 

Mun ekki nota kerfið 63 11% 

Annað 18 3% 

    

Hversu líklegt telur þú að þeim 

skiptum sem þú kysir að ferðast um 

á hjóli myndi fjölga ef 

hjólaleigukerfi væri til staðar 

innan Reykjavíkur? 

 

Mjög líklegt 178 31% 

Nokkuð líklegt 215 37% 

Hvorki né 84 15% 

Nokkuð ólíklegt 38 7% 

Mjög ólíklegt 

 

 

 

59 

 

 

 

10% 
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4.2.1 Spurningakönnun - erlendir ferðamenn 

Fjöldi þátttakenda var 104 og skiptist hann í 49 karla og 55 konur frá 18 mismunandi 

þjóðlöndum. Meðal aldur þátttakenda var 35 ár. Hæsti aldur þátttakenda var 62 ár og sá 

yngsti var 19 ára. Meðal dvalartími þátttakenda á Íslandi voru 8,2 dagar og 3,8 dagar að 

meðaltali fyrir dvalartíma í Reykjavík. 

Tafla 24. Hugsanleg notkun erlendra ferðamanna á hjólaleigukerfi í Reykjavík 

Breyta lýsing tíðni hlutfall 

Kyn 

 

Karl 49 47,1% 

Kona 55 52,9% 

    

Aldur 

 

 

 

 

 

18-25 22 21,2% 

26-35 47 45,2% 

36-45 12 11,5% 

46-55 13 12,5% 

56-65 10 9,6% 

66+ 0 0,0% 

    

Lengd dvalar á íslandi 

 

 

 

1-3 dagar 8 7,7% 

4-7 50 48,1% 

8-11 24 23,1% 

12-15 16 15,4% 

16+ 6 5,8% 

    

Lengd dvalar í RVK 

 

 

 

 

 

1-3 dagar 50 48,1% 

4-7 50 48,1% 

8-11 0 0,0% 

12-15 1 1,0% 

16+ 3 2,9% 

    Are you familiar with 

BSS Já 

 80 76,9% 

 

Nei 24 23,1% 

 Líkindi til notkunar ef 

þjónustan væri til 

staðar 

 

 

 

 

very likely 44 42,3% 

somewhat likely 40 38,5% 

neither likely nor unlikely 4 3,8% 

somewhat unlikely 12 11,5% 

Very unlikely 4 3,8% 
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Greiðsluvilji ferðamanna 

Í töflu 25 kemur fram meðaltals greiðsluvilji erlendra ferðamanna fyrir styttri 

áskriftarleiðir innan hugsanlegs kerfis í Reykjavík.  

Tafla 25. Meðaltals greiðsluvilji erlendra ferðamanna í garð hjólaleigukerfis í 

Reyjavík m.v. styttri áskriftarleiðir (m.v. gengi 18/4 2014).  

Dagsáskrift 3ja daga 

áskrift 

5 daga  

áskrift 

Viku áskrift 

€7,9 €15,4 €21,3 €28,5 

1.200,- kr 2.400,- kr 3.300,- kr 4.400,- kr 

 

Þeir ferðamenn sem tóku þátt í könnuninni gáfu upp greiðsluvilja fyrir hverja klukkustund 

umfram fyrstu 30 mínúturnar af notkun í hjólaleigukerfi. Eins og kemur fram í töflu 26 eru 

ferðamenn tilbúnir að greiða hóflegt gjald sem leggst ofan á hverja klukkustund sem hjól 

eru í notkun umfram 30 mínútur innan kerfis.  

Tafla 26. Meðaltals greiðsluvilji erlendra ferðamanna fyrir gjaldtöku ef notkun á 

hjóli fer fram yfir 30 mínútur. 

1 klst 2 klst 3 klst 4 klst 5 klst 

€2,8 €4,1 €5,0 €6,4 €7,9 

435,- kr 640,- kr 780,- kr 1000,- kr 1200,- kr 
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4.3 Kostnaður og tekjur 

Í töflu 27 eru birtir þeir þættir sem stofnkostnaður fyrir hvert hjól innan hjólaleigukerfis 

heyrir undir. Í töflunni kemur fram sundurliðun á þeim þáttum uppsetningar sem felast í 

verði á einu hjóli innan kerfis. Hér er notaður minnsti og mesti stofnkostnaður sem fjallað 

var um í kafla 2.3.1. 

Tafla 27. Minnsti og mesti stofnkostnaður út frá umfjöllun í kafla 2.3.1  og 

sundurliðun stofnkostnaðar samkv. umfjöllun í kafla 2.3.1 miðað við rekstrarkostnað 

við eitt stæði innan hjólaleigukerfis á 5 mánaða tímabil. Sá kostnaður er 

sundurliðaður samkvæmt umfjöllun í kafla 2.3.1.  

Þættir innan Stofnkostnaðar við eitt hjól innan 

hjólaleigukerfis Max Min 

Uppsetning stöðva: Þjónustustandar, stæði og 

læsingarbúnaður, vinna við ákvörðun staðsetninga,  

jarð- og lagnavinna. (70%) 

394.100 kr. 

 

238.000 kr. 

 

 

 

Hjól (17%) 95.710 kr. 57.800 kr. 

Undirbúnings vinna við uppsetningu (6%) 33.780 kr. 20.400 kr. 

Samskiptabúnaður milli hjóla og stjórnstöðva (5%) 28.150 kr. 17.000 kr. 

Umsjón/stjórnun (2%) 11.260 kr. 6.800 kr. 

Samtals stofnkostnaður fyrir eitt hjól 563.000 kr. 340.000 kr. 
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Tafla 28 sýnir þann kostnað sem fæst þegar búið er að margfalda hann með mismunandi 

fjölda hjóla miðað við mismunandi stærðir kerfis. Gert er ráð fyrir því að lán sé tekið fyrir 

stofnkostnaði framkvæmdarinnar og greiðslum dreift til 10 ára á annars vegar 3% vöxtum 

og hins vegar 7% vöxtum. 

Tafla 28. Minnsti og mesti stofnkostnaður fyrir þrjár mismunandi stærðir af 

hjólaleigukerfum. Í töflunni er árleg endurgreiðsla af láni yfir 10 ára tímabil m.v. 3% 

og 7% vexti.  

Fjöldi hjóla 70 124 168 

Minnsti 

kostnaður 23.800.000 kr. 42.160.000 kr. 57.120.000 kr. 

Árleg 

endurgreiðsla 3% 

vextir 2.790.086 kr. 4.942.438 kr. 6.696.207 kr. 

Árleg 

endurgreiðsla 7% 

vextir 

3.388.585 kr. 

 

6.002.636 kr. 

 

8.132.603 kr. 

 

    

Mesti kostnaður 37.520.000 kr. 66.464.000 kr. 90.048.000 kr. 

Árleg 

endurgreiðsla 

3%vextir 

4.398.489 kr. 7.791.608 kr. 10.556373. kr. 

Árleg 

endurgreiðsla 

7%vextir 

vextir 5.342.004 kr. 9.462.978 kr. 12.820.809 kr. 

 

Í umfjöllun um rekstrarkostnað í kafla 2.3.1 kom fram að nákvæmust mynd af 

rekstrarkostnaði hjólaleigukerfis fengist með því að miða við rekstrarkostnað á mánuði 

fyrir hvert stæði innan hjólaleigukerfis. Tafla 29 sýnir rekstrarkostnað á einu stæði yfir 5 

mánaða tímabil (maí-september), miðað er við hæsta kostnað sem gefinn var upp, 13.500,- 

kr og lægsta kostnað sem var 10.000,- kr. 

Tafla 29. Samtals rekstrarkostnaður og þeir þættir sem rekstrarkostnðurinn fellur 

undir OBIS(2011) 

Hlutfall rekstrarkostnaðar á einu stæði í 5 

mánuði Max Min 

Dreifing hjóla (30%) 20.250 kr. 15.000 kr. 

Viðhald hjóla (22%) 14.850 kr. 11.000 kr. 

Viðhald stöðva (20%) 13.500 kr. 10.000 kr. 

Bakenda hugbúnaður (14%) 9.450 kr. 7.000 kr. 

Umsjón og stjórnun  (13%) 8.775 kr. 6.500 kr. 

Skipti á hjólum/stöðvum (1%) 675 kr. 500 kr. 

Samtals rekstrarkostnaður á einu stæði 67.500 kr. 50.000 kr. 
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Fyrir þær þrjár stærðir af kerfum sem hér eru notaðar er gert ráð fyrir 1,7 stæði á hvert hjól 

innan kerfis samkv. umfjöllun í kafla 2.2.3. Tafla 30 sýnir hvernig minnsti og mesti 

rekstrarkostnaður sem Tafla 29 sýnir skiptist á mismunandi stærðir hjólaleigukerfa yfir 5 

mánaða tímabil. 70 hjól þurfa 119 stæði, 124 hjól þurfa 211 stæði og 168 hjól þurfa 286 

stæði. 

Tafla 30.  Rekstarakostnaður fyrir mismunandi stærðir kerfa yfir 5 mánaða tímabil 

Stærð kerfis/Fjöldi hjóla 70 124 168 

Fjöldi stæða 119 211 286 

    Minnsti kostnaður 5.950.000 kr. 10.540.000 kr. 14.280.000 kr. 

Mesti kostnaður  8.032.500 kr. 14.229.000 kr. 19.278.000 kr. 
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Árleg greiðsla af láni til stofnkostnaðar ásamt samanlögðum rekstrarkostnaði yfir 10 ára 

tímabil miðað við þrjár mismunandi stærðir hjólaleigukerfa (Tafla 31).  

Tafla 31. Árleg greiðsla af láni til uppsetningar á mismunandi stærðum 

hjólaleigukerfa í Reykjavík. Taflan sýnir samanlagðar lánagreiðslur og 

rekstrarkostnað fyrir mismunandi stærðir kerfa. 

Kostnaður Hjól/Stæði Árleg greiðsla Kostnaður yfir 10 ára líftíma 

 

70/119   

3% vextir 

 

  

Minnsti 

kostnaður  8.740.086 kr. 87.400.860 kr. 

Mesti 

kostnaður  

12.430.989 kr. 

 124.309.890 kr. 

7% vextir    

Minnsti 

kostnaður  9.338.585 kr. 93.385.850 kr. 

Mesti 

kostnaður 

 

13.374.504 kr. 133.745.040 kr. 

  

  

 
124/211   

3% vextir 
 

  

Minnsti 

kostnaður  15.482.438 kr. 154.824.380 kr. 

Mesti 

kostnaður  

22.020.608 kr. 

 

220.206.080 kr. 

 

7% vextir    

Minnsti 

kostnaður  16.542.636 kr. 165.426.360 kr. 

Mesti 

kostnaður 

 

23.691.978 kr. 236.919.780 kr. 

  

  

 
168/286   

3% vextir 
 

  

Minnsti 

kostnaður 

 

20.976.207 kr. 209.762.070 kr. 

Mesti 

kostnaður  

29.834.373 kr. 

 

298.343.730 kr. 

 

7% vextir    

Minnsti 

kostnaður  22.412.603 kr. 224.126.030 kr. 

Mesti 

kostnaður 

 

32.098.809 kr. 320.988.090 kr. 

  

  

 

 

4.3.1 Tekjur af notendum hjólaleigukerfis 

Til þess að áætla tekjur af notendum hjólaleigukerfis í Reykjavík er hér stuðst við 

upplýsingar um árs-/tímabilsáskrifendur í hjólaleigukerfi í Þrándheimi. Fjöldi þeirra var 4,7 
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áskrifendur fyrir hvert hjól á fyrsta starfsári kerfisins (Vodhal, 2012). Ef sá notendafjöldi er 

yfirfærður á þrjár viðmiðunarstærðir hjólaleigukerfis í Reykjavík er hægt að fá hugmynd 

um notendafjölda í Reykjavík á meðal árskortshafa. Í spurningakönnuninn sem lögð var 

fyrir í þessari rannsókn sýndu þátttakendur vilja til þess að greiða að meðaltali um 23.026,- 

kr. fyrir árs-/tímabilsáskrift. Sé miðað við eins og áður sagði að hjólaleigukerfi í Reykjavík  

innihaldi annarsvegar 70 hjól, 124 hjól og 168 hjól er hægt að reikna með eftirfarandi 

tekjum af tímabils áskrifendum. 

70 hjól * 4,7 notendur = 329 árs-/tímabilsáskrifendur 

329 árs-/tímabilsáskrifendur * 23.000,- kr. = 7.567.000,- kr. 

 

124 hjól * 4,7 notendur = 583 árs-/tímabilsáskrifendur 

583 árs-/tímabilsáskrifendur * 23.000,- kr. = 13.409.000,- kr. 

 

168 hjól * 4,7 notendur = 790 árs-/tímabilsáskrifendur 

790 árs-/tímabilsáskrifendur * 23.000,- kr. = 18.170.000,- kr. 

Til þess að áætla tekjur af óreglulegum notendum kerfisins á meðal Íslendinga (þ.e. þeir 

notendur sem eru ekki í áskrift) er hér stuðst við þá aðferð sem hefur verið notuð víða 

erlendis (Metropolitan Washington Council of Governments, 2010).  

Ef gert er  ráð fyrir 70 hjólum í kerfinu má gera ráð fyrir 585 notendum sem kaupa 

dagpassa yfir tímabilið (70*20=1400/12=117*5mán=585 notendur) á fyrsta starfsári 

hjólaleigukefis í Reykjavík. Tekjur af þeim notenda fjölda yrðu 585 notendur * 1.141 kr = 

667.000,- kr 

Ef gert er  ráð fyrir 124 hjólum í kerfinu má gera ráð fyrir 1035 notendum sem kaupa 

dagpassa yfir tímabilið (124*20=2480/12=207*5mán=1035 notendur) á fyrsta starfsári 

hjólaleigukefis í Reykjavík. Tekjur af þeim notenda fjölda yrðu 1035 notendur * 1.141 kr 

= 1.181.000,- kr 

Ef gert er  ráð fyrir 168 hjólum í kerfinu má gera ráð fyrir 1400 notendum sem kaupa 

dagpassa yfir tímabilið (168*20=3360/12=280*5mán=1400 notendur) á fyrsta starfsári 

hjólaleigukefis í Reykjavík. Tekjur af þeim notenda fjölda yrðu 1400 notendur * 1.141 kr 

= 1.597.000,- kr 

 

Varðandi tekjur til kerfisins frá erlendum ferðamönnum er hægt að áætla að um 3% 

ferðamanna sem heimsækja borgina muni nota kerfið með einhverjum hætti (NYC Dept. 

City Planning, 2009). Miðað við að fjöldi ferðamanna frá maí 2013 – október 2013 er 

heildar fjöldinn samkvæmt upplýsingum frá ferðamálastofu 472.000 ferðamenn á 

tímabilinu (Ferðamálastofa, 2014).  
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Samkvæmt ferðamálastofu hafa 95% ferðamanna sem heimsækja Ísland viðkomu í 

Reykjavík en það gerir þá 721.486 (maí – október)*0,95 = 685.412 ferðamenn sem hafa 

viðkomu í Reykjavík á meðan á heimsókn þeirra til íslands stendur (Ferðamálastofa, 2014). 

 

Ef gert er ráð fyrir því að 3% þeirra ferðamanna sem heimsæki borgina noti hjólaleigukerfi 

í Reykjavík kaupi dagsaðganga er hægt að áætla tekjur af þeim með: 685.412 ferðamenn í 

RVK * 0,03 = 20.562 notendur * 1.141 kr =23.462.000,- kr. 

 

4.3.2  Auglýsingar, styrkir og kostun 

Ef litið er til þeirra verða sem tíðkast á auglýsingum á götugögnum (m.a. auglýsingaskilti 

og standar) borgarinnar má ef til vill fá einhverja hugmynd um það verð sem auglýsingar á 

hjól og stöðvar gætu kostað. Samkvæmt verðskrá 2012 frá fyrirtækinu AFA JCDecaux á 

Íslandi sem sér um götugögn og auglýsingar í þeim í Reykjavík kostar einn flötur (plakat) 

um 22.000,- kr. í 7 daga á strætóskýli eða öðrum götugögnum (Einar Hermannsson, 2012). 

 

Ef gengið er útfrá því að hver auglýsing á hverja hjólaleigustöð kosti 22.000,- kr og kerfið 

sé starfrækt í um 5 mánuði eða 20 vikur geta auglýsinga tekjur af hverri hjólaleigustöð 

numið um 22.000,-kr*20 = 440.000,- kr. yfir starfstímabilið. 

 

Samkvæmt hagkvæmnisathugun á hjólaleigukerfi í New York borg er gert ráð fyrir því að 

auglýsing á eitt hjól innan kerfis kosti $100 (NYC Dept. City Planning, 2009) en það eru 

um 11.000,-kr. (m.v. gengi 20/4 2014). 

Sé miðað við þá upphæð og að kerfið sé starfrækt í um 5 mánuði á ári má gera ráð fyrir því 

að tekjur af hverju hjóli innan kerfisins séu um 11.000,-kr * 5 mánuðir = 55.000,-kr. 

 

Tafla 32. Auglýsingatekjur á hjól og stöðvar innan kerfis sem samanstendur af 168 

hjólum og 17 stöðvum. Allar upphæðir eru í þúsundum. 

Kerfi 

 

70/7 124/12 168/17 

Augl. tekjur hjól 5 mán 

 

3,850 kr. 6,820 kr. 9,240 kr. 

Augl. tekjur stöðvar 5 mán 

 

3,080 kr. 5,280 kr. 7,480 kr. 

 

4.3.3 Kostnaðarhlutfall - tekjuhlutfall 

Tafla 33 sýnir að tekjur af auglýsingum og notendum munu duga til árlegra endurgreiðslna 

á láni til stofnkostnaðar og árlegrar greiðslu rekstrarkostnaðar fyrir þær stærðir 

hjólaleigukerfa sem væru notaðar hvort sem sem dýrasti eða ódýrasti möguleiki væri 

notaður.  Miðað við þær forsendur sem gefnar voru fyrir útreikningunum í töflu 33 kemur 

ekki sérstaklega á óvart að kerfin skili sama hlutfalli hagnaðar þrátt fyrir mismunandi stærð 

kerfana. Í raun vex kostnaður og tekjur í samhliða vexti þrátt fyrir stærð kerfana. Eins og 

áður hefur komið fram eru ýmsir kostnaðarliðir ekki teknir með í þessa reikninga og því 

ber að taka þeim með fyrirvara.  
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Tafla 33. Samanlagður stofn- og rekstrarkostnaður ásamt helstu tekjuliðum. Allar 

upphæðir eru í þúsundum. 

Kostnaður Hjól/Stæði Árleg 

greiðsla 

Kostnaður yfir 

10 ára líftíma 

 70/119   

3% vextir    

Minnsti kostnaður  8.740 kr.  87.401 kr. 

Mesti kostnaður  12.431 kr.  124.310 kr. 

7% vextir    

Minnsti kostnaður  9.339 kr.  93.386 kr. 

Mesti kostnaður  13.375 kr.  133.745 kr. 

Tekjur    

Árskort  7.567 kr.  

Innlendar 

dagsáskriftir 

 667 kr.  

Dagsáskriftir 

ferðamanna 

 23.462 kr.  

Auglýsingar á 

hjólum 

 3.850 kr.  

Auglýsingar á 

stöðvum 

 3.080 kr.   

Samtals  38.626 kr. 

 

 

    

Kostnaður Hjól/Stæði Árleg 

greiðsla 

Kostnaður yfir 

10 ára líftíma 
 124/211   

3% vextir    

Minnsti kostnaður  15.482 kr. 154.824 kr. 

Mesti kostnaður  22.021 kr. 

 

220.206 kr. 

 

7% vextir    

Minnsti kostnaður  16.543 kr. 165.426 kr. 

Mesti kostnaður  23.692 kr. 236.920 kr. 

Tekjur    

Árskort  13.409 kr.  

Innlendar 

dagsáskriftir 

 1.181 kr.  

Dagsáskriftir 

ferðamanna 

 23.462 kr  

Auglýsingar á 

hjólum 

 6,820 kr.  

Auglýsingar á 

stöðvum 

 5,280 kr.  

Samtals  50.152 kr. 
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Tafla 33. frh. Samanlagður stofn- og rekstrarkostnaður ásamt helstu tekjuliðum. 

Allar upphæðir eru í þúsundum. 

Kostnaður Hjól/Stæði Árleg 

greiðsla 

Kostnaður yfir 

10 ára líftíma 
 168/286   

3% vextir    

Minnsti kostnaður  20.976 kr. 209.762 kr. 

Mesti kostnaður  29.834 kr. 

 

298.344 kr. 

 

7% vextir    

Minnsti kostnaður  22.413 kr. 224.126 kr. 

Mesti kostnaður  32.099 kr. 320.988 kr. 

    

Tekjur    

Árskort  18.170 kr.  

Innlendar 

dagsáskriftir 

 1.597 kr.  

Dagsáskriftir 

ferðamanna 

 23.462 kr  

Auglýsingar á 

hjólum 

 9.240 kr.  

Auglýsingar á 

stöðvum 

 7.480 kr.  

Samtals  59.949 kr. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þeim gerð skil með tilliti til 

markmiða rannsóknarinnar sem var að kanna grundvöll fyrir uppsetningu á sjálfvirku 

hjólaleigukerfi í Reykjavík. Svo mögulegt væri að ná fram rannsóknarmarkmiðinu voru 

eftirfarandi spurningar settar fram: 

1. Hvernig eru aðstæður í Reykjavík til uppsetningar hjólaleigukerfis ? 

2. Er áhugi almennings í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík til staðar? 

3. Hver væri staðsetning og stærð kerfis í Reykjavík? 

4. Hver gæti mögulegur stofn- og rekstrarkostnaður hjólaleigukerfis í 

Reykjavík orðið?  

Til þess að svara ofangreindum spurningum voru útbúnir spurningalistar og þeim dreift til 

almennings og ferðamanna. Auk þess var farið yfir hvernig málum sé háttað við 

uppsetningu hjólaleigukerfa erlendis.  

Rannsóknin gaf töluvert af áhugaverðum niðurstöðum, meðal annars við spurningunum 

sem sneru að því notkunarmynstri sem þátttakendur sjá fyrir sér að nota hjólaleigukerfi í 

Reykjavík. 196 þátttakendur (34%) sáu fram á vikulega notkun á hjólaleigukerfi ef það 

væri til staðar í borginni og 310 þátttakendur (54%) sáu fyrir sér að nota kerfið til þess að 

sinna erindum og má því telja sem svo að kerfið gæti verið nýtt á nokkuð reglulegan hátt 

án þess þó að notendur sjái fram á að styðjast eingöngu við það í samgöngumynstri sínu.  

Áhugaverð svör fengust varðandi hverskonar fjármögnun þátttakendur sáu fyrir sér. Flestir 

(414, 72%) vildu sjá slíkt kerfi fjármagnað af notendum en fæstir (201, 35%) vildu sjá 

kerfið kostað af fyrirtækjum. Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þeirra sem vildu sjá kerfið 

fjármagnað af auglýsingatekjum (381, 63%) og fjarmagnað af samstarfi borgaryfirvalda og 

fyrirtækja (349, 61%). Rúmlega helmingur (319, 56%) þátttakenda vildu sjá kerfið 

fjármagnað af borgaryfirvöldum. Það gefur ákveðna vísbendingu um að einhverskonar 

samstarf milli borgaryfirvalda og notenda varðandi kostnað gæti verið mögulegt.  

Þátttakendur töldu sig líklegri til þess að nota hjólaleigukerfi í Reykjavík ef leigustöðvar 

kerfisins væru staðsettar við strætisvagnastöðvar (377, 66%), við almenningsgarða og opin 

græn svæði (365, 64%), við sundlaugar (397, 69%), við ferðamannastaði innan 

Reykjavíkur (303, 53%) og við skóla (295, 51%). Hér má sjá að fjölmennir staðir þar sem 

töluverð umferð fólks er til staðar eru líklegir til að stuðla að notkun kerfis í borginni. 

Fjöldi þeirra þáttakenda sem töldu að hjólandi ferðum sínum innan Reykjavíkur myndi 

fjölga með tilkomu kerfisins var töluverður en 393 þáttakendur (68%) töldu það mjög eða 

nokkuð líklegt. Það styður tilfinninguna um að þátttakendur í spurningakönnuninni séu 

áhugasamir og sjái sig líklega til að grípa í leiguhjól af og til sé kerfið til staðar. 

Svörin sem komu fram um áhuga á uppsetningu kerfis í borginni ásamt líklegri notkun á 

kerfinu voru einnig áhugaverð, en gefa frekar vísbendingu um samsetningu hópsins sem 

svaraði spurningalistanum en eiginlegan áhuga á kerfinu.  
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1. Kanna aðstæður í Reykjavík fyrir uppsetningu hjólaleigukerfis 

Í kafla 2 var m.a. fjallað um nokkur atriði sem æskilegra er að hafa til staðar eða allt að því 

áður en til uppsetningar á hjólaleigulkerfi kemur.  Þeir eru: Eftirspurn eftir hjólaleigukerfi 

þarf að vera til staðar. Samkv. spurningakönnun er hún það, að minnsta kosti er fólk 

áhugasamt.  

Nægt magn af innviðum þ.e.a.s. hjólastígum og -reinum til hjólreiða sem einnig auka 

öryggi og þægindi þeirra sem ferðast um á hjóli (DeMaio & Gifford, 2004; Bührmann, 

2007). Nægilegt fjármag þarf að vera tryggt svo hjólaleigukerfi geti haft raunveruleg áhrif 

á ferðamáta innan borgar (Bührmann, 2007). En einnig þarf að vera vilji til þess að komast 

til móts við takmarkaðar tekjur af rekstri hjólaleigukerfis með styrkjum, auglýsingum eða 

kostun (DeMaio & Gifford, 2004). Góðar tengingar milli hjólaleigukerfisins og 

fyrirliggjandi almenningssamganga þurfa að vera til staðar með því að staðsetja 

leigustöðvarnar með tilliti til annara almennings samgangna (DeMaio & Gifford, 2004). 

Og síðast en ekki síst sterkur vilji yfirvalda til að skipuleggja og greiða götu sjálfbærra 

samgangna innan borgarinnar og skilgreina hjólreiðar sem raunhæfar samgöngur innan 

borgarinnar (Bührmann, 2007). 

Það er nokkuð ljóst að Borgaryfirvöld sýna í auknu mæli vilja til þess að greiða götur 

hjólandi og annarra sjálfbærra samgangna í borginni. Þá þróun má merkja í stefnum 

borgarinnar. Því má draga þá ályktun að hjólaleigukerfi í Reykjavík yrði tekið fagnandi af 

stjórnvöldum svo lengi sem rekstur þess væri fjárhagslega jákvæður og sýndi fram á 

auknar hjólreiðar, bætta lýðheilsu og minnkandi notkun einkabílsins. Þó má velta fyrir sér 

hvort æskilegt sé að Reykjavíkurborg myndi verða beinn þátttakandi í uppsetningu 

hjólaleigukerfis í borginni. Æskilegustu viðskiptalíkönin eru þau sem hafa ekki beina 

aðkomu borgaryfirvalda að hjólaleigukerfinu.  

Fjöldi ferðamanna 

Samkvæmt ferðamálastofu hafa 95% ferðamanna sem heimsækja Ísland viðkomu í 

Reykjavík en það gerir ((maí – oktober 2015)721.486*0,95) = 685.412 ferðamenn 

(Ferðamálastofa, 2015). 

Í könnun sem framkvæmd var á meðal ferðamanna í Reykajvík í tengslum við þessa 

rannsókn kemur fram að meðal dvalartími þátttakenda er 3,8 dagar í Reykjavík (Kafli 

4.2.1.). 

Þar sem niðurstöður úr könnuninni sem dreift var til ferðamanna (Kafli 4.2.1.) sýndu fram 

á óvenju mikinn vilja til notkunar sem stafar af framkvæmd könnunarinnar ætti ekki að 

taka hann of alvarlega.  Þó má gera ráð fyrir að ef aðeins brot af þeim ferðamönnum sem 

heimsækja Reykjavík á hverju ári/sumri myndi nýta sér þjónustu hjólaleigukerfis í borginni 

er viðbúið að umtalsverðar tekjur gætu skapast vegna notkunar þeirra. 

Þéttleiki byggðar 

Í kafla 2 kom fram að til þess að geta sett upp hjólaleigukerfi þarf að staðsetja leigustöðvar 

kerfisins á hentugum staðsetningum sem þjóna notendum kerfisins. Ef til uppsetningar á 

hjólaleigukerfi kæmi í Reykjavík yrði fyrsta stig uppsetningarinnar líklegast alltaf bundið 

við miðbæ Reykjavíkur. Samkvæmt þeirri umfjöllun sem kom fram í kafla 2.2.4 um 
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starfssvæði hjólaleigukerfa væri nærtækast að á fyrsta stigi uppsetningar hjólaleigukerfis 

væri megin þungi og starfsemi þess í eða á miðbæjarsvæðinu.  

Ef litið er til þeirra þátta auk þeirra staðsetninga sem þátttakendur skráðu inn við spurningu 

24 í spurningalista (viðauki D), þá liggur beinast við að miðbærinn sé í raun hentugasta 

starfssvæði fyrir hjólaleigukerfi í Reykjavík. Þar er þéttleiki byggðar í Reykjavík mestur og  

kerfi þar mun að öllum líkindum ná utan um ólíka notendahópa og fjölbreytta áfangastaði, 

sbr. Gauthier o.fl., (2013).   

Innviðir 

Svo virðist sem borgaryfirvöld sýni aukinn vilja til að bæta og fjölga innviðum til hjólreiða 

og hlutdeild hjólreiða virðist fara vaxandi innan borgarinnar (kafli 4.1.4). 

Samkvæmt því sem hefur komið fram hjá DeMaio & Gifford, (2004) auk Bührmann, 

(2007) þarf nægt magn af innviðum þ.e.a.s. hjólastígum og -reinum til hjólreiða að vera til 

staðar á starfssvæði hjólaleigukerfis svo það geti gengið sem skildi. Það er því spurning 

hvort að Reykjavík sé orðin nógu öflug innviðalega séð til þess að geta borið 

hjólaleigukerfi. Á hinn bóginn eins og einnig kom fram í kafla 2. gæti uppsetning 

hjólaleigukerfis skapað þrýsting á stjórnvöld til þess að standa sig enn betur í bótum á 

innviðum til hjólreiða innan borgarinnar. 

Landslag, veðurfar, Starfstímabil og -svæði hjólaleigukerfis í Reykjavík 

Landslagið vestan Elliðaáa hentar ágætlega til hjólreiða en ætla má að veðurfar í borginni 

bjóði ekki uppá starfsemi hjólaleigukerfis nema hluta úr ári. Eins og kom fram í kafla 2.1.1 

er búnaður hjólaleigukerfanna viðkvæmur og getur skaðast af völdum snjós, frosts, ísingar 

og salts. Auk þess geta stöðvarnar verið tálmi fyrir snjómokstur á veturna. Í umfjöllun um 

starfstímabil hjólaleigukerfa (Kafli 2.2.2) kom fram að það er ekki endilega stærð borga 

sem ræður því hvort hjólaleigukerfi séu opin allan ársins hring eða ekki, heldur spilar tíðar- 

og veðurfar stærstan þátt varðandi opnunartíma kerfana. Í kaflanum kom fram að í borgum 

með meðalhita yfir 11°C eru 95% kerfa opin allt árið en 45% hjólaleigu kerfa í borgum 

með meðalhita undir 11°C eru með starfsemi allt árið. Þar sem veður geta verið válynd og 

tíðin hörð yfir vetrarmánuðina í Reykjavík er óhætt að gera ráð fyrir því að hjólaleigukerfi 

muni vera starfrækt í Reykjavík hluta úr ári. Samkvæmt því væri raunhæft að miða við 

tímabilið byrjun maí - lok sept (5 mánuðir) nema þá að borgin myndi leggja sérstaka 

áherslu á það að halda hjólaleiðum opnum með snjómokstri og íseyðingu þegar þörf væri 

á. Ef svo væri komið að hjólaleigukerfi væri starfrækt allt árið eða stærstan hluta úr ári 

þyrftu rekstraraðilar að hugsa fyrir yfirbyggingum á stöðvum til varnar veðurs. 

2. Vilji til notkunar og áhugi í garð hjólaleigukerfis í Reykjavík.  

Svo hægt sé að gera grein fyrir vilja til notkunar og áhuga í garð uppsetningar á 

hjólaleigukerfi í Reykjavík þarf að líta til þeirra spurninga í listanum sem snéru að því 

markmiði.   

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að einungis 5 þátttakendur (1%) svöruðu Nei við 

spurningunni um hvort þeir vildu sjá rekstur hjólaleigukerfis verða að veruleika (Tafla 18) 

og 384 svöruðu því játandi (67%). Þeir sem voru áhugasamir um uppsetningu kerfis en 

settu rekstrarform og fjármögnun fyrir sig voru 88 einstaklingar(15%), óákveðnir voru 82 
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(14%). Hugsanlega vegna þess að þeir einstaklingar gátu ekki séð fyrir sér hvernig 

hjólaleigukerfi myndi gagnast þeim út frá þeirra venjubundnu ferðavenjum. Það er 

vísbending um að þeir sem svöruðu spurningalistanum voru fyrirfram áhugasamir um 

efnið. Því er æskilegt að líta á niðurstöðurnar sem vísbendingu um hegðun áhugasamra 

væntanlegra notenda. 

Líkleg notkun þátttakenda 

Meiri hluti (59%) þátttakenda taldi sig mjög eða nokkuð líklegan til þess að nota 

hjólaleigukerfi ef það væri til staðar í borginni (Tafla 18). Það er hægt að líta á þessar 

niðurstöður sem svo að rétt rúmur meirihluti áhugasamra einstaklinga um hjólaleigukerfi 

telji sig mjög eða nokkuð líklegan til þess að nota hjólaleigukerfi í borginni væri það til 

staðar. Þó svo þáttakandi segist vera mjög líklegur eða nokkuð líklegur þarf það ekki að 

þýða að notkun hans sé mikil og stöðug ef nokkur yfir höfuð. Ef til vill myndu 59% íbúa 

einhvern tíman nota kerfið, þá til að prófa það einu sinni eða tvisvar.  

Tilfinningin sem spurningalistinn gefur er sú að fólk sé almennt jákvætt í garð aukinna 

valmöguleika í samgöngum. En í raun er nær ógerningur að segja til um það út frá þessari 

rannsókn hversu margir kæmu til með að nota hjólaleigukerfi í Reykjavík að staðaldri.   

Tafla 34 lýsir líklegri notkun þátttakenda á hjólaleigukerfi í Reykjavík eftir áhuga þeirra á 
uppsetningu kerfisins í borginni. Þeir einstaklingar (384, 67%) sem vilja sjá hjólaleigukerfi 

verða að veruleika töldu sig í 77% tilfella mjög eða nokkuð líklega til þess að nýta sér 

þjónustuna ef hún væri til staðar. Þeir sem eru óákveðnir eða er alveg sama varðandi 

uppsetningu kerfis teljast nokkuð eða mjög ólíklegir til að nýta sér þjónustuna væri hún til 

staðar, eða í 60% tilfella. Annað kemur fram hjá þeim einstaklingum sem setja 

rekstrarform og fjármögnun fyrir sig. Í þeim hópi telja 44% sig mjög eða nokkuð líkleg til 

þess að nýta sér þjónustuna ef fjármögnun væri hagstæð á meðan 27% innan hópsins telja 

sig mjög eða nokkuð ólíklega til þess burt séð frá fjármögnun. Þær niðurstöður benda á að 

samband sé á milli vilja til uppsetningar hjólaleigukerfis og vilja til notkunar á því. Það er 

helst hjá hópnum sem segir það fara eftir rekstrarformi og fjármögnun hvort þau vilji sjá 

hjólaleigukerfi í Reykjavík verða að veruleika, þar sem dreifingin er mest á milli 

mögulegrar notkunnar.  

Tafla 34.  Líkindi til notkunar þátttakenda á hjólaleigukerfi í Reykjavík eftir áhuga 

þeirra á uppsetningu kerfisins. 

  

Mjög/nokkuð 

líklegt HvorkNé 

Nokkuð/Mjög 

ólíklegt 

 

Tíðni Tíðni Hlf Tíðni Hlf Tíðni Hlf 

Já 384 295 77% 40 10% 49 13% 

Nei 5 0 0% 0 0% 5 100% 

Óákveðin/nn 15 2 13% 4 27% 9 60% 

Er alveg sama 82 6 7% 27 33% 49 60% 

Fer eftir rekstrarformi 

og fjármögnun 

88 

 

39 

 

44% 

 

25 

 

28% 

 

24 

 

27% 

 

 

Tafla 35 lýsir líklegri notkun þátttakenda á hjólaleigukerfi í Reykjavík eftir fjölda bíla á 

heimili þeirra. Í töflunni kemur fram að þrátt fyrir bílaeign (1-2 bílar = 60-68%) telja 

þátttakendur sig samt sem áður líklega til að nýta sér hjólaleigukerfi sé það til staðar. Það 
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má því leiða líkur að því að þeir sjái hjólaleigukerfið að hluta sem staðgengil einkabílsins í 

von um að geta dregið úr notkun hans og þar með lækkað rekstrarkostnað. Það er 

áhugavert að örlítið lægra hlutfall þátttakenda telja sig líklega til að nýta kerfið af þeim 

sem eiga engan bíl, það gæti mögulega verið tilkomið vegna þess að þeir þátttakendur noti 

sitt eigið hjól reglulega, strætó eða ferðist um með öðrum hætti og sjái ekki hjólaleigukerfi 

leysa sín vandamál.. Rúmlega helmingur þeirra þátttakenda (55%) sem búa á bíllausu 

heimili telja sig mjög eða nokkuð líklega til þess að nota hjólaleigukerfi sem hluta af 

samgöngum sínum.  

Í töflu 35 kemur fram líkleg notkun á hjólaleigukerfi hjá notendum Strætó BS. Í borgum 

þar sem hjólaleigukerfum hefur verið komið upp, virðast fyrirliggjandi 

almenningssamgöngur og hjólaleigukerfin vinna saman og styrkja hvort annað (Grünig & 

Marcellino, 2009). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar nota um 23% svarenda 

strætósamgöngur 1-5 sinnum í viku. 

Tafla 35. Bílaeign og notkun almennignssamgangna þátttakenda samanborið við 

líklega notkun á hjólaleigukerfi ef það væri til staðar í borginni. 

  Mjög/nokkuð Líklegt Hvorki né  Nokkuð/Mjög ólíklegt 

 Tíðni Tíðni  Hlf Tíðni  Hlf Tíðni Hlf 

1 bíll 319 190 60% 52 16% 77 24% 

2 bílar 122 83 68% 14 11% 25 20% 

3 bílar 34 16 47% 6 18% 12 35% 

Fleiri bílar 8 3 38% 1 13% 4 50% 

Enginn bíll 91 50 55% 23 25% 18 20% 

Fjöldi skipta með Strætó í viku 

Aldrei 381 216 57% 66 17% 99 26% 

1  47 31 66% 9 19% 7 15% 

2  41 26 63% 6 15% 9 22% 

3  16 11 69% 3 19% 2 13% 

4  20 10 50% 1 5% 9 45% 

5  14 10 71% 1 7% 3 21% 

6-10  45 30 67% 8 18% 7 16% 

11-20  10 8 80% 2 20% 0 0% 

 

Hugsanleg notkun á hjólaleigukerfi í Reykjavík  

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu sig helst koma til með að nota kerfið vikulega (34%) ef 

leigustöðvar þess væru staðsettar þar sem það hentaði þeim en fæstir (12%) daglega (Tafla 

19). Þó svo að þátttakendur séu líklegast fyrirfram áhugasamir um uppsetningu 

hjólaeigukerfis, bendir það ekki endilega til stífrar notkunar innan þess hóps.  Það að rétt 

rúmlega þriðjungur þátttakenda sjái frekar fyrir sér vikulega notkun á hjólaleigukerfi 

bendir til þess að þeir sjái fyrir sér að nota kerfið endrum og eins. Það má túlka lágt hlutfall 

daglegrar- (12%) og helgar notkunar (14%) og hátt hlutfall vikulegrar (34%)- og 

mánaðarlegrar notkunar (23%) sem svo að þátttakendur ætli sér ekki að nýta 

hjólaleigukerfi sem algeran staðgengil einkabílsins. Heldur sjái þeir fram á að geta notað 

kerfið þegar þeim hentar í ferðum sem eru óháðar ferðum á einkabíl. Það kemur ef til vill 

ekki á óvart miðað við þann hóp sem svaraði könnuninni að hlutfall þeirra sem töldu sig 

aldrei koma til með að nota hjólaleigukerfi í Reykajvík er lágt eða 14% þar sem það er 

nokkuð ljóst að þátttakendur séu fyrirfram áhugasamir um slíkt kerfi. Svör þeirra sem 

merktu við möguleikann  annað (17%) gefa til kynna að notkun fari mikið til eftir veðri og 
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aðstæðum/hentugleika. En einnig taka nokkrir einstaklingar það fram að þeir muni ekki 

nota kerfið en vilji sjá slíkt sett upp í Reykjavík vegna góðrar reynslu þeirra af slíkum 

kerfum erlendis frá ( viðauki C). 

Niðurstöður við svörum þáttakenda við spurningunni (Ef hjólaleigukerfi væri starfrækt í 

borginni, myndi ég nota kerfið...) sýna einnig fram á óreglulega notkun (Tafla 20). Vegna 

uppsetningar spurningarinnar í listanum er erfitt að slá því föstu, en sú tilfinning læðist að 

að þátttakendur noti ýmist eigið hjól eða aðra samgöngumáta en sjái samt fyrir sér að geta 

nýtt sér þjónustuna af og til. Í svörum þátttakenda við annað  kemur fram að margir þeirra 

sem merktu í þann reit tóku fram að þeir ættu hjól og myndu ekki nota kerfið nema í 

sérstökum tilfellum, t.d. fyrir erlenda gesti og í aðstæðum þar sem þeir myndu síður vilja 

skilja sitt eigið hjól eftir. Þessi skoðun þátttakenda styrkist þegar litið er til þess að 54% 

þeirra myndu nýta sér kerfið til að sinna erindum og 47% þeirra myndu nýta sér það í 

skemmtiferðir með fjölskyldu/vinum þ.e. í aðstæðum þar sem fleiri hjól vantar. 

Það að þátttakendur sjá fyrir sér að nota kerfið til þess að komast til og frá stoppustöðvum 

strætisvagna í 29% tilvika gefur vísbendingu um að þeir sjái ekki fyrir sér að tengja 

væntanlega notkun sína á hjólaleigukerfi í Reykajvík við almenningssamgöngur í borginni. 

Þetta kann að vekja upp enn fleiri spurningar um hvernig hjólaleigukerfi gengi í Reykjavík 

miðað við þá reynslu sem fjallað hefur verið um erlendis frá, þar sem hjólaleigurnar og 

fyrirliggjandi almenningssamgöngur vinna saman og styrkja hvort annað.  

Tæplega helmingur (42%) þátttakenda taldi sig koma til með að nota kerfið sem 

samgöngutæki á milli heimilis, vinnu, skóla og frístunda. Það gefur til kynna að 

þátttakendur séu opnir fyrir öðrum möguleikum í ferðavenjum sínum en einkabílnum og í 

þessu tilfelli hjólaleigukerfum.  En hafa skal í huga að líklegast eru þátttakendur þessarar 

könnunar fyrirfram áhugasamir um aukna möguleika í ferðavenjum. 

Tæp 70% þátttakenda (393) telja það mjög eða nokkuð líklegt að hjólandi ferðum þeirra 

innan borgarinnar muni fjölga með tilkomu hjólaleigukerfis í Reykjavík (Tafla 23). Það 

bendir enn og aftur á það að þátttakendur eru áhugasamir um hjólaleigukerfi og hjólreiðar 

og séu þar af leiðandi mögulegir notendur slíks kerfis þó nær ómögulegt sé að spá fyrir um 

notkunina. 

3. Fá tilfinningu fyrir staðsetningum og stærð kerfis í Reykjavík út frá óskum 

væntanlegra notenda. 

Sú þekking og reynsla sem fjallað hefur verið um í rannsóknum og útgefnu efni byggist 

aðallega á aðstæðum í stærstu hjólaleigukerfum heimsins eins og kom fram í (kafla 2). Því 

getur verið varhugavert að miða stærð kerfis í Reykjavík algjörlega út frá því sem tíðkast í 

öðrum löndum þar sem byggð, menning, tíðarfar og landslag er jafnvel þveröfugt á við það 

sem tíðkast í Reykjavík.  

Í kafla 2.2.6 kom fram að algengast er að hjólaleigukerfi bjóði upp á 1,3 – 1,8 leigustöðvar, 

14 -16 hjól fyrir hverja 10.000 íbúa og 1,2 – 1,8 stæði á hverri stöð til þess að tryggja góða 

skilatíðni hjóla á stöðvarnar. Sé farið eftir því og þær upplýsingar yfirfærðar á Reykjavík 

má fá hugmynd um stærð hjólaleigukerfis og fjölda hjóla innan hugsanlegs kerfis í 

borginni. 
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Sé miðað við að Reykvíkingar séu 119.764 (Hagstofa Íslands, 2013) myndi það þýða að  

hjólaleigukerfi í Reykjavík þyrfti 173 hjól sé tekið tillit meðaltals fjölda hjóla á hverja 

10.000 íbúa (Büttner, o.fl., 2011). Sé miðað við meðaltals fjölda hjóla í kerfum í litlum 

borgum þá þyrfti Reykjavík kerfi með 168 hjólum til útleigu. Sá munur er óverulegur, en 

samkvæmt því  má gera ráð fyrir því að Reykjavík þyrfti hjólaleigukerfi með um 168-173 

hjólum til leigu. Hér er um að ræða ansi stórt kerfi. 

Sé fjöldi leigustöðva skoðaður út frá niðurstöðum OBIS (Büttner, o.fl., 2011) þá má gera 

ráð fyrir því að hjólaleigukerfi í Reykjavík þyrfti að samanstanda af 16 - 22 stöðvum 

víðsvegar um borgina. Fjöldi stæða á hverri stöð ætti út frá því að vera á bilinu 22 stæði 

fyrir hverja stöð miðað við 16 stöðva kerfi fyrir Reykjavík. En sé miðað við 22 stöðvar ætti 

hjólaleigukerfi í Reykjavík að hafa að meðaltali 14 stæði á hverri stöð (Büttner, o.fl., 

2011). 

Staðsetning stöðva, er samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar, mjög mikilvæg þegar 

kemur að mögulegri notkun þeirra á kerfinu (Tafla 20). Hjólaleigustöðvar staðsettar við 

sundlaugar, strætisvagnastöðvar og almenningsgarða/opin græn svæði virðast vera 

vinsælar meðal þátttakenda, en 60-70% þeirra telja sig koma frekar til með að nýta sér 

kerfið séu stöðvarnar staðsettar á slíkum stöðum.   

Það er athyglisvert að skoða niðurstöðurnar varðandi hjólaleigustöðvar staðsettar við 

strætisvagnastöðvar (Tafla 23) (66% þátttakenda telja sig mögulega munu nota kerfið séu 

stöðvar staðsettar þar) og bera þær saman við niðurstöðurnar við svörum þátttakenda um 

hvernig þeir myndu nota kerfið (Tafla 20) þar sem einungis 29% sögðust munu nota kerfið 

til að komast til og frá biðstöðvum strætisvagna. 

Það má ef til vill túlka á þann hátt að væntanlegir notendur kerfisins sjái sig ekki nota það 

til að komast frá biðstöðvum strætó og til þess að klára erindagjörðir sínar heldur að þeir 

myndu vilja vita af stöðvunum á fyrirfram ákveðnum staðsetningum, eins og t.d. 

biðstöðvum strætó, þar sem auðvelt sé að finna þær og þar af leiðandi nálgast 

hjólaleigukerfið þegar hentar.  

Af þeim staðsetningum sem þátttakendur skráðu inn sjálfir við spurningu 24, báru 

menntastofnanir, samgöngupunktar (s.s. Hlemmur, lækjartorg, ártún osfrv.) og fjölfarin 

svæði af öðrum stöðum. Á Mynd 7 kemur fram hvernig þær staðsetningar sem 

þátttakendur nefndu röðuðust á svæðið innan Reykjavíkur vestan Elliðaáa 
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Mynd 7. Þær staðsetingar sem þátttakendur vildu helst sjá hjólaleigustöðvar innan 

Reykjavíkur, liturinn gefur til kynna hversu margir þátttakendur eru á bakvið 

hverja stöð 

Ef litið er á myndina má sjá að mesti þéttleiki staðsetninganna er innan miðborgarsvæðis 

Reykjavíkur. Eftirfarandi staðsetningar utan hins eiginlega miðborgarsvæðis Reykjavíkur 

voru nefndar 50 sinnum eða oftar: 

 Skeifan 

 Kringlan 

 Laugardalur 

 Laugardalslaug 

 Háskólinn í Reykjavík 

 Perlan/Öskjuhlíð 

Ef litið er nánar á þær staðsetningar sem þátttakendur nefndu 50 sinnum eða oftar fyrir 

leigustöðvar hjólaleigukerfis í Reykjavík (Mynd 8) má sjá að þær staðsetningar sem flestir 

þátttakendur vildu sjá eru staðsettar á miðborgarsvæði Reykjavíkur við samgögnupunkta, 

stóra vinnustaði og kennileiti. Eftirfarandi staðsetningar innan miðbæjarsvæðis 

Reykjavíkur voru nefndar 50 sinnum eða oftar:  

 Háskóli Íslands 

 Lækjartorg 

 Laugavegur 

 Skólavörðuholt 

 BSÍ 

 Landsspítalinn 

 Hlemmur 
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Það er athyglisvert en kemur ef til vill ekki á óvart að þessar staðsetningar eru flestar 

staðsettar þar sem umferð fólks er töluverð, þar sem bæði er um að ræða fjölmenna 

vinnustaði eins og Háskóla Íslands og Landspítalann, eða fjölmennar biðstöðvar Strætó, 

eins og t.d. Hlemm og Lækjartorg. Einnig eru staðsetningar þar á meðal sem gætu 

auðveldlega höfðað jafnt til ferðamanna og annara borgarbúa, til dæmis eru það 

Laugavegur og  Skólavörðuholt auk þess sem staðsetning hjólaleigustöðva við 

samgöngupunkta líkt og Hlemm og Lækjartorg gæti ýtt undir notkun ferðamanna bæði á 

hjólaleigukerfinu og Strætó BS. 

 

 

Mynd 8. Óska staðsetningar þátttakenda innan miðbæjarsvæðis, lita munurinn á 

stöðvunum ákvarðast af því hversu oft staðsetningin var nefnd af þátttakendum. 

Ef þær staðsetningar sem voru nefndar 50 sinnum eða oftar eru skoðaðar sérstaklega þá 

sést að þéttleikinn á dreifingu stöðvanna er töluverður. Mynd 9 sýnir þær staðsetningar 

ásamt 500 m radíusi. 
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Mynd 9. Þær staðsetningar sem voru nefndar oftar en 50 sinnum sem staðsetningar 

sem þátttakendur vildu helst sjá hjólaleigukerfi staðsett á. Guli liturinn táknar 500 

metra radíus út frá hverri staðsetningu. 

Eins og kemur fram á Mynd 9 mynda þær 7 staðsetningar innan miðbæjarsvæðis 

Reykjavíkur nokkurs konar net innan svæðisins.  Helst „vantar“ stöð milli stöðvana við 

Háskóla Íslands og Lækjartorgs og hins vegar bilið á milli stöðva milli Landspítala og 

Hlemms.  

Á Mynd 10 kemur fram að vinsælustu stöðvar sem þátttakendur nefndu í rannsókninni 

standa í nálægð við biðstöðvar Strætó BS. Í kafla 2 kom fram að mest notuðu 

leigustaðsetningar innan Vélib kerfisins í París eru í innan við 175 m fjarlægð frá 

biðstöðvum annara almenningssamgangna (Nair o.fl., 2012). Þar kom einnig fram að 54% 

notenda Capital Bikeshare kerfisins í Washington hófu eða enduðu ferðir sýnar á 

leigustöðvum sem voru staðsettar við biðstöðvar annara almenningssamgangna (LDA 

Consulting, 2013).  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að 29% þátttakenda í henni sögðust munu 

koma til með að nota kerfið til þess að komast á milli biðstöðva strætó og áfangastaðar og 

66% sögðust vera líklegri til þess að nota kerfið ef að stöðvar þess væru staðsettar við 

strætisvagnastöðvar. Það er því áhugavert að skoða vinsælustu staðsetningar þátttakenda 

með það að leiðarljósi að þar sem hjólaleigustöðvar standa nærri biðstöðvum annara 

almenningssamgangna vinna kerfin í raun saman og hvetja til notkunnar hvort á öðru 

(Grünig & Marcellino, 2009). Því er vel mögulegt að hjólaleigukerfi geta því nýst sem 

viðbót við fyrirliggjandi almenningssamgöngur í borg og stækkað starfssvæði þeirra á þann 

hátt að hjólin nýtast sem farartæki við upphaf og enda ferðar innan almenningssamgöngu 

kerfisins (Gleason & Miskimins, 2012). En það er samt sem áður ómögulegt að segja hvort 

það geti orðið raunin í Reykjavík þar sem engin reynsla af slíku kerfi er til staðar til 

samanburðar. 
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Mynd 10. Staðsetningar sem þátttakendur nefndu 50 sinnum eða oftar, á myndinni 

eru biðstöðvar Strætó bs. í miðborginni og 200 m radíus frá staðsetningu. 

 

Mögulegur stofn- og rekstrarkostnaður hjólaleigukerfis í Reykjavík 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að flestir þátttakendur töldu að hjólaleigukerfi í 

Reykjavík ætti að vera rekið á tekjum frá notendum (72%) en fæstir töldu það vænlegt að 

kerfið yrði kostað af fyrirtækjum (35%). Nokkuð jafnt hlutfall var á milli þeirra sem vildu 

að kerfið yrði rekið af auglýsingatekjum (63%) eða í samstarfi borgaryfirvalda og 

fyrirtækja (61%). Rúmlega helmingur sá fyrir sér að kerfið yrði rekið af borgaryfirvöldum 

(56%). Þessar niðurstöður gefa til kynna að þátttakendur kannanarinnar sjái frekar fyrir sér 

að rekstur á hjólaleigukerfi í Reykjavík ætti helst að vera kostaður af notendum, 

auglýsingatekjum og samvinnu borgaryfirvalda og fyrirtækja. Það er í takt við það sem 

þekkist víðsvegar erlendis (Gauthier, o.fl., 2013) og kemur því í raun ekki sérlega á óvart 

að þátttakendum þyki það fýsilegri kostur en t.d. ef að hjólaleigukerfi í Reykjavík yrði 

rekið beint úr borgarsjóði. Það má þó setja spurningamerki við skilning þátttakenda á 

spurningunum og framsetningu þeirra í listanum en engar útskýringar á rekstri 

hjólaleigukerfa voru í spurningalistanum. 

Gögn um sundurliðaðan kostnað á einstökum þáttum á uppsetningu og rekstri 

hjólaleigukerfis voru ófáanleg en þó var ákveðið að setja fram þær upplýsingar sem 

fengust svo hægt væri að fá tilfinningu fyrir þeim stofn- og rekstrarkostnaði sem 

hjólaleigukerfi í Reykjavík gæti haft í för með sér. Þó má gera ráð fyrir því að hann verði á 

svipuði reiki og tekið var fram í niðurstöðum, sem er 340.000,- kr. - 563.000,- kr. 

Stofnkostnaður á mánuði fyrir hvert hjól í kerfinu og rekstrarkostnaður fyrir hvert stæði 

innan kerfis væri um 10.000,- kr - 13.500,- kr á mánuði. Þessar kostnaðartölur má svo leika 

sér með í útreikningum á mismunandi stærðum á stöðvum. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á breytilegan greiðsluvilja þátttakenda 

(áhugasamra einstaklinga um hjólaleigukerfi) í garð mismunandi áskriftarlengda innan 

kerfis ef það væri til staðar í borginni. Sá greiðsluvilji er sambærilegur þeim upphæðum 

sem tíðkast í hjólaleigukerfum erlendis en þó er alltaf sú hætta fyrir hendi að fólk segi eitt í 

spurningakönnun en meini annað þegar á hólminn er komið. 

5.1 Ávinningur rannsóknar og frekari 

þekkingarleit 

Helstu kostir rannsóknarinnar eru þeir að með henni skýrist í raun hvað hjólaleigukerfi er, 

hvernig þau virka og hvernig þau hafa og geta stuðlað að fjölbreyttari ferðavenjum innan 

borga og einnig ýtt undir hjólreiðar á þeim svæðum þar sem þeim hefur verið komið fyrir 

á. Rannsóknin mun að öllum líkindum koma til með að nýtast vel þeim sem hafa áhuga á 

að kynna sér hjólaleigukerfi og starfsemi þeirra, hvort sem það er vegna uppsetningar á 

slíku kerfi eða vegna einskærs áhuga á málaflokknum. 

Aldrei áður svo vitað sé hefur verið framkvæmd sambærileg rannsókn sem kannar 

aðstæður og áhuga á uppsetningu hjólaleigukerfis í Reykjavík svo nýmæli hennar er 

töluvert. Umtalsverður áhugi virðist vera til staðar bæði hjá íbúum borgarinnar og 

yfirvöldum til að minnsta kosti kanna möguleikan á uppsetningu hjólaleigukerfis í borginni 

og mun þessi rannsókn koma til með að styðja við þá rannsóknarvinnu sem yfirvöld eða 

áhugasamir rekstraraðilar þurfa að ráðast í ef þau ætla sér að fylgja málinu alla leið. 

Niðurstöðurnar sýna ekki endilega að umtalsverð eftirspurn sé eftir hjólaleigukerfi í 

Reykjavík. Þátttakendur virðast fyrirfram áhugasamir um  slík kerfi, því er skynsamlegra 

að skoða allan hópinn sem áhugasama einstaklinga og túlka niðurstöðurnar sem 

vísbendingu um afstöðu áhugasamra væntanlegra notenda til hjólaleigukerfis í Reykjavík. 

Því sem var helst ekki svarað í rannsókninni er hversu mikil eftirspurnin sé eftir slíku kerfi 

og hver vilji almennings til notkunar á kerfinu sé í raun ef það væri til staðar. Það kemur 

bæði til vegna þess að framkvæmd spurningakannana var ekki nógu víðtæk og vegna 

þátttöku fyrirfram áhugasamra þátttakenda en á hinn bóginn þá er aldrei hægt að slá því 

föstu að þó fólk segi eitt í spurningalista þá getur það meint eða gert annað. Spurningum 

varðandi kostnað var ekki nægjanlega vel svarað þó umfjöllun og niðurstöður gefi ágætis 

hugmynd um stofn- og rekstarakostnað hjólaleigukerfa í grunninn, enda var sú greining 

sett fram til glöggvunar og hugmyndavakningar. Varðandi aðstæður í Reykjavík þá snerti 

rannsóknin á ýmsum flötum innan þeirrar spurningar en kafaði ekki djúpt í aðstæðurnar. Ef 

raunverulegur áhugi á uppsetningu slíks kerfis er fyrir hendi þyrfti að afmarka starfssvæði 

af kostgæfni að undangengnum ýtarlegri greiningum. 

Að setja upp hjólaleigukerfi í borg er nokkuð stór og afdrifarík aðgerð sem gæti reynst 

tvíeggjað sverð, bæði fyrir rekstraraðila og einnig yfirvöld eftir því hver aðkoma þeirra að 

verkefninu væri. Það er hægt að sjá fyrir sér að ef ráðist yrði í uppsetningu á slíku kerfi í 

Reykjavík þá eru fjölmörg atriði sem þyrfti að kanna betur sem þessi rannsókn tók ekki á í 

öllum eða megin dráttum. Í raun eru nokkur skref sem mætti sjá fyrir sér að yrðu tekin í 

framhaldi rannsóknarinnar. 
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 Fara í nákvæmari rannsókn á staðsetningum hjólaleigukerfa 

 Túlka spurningalista rannsóknarinnar enn frekar og vinna með við frekari 

rannsóknir 

 Framkvæma styttri könnun sem væri til dæmis dreift til tilviljanakennds meðal 

úrtaks innan borgarinnar og myndi spyrja markvissari spurninga varðandi áhuga 

almennings 

 Rannsaka skipulagsbreytingar í kjölfar ákvörðunar um hjólaleigukerfi 

 Kanna hvort grundvöllur væri fyrir því að samþætta Strætó við kerfið ef það yrði til 

staðar 

 Yfirvöld/rekstraraðilar gætu hafið markvissar viðræður við framleiðendur og 

rekstraraðila hjólaleigukerfa svo hægt sé að leita tilboða og fá endanlegar 

kostnaðartölur 

 Kanna í þaula hvaða viðskiptalíkan myndi henta best fyrir Reykjavík 

5.2 Er grundvöllur fyrir hjólaleigukerfi í 

Reykjavík?  

Miðað við það sem kom fram í rannsókninni er Reykjavík í grunninn jafn hentug og hver 

önnur borg til þess að setja upp hjólaleigukerfi.  Ef ekki er horft til fleiri þátta en að í 

borginni búi fólk, þar sé töluverður fjöldi ferðamanna og í henni eru samgöngumannvirki 

sem að hluta til henta vel til hjólreiða þá virðist borgin ákjósanleg til uppsetningar á slíku 

kerfi. Aðrir þættir spila einnig inn í afkomu hjólaleigukerfa í borgum. Samgöngumenning, 

veðurfar, þéttleiki stöðva, þéttleiki byggðar, opnunartímar, áhugi almennings, fjöldi 

ferðamanna, starfstímabil, þjónusta við notendur, gæði hjóla og stöðva, verðlag og rekstur 

ásamt fleiri þáttum skipa stóran sess um afkomu hjólaleigukerfa.  

Tilgangur hjólaleigukefis í borg skiptir einnig máli. Þeir sem munu koma til með að setja 

upp slíkt kerfi í borginni verða að spyrja sig eftirfarandi spurninga: er kerfið rekið í 

hagnaðarskyni eingöngu? Er kerfið hugsað sem samgöngubót? Á kerfið að vera til staðar 

af því að það er í tísku? Er einhver grundvöllur fyrir hjólaleigukerfi í borginni yfirhöfuð? 

Tilgangur hjólaleigukerfis í Reykjavík - hvernig kerfi ? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna töluverðan áhuga fyrir uppsetningu hjólaleigukerfis í 

Reykjavík. En hafa ber í huga að kannananir segja í raun aðeins hálfa söguna. 

Ef hjólaleigukerfi er starfrækt sem raunhæfur kostur í samgöngum innan borgarinnar, hefur 

komið fram í þessari rannsókn að leigustöðvarnar yrðu að vera staðsettar þétt og 

starfssvæðið að ná yfir stórt svæði. Ef kerfið er helst hugsað til þess að þjóna ferðamönnum 

og ferðum þeirra, væri ef til vill nóg að hafa kerfið smátt í sniðum og stöðvar við helstu 

áfangastaði ferðamanna. En ef kerfið er hugsað sem alsherjar samgöngumöguleiki þyrfti 

það að byggjast upp á þéttriðnu neti leigustöðva víðsvegar um borgina. Það má einnig leiða 

hugann að því hvort hjólaleigukerfi í Reykjavík gæti nýst til þess að efla þjónustu 

strætisvagna borgarinnar. Þá myndu kerfin ef til vill styrkja þjónustu hvors annars og veita 
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lausn á síðustu metra vandamálinu eins og raunin hefur verið víða. En það leiðir af sér 

vangaveltur um hvort strætisvagnakerfið í borginni sé hentugt til að geta starfað með 

hjólaleigukerfi. Líklegast er erfitt að gera sér fyllilega grein fyrir því nema ef 

hjólaleigukerfi væri starfrækt í borginni. 

Hentugast væri að byrja innsetningu kerfisins smátt, ef til vill með 5-7 stöðvum við helstu 

samgöngupunkta og áfangastaði ferðamanna. Ef það kerfi gengi vel þá væri vel hægt að 

fjölga stöðvum og hjólum á milli ára. Þá væri hægt að fá notendur og íbúa til þess að koma 

fram með tillögur að hentugum staðsetningum fyrir stækkunarferlið. Þannig gætu yfirvöld 

og/eða rekstraraðilar kerfisins haft íbúa og notendur í liði með sér og komið í veg fyrir eða 

minnkað hættuna af óþarfa hagsmuna árekstrum sem gætu skapast við slíka ákvarðanatöku. 

Sá möguleiki er jafnvel fyrir hendi að byrja enn smærra, jafnvel einungis með 2-3 stöðvum 

í miðborg Reykjavíkur. Staðsetningarnar gætu þá verið t.d. Hlemmur og Lækjartorg, og 

jafnvel ein stöð á miðjum Laugavegi, Skólavörðustíg, Granda eða Hverfisgötu. Með því 

mætti kanna hvernig íbúar og gestir borgarinnar tækju slíku kerfi. En á hinn bóginn gæti 

svo smátt kerfi sem byggir á fáum staðsetningum fallið um sjálft sig vegna smæðar sinnar. 

Það kom fram í umfjöllun í kafla 2. að smæð kerfa gæti orsakað fall þeirra, en það er 

augljóslega vegna þess að um of fáar staðsetningar til þess að skila af sér og leigja hjól er 

að ræða og því verður grundvöllur á notkun á kerfinu til eiginlegra samgangna annarra en 

skemmtiferða og einstaka erindagjörða afar veikur. Fáir munu t.d. að öllum líkindum hafa 

fyrir því að kaupa sér árs/tímabils aðgang í slíku kerfi. 

En með því að byrja smátt mætti einnig sjá fyrir sér að íbúar borgarinnar fengju þannig 

tækifæri til þess að kynnast kerfinu, hvernig það virkar og hvort það myndi henta þeim ef 

staðsetningar þess væru fleiri. Þannig mætti auðveldlega kanna grundvöll fyrir stækkun 

kerfisins í samráði við væntanlega notendur. 

Í tilfelli Reykjavíkur má einnig sjá fyrir sér að strætisvagnakerfið og hjólaleigukerfi sem 

komið yrði á fót gætu notast við sama eða svipaðan notendahóp en til þess að liðka fyrir 

því samstarfi og gera bæði kerfi aðgengileg fyrir báða notendahópa má sjá fyrir sér 

einhverskonar greiðslukerfi sem að gengi í bæði hjóla- og strætisvagnakerfið (Gleason & 

Miskimins, 2012).  

Ef hjólaleigukerfi yrði sett upp í miðbæ Reykjavíkur mun það ná yfir lítið afmarkað svæði 

innan borgarinnar og því er ekki hægt að búast við því að kerfið muni valda 

straumhvörfum í ferðavenjum íbúa borgarinnar. En einnig skal taka það með í reikninginn 

að það væri að öllum líkindum óraunhæft að hafa hjólaleigukerfi í Reykjavík svo stórt að 

stöðvar þess væru staðsettar í úthverfum eða á stöðum langt frá miðbæjarsvæðinu. 

Hjólaleigukerfi í Reykjavík mun aldrei koma í stað allra ferða sem farnar eru á einkabílum. 

Þar sem að um lítið kerfi er að ræða sem nær yfir einungis brot af borginni er við því að 

búast að þeir íbúar borgarinnar sem kæmu til með að nota kerfið gerðu það fyrirvaralaust 

fyrir óundirbúnar ferðir innan kerfisins. Einhver hluti borgarbúa myndi einnig hafa 

ársaðgang að kerfinu en það er ekki þar með sagt að sá hinn sami muni nota kerfið 

eingöngu sem sinn aðal ferðamáta; Tíðar ferðir borgarbúa myndu ráðast af þéttleika og 

staðsetningum leigustöðva kerfisins svo hægt væri að nota kerfið í ferðum til og frá vinnu, 

skóla og annara erindagjörða. Rekstraraðilar hjólaleigukerfis í Reykjavík þyrftu að gera 

grein fyrir því fyrir hvaða markhóp og hverskonar notkun kerfið væri sett upp fyrir.  
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni kom fram að aðstæður í Reykjavík eru ágætar til uppsetningar á 

hjólaleigukerfi í borginni. Þó eru nokkur atriði sem þyrfti að hafa í huga áður en til 

uppsetningar kæmi. Þar vega verðurfar, starfssvæði og innviðir til hjólreiða þyngst. Að 

öllum líkindum mun starfstímabil hjólaleigukerfis í Reykjavík einskorðast við hluta úr ári 

vegna veðurfars. Áhugi stjórnvalda og almennings skiptir einnig verulegu máli.  

Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós í hvaða tilgangi væntanlegir notendur teldu sig koma 

til með að nota kerfið og hvaða staðsetningar leigustöðva myndu auka líkur þeirra til 

notkunar. Mikill meirihluti þátttakenda í könnuninni sýndi vilja til þess að greiða gjald 

fyrir þjónustuna.  

Þegar litið er til mögulegrar stærðar kerfis í Reykjavík og hugsanlegra staðsetninga 

leigustöðva kom fram að staðsetningar leigustöðva ættu helst að vera í grennd við 

biðstöðvar annara almenningsamgangna, þar sem töluverður fjöldi fólks fer um á hverjum 

degi, þar sem byggð er þétt og býður uppá fjölbreytta áfangastaði. Í rannsókninni kom fram 

að hægt sé að áætla stærð kerfis eftir fjölda íbúa, en það á ef til vill betur við þar sem 

þéttleiki borga er meiri en í Reykjavík. Í spurningakönnuninni sem fjallað var um í 

rannsókninni kom fram að þátttakendur nefndu helst staðsetningar innan og við 

miðbæjarsvæði Reykjavíkur sem ákjósanlegar staðsetningar fyrir hjólaleigustöðvar. Það 

kemur ekki sérlega á óvart því þar er umferð fólks töluverð, fjölbreyttir áfangastaðir, fjöldi 

ferðamanna og hátt hlutfall íbúa á hvern m
2 

. Að öllum líkindum væri ákjósanlegst að setja 

upp hjólaleigukerfi innan þess svæðis. Kerfið gæti verið smátt í sniðum í upphafi en vaxið 

með tímanum ef notkun á því sýndi fram á grundvöll til þess. 

Sá kostnaður sem var tekin fram í rannsókninni var leyft að fljóta með til glöggvunar á 

mögulegum kostnaði við uppsetningu og rekstur á hjólaleigukerfi í borginni. Hann gefur 

einhverja mynd af þeim kostnaði sem gæti orðið í Reykjavík án þess þó að hann sé tekinn 

of alvarlega. Gögn um nákvæman kostnað voru illfáanleg og um er að ræða upphæðir sem 

innihalda marga þætti sem eru óljósir varðandi kostnað og eru teknir inn í þessa rannsókn 

sem mögulegar upphæðir úr öðrum rannsóknum. Við rekstur á hjólaleigukerfi í Reykjavík 

þyrfti líka að gera ráð fyrir kostnaði við niðurtöku og uppsetningu kerfis á hverju ári vegna 

árstíðabundinnar starfsemi.  

Rannsóknin getur nýst þeim sem hafa áhuga á að kanna uppsetningu á hjólaleigukerfi í 

Reykjavík, hún snertir á fjölmörgum þáttum varðandi efnið og opnar umræðu. Þær 

niðurstöður sem fengust úr spurningalista rannsóknarinnar er hægt að túlka enn frekar og 

vinna með við frekari rannsóknir. Þær sýna hvernig áhugasamir einstaklingar um 

hjólaleigukerfi sjá fyrir sér sína notkun á kerfi í Reykjavík og geta vonandi gagnast í 

ferkari rannsóknir. 
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Viðauki A 

Kæri þátttakandi, 

 

Eftirfarandi spurningakönnun er hluti af meistaraverkefni í Umhverfis- og Auðlindafræði 

við Háskóla Íslands sem fjallar um mögulega innsetningu hjólaleigukerfis innan 

Reykjavíkur.  

 

Hjólaleigukerfi samanstendur af neti hjólaleigustöðva þar sem hægt er að leigja sér hjól til 

skemmri eða lengri tíma og skila svo hjólinu á sömu eða annari stöð. Notandinn getur 

ýmist verið skráður í árs-, mánaðar- eða dagsáskrift að kerfinu.  Könnunin gengur út á að 

kanna vilja og áhuga almennings til innsetningar á hjólaleigukerfi innan Reykjavíkur. 

Spurningarnar í könnuninni eru til þess fallnar að kanna vilja og áhuga almennings í garð 

fyrrnefndra kerfa auk þess sem spurt er um ferðavenjur og greiðsluvilja þáttakenda til 

kerfisins.  

 

Ábyrgðarmaður: Daði Hall 

hægt er að hafa samband við ábyrgðarmann í tölvupósti: dah23@hi.is 

Leiðbeinendur: Brynhildur Davíðsdóttir og Guðmundur Freyr Úlfarsson 

 

1. Kyn? 

Karl  

Kona  

 

2. Aldur? ----Opið fyrir allan aldur 18 ára og yfir----- 

 

3. Merktu við það sem á best við þig. 

Í námi Heimavinnandi Úti vinnandi Sjálfstætt 
starfandi 

Er ekki í 
vinnu/skóla 
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4. 

Lögheimili 

 

Póstnúmer 

 

5. Er með bílpróf  

Já  Nei 

  

 

6. Fjöldi bíla á heimili 

Enginn 
bíll 

1 2 3 fleiri 

     

 

7. hversu oft tekur þú strætó  í viku? 

-----opið---- 

 

Hversu oft tekurðu strætó í mánuði? 

-----opið----- 

 

8.  Áttu eða hefurðu aðgang að hjóli? 

 

Já - ég á hjól Ég hef aðgang að hjóli Nei -  á ekki hjól og hef ekki aðgang 
að hjóli 
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9. Hversu vel á eftirfarandi við um þig og hjólreiðar? 

Hjóla allt árið Hjóla alltaf 
þegar veður 
leyfir 

Á sumrin 
með 
fjölskyldu/
vinum  

 

Hjóla aðeins 
hluta úr ári 

Hjóla aldrei 

     

 

10. Hvers vegna hjólar þú yfirleitt?  

Hjóla aldrei Til 
heilsubótar 

Til og frá 
vinnu/ skóla 

Til þess að 
sinna 
erindum 

Til 
skemmtunar 

     

 

11. Hefðir þú áhuga á að geta hjólað meira í Reykjavík? 

já Nei 

  

 

12.Hver er lengsta vegalengd sem þú ert tilbúin/nn til þess að hjóla í einni ferð reglulega? 

0-2 km 2-3 km 3-5 km 5- 10 km 10 km eða 
meira 

     

 

13.Merktu í viðeigandi reiti með hvaða hætti þú ferðast að jafnaði milli heimilis og vinnu. 

 5-7 sinnum 
eða oftar í 
viku 

4 sinnum 
í viku 

3 sinnum í 
viku 

1-2 sinnum 
í viku  

Aldrei 
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Fótgangandi      

Á Hjóli      

með strætó      

Í bíl sem bílstjóri       

Sem farþegi í bíl      

Annað      

 

14. Merktu í viðeigandi reiti með hvaða hætti þú ferðast að jafnaði milli heimilis og skóla. 

 5-7 sinnum 
eða oftar í 
viku 

4 sinnum 
í viku 

3 sinnum í 
viku 

1-2 sinnum 
í viku  

Aldrei 

 

Fótgangandi      

Á Hjóli      

með strætó      

Í bíl sem bílstjóri       

Sem farþegi í bíl      

Annað      

 

 

 

 

15. Merktu í viðeigandi reiti með hvaða hætti þú ferðast í erindagjörðum í frítíma þínum. 

 5-7 sinnum 
eða oftar í 
viku 

4 sinnum 
í viku 

3 sinnum í 
viku 

1-2 sinnum 
í viku  

Aldrei 

 

Fótgangandi      

Á Hjóli      
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með strætó      

Í bíl sem bílstjóri       

Sem farþegi í bíl      

Annað      

 

16. Ég myndi vilja sjá rekstur hjólaleigukerfis í Reykjavík verða að veruleika 

Já Nei Veit ekki/ óákveðin/nn Er alveg 
sama 

Fer eftir rekstarformi og 
fjármögnun 

     

 

17. Hversu líklegt værir að þú gætir hugsað þér að nota hjólaleigu kerfi í Reykjavík ef 

þjónustan væri til staðar? 

Mjög líklegt  Nokkuð 
líklegt 

 Hvorki né  Nokkuð ólíklegt  Mjög 
ólíklegt 

 

 

 

18. Ef sjálfvirkt hjólaleigukerfi væri starfrækt í Reykjavík á staðsetningum sem henta mér, 

gæti ég hugsað mér að nota það:  

 

Daglega  

Vikulega  

Aðeins um helgar  

Mánaðarlega  

Aldrei  

Annað  
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19.Ef hjólaleigukerfi væri starfrækt í borginni, myndi ég nota kerfið……(merkið við allt 

sem við á): 

 Sem samgöngutæki á milli heimilis, vinnu, skóla og frístunda 

 Til Líkamsræktar 

 Til að útrétta 

 Í skemtiferðir með fjölskyldu/ vinum 

 Í verslunarferðir 

 Til að komast til og frá stoppistöðvum strætisvagna 

 Til að komast á fundi 

 Sem hluta af daglegum ferðavenjum  

 Veit ekki 

Annað ( útskýrið): 

 

20.Ef kerfið væri starfrækt myndi ég vera tilbúin að borga……( merkið inn upphæð): 

Fyrir 30 mín.   

Fyrir 60 mín.  

Fyrir 1 dag.  

Ársgjald  

Mánaðargjald  

Annað  

 

21. Ef kerfið væri starfrækt í Reykjavík biði það uppá daglega-, mánaðarlega- og ársáskrift. 

Hversu mikið værir þú reiðubúin/nn til að borga fyrir ársaðgang að kerfinu sem myndi gera 

þér kleift að nota hjól þegar þér hentaði í 30 mínútur í senn án kostnaðar að viðbættu vægu 

aukagjaldi fyrir hverja mínútu umfram 30 mínútur. 

20.000 -kr  15.000 -kr  10.000 -kr  5.000 – kr  2500 - kr  0- kr  Hef ekki 
áhuga 
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22. Ef verðið fyrir þjónustuna væri ásættanlegt, myndir þú  kjósa að hafa árs- mánaðarlega, 

eða daglega áskrift að kerfinu? 

 

Ársaðgang  Mánaðarlega  Dagsaðgang  Hef ekki áhuga  Annað  

 

23. Hjólaleigukerfi í Reykjavík ætti að vera fjármagnað af…..(merkið í allt sem við á): 

 Notendum 

 Borgaryfirvöldum 

 Kostað af fyrirtækjum- Rekið af hugsjónum 

 Auglýsinga tekjum 

 Samstarfi borgaryfirvalda og fyrirtækja 

Annað ( útskýrið………. 

 

24. Ég myndi vilja sjá hjólaleigustöðvar á eftirfarandi staðsetningum í borginni (Merktu í 

reitina): 

1. 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

 

25. Ef hjólaleigukerfi væru á eftirfarandi staðsetningum myndi ég vera líklegri til þess að 

nota þær ( merkið í allt sem við á): 

 Strætisvagna stöðvum 

 Bílastæðahúsum 

 Við gangstéttir 
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 Við stór opin bílastæði  

 Við stóra vinnustaði 

 Við Almenningsgarða og opin svæði 

 Við sundlaugar 

 Við skóla 

 Við ferðamannastaði innan Reykjavíkur 

 Hvergi innan borgarinnar 

 

26. Hversu líklegt telur þú að þeim skiptum sem þú kysir að ferðast um á hjóli myndi 

fjölga ef hjólaleigukerfi væri til staðar innan Reykjavíkur? 

Mjög líklegt  Nokkuð líklegt  Hvorki né  Nokkuð ólíklegt  Mjög ólíklegt  

 

27. Endilega bætið við athugasemdum …. 
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Viðauki B 

Í viðauka B gefur að líta spurningalista sem lagður var fyrir ferðamenn í 

upplýsingamiðstöð ferðamanna við Aðalstræti í Reykjavík.  

 

Dear participant, 

 

The following questionnaire is part of a masters thesis in Environmental and Natural 

resource science at the University of Iceland, the thesis discusses the possible installation 

of bikesharing system in downtown Reykjavik.  

Bikesharing systems consists of a network of bicycle rental racks where you can rent a 

bike for a shorter or longer period of time  and then return the bike to the same or another 

rack. The user can either be registered in a yearly, monthly or dayly subscription to the 

system. The survey goes out to explore if visitors in Reykjavík would consider using the 

system . The questions in the survey are designed to examine the willingness to pay and 

the interest towards the use of bike sharing systems in Reykjavík city center. 

 

Guarantor: Daði Hall 

You can contact the guarantor by email: dah23@hi.is 

Supervisors: Brynhildur Davíðsdóttir and Guðmundur Freyr Úlfarsson 

 

1. Gender ? 

 Male 

 Female 

 

2. Age ? 

 

 

3. Country ? 

 

 

4. Length of stay in Iceland ? 
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5. Length of stay in Reykjavik ? 

 

 

6. Are you familiar with bicycle sharing system and how they work? 

 Yes 

 No 

 

7. How likely do you think you would use bikesharing system if it were present in 
Reykjavik city center? 

(please check one box) 

 Very unlikely 

 Somewhat unlikely 

 Neither likely nor unlikely 

 Somewhat likely 

 Very likely 

Please turn page 

 

8. How much are you willing to pay for the following subscription options within the 

system: 

(please fill in an amount in each field) 

One-day subscription   

Three-day subscription  

Five days subscription  

Weekly subscription  

Other:  

 

9. If the first half hour is free within the system, how much are you willing to pay for 

the following hours excess free first half hour? 
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(please enter an amount in the fields) 

 

One hour  

Two Hours  

Three Hours  

Four hours  

Five Hours  

 

 

Thanks for your participation 
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Viðauki C 

Athugasemdir þátttakanda við svar möguleikan Annað í spurningum 18, 19, 22, 23 og 

Athugasemdir í lok spurningalista. 

Spurning 18. 

[Annað] Ef sjálfvirkt hjólaleigukerfi væri starfrækt í Reykjavík á staðsetningum sem henta mér, 
gæti ég hugsað mér að nota það: 

1. Nálægt strætóstöðvum 

2. fer eftir aðstæðum 

3. tilfallandi 

4. fyrir gesti mína 

5. Finnst líklegra að ég væri á eigin hjólum 

6. 1-3 á ári 

7. Ef hjólið mitt væri annarsstaðar eða í ólagi 

8. Þegar mér hentar 

9. Á hjól 
10. Þegar ég færi niður í bæ (annað hvort í strætó eða akandi) þá myndi ég nota leiguhjól 

til að þvælast þar 

11. Ef hjólið mitt bilar eða ef ég fæ gesti sem gætu nýtt sér það og hjólað með mér 

12. Eftir þörfum og veðri 

13. eigið hjól 

14. mitt eigið hjóll 

15. aðeins að sumri 

16. bara veit ekki 

17. A hjol í miðbænum 

18. Þegar Veður leyfir 

19. skoðast ef að það kæmi til 

20. Eftir þörf 

21. Stundum 

22. myndi samt nota eigin hjólakost mest 

23. Vetrartímann ef það er vel útbúið 

24. Stundum 

25. Einu sinni á ári 

26. Ég nota hjólið mitt en finnst að þetta ætti að vera málið. 

27. Myndi prufa og sjá hvernig þetta myndi virka og hvort þetta myndi hennta mér 

28. Stundum 

29. Óreglulega 

30. annað slagið 

31. Kannski 

32. veit ekki hve oft 

33. hugsanlega í einhverjum undantekningartilfellum, t.d. þegar hjólið mitt er bilað 

34. 5 sinnum á ári : Með gestum sem koma í heimsókn , samstarfsmönnum 

35. Ég á nokkur hjól, hef búið erlendis þar sem svona kerfi eru til og mæli með þeim. 

36. Eftir hentugleika, þar sem ég á hjól. 

37. Eftir þörfum 

38. Tilfallandi þegar ég þarf á því að halda 

39. til skemmtunar/afþreying 

40. Á sumrin 

41. hjóla frekar á mínum reiðhjólum, kannski á leiguhjóli í neyð 
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42. þegar það hentaði 

43. Ef mjög ódýrt þá vikulega 

44. Veit ekki, þarf að kynna nánar 

45. endrum og eins 

46. Á sumrin 

47. Ef hjól/bíll bilar eða v/fundar 

48. Veit það ekki 

49. annars lagið 

50. T.d. eftir að strætó hættir að ganga 

51. þegar hentar 

52. Ferðast á mínu eigin hjóli, veit ekki hvort ég þyrfti að leigja hjól 

53. Eftir þörfum 

54. Erfitt með að segja til um það 

55. stöku sinnum 

56. Stundum 

57. sjaldan 

58. 2-3 á ári 

59. eftir hentugleika 

60. á hjól 

61. Þegar ég heimsæki Reykjavík 

62. Tilfallandi 

63. Hugsanlega fyrir erlenda vini eða aðra sem ég vil hjóla með 

64. kannski á sumrin í örfá skipti 

65. Háð tómstundum 

66. Þegar ég er í Reykjavík 

67. Ef hjólið mitt væri bilað 

68. Þegar hjólið mitt glatast 

69. Mismunandi, gæti verið daglega en gæti líka verið mánðarlega 

70. af og til þegar veður er gott 

71. Ekki viss 

72. Aldrei, ég myndi nota mitt eigið hjól. 

73. fyrir gesti 

74. þegar það hentar 

75. þegar þess myndi þurfa 

76. yfir sumartímann/þegar veður leyfir 

77. Á hjól, þarf ekki að leigja 

78. Stöku sinnum yfir sumartímann 

79. Þegar hentar 

80. 1 - 2 á ári 

81. Ef ég væri án hjólsins míns, af einhverjum ástæuðm 

82. Ég á hjól svo það er óliklegt 

83. lítið 

84. e.t.v. 1-2 í mánuði 

85. Ég bý of langt frá vinnustað og skóla til að geta nýtt þetta í það 

86. Á sumrin 

87. Ef mitt eigið hjól væri í ólagi. 

88. Öðru hvoru 

89. Á djamminu 

90. þegar ég á hjól sem ég nota oft, þá myndi þetta ekki eiga við mig 

91. þegar ég sinni erindum í Reykjavík 

92. EFtir þörfum, þegar ég væri stödd í Rvk. 

93. Fer eftir staðsetningu og erindinu sem ég þarf að sinna 

94. 2-3 í mánuði 

95. Þegar ég myndi vildi skilja hjólið eftir heima 

96. Alla daga þegar ég er á íslandi 

97. eftir þörfum 
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Spurning 19. 

[Annað] Ef hjólaleigukerfi væri starfrækt í borginni, myndi ég nota kerfið... 

 

1. fyrir útlenda gesti mína 

2. Þegar veður leyfir 

3. Í neyð, í stað leigubíls 
4. Þar sem ég á eigið hjól myndi ég ekki nota það jafn mikið, en ef hjólið mitt t.d. bilaði 

myndi ég nota það daglega 

5. eftir bjór oþh 

6. svo að geta sinnt erendum og ferðast um borgina sem gestur 

7. Ef mitt hjól mundi bila. 

8. heimsóknir 

9. ef hjólið mitt er bilað! 

10. tilfallandi ef ég væri ekki á hjóli 

11. Til að redda mér í sérstökum aðstæðum 

12. Fara á milli starfstöðva í vinnunni (Landspítali) 

13. í neyð 

14. Á hjól fyrir, myndi ekki leigja 

15. Erfitt með að segja til um það, á hjól 

16. á hjól á ekki við mig. 

17. Þegar vinir/fjölskylda koma í heimsókn og fleiri hjól vantar 

18. Léttum sumardegi 

19. milli byggðarlaga 

20. fyrir gesti 

21. á hjól 

22. ég á hjól 

23. Innan miðbæjar Rvk 

24. með erlendu vinafólki sem er í heimsókn á Íslandi 
25. Til að komast á skemmtistaði og við aðstæður sem ég myndi ekki vilja/nenna að hjóla 

heim 

 

 

 

Spurning 22.  

[Annað] Ef verðið fyrir þjónustuna væri ásættanlegt, myndir þú  kjósa að hafa árs- 
mánaðarlega, eða daglega áskrift að kerfinu? 

 

1. eftir þörfum hverju sinni 

2. Alla valmöguleika 

3. 3-6 mán 

4. Gjald eftir notkun upp að leiguhámarki 

5. vikuaðgang, fínt fyrir ferðamenn 

6. Fer eftir verði og þjónustu 
7. Myndi vilja tengja þjónustuna við strætófarmiðann og þannig komast alla leið á 

áfangastað frá stoppistöðinni 

8. árstídabundid 

9. það færi eftir aðstæðum á þeim tíma. Í dag vinn ég í miðbæ Rvk. en er með 2 börn á 
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sitthvorum leikskólanum. Notkun mín í dag yrði því mjög takmörkuð. 

10. veit ekki 

11. mundi bara nota þetta á sumrin í góðu veðri 

12. Veit það ekki 

13. Veit ekki 

14. veit ekki 

15. 30 mínútur 

16. Borga fyrir hvert skipti, enga áskrift 

17. A 

18. Fer bara 2svar í borgina á ári 

19. veit ekki 

20. á eigið hjól 

21. eg myndi nota annað hvort dags eða ársaðgang 

22. Ekki áskrift, bara per ferð 

23. kannski kort með x ferðum eða eitthhvað 

24. VEIT EKKI 

25. já, færi eftir verði hvort það yrði árs-, mánaðarlegur eða dagsaðgangur 

26. mánaðaraðgang yfir sumartímann en frekar dagsaðgang á veturna 

27. að allt þetta væri í boði 

28. Hálfsárs frekar en árs. Veit ekki hvort ég myndi nota um hávetur. 

29. Barnahjól, mánaðaraðg. 

30. klippikort 

31. á hjól, svo á ekki alveg við mig 

32. Þetta væri fínt fyrir túrhesta 

33. 10 skipta kort, 30 mín í hvert skipti 

34. vikuaðgang 

  

Spurning 23. 

[Annað]  Hjólaleigukerfi í Reykjavík ætti að vera fjármagnað af…..: 

 1. Ef auglýsingatekjur af kerfinu á við auglýsingar á hjólunum og stöðvunum þá er ég 
alveg fylgjandi því 

2. Landlækni/lýðheilsstöð 

3. Samstarf við hin sveitarfélögin, þjónusta þau líka. 
4. Niðurgreitt af hinu opinbera (uppsetning), kostnaður við hjólin greiddur af 

notendagjöldum. Allt saman niðurgreitt eins og hægt er með auglýsingatekjum. 

5. olíufélögum 

6. Mengunarbótareglu ofl bíla/ bílastæði 

7. Samstarfi borgaryfirvalda, fyrirtækja og notenda 

8. Ferðamönnum og þá leiðaleiga í gegnum síma, ekki aðeins ársleiga 
9. Tel að fyrirtæki gætu borgað árgjald fyrir starfsfólk sitt, en tækju ekki þátt í fjármögnun 

kerfisins 

10. Má vera sambland af þessu öllu 

11. Umhverfis- og heilbrigðisráðuneyti 

12. Notendur og borgaryfirvöldum, hugsanlega eitthvað niðurgreitt 

13. Vegagerðinni 

14. mér er sama. Þessi könnun er um 1/4 of löng 

15. Gatnaframkvæmdum 

16. eigendum sem hafa arð af fjárfestingu sinni 
17. Fjármagnað af fyrirtækjum sem selja auglýsingar, stutt af borginni t.d. með eftirliti og 

viðhaldi aðstöðu en greitt af notendum 
18. olíufélögunum, sem skaðabótagjald fyrir mengun og verslun við pólítískt vafasöm ríki 

sem brjóta á mannréttindum svo sem Saudi Arabíu 
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19. Ekki rekið í hagnaðarskyni 

20. hugsanlega ríkinu til viðbótar 

21. Ef til vill hafa tryggingu frá notendum sem fæst endurgreitt við skil 
22. Að einhverju leiti af stjórnvöldum vegna þess að mér finnst að þeir eigi að styrkja leiðir 

sem minnka Co2 útblástur Íslendinga. 

  

 

Lokaspurning-bætið við athugasemdum 

 

1. Þú ert alveg frábær gaur :) 
2. Frábær hugmynd. Gaman ef hún gæti orðið að verkuleika. efast ekki um að fólk myndi 

nýta sér hana.  

3. Gangi ykkur vel :)  
4. Til að geta samnýtt strætó og hjólreiðar væri mjög æskilegt að koma fyrir hjólaleigum á 

stórum strætóstöðvum eins og gert er t.d. við brautarstöðvar erlendis. 
5. Hvergi var spurt um hvernig aðgengið sjálft væri, þ.e.a.s. í sambandi við skjól. Það 

virkar frekar fælandi að koma að veðruðum fararskjótum sem hanga lon og don úti. 
Hjólaleigustöðvar þurfa að vera yfirbyggðar (sturdy canopy) og í skjóli gegn veðri og 
vindum þó þær séu í raun úti. 

6. Flestir Reykvíkingar sem hjóla eiga hjól. Sé fyrir mér að viðskiptavinir yrðu einkum 
erlendir ferðamenn. 

7. Frábær hugmynd fyrir ferðamenn 
8. Ég á þó nokkur hjól og finnst ólíklegt að ég myndi taka leiguhjól framyfir þau. Annars fín 

pæling bara hentar ekki mér held ég.  
9. Það vantar alveg í þessa könnun að stækka skalana - ég myndi vilja nota kerfið á 

góðum dögum, sérstaklega yfir sumarið en ekki dags daglega yfir veturinn. því vantar 
t.d. einu sinni í mánuði 

10. Gott framtak. Gangi ykkur vel. 

11. Góð könnun, gerir mann spenntan fyrir þessu. 
12. Bý í Hafnarfirði en starfa í Reykjavík. Treysti mér ekki til að hjóla alla leið en myndi 

gjarnan vilja blanda saman strætó og hjóli. Það er sjaldnast pláss fyrir hjól í strætó svo 
að hjólaleigukerfi væri snilld! 

13. Myndi líklega ekki virka nema rétt væri að staðið í fyrstu tilraun og fáir myndu borga 
15000 kr. á ári t.d ef einungis bara miðborgin og aðal túristastaðir væri coveruð; tæpt 
samt að framkvæma þegar strætókerfið er jafn meingallað og það er núna; strætó er 
ofar á forgangslistanum nú þegar strætó er hættur að ganga um kl. 21 er einkabíllinn 
eini raunhæfi kosturinn fyrir fólk sem vill eiga sér líf utan vinnutíma 

14. Hjólaleigustöðvar eru hugsaðar sem viðbót við samgöngukerfið. Það algengt að fólk 
misskilji hvað felst í kerfinu. Það þarf að skoða hvað þetta kostar. 

15. Til að hjóla þarf maður að hafa hjálm, endurskinsvesti, hanska, vera í sæmilega liprum 
og hlýjum klæðnaði og þar sem þetta er í 99% tilfella heimavið, á sama stað og 
reiðhjólið, þá er fremur ólíklegt að annað hjól en mitt eigið yrði fyrir valinu, einfaldlega 
vegna þess að ég færi sjaldan út úr húsi með allan hjólabúnaðinn bara til að fara á bak 
reiðhjóli einhvers staðar annars staðar. Það gæti þó hugsast einstaka sinnum. 

16. gott mál...... 
17. En þá er ekki gert ráð fyrir að hjálmar fylgi! Ég myndi velta því fyrir mér, sem hluta af 

verkefninu, að maður er ekki alltaf með reiðhjólahjálm meðferðis. 

18. List vel á þetta en nota mitt eigið hjól! 
19. Það sem myndi hafa MEST áhrif væru betri hjólreiðastígar! Þá myndi ég nota svona 

kerfi mikið meira. 

20. Frábær hugmynd. Komum þessu í framkvæmd!! 
21. Hef reynslu af svoleiðis kerfi í Brussel og veit að stöðvarnar mega ekki vera of langt frá 

hvor annarri því það gerist oft að stöðin sem þú ætlar á er full af hjólum svo þú verður 
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að hjóla á næstu stöð. Frekar að byrja með þetta kerfi á minna svæði og stækka svo út 
smám saman og bæta við stöðvum. Einnig þarf að athuga að stöðvarnar niður brekku 
eru oftast fullar svo kannski er hægt að gefa t.d. eins og held ég í Barcelona að ef þú 
hjólar upp brekku þá færðu auka tíma á hjólinu, eða eignast credit.  Gangi þér vel með 
þetta verðuga verkefni :) 

22. Bjó í Dk í mörg ár og þekki svona kerfi sem reyndust vel. 

23. yrðu að vera vönduð/falleg hjól 
24. Ég myndi nota bílinn í vinnuna (úr Breiðholti) en nýta mér hjólaleigukerfið í ferðir um 

miðbæjarsvæðið á vinnutíma þ.e. á sumrin. 
25. Búandi á Álftanesi og sem áhugamaður um báta, myndi ég róa til Reykjavíkur og hjóla 

ofan í bæ á sama tíma og tekur að aka. Þeas ef hjólaleiga er vel staðsett. Hraðskreiður 
árabátur á erfitt með að flytja hjól. 

26. ath, erfitt að fylla inn spurningu um hvernig ég ferðast að jafnaði í og úr vinnu því það 
vantar 2-3 skipti... 

27. Mikilvægt að það sé auðvelt að nota kerfið. Ég lenti í veseni með það í Berlín og hætti 
við 

28. Gott væri ef að hjólakerfið myndi líka höfða meira til ferðamanna og þeir sem þeir fara, 
ég er utanbæjar manneskja og er ekki alltaf á eigin bíl þegar ég er í rvk. fínt ef að 
hjólaleigurnar væru á flestum stöðum og breiddust út um höfuðborgasvæðið 

29. Góð hugmynd. Bæta þarf göngu- og hjólastígakerfið enn frekar, fjölga tengingum á milli 
hverfa. 

30. Nota eigið hjól minna á veturnar því mig vantar betra vetrarhjól til að nota í snjó og 
hálku. Ég á hlífðarfötin en ekki hjólið. Fínt að hafa möguleikann á að leigja hjól og 
sleppa við viðhaldið. 

31. Væri hægt að koma í veg fyrir að fólk misnotaði hjólinn og skemmdi og skilaði þeim 
jafnvel ekki aftur? 

32. Veit ekki hvort ég mundi mikið nota svona hjólaleigu. Fer nú allar minna ferða á hjóli og 
mun áfram nota mín hjól. Kýs frekar að hlaupa eða ganga á milli staða en að nota 
strætó. Mæli þó heils hugar með því að hjólaleigur  verði settar upp sem víðast. Það 
þarf að beita ÖLLUM brögðum til minnka bílaumferð  

33. myndi virka vel ef þetta væri vel tvinnað saman með strætókerfinu. En til þess yrði að 
bæta aðstæður strætófarþega á stoppistöðvum til muna. þyrfti að vera hægt að skila 
hjólum af sér á þægilegan hátt við t.d strætóstoppistöðvar í hverfum. 

34. Sumar spurninganna hefðu gefið nákvæmari svörun (hjá mér, allavega) ef hægt hefði 
verið að svara fyrir mánuðinn. Ég tek strætó í eða úr vinnu kannski 2x í mánuði, eða 
hjóla 2-3 daga í mánuði, en ekki nógu oft til að geta svarað fyrir hverja viku. Þá var eini 
svarmöguleikinn "Aldrei".   Ég myndi nota hjólaleigukerfi til að snattast innan ákveðins 
radíuss, þegar ég væri þangað komin á bíl eða með strætó. T.d. væri þetta frábært 
fyrirkomulag í Skeifunni/Mörkinni, í miðbæ Rvk., og í Mjóddinni/Garðheimum/Vínbúð. 
Smáralind/Smáratorg/Dalvegur í Kópavogi myndi líka geta notið góðs af svona 
hjólaleigu. 

35. Það þarf að vera einfalt að leigja hjólin. Best ef þú geta gagnast bæði gestum og 
íbúum. Hjólaleigan í Madison Wisconsin í USA uppfyllir þetta t.a.m. mjög vel. 

36. Ef ég ætti ekki mitt eigið hjól væri ég mjög til í þetta. Sniðugt fyrir túrista og fólk sem 
hjólar ekki oft. Ég myndi pottþétt nota svona ef hjólið mitt bilaði, t.d. Mjög sniðugt! Helst 
samt halda auglýsingunum í lágmarki, nóg er nú áreitið.  

37. Ég myndi geta hjólað oftar með vinum og gesti. Miklu skiptir að vel sé haldið utanum 
viðhaldi á hjólunum, kerfinu og að passa að hjól séu tiltæk og laust pláss til að skila 
þau.  Verðlauna notendum fyrir að skila í laus statíf, til dæmis sem liggja hærra í 
landslaginu. Ætti ekki kosti auka fyrir hverja stutta ferð. Álögur á bílastæðum og 
mengun bíla ætti að borga fyrir hluti kostnaðar.  

38. Það væri kanski sniðugt að legja líka út stærri hjól með kassa til þess að geta farið í 
búð eða sorpu. Hjól eins og eru til í Danmörku. 

39. Mér líst mjög vel á að hjólaleigukerfi, mundi þó líklegast ekki nota það þar sem að ég 
fer þegar flestra minna ferða á hjóli.  Mundi þó e.t.v. nýta mér slíkt við tækifæri ef ég 
væri staddur einhvers staðar án hjólsins míns. 

40. Ástæða þess að ég myndi lítið nota svona kerfi er að ég reikna ekki með að kerfið 
myndi hafa að bjóða hjól eins og hentar mér best. Til eru gríðarmargar tegundir af 
hjólum og ég á hjól sem er nákvæmlega eins og ég vil/þarf. Ég myndi því halda áfram 
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að nota mitt fína hjól. H.v. væri gott að hafa ódýran ársaðgang að svona kerfi þannig að 
ég gæti gripið til þess þegar ég er fótgangandi og vantar vegna aðstæðna sem kæmu 
upp að geta stokkið á bak hjóli. Ég reyndi að svara út frá þessari pælingu.  

41. Áhugavert verkefni,  
42. er á eigin hjóli, en ef boðið væri upp á þetta væri gott að geta gripið í hjól ef maður væri 

á snatti í bænum á bílnum og gæti parkerað honum á einum stað og hjólað út frá því :) 
43. Fer líka aðeins eftir tegund hjóla sem boðið yrði uppá ef maður þarf að hjóla langar 

leiðir 
44. Ég myndi beina ferðamönnum inn á þessa notkun, ég er oft með gesti. Þessvegna 

verður að reikna með greiðslu tímabundinna r notkunar sem og ársáskrift. Mig hefur oft 
langað til að nota borgarhjól í öðrum löndum en rekist á að ekki er hægt að borga nema 
að vera með skráð símanúmer í viðkomandi landi. ;-[ Takk 

45. Þar sem ég hjóla reglulega þá verða sum svör mín frekar neikvæð, þar sem ég kem 
væntanlega ekki til með að nota þetta kerfi að ráði, ef af verður. Spurningarnar eru 
orðaðar þannig. Er samt jákvæður gagnvart þessari hugmynd 

46. Tel að fyrirtæki og opinberar stofnanir gætu notað hjólaleigukerfið til að bjóða 
starfsmönnum sem þurfa að fara erindi eða á fundi í vinnutímanum. Vinnuveitendum 
ber skylda til að útvega farartæki fyrir starfsmenn á vinnutíma og þetta gæti verið ein 
leið til þess. Auk þess myndu starfsmenn oft á tíðum geta skilið bílinn eftir heima ef 
alltaf væri til staðar hjól til að nota á vinnutíma. Það er mjög mikilvægt að koma þessu á 
og myndi efla vistvænar samgöngur mjög í borginni. Ég vinn að umhverfismálum á 
Landspítala og við myndum klárlega vilja tengjast þessu. Endilega hafðu samband - 
Birna Helgadóttir, s. 8209491 

47. ég bjó í úthverfi Reykjavíkur og hef margsinnis óskað þess að hjólaleigukerfi væri í 
miðborginni, vegna þess að strætisvagnakerfið er takmarkað. ef hjólaleigukerfi væri í 
miðborginni væri ég líkleg til að nota það, og líka líklegri til þess að nota strætó 

48. Aðal ástæða þess að ég not ekki hjól er að ég vil geta skilið við það hvar sem er og nýtt 
annarskonar ferðamáta  

49. Ég er afar jákvæð gagnvart þessari hugmynd. En ég á hjól og fer flestar mínar 
erindagjörðir á hjóli og því er hagkvæmara fyrir mig að eiga hjól til eigin nota.  Auk þess 
gæti þetta kerfi hentað ferðamönnum í Reykjavík vel, sérstaklega á sumrin því þá er 
svo skemmtilegt að hjóla um borgina.  

50. Er því miður hrædd um að RVK/Ísland sé ALLT of lítill markaður fyrir Leiguhjólakerfi, 
jafnvel þó að ferðamenn nýttu sér þjónustuna líka. Þeir Reykvíkingar/Íslendingar sem 
vilja hjóla eiga góð hjól. Ef farið væri út í þetta þyrfti líka að hækka verð á bílastæðum 
verulega og markvisst "útrýma" óþarfa bílum/akstri í miðbænum. 

51. Þetta er góð hugmynd fyrir ferðamenn en ég held að flestir sem hjóla reglulega vilji 
heldur eiga sín eigin. Frekar ætti að bæta aðstæður þeirra sem nú þegar hjóla með 
fleiri hjólastígum, bættri lýsingu og snjómokstri og afnema virðisaukaskatt af hjólum til 
að lækka verðið á þeim og auka hjólaeign íslendinga 

52. Best væri að vera með eitt kerfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið 
53. Fín hugmynd - gaman sjá hvernig og hvort sé hægt að útfæra hana án þess að hún 

verði of kostnaðarsöm 
54. Nota hjól oft til að fara í íþróttaviðburði og þekki fleiri sem gera það, þá er 30 mín eða 

60 mín frekar stutt 

55. Flott könnun og vekur okkur til umhugsunar 

56. íslendingar eru bílaþjóð! 

57. Er með eigið hjól, en mjög sniðug hugmynd  

58. Þú ert með fallega hárlínu 

59. Elska Þig 
60. Ég á tvö lítil börn sem ég þyrfti að geta tekið með mér til að sinna erindum.  Á meðan 

ekki er gert ráð fyrir hjólum með barnasætum (fyrir tvö börn í einu!) gæti ég ekki nýtt 
mér leigt hjól þótt það væri ókeypis.   

61. Þyrfti að vera þétt net, myndi halda að 15 stöðvar væri làgmark.  
62. Tel að það væri til bóta ef borgin myndi sjá til þess að koma upp ókeypis borgarhjólum 

víðsvegar um bæinn 
63. ágæt hugmynd en þetta má ekki kosta mikið og verður að vera víða. En hugmynd um 

auka gjald fyrir einhverjar umframm mínutur er ekki góð. Frekar að borga eitt gjald fyrir 
daginn t.d í gegnum síma eða með korti og þá í einn sólarhring í senn og ef hjólinu er 
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ekki skilað innann fyrsta 24klst verður rukkað fyrir fyrir þann næsta. sem sagt rukkað 
fyrir hvern byrjaðann sólarhring.  

64. Koma kerfinu á í Kópavogi líka :-) Hafa stöðvar við skólana í Kóp, Smáralind, 
Fífuhvamm ( við anda pollinn ), Hamraborg , digraneskirkju, Fagrilundur fótboltavöllur, 
sporthúsið.  

65. ég hefði viljað nefna fleiri en eina ástæðu fyrir því að ég hjóla allt árið, eins og t.d. 
heilsufars - skemmtun og fleira.  

66. Gæfa og gott gengi! Vonandi koma jákvæðar niðurstöður úr þessu og mannafl til þess 
að koma hugmyndinni í framkvæmd.  

67. Þörf á að hafa körfur á hjólum.  Spurning um að hafa sæti fyrir börn á nokkrum hjólum 
svo fólk geti valið. Ég velti fyrir mér hjálmanotkun, ef ég er ekki með hjálm með mér þá 
eru litlar líkur á að ég hoppi upp á hjól að gamni mínu.  

68. Ég á hjól - hjóla reglulega allt árið, því ekki líklegur til að leigja hjól því til viðbótar. 
69. Spurningarnar eru pínulítið ferkantaðar. Ég á hjól og nota það bæti til þess að ferðast til 

vinnu, líkamsræktar og ferðalaga utan borgarinnar. Líkur eru litlar að ég ákveðið að 
nota ekki hjólið mitt og fari að leigja hjól þann daginn. Svona áskriftir fara í taugarnar á 
mér. 

70. Þetta er það sem koma skal.  Ég er hissa á því að það hefur ekki gerst fyrr.  Ég er samt 
svolítið efins vegna þess að við Íslendingar kunnum því miður ekki mikið að ganga um 
svona kerfi. 

71. Nema í snjó= 6mánuði af 12 

72. Hjólaleigukerfi eins fljót og hægt er og endilega ókeypis. 
73. Hættulega heftandi valkostir spurninga. Hjólaleigukerfi finnst mér huggulegt svo 

framalega sem viðhald er gott, en er hjólastígakerfi nægilega gott fyrir hjólaleigu? 
74. Við notuðum svona hjólaleigukerfi í Nice í Frakklandi í ágúst 2011. 

http://www.velobleu.org/  Þau voru í ýmsu ásigkomulagi hjólin en svona leigustandar 
voru víða. Maður lagði fram tryggingu með krítarkorti. Ekkert gjald fyrir hálftíma í senn, 
mjög hóflegt gjald fyrir tíma framyfir.  Mig minnir að ég hafi séð svona leigu í miðborg 
Torínó á Ítalíu. Gul hjól þar. 

75. Það er mjög þarft að gera könnun sem þessa og er þakkað fyrir það. Ég held að margir 
myndu vilja notfæra sér hjólaleigukerfi. Sérstaklega þann hluta ársins sem veðrið er 
skaplegt.  Gangi þér vel með verkefnið. 

76. Vúhú, áfram HjólaDaði! 

77. Mikilvægast við strætóskýli 
78. Það hefði verið skemmtilegra að nota vandaðar spurningar. Mjög erfitt að setja sig í 

aðstæður sem maður þekkir ekki. Sumar spurningar mjög illa orðaðar t.d. með 
staðsetningu vinnustaðar, heimilis eða barns, það var ekki tilgreint hvað af þessu var 
spurt um. 

79. Greiðslumáti þarf að vera mjög þægilegur til að þetta gangi upp og passa að ekki 
safnist hjól bara á eina stöð svo maður geti ekki skilað hjólinu þar sem maður vill. 

80. þetta þykir mér illa skrifuð könnun og þá sérstaklega fjöldi spurnginga í upphafi sem 
krafðist of nákvæmra svara án þess að fólk hefði forsendur til að átta sig á virkni svona 
kerfa þar sem þau eru starfrækt (eða ekki yfir veturinn eins og er sumstaðar) og tók 
ekki tillit til mismunandi árstíða og lífstíls sem er ekki fastur í vikulegri rútínu allt árið.  

81. Gæði hjólanna sem verða leigð skifta náttúrulega miklu máli, fyrir 30mín skotrúnta 
myndi ég halda að gíralaust,viðhaldslítið hjól með fótbremsu myndi duga og það væri 
mjög ódýr pakki en ef leigja ætti alvöru hjól fyrir allt daglegt amstur yrðu kröfurnar mun 
meiri og kostnaður einnig. 

82. Ég nota hjólið mikið úr Mosfellsbæ til erindargerðar í bænum, þannig að hjólaferðirnar 
mínar munu ekki fjölga mikið með nýja fyrirkomulaginu. En ég sé sérlega fyrir gesti og 
ferðamenn margt jákvætt með þessu. 

83. gera góða hjólreiða stíga frá hafnarfirði og alveg inn í reykjtavík (helst meðfram 
stöfngötum] og reyna fá Hafnarfjör kópavog og garðabæ til þess að vinna að betri 
gerðum hjólreiða stigum ekki bara gera góða hjólreiða stíga í RVK.  

84. Hef notað hjólaleigukerfi erlendis og finnst það snilld. Í Ástralíu eru hjálmar leigðir með 
hjólinu.  

85. Svona kerfi getur ekki nýst barnafjölskildum. Til að byrja með þarf kerfið að hennta 
ferðamönnum til að koma því af stað.  

86. Gjaldtaka þarf að vera einföld (ef hún er nauðsynleg) - t.d. að rukka aukalega fyrir 
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umfram 30min ef maður er með áskrift finnst mér fráhrindandi.Kerfið þarf að vera 
þannig að maður sé ekki budinn af neinu (t.d. hugsa um hversu lengi ég er að 
komast).Frábært væri að bjóða upp á hjól sem er hægt að hafa börn með (t.d.hjólasæti 
og tengihjól fyrir aðeins eldri börn).Jafnframt dettur mér í hug að hafa hjól með 
einhverskonar kerru/vagni fyrir vörur/töskur.Þetta myndi hvetja mig enn frekar til að 
nota kerfið, með börnunum og í útréttingar eins og að kaupa í matinn.Slík þægindi er 
oft eitthvað sem mann skortir á eingin hjóli... 

87. Athuga að kerfið krefjist þess ekki að maður eigi klink, það er einn mest takmarkandi 
þáttur strætó í augnablikinu. Kannski ætti þjónustan að vera starfrækt á ákveðnum 
tímum (07 - 22) og leggja til sekt ef hjól sem hluti er af hjólaleigukerfinu finnst utan 
þjónustusvæða utan þessa tíma. Leiga á klst skala er kannski fulltakmörkuð, hafa 
aðgang að hjólum í einn dag fyrir aðgang (skila hjólinu á kvöldin). 

88. Hefði viljað getað valið fleiri valmöguleika þegar spurt er um hvernig ég noti hjólreiðar. 
Stundum til erinda Stundum til og frá vinnu Stundum til skemmtunar og stundum til 
heilsubótar. Fannst leiðinlegt að geta bara valið eitt. Einnig hefði ég viljað hafa fleiri en 
12 möguleika til að setja inn staðsetningu þar sem ég hjóla frekar mikið og hef skoðanir 
á þessum stöðum og hefði viljað nefna fleiri en 12 ;-) 

89. Þessi könnun er ónákvæm að því leyti að þeir sem nota hjól hluta úr ári fá ekki 
valmöguleika til að sýna árstíð og heldur ekki við hvaða árstíð er átt td þegar spurt er 
um notkun á hjóli. Sjálf hjóla ég á tímabilinu frá ca maí og fram í október og þá fer ég 
minna fótgangandi. Annars frábært framtak :)  

90. Öll mín svör litast af því að ég á hjól og hjóla mikið á því - þessvegna hefur það 
takmarkaða merkingu þegar ég segi að ég myndi ekki nota kerfið mjög mikið. 

91. Stór hluti af minni aktursþörf (möglega (30-40%) virka daga er sprottinn frá íþrótta- og 
tómstundaiðkun barnanna minna. Það þarf að samræma þessa iðkun inn í skólastarfið 
til þess að draga úr notkun bílsins á mínu heimili, og þar með er hægt að draga úr 
mengun og komast nær marmiðum borgarinnar um minni útblástur sem leiðir til 
sjálfbærari þróunnar í Reykjavík. 

92. Hjólaleigukerfi innan Reykjavíkur myndi minnka bílaumferð á sumrin og þegar veður er 
gott að vetri til. Einkahjólin liggja inn í geymslu og þurfa smá smurningu eftir veturinn og 
erfitt að grípa til þeirra upp úr þurru eftir langt hlé að vetri til. Mér finnst þetta stórkostleg 
hugmynd og vonast til að sjá hana verða að veruleika enda mikilvægt að minnka 
umferðina í RVK og bæta aðstæður fyrir hjólreiðamenn og konur. 

93. Mér þætti hjólaleiga mikil bót fyrir tómstundir mínar. Og nauðsynleg viðbót fyrir 
ferðamenn 

94. Ég held að við ættum að horfa til, erlendra borga ef þetta kerfi yrði sett á.Helstu 
vandkvæði væru helst sá mikli hjálmaáróður sem dynur alltaf á okkur. fólk er ekki eins 
viljugt að stökkva upp á hjól og fara hjóla, það vll alltaf vera í einhverjum hjólafötum 
með hjálm.    hjálma 

95. Þetta væri þarft verkefni sem bæði ferðamenn og vonandi íbúar myndu nýta sér.  

96. "build it and they will come" - eins og hollendingarnir sögðu.  

97. fín hugmynd en könnunin er alltof löng og ítarleg fyrir fólk sem er svona 80% sama 

98. Gott framtak 
99. Ég á reiðhjól sem hentar mér mjög vel til minna samgangna og ég er mjög picky á 

hvernig reiðhjólið mitt er stillt etc og finnst ekki gaman að hjóla á hjóli sem ég á ekki.  
Ég hef prófað leiguhjól í borgum í Evrópu og finnst það OK en ekki frábært.  Fyndist 
mikilvægara að bæta stoðkerfi fyrir hjólreiðar í borginni en að fjárfesta í svona kerfi.  

100. Mætti víkka samstarfið út til Hafnarfjarðar, prýðis hjólastígar frá Hafnarfirði til 
Reykjavíkur 

101. Könnunin kemur mjög asnalega út fyrir þá sem eiga hjól og hjóla en myndu því 
örugglega ekk nýta sér þennan valkost.  Mikið af spurningum sem ég einhvern veginn 
varð að svara sem voru samt út i hött. 

102. Nauðsynlegt væri að geta fengið barnastóla eða hjólakerrur með 

103. Vil fá svona í Reykjavík!! 
104. Mér finnst þetta skrítin könnun. Ég veit ekki alveg hvað ég vil í þessum efnum, en 

er almennt jákvæð fyrir að auka möguleika á sviði hjólreiða. 
105. Hjólaleigukerfi er algjörlega nauðsynlegur þáttur í umhverfisvænni og íbúavænni 

Reykjavík. Samhliða því þarf þó að taka upp sérstaka hjólreiðaumferð svipaðri þeirri 
sem er á norðurlöndunum en einnig að minnka hjólahjálma fasismann. 
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106. Ég er nokkuð viss um að þetta muni ganga ágætlega ef að þetta mun ekki kosta 
handlegg og fót ! Sé samt fyrir mér að útlendingar yrðu líklegast stærsti 
notendahópurinn. 

107. Á sjálfur hjól og myndi nota það öllu jafnan áfram. Fyrir mig er helsta breytingin að 
komast milli strætóstoppistöðva með hjólaleigukerfinu án þess að þurfa að burðast með 
eigið hjól. 

108. Það er í allra hag að fleiri ferðist á hjólum, ódýrara fyrir notendurna, minni umferð 
og minna viðhald á götum fyrir borgina, fyrirtæki geta þannig sparað bílastæði. Ég nota 
strætó reglulega og er með strætókort, það er nógu dýrt, svo mér þætti ólíklegt að ég 
myndi kaupa árs/mánaðar-áskrift af hjólunum ofan á strætókortið. Ef það væri tengt á 
einhvern hátt væri ég líklegri til að nýta mér hjólin. Ég held að þetta væri snilld fyrir 
túrista :) 

109. Frábært framtak! Gangi ykkur vel 

110. Mjög góð hugmynd! 
111. Ég myndi kannski hjóla í góðu veðri mér til gamans eða á leið í líkamsrækt, en ég 

myndi aldrei hjóla í vinnu, skóla eða tómstundir og mæta sveitt og veðurbarin á staðinn 
í spandexbúningi með hjálm. 

112. Ég á hjól og myndi örugglega ekki nota þetta kerfi, ekk nema að þetta væri frítt og 
hentaði minni ferðaleið mjög vel. Myndi til dæmis grípa hjól og hlemmi og fara niður 
laugarveginn sem ég hefði annars labbað. En mér finnst þetta sniðugt ef ég fæ gesti í 
heimsókn, vini erlendisfrá eða fjölskyldu utan af landi, þá myndi ég líklega "láta" þau 
nota þetta svo við sem heild gætum farið eitthvert saman hjólandi.  

113. er öryrki og get ekki hjólað og á erfitt með að ná anda í miklu roki 
114. Hjólaleigukerfi er það sem að ég nota nánast til eingöngu á ferðum mínum erlendis 

og hef oft hugsað að þetta er eitthvað sem vantar hér á höfuðborgarsvæðinu. 
115. Karlar geta orðið getulausir af þvi að hjóla of mikið! Eina sem hræðir mig við 

hjólreiðar. ;) 
116. méf finnst hugmyndin frábær og aldrei að vita nema maður mundi einstaka sinnum 

nýta það þegar maður er staddur að heiman og ekki með hjólið... en þar sem ég á 
frekar nýtt hjól er óliklegt að ég mundiv vilja borga fyrir að nota annað hjól en það.. 
þessvegna svara ég ekki öllu 

117. Stórskemmtileg hugmynd sem gæti orðið að veruleika en ég tel að því miður sé 
borgarskipulagið ekki nógu gott fyrir hjólreiðaumferð. Það er t.d. mjög leiðinlegt að hjóla 
niðri í miðbæ Reykjavíkur og við stærstu umferðargöturnar (Hringbraut/Miklabraut). 

118. Gangi þér vel 
119. myndi endilega vilja sjá svona kerfi og myndi henta mér mjög vel, nota bíl of mikið 

í mínu starfi, kemst ekki hjá því þar sem ég þarf að komast hratt milli staða. ef svona 
kerfi væri til staðar myndi ég fækka ferðum á bíl 

120. Myndi líklega henta fólki sem býr miðsvæðis mjög vel. Þyrfti að útfæra vel í 
samstarfi við strætó til að úthverfa fólk sæi sér fært að nýta þetta að einhverju ráði 

121. Þekki þetta frá Ósló, frábært. 
122. Ég hef ekki áhuga á hjólaleigu kerfi. Ég á hjól og finnst gott að vera á eigin hjóli. 

Ég myndi hins vegar hafa mikinn áhuga á bílleigu kerfi sem byggði á svipuðum 
hugmyndum. 

123. Rock on 
124. Kerfið mætti byggja upp að Danskri fyrirmynd svona eins og almenningshjólin í 

Kaupmannahöfn 

125. Hjólaleiga ætti að geta þrifist og myndi stuðla að betri umferðarmenningu. 
126. Styð hugmyndina og finnst hún sniðug. Hjóla á eigin hjóli og myndi ekki nota þau 

sjálfur. Yrði að vera aðgegnilegt fyrir ferðamenn til að ganga upp. Hef lent í vandræðum 
erlendis með að leigja hjól úr svona kerfum vegna óaðgengileika.  

127. Barnahjól eða tandemhjól væru sniðugur kostur. Einnig væri gott að hafa hjálma í 
boði. 

128. Hugmyndasnauð hvar myndi henta en á flestum stöðum þar sem fólk kemur 
saman eða getur notið náttúru t.d. 

129. Það er spurning, sé maður áskrifandi, hvort maður geti skilað einu hjóli á einn stað 
og svo tekið annað hjól að láni á öðrum afgreiðslustað. 

130. Þessi könnun átti ekki mikið við mig, þar sem ég á hjól og nota það nokkuð mikið 
nú þegar. Hinsvegar svaraði ég þessa könnun út af því sjónarmiði, að ef ég var á 
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einhverjum stað og þurfti að komast nokkuð fljótlega til annan stað en ekki var með 
hjólinu og strætó ekki passaði til, þá myndi ég mjög líklegt nota þetta kerfi 

131. Fyrir höfuðborgarbúa sem þegar nota hjól talsvert myndi mest muna um að hafa 
hjól tiltækt miðsvæðis í Rvk til að geta notað strætó til að fara niður í bæ og geta svo 
hjólað á milli staða innan miðbæjarins t.d. vegna funda. 

132. Hvet ykkur til að góðra verka. Það væri mikið þjóðþrifaverk að losna við mengun 
sem fylgir of mikilli bílaumferð og óæskileg milliríkjasamskipti við ríki eins og Saudi 
Arabíu sem fara fram í gegnum olíufélögin og eru óbeinn stuðningur við 
mannréttindabrot og stríðsrekstur. 

133. Þá mætti fara að pæla í svotilgerðum hjólastígum og þeim reglum/réttindum sem 
hjól hafa í umferðinni 

134. Frábær hugmynd! 
135. Þetta væri sérlega sniðugt fyrirkomulag fyrir þá sem eru ekki búsettir í Rvk en 

langar samt að geta notið útiveru og hjólað innan borgarinnar, þar sem erfitt er að 
koma hjóli til og frá Reykjavíkur nema að hjóla ansi langar vegalengdir. 

136. Þetta er mjög áhugavert. Gangi ykkur vel. 
137. Könnunin hefði mátt spanna meiri tíma þegar spurt er um notkun ánhjóli stræto 

o.s.frv ég hjola mikið á sumrin en lítið á veturnar. Þannig að þetta gerir það erfiðara að 
svara af nákvæmni. Gangi þér vel. 

138. Hef áhyggjur af meðferð hjólanna og skilvísi fólks. 
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Viðauki D 

Árbær/Árbæ
jarlaug 

Artún/Ártúnsb
rekka Múlarnir Austurvöll 

Bankastr
æti 

Bílastæða
hús Borgarspitali 

37 37 6 14 2 6 23 

Borgartún BSÍ Höfðar Bókasöfn Bónus  Breiðholt Eiðistorg 

19 73 5 2 2 26 30 
Elliðaárdalu

r 
Fjörður/Hafnar

firði 
Flugstöð/L

oftleiðir 
Fossvogu

r 
Kr 

heimili 
Framhalds

skólar Höfnin í RVK 

31 11 28 25 9 7 26 

Garðabær glæsibær Grafarholt 
Grafarvog

ur Grandi 
Grensásve

gur Grímsbær 

11 12 11 29 42 13 7 

Grótta Hafnarfirðir Hagatorg Háaleiti 
Holtagar

ða H.Í. H.R. 

10 3 10 7 9 286 162 

Hringbraut/
JL 

Hallgrímskirkj
a/skólavörðuh

olt Hamraborg Harpa Hlemmur Hlíðar 
Hljómskálaga

rður 

12 40 22 38 291 15 12 

Höfðatorg Hverfisgata 
Hjartagarð

urinn Hótel 
Hverfast

öðvar 
Ingólfstpr

g 
Íþróttamiðstö

ðvar 

13 29 5 17 4 21 16 
Kjarvalssta
ðir/klambrat

ún Kringlan Kópavogur 

Lækjartor
g/lækjarga

ta 
Landsspí

tali 
Laugardal

ur 
Sundlaug í 
Laugardal 

30 179 9 285 57 93 47 

Laugaralsh
öll Laugarvegur Laugarnes  Landakot 

menning
arstofna

nir 
Menntask

ólar Mjódd 

6 72 13 6 5 14 114 

Míðbænum Miklubraut mosó 
Bensínstö

ðvar 
Norðling

aholti 
Öskjuhlíð/

Perlan Sundahöfn 

46 4 4 2 4 39 9 

Strætóstop
p Ráðhúsið 

helstu 
verslunark

jarnar 
Seltjarnar

nes Skólar  

Skólavörð
uholt/stiíg

ur 
Sundlaugar í 

RVK 

25 12 15 14 29 15 64 
Sundhöllin í 

RVK Skeifan 
Skerjafjörð

ur Smáralind Spöng 
Suðurland

sbraut Suðurgata 

8 70 5 41 20 9 9 

Sæbraut Tjörnin 
Vesturbæj

arlaug 
Vesturbæ

num Rúv vogahverfi 

Þjóðarbókhla
a/þjóðminjasa

fn 

6 6 33 24 2 4 13 

Ægissíða Örfirifey 
Útivistarsv

æði Úthverfi 

   8 3 5 6 
    


