
 

 
 

Almenningssamgöngur á Íslandi 
 

Rannsókn um áhrifaþætti á notkun Strætó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sólrún Svava Skúladóttir 

 
 
 
 

Umhverfis-og byggingarverkfræðideild 
Háskóli Íslands 

2017 





 
 
 
 

Almenningssamgöngur á Íslandi 
 

Rannsókn um áhrifaþætti á notkun Strætó 
 
 
 

Sólrún Svava Skúladóttir 
 
 
 
 
 

30 eininga ritgerð sem er hluti af 
Magister Scientiarum gráðu í Umhverfisverkfræði 

 
 
 
 
 

Leiðbeinendur 
Guðmundur Freyr Úlfarsson 

Þorsteinn Þorsteinsson 
 
 

Prófdómari 
Smári Ólafsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umhverfis-og byggingarverkfræðideild  
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 
Reykjavík, ágúst 2017  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almenningssamgöngur á Íslandi. Rannsókn um áhrifaþætti á notkun Strætó 
Almenningssamgöngur á Íslandi 
30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í Umhverfisverkfræði 
 
Höfundarréttur © 2017 Sólrún Svava Skúladóttir 
Öll réttindi áskilin 
 
 
Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 
Hjarðarhagi 2-6 
107 Reykjavík 
 
Sími: 525 4600 
 
 
 
Skráningarupplýsingar: 
Sólrún Svava Skúladóttir, 2017, Almenningssamgöngur á Íslandi. Rannsókn um 
áhrifaþætti á notkun Strætó, meistararitgerð, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, 
Háskóli Íslands, 96 bls. 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, ágúst 2017 
 



 

Útdráttur 
 
Á seinustu árum hefur umferð aukist jafnt og þétt á höfuðborgarsvæðinu sem og á öðrum 
svæðum á landinu. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa stefnt á að fjölga hlutdeild 
almenningssamgangna úr 4% árið 2016 í 12% af heildarferðum árið 2040. Aðalskipulag 
Reykjavíkur hefur það einnig sem markmið að efla almenningssamgöngur þannig að 12% 
allra ferða verði farnar með Strætó árið 2030. Frá árinu 2007 hefur meðalferðatími frá heimili 
til vinnu aukist um 3,5 mínútur og ef ekkert er að gert má búast við því að ferðatími muni 
aukast enn frekar. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa sett af stað verkefnið um 
Borgarlínuna sem ætlað er að vera mikilvægur þáttur í að ná fram settum markmiðum í 
samgöngumálum. Ljóst er að til að þau markmið náist þurfa að eiga sér stað miklar 
breytingar á almenningssamgöngum á svæðinu sem og á ferðavenjum íbúa. Mikilvægt er að 
rannsaka hvaða þættir hafa áhrif á val á ferðamáta á Íslandi og hvað megi bæta til að auka 
hlutfall ferða með almenningssamgöngum. 
 
Þessi rannsókn kannar hvaða þættir hafa áhrif á strætónotkun á höfuðborgarsvæðinu ásamt 
því hvað helst þarf að bæta í þjónustu Strætó bs. Einnig er ferðamátaval seinustu ferðar 
kannað. Lögð var fram könnun og fengust 2174 svör sem unnið var úr.  

Helstu niðurstöður voru þær að flestir svarendur ferðast oftast sem bílstjóri í bíl, um 53% á 
meðan tæp 22% svarenda ferðast oftast með Strætó. Þetta er töluvert hærra hlutfall en 
ferðavenjukannanir undanfarinna ára hafa sýnt fram á. Könnunin var auglýst á netinu og því 
er hugsanlegt að þeir sem nota almenningssamgöngur meira hafi verið líklegri til að svara. 
Því er ekki hægt að heimfæra niðurstöðurnar beint yfir á almenning. Tæp 34% svarenda 
notar Strætó tvisvar sinnum í viku eða oftar á meðan rúm 18% svarenda nota ekki Strætó. 
Þær endurbætur sem svarendur vildu helst sjá hjá Strætó voru tíðari ferðir, bætt leiðakerfi og 
ódýrara fargjald. 

Aðgengi og nálægð við strætóstoppistöðvar hefur áhrif á strætónoktun hér á landi þar sem 
betra aðgengi eykur líkur á meiri notkun á Strætó. Aðgengi að gjaldfrjálsum bílastæðum við 
vinnu/skóla/annað hefur áhrif á strætónotkun. Þeir sem eiga mjög erfitt með að finna 
gjaldfrjáls bílastæði við vinnu/skóla/annað eru líklegri til að nota Strætó meira og þeir sem 
eiga auðvelt með að finna gjaldfrjáls bílastæði eru líklegri til að nota Strætó minna. Þeir sem 
búa á Suðurlandi eru líklegri til að velja ódýrara fargjald sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. 
Handhafar nemakorta og samgöngukorta eru líklegri til að hafa ferðast með Strætó í seinustu 
ferð miðað við þá sem eiga ekki slík kort. Einnig eru handhafar slíkra korta ólíklegri til að 
hafa valið ódýrara fargjald sem mikilvæga endurbót.  

 

 

 

 



 

 

Abstract 
In recent years, traffic has increased in the capital area as well as in other places in Iceland. 
Municipalities in the metropolitan area have set a goal to increase trips made by public 
transportation from 4% to 12% before the year 2040. The average travel time from home to 
work has increased by 3,5 minutes and if nothing is done it is likely that travel time will keep 
increasing. To make that goal possible the municipalities in the metropolitan area have 
launched the City Line (Borgarlínan) project. In order to achieve that goal it is necessary to 
make major changes regarding public transportation in the capital area as well as in 
individual mode choice. It is important to study which factors influence travel mode choice 
in the area and in the country as well as what can be improved to make public transportation 
more desirable.  

The objectives of this study is to find out what factors affect bus usage in Iceland, what needs 
to be improved in public transportation in Iceland and study individuals mode choice in their 
last trip. A survey was conducted where 2174 answers were gathered.  

The main results were that most respondents travel by car as a driver, 53%, while almost 
22% of the responents travel by Strætó. These rates are considerably higher than recent travel 
surveys have shown in Iceland. The survey was advertised online and therefore it is possible 
that those who use public transportation more were more prone to participate in the survey. 
Therefore, the results can’t be applied directly to the public. Almost 34% of respondents use 
Strætó twice or more each week, while over 18% do not use Strætó. The improvements that 
respontents wanted to see Strætó make the most were to have more frequent trips, improve 
the route system and have a cheaper fare. 

Accessibility and proximity to bus stops has an influence on bus usage in Iceland. If the 
access is better, it is more likely that people use the bus more. Access to free parking spaces 
at work/school/other has an influence on bus usage. Those who find it very difficult to find 
free parking close to work/school/other are more likely to use the bus more. Those who find 
it very easy to fint free parking close to work/school/other are more likely to use the bus less. 
Those who live in the south part of Iceland are more likely to want cheaper fare as an 
improvement in the service. Those who have student cards and transit cards are more likely 
to have travelled with bus in their last trip compared to those who do not have such cards. In 
addition, those who have student cards or transit cards, are less likely to have chosen cheaper 
fare as an important improvement. 
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1 Inngangur 
Í áratugi hefur einkabíllinn verið vinsælasti farkosturinn og lausnin fyrir frjálsar samgöngur 
víða um heim, þar á meðal á Íslandi. Einkabíllinn er oft talinn meira aðlaðandi valkostur 
miðað við aðra samgöngumáta þar sem litið er á einkabílinn sem þægilegri, sveigjanlegri og 
fljótlegri valkost til að styðja við annasaman lífsstíl (Anable, 2005). Flutningur á fólki og 
varningi er bæði efnahagslega og félagslega mikilvægur til að viðhalda lífsgæðum og neyslu 
í samfélaginu (Banister, 1996). Í auknum mæli hefur fólk kosið að flytja í þéttbýli í og í 
mörgum borgum er lítið svigrúm til að auka bílafjölda á götum í samræmi við aukinn 
íbúafjölda.  

Á seinustu árum hefur áhugi og umræða um almenningssamgöngur á Íslandi hlotið sterkari 
hljómgrunn meðal þjóðarinnar. Litið er á eflingu almenningssamgangna sem tækifæri til að 
bæta umhverfið ásamt því að minnka umferð á götum, sem gæti í kjölfarið hægt á frekari 
þörf fyrir samgöngumannvirki. Þegar velviljaðir íbúar líta til almenningssamgangna komast 
margir samt sem áður að þeirri niðurstöðu að þær henti þeim ekki. Áætlaðar ferðir passa ekki 
og leiðakerfið nær ekki til staða sem það þyrfti að ná til, eða að ferðir eru ekki á þeim tíma 
sem hentar, eða vegna þess að það tekur töluvert lengri tíma að ferðast með 
almenningsfarartækjum miðað við aðra valkosti. Jafnvel þótt fólk ákveði að það geti ekki 
nýtt almenningssamgöngur þá styðja þær þó flestir, í von um að einhver noti þær. Það þýðir 
að almenningssamgöngur þurfa að aðlagast þeim eiginleikum sem krafist er af neytendum 
til þess að vera ákjósanlegur valkostur og knýja þarf fram breytingar á ferðavenjum. Oft 
getur verið erfitt að spá fyrir um þá eiginleika sem eiga við í hverju tilviki. Það liggur í 
augum uppi að ekki er rými í flestu þéttbýli til þess að allir geti keyrt einkabíl eða nægt rými 
eða fjármagn fyrir fleiri vegi eða breiðari götur (Walker, 2012).  
 
Samkvæmt Batterbury (2003) er núverandi samgönguform, þar sem einkabíllinn er mikið 
notaður í þéttbýli, hindrandi fyrir sjálfbæran efnahag, velferð og umhverfi og því er 
lykilatriði að minnka notkun á einkabílnum þar. Almenningssamgöngur eru taldar vera 
sjálfbær og hagkvæmur valkostur til að minnka þörf íbúa á einkabílnum. Í Aðalskipulagi 
Reykjavíkurborgar 2010-2030 er stefnt að því að þétta byggð, minnka bílanotkun til muna, 
leggja áherslu á vistvænar samgöngur og auka hlutdeild almenningssamgangna 
(Reykjavíkurborg, 2014). 
 
Þessi rannsókn beinist að einstaklingum sem eru 18 ára og eldri sem þekkja til Strætó og er 
ætlunin að kanna hverjir það eru sem nýta þjónustu Strætó bs. og hvaða þættir hafa áhrif. 

1.1 Strætó bs. 

Almenningssamgöngur eru skilgreindar sem „fastar ferðir á ákveðinni leið samkvæmt 
fyrirfram birtri áætlun þar sem farþegum er hleypt inn og út á leiðinni“ (Stjórnartíðindi, 
2017.).  
 
Hægt er að skipta almenningssamgöngum á landi á Íslandi í þrennt. Í fyrsta lagi fólks-
flutninga á milli sveitarfélaga sem rekin eru með leyfi frá Samgöngustofu, þar næst 
almenningssamgöngur innan sveitarfélaga og að lokum almenningssamgöngur á 
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höfuðborgarsvæðinu sem fara bæði á milli þeirra sveitarfélaga sem eiga aðild að Strætó bs. 
og að hluta innan þeirra (Samgönguráðuneytið, 2008). 
 
Strætó bs. byrjaði starfsemi sína árið 2001 þegar fyrirtækið tók við af SVR (Strætisvagnar 
Reykjavíkur) og AV (Almenningsvagnar hf.). Stofnað var byggðasamlag milli eigenda 
Strætó bs, þ.e. Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og 
Seltjarnarness. Saman mynda þessi bæjarfélög, að viðbættum Kjósarhreppi, Samtök 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) (Borgarskjalasafn Reykjavíkur, e.d.). 
Meginstefna byggðarsamlagsins er að veita þjónustu fyrir almenningssamgöngur innan þess 
fjármagns sem samlagið hefur og að koma sem best til móts við óskir viðskiptavina 
(Reykjavíkurborg, e.d.).  
 
Verkefni Strætó bs. er að koma fólki á milli staða með almenningssamgöngum. Hægt er að 
skipta leiðakerfi Strætó bs. í tvennt, höfuðborgarsvæðið og landsbyggðarstrætó, sem stofnað 
var til 2012 (Jóhannes Rúnarsson, 2016). Strætó hefur einnig umsjón með akstri fatlaðra og 
eldri borgara á höfuðborgarsvæðinu (Strætó bs., e.d.). Skiptar skoðanir eru á fyrirtækinu þar 
sem fólk er annað hvort sátt eða ósátt með þjónustuna sem Strætó bs. veitir og þykir hún 
ýmist dýr eða ódýr eftir því hver er spurður (Reynir Jónsson, 2015).  
 
Stjórn Strætó bs. er skipuð einum aðal- og einum varafulltrúa úr hverju aðildarsveitarfélagi. 
Þeir fulltrúar eiga að vera aðalmenn í sveitarstjórn eða framkvæmdastjórar viðkomandi 
sveitarfélaga (Strætó bs., 2017b). Áherslur Strætó bs. geta því breyst eftir því hvaða 
stjórnmálaflokkar eru í meirihluta í aðildarsveitarfélögum og eftir því hvað þeir flokkar vilja 
leggja áherslu á. Rannsóknir hafa sýnt að pólitík hefur töluverð áhrif á stefnumótun og 
ákvarðanatöku hjá stofnunum og fyrirtækjum í opinberri eigu þar sem stjórnendur og fagfólk 
slíkra stofnana eða fyrirtækja og stjórnmálamenn eru gerendur stefnu og úrlausna 
(Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006).  
 
Á upphafsárum SVR varð mikil aukning á ferðum farþega úr 100.000 árið 1932 í 8,5 
milljónir árið 1948 (Strætisvagnar Reykjavíkur, 1949). Hins vegar fækkaði farþegum til 
muna á árunum 1962 til 1987, um tæp 22% þegar fólk fór í meira mæli að eignast einkabíl 
og skipulag byrjaði að miðast af því (Sveinn Björnsson, 1990). Þrátt fyrir það, fjölgaði íbúum 
í Reykjavík um tæp 16% á árunum 1960-1980 (Hagstofa Íslands, 2017d).  
 
Seinustu ár hafa farþegatalningar átt sér stað á hverju hausti. Mynd 1.1 sýnir farþegafjölda í 
október frá 2005 til 2015. Þar sést að frá 2009 hefur verið jöfn aukning á farþegafjölda hjá 
Strætó. Snemma á árinu 2017 var keyptur nýr talningabúnaður sem á eftir að breyta því 
hvernig Strætó mun standa að farþegatalningu. Vonast er til þess að hinn nýi búnaður eigi 
eftir að gefa skýrari mynd á farþegafjölda Strætó þar sem hægt er að færa hann á milli vagna 
og skrá talningu allt árið. Árið 2015 voru um 10,7 milljón farþegar alls hjá Strætó sem var 
þá um 4% aukning frá árinu 2014 (Strætó, 2016). Árið 2016 var fjöldi innstiga hjá Strætó 
um 11,2 milljónir sem er um 4,5% aukning frá árinu 2015. Samkvæmt Ársskýrslu Strætó 
2016 voru um 45.000 innstig á degi hverjum (Strætó bs., 2017b).  
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Mynd 1.1 Farþegafjöldi Strætó í október frá 2005-2015. (Ragnheiður Einarsdóttir, 2017b) 

Fjöldi innstiga hjá Strætó hefur aukist eins og sjá má á Mynd 1.1 en einnig hefur umferð 
almennt aukist á seinustu árum (Vegagerðin, 2017b. Heimamönnum sem velja að ferðast 
með Strætó hefur fjölgað með tilkomu tíðari ferða, viðhorfsbreytinga almennings til 
almenningssamgangna, betra leiðakerfis og nýrra vagna. Einnig hafa nemakort og 
samgöngukort haft áhrif á aukinn farþegafjölda ásamt samningi á milli ríkis og sveitarfélaga 
um eflingu almenningssamgangna (Sunna Karen Sigþórsdóttir, 2015). 

1.2 Aðalskipulag Reykjavíkur 

Segja má að aðalskipulag sé samkomulag borgarbúa um hvernig skipulag og uppbygging 
borgarinnar verði háttað og er það hugsað sem leiðarvísir að mótun og þróun byggðar. Í 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem uppfært var 2014 er lögð áhersla á sjálfbæra 
skipulagsstefnu sem er töluverð breyting frá fyrri skipulagsstefnu. Fyrrum Aðalskipulag 
Reykjavíkur sem tók gildi 1962 hafði mikil áhrif á borgina sem þróaðist sem fremur strjálbýl 
borg þar sem skipulag miðaðist við einkabílinn (Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur 
Haraldsdóttir, 2010). Í nýju skipulagi er stefnt að þéttri og blandaðri byggð þar sem meðal 
annars er gert ráð fyrir því að 90% nýrra íbúða muni rísa innan núverandi þéttbýlismarka í 
stað 50% eins og hefur verið seinustu ár (Reykjavíkurborg, 2014). Hin 10% munu fara í að 
ljúka við uppbyggingu í ókláruðum úthverfum. Lögð verður áhersla á að fjölga íbúum þar 
sem framboð starfa er meira og fjölga störfum þar sem lítið framboð er af störfum. Með 
þéttri byggð er hægt að draga úr vegalengdum, samgöngukostnaði og umhverfisáhrifum 
vegna samgangna (Reykjavíkurborg, 2014).  
 
Mikil áhersla er lögð á vistvænar samgöngur í aðalskipulaginu þar sem samgöngukerfi 
verður styrkt fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur sem og fyrir almenningssamgöngur. Ný 
samgöngustefna er sett fram sem á að ýta undir breyttar ferðavenjur og stefnt er að því að 
draga úr vegalengdum og ferðaþörf ásamt því að nýta til fullnustu núverandi gatnamannvirki. 
Með því að breyta ferðavenjum íbúa er meðal annars stefnt að því að bæta hljóðvist, draga 
úr loftmengun og svifryki, minnka samgöngukostnað íbúa, draga úr þörf fyrir dýr 
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samgöngumannvirki, minnka landþörf fyrir samgöngur, minnka þörf fyrir einkabílinn og 
bæta borgarbrag Reykjavíkur í átt að vistvænni höfuðborg (Reykjavíkurborg, 2014).  
 
Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er stefnt að því að fækka ferðum í bíl úr 
75% niður í 58% fyrir árið 2030. Jafnframt er stefnt að því að 8% allra ferða í Reykjavík 
verði farnar á hjóli og 22% gangandi árið 2030. Mikil áhersla er lögð á almennings-
samgöngur þar sem stefnt verður á að 12% allra ferða í Reykjavík verði farnar með Strætó 
árið 2030 (Reykjavíkurborg, 2014). Reynt verður að ná því markmiði með því að veita 
Strætó og öðrum farartækjum sem þjóna almenningsfarartækjum forgang í umferðinni á 
skilgreindum meginleiðum. Einnig verður unnið markvisst að áætlun um gjaldskyldu 
bílastæða í Reykjavík. Helstu markmið í skipulagi hvað varðar almenningssamgöngur er að 
þéttleiki og fjölbreytni byggðar verði sem mestur í námunda við biðstöðvar strætisvagna og 
að staðsetning biðstöðva verði í nálægð við mikilvæga þjónustukjarna og stofnanir. Áhersla 
er lögð á að strætisvagnaþjónusta verði raunhæfur valkostur fyrir alla borgarbúa, jafnt í 
atvinnuhverfum sem og íbúðarhverfum.  
 

1.3 Borgarlínan 

Til að mæta fjölgun íbúa og ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu án þess að álag á helstu 
stofnvegi aukist í sama hlutfalli hafa Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 
unnið að nýrri samgönguæð, Borgarlínunni. Borgarlínan er samgöngukerfi sem verður 
mikilvægur þáttur í þróun höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Kerfið er hugsað sem 
tvíþætt kerfi sem tengir saman helstu kjarna sveitarfélaganna með hraðvögnum eða 
léttlestum í samvinnu við strætisvagnakerfi sem verður lagað að Borgarlínunni og mun 
mynda net um höfuðborgarsvæðið (SSH, 2017a). 
 
Búist er við töluverðri fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu á næstu 25 árum, allt að 40% 
fjölgun, um 70.000 manns, þannig að heildaríbúafjöldi höfuðborgarsvæðisins verði í 
kringum 300.000 (SSH,2017b). Þegar við bætist aukinn straumur ferðamanna til Íslands í 
bland við aukinn íbúafjölda má búast við frekari erfiðleikum í samgöngum og auknum töfum 
í umferð. Áætlað er að ferðatími geti aukist um 65% og umferðartafir um 80% ef ástand helst 
óbreytt (SSH, 2017b). Umferðarmál á höfuðborgarsvæðinu verða ekki einungis leyst með 
öflugara gatnakerfi eða almenningssamgöngum, heldur er mikilvægt að samspil þessara 
tveggja leiða haldist í hendur og myndi heildstætt kerfi (SSH, 2017b).  
 
SSH hefur sett sér það markmið að auka hlutdeild almenningssamgangna af öllum ferðum 
innan höfuðborgarsvæðisins úr 4% 2016 yfir í 12% fyrir árið 2040. Til að það markmið náist 
er mikilvægt að þróa skilvirkt almenningssamgöngukerfi sem kemur fólki á milli staða hratt 
og örugglega óháð umferðartöfum. Markmiðið með Borgarlínunni er að gera 
almenningssamgöngur skilvirkari með aukinni flutningsgetu ásamt því að gera þær að 
eftirsóknarverðari valkosti (SSH, 2017b).  
 
Gert verður ráð fyrir ferðatíðni þar sem vagnar fara á fimm til sjö mínútna fresti. Einnig er 
gert ráð fyrir því að biðstöðvar verði yfirbyggðar og þar verði að finna farmiðasjálfsala ásamt 
upplýsingaskiltum sem sýna í rauntíma hvenær von er á næsta vagni. Enn hefur ekki verið 
ákveðið hvernig vagnar munu fara um Borgarlínuna en gert verður ráð fyrir því að þeir verði 
rafknúnir, ferðist í sérrými og fái forgang á umferðarljósum (Erna Agnes Sigurgeirsdóttir, 
2017). 
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Gert er ráð fyrir því að framkvæmdir á Borgarlínunni muni kosta frá 63 til 70 milljarða króna. 
Áætlaður kostnaður á hvern km er um 1,1 milljarður, en gert er ráð fyrir að borgarlínan verði 
allt að 57 km (SSH, 2017c). Ljóst þykir að sveitarfélög á höfuðborgar-svæðinu geta ekki 
staðið í þessu verkefni án aðstoðar frá ríkinu. Borgarlínan er ekki í fjármálaáætlun 
stjórnvalda og enn sem komið er hefur samtal um aðkomu ríkins að Borgarlínunni ekki 
hafist. Kostnaður verkefnisins þykir töluvert hár og hefur Jón Gunnarsson 
samgönguráðherra sagt í samtali við Morgunblaðið að eðlilegt sé að skoða í hvaða 
endurbætur á stofnbrautum mætti ráðast í fyrir sömu fjárhæð og stórbæta umferðarflæði 
(Morgunblaðið, 2017).  
 
Verkfræðistofan Mannvit vann skýrslu fyrir SSH árið 2014 þar sem þremur samgöngu-
sviðsmyndum var stillt upp. Sviðsmyndirnar studdust við spár um fjölgun íbúa til ársins 
2040, umferðarþróun og þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Sviðsmynd A gerði ráð fyrir 
bílaborg þar sem allur þungi yrði lagður á uppbyggingu innviða við einkabílinn. Þar var gert 
ráð fyrir 60% uppbyggingar færi í útþenslu og 40% innan byggðarmarka. Sviðsmynd B gerði 
ráð fyrir blandaðri borg þar sem áhersla yrði lögð á afkastamiklar almenningssamgöngur og 
uppbyggingu á stofnvegakerfinu. Gert var ráð fyrir að 85% af nýrri byggð yrði innan 
svæðisins en 15% í útþenslu. Sviðsmynd C gerði ráð fyrir því að öll uppbygging færi fram 
innan byggðar og aðaláhersla yrði lögð á uppbyggingu hágæðakerfis fyrir 
almenningssamgöngur (Mannvit, 2014).  
 
Niðurstöður greiningarinnar voru þær að sviðsmynd A, bílaborgin er dýrust. Þar á eftir er 
sviðsmynd B um blandaða borg og ódýrust er sviðsmynd C, þar sem megináhersla var lögð 
á almenningssamgöngur. Í niðurstöðum skýrslunnar kemur fram að erfitt sé að uppfylla 
ferðaþarfir íbúa með góðu móti eingöngu með því að byggja upp umferðarmannvirki. Ef 
útþensla byggðar verður enn meiri og engin þétting á sér stað mun bílaumferð aukast langt 
umfram íbúafjölgun. Þá samræmist sviðsmynd A ekki skipulagsáætlunum á höfuðborgar-
svæðinu en sviðsmyndir B og C gera það. Niðurstöður greiningarinnar voru þær að ef 
hagkvæmar og umhverfisvænar samgöngur væru markmiðið á að stefna að uppbyggingu 
þéttari byggðar og leggja áherslu á eflingu almenningssamgangna, göngu og hjólreiða 
(Mannvit, 2014). 
 
Mynd 1.2 sýnir tillögu að legu Borgarlínunnar. Tillagan leggur til að Borgarlínan teygi sig 
yfir bróðurpart höfuðborgarsvæðisins, allt frá Mosfellsbæ til Hafnarfjarðar. Stefnt er að því 
að lokatillögur verði kynntar í lok árs 2017 (SSH, 2017).  
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Mynd 1.2 Tilllaga að Borgarlínunni (SSH, 2017). 

1.4 Umferð og ferðavenjur seinustu ára 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru um 684 fólksbílar á hverja 1000 íbúa á Íslandi árið 2015, 
en árið 2014 voru þeir 664 á hverja 1000 íbúa sem gerir aukningu um 20 bíla á milli ára 
(Hagstofa Íslands, 2017c). Árið 2016 voru skráð ökutæki á Íslandi orðin fleiri en íbúar á 
Íslandi. Samkvæmt Árbók bílgreina 2016 er heildarfjöldi skráðra ökutækja á Íslandi í lok 
2016 um 344.664 (Bílgreinasambandið, 2017) en í lok 2016 var íbúafjöldi á Íslandi um 
338.450 manns (Hagstofa Íslands, 2017b). Þess ber þó að geta að mjög margir nýskráðir 
bílar á Íslandi eru keyptar af bílaleigum.  
 
Gríðarleg umferðaraukning hefur verið á höfuðborgarsvæðinu á nýliðnum árum samkvæmt 
mælingum Vegagerðarinnar. Ef mælingar frá janúar 2017 eru bornar saman við janúar 2016 
hefur orðið rúmlega 9% aukning á umferð á höfuðborgarsvæðinu (Vegagerðin, 2017a). 
Umferð á höfuðborgarsvæðinu jókst um tæp 8% í maí 2017 miðað við árið á undan og er 
það mesta aukning sem orðið hefur í maí á milli ára frá því að talningar hófust. Frá áramótum 
2017 til maí 2017 hefur umferðin aukist um 8,4% en Vegagerðin áætlar að heildaraukning 
fyrir árið 2017 verði um 7%. Mesta aukning var um mælisnið á Reykjanesbraut við Dalveg 
í Kópavogi, en þar var aukning á milli ára um 10,6%. Mest var ekið á föstudögum og minnst 
á sunnudögum en mesta aukning á milli daga var á fimmtudögum (Vegagerðin, 2017b).  
 
Samkvæmt ferðavenjukönnun sem gerð var sumarið 2014 ferðuðust 7,6% íbúa 
höfuðborgarsvæðisins með Strætó þar sem ungt fólk 25 ára og yngri notaði Strætó mest og 
konur notuðu Strætó meira en karlar. Á árunum 2007-2014 fækkaði þeim hlutfallslega sem 
notuðu einkabílinn úr 87% niður í 75%. Í sömu könnun voru 8% svarenda sem notuðu Strætó 
í ferðum út fyrir búsetusvæði en árið 2016 um vetur notuðu 7% Strætó út fyrir búsetusvæði 
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(Bjarni Reynarsson, 2014, 2016). Meðalferðatími milli heimilis og vinnustaðar á virkum 
degi lengdist miðað við fyrri kannanir og fór úr 9 og hálfri mínútu árið 2007 í 12 mínútur og 
45 mínútur árið 2014 og endaði í 14 mínútum árið 2016. Byggð hefur teygt mikið úr sér frá 
2007 ásamt því að lítið var um framkvæmdir á gatnakerfinu og umferð hefur almennt aukist 
sem getur skýrt það að ferðatími hefur lengst (Bjarni Reynarsson, 2014, 2016). Sjá má á 
mynd 1.3 hvernig meðalferðatími milli heimilis og vinnu á höfuðborgarsvæðinu hefur þróast 
frá árinu 2007.  
 

 

Mynd 1.3 Meðalferðatími milli heimilis og vinnu á höfuðborgarsvæðinu 2007-2016. 
(Bjarni Reynarsson, 2016). 

Samkvæmt ferðavenjukönnun sem Reykjavíkurborg lét gera árið 2014 ferðuðust 56,6% 
svarenda sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð, 18% fóru fótgangandi, 13,8% fóru sem farþegar í 
bíl, 5,5% fóru á reiðhjóli og um 4,8% fóru með Strætó (Gallup, 2014). Einnig var kannað 
hversu oft svarendur ferðuðust með Strætó að jafnaði, en um 41% gerði það aldrei, 14% 
ferðuðust 1-2 sinnum á ári, 19% ferðuðust 3-12 sinnum á ári, 10% ferðuðust 2-4 sinnum í 
mánuði, 6% ferðuðust 2-6 sinnum í viku og 11% ferðaðist daglega með Strætó (Gallup, 
2014). Ferðavenjukönnun Gallup frá 2011 bendir til þess að fjöldi einkabíla á heimili aukist 
eftir því sem byggð dreifist.  

1.5 Samgöngumiðað skipulag (TOD)  

Útþensla byggðar er talin vera ein af lykilástæðum aukinnar bílaeignar. Á Íslandi hefur 
útþensla byggðar verið mikil undanfarin ár og hefur byggð almennt á höfuðborgarsvæðinu 
stækkað hlutfallslega meira að flatarmáli en fjölgun íbúa. Árið 1985 bjuggu um 54 íbúar á 
hvern hektara miðað við 35 íbúa árið 2012 (Íslandsbanki, 2016). Dreifð byggð hefur slæm 
áhrif á samgöngur og þá helst á almenningssamgöngur og ferðir gangandi og hjólandi 
vegfarenda þar sem vegalengdir verða lengri. Með þéttingu byggðar er hægt að nýta innviði 
og land betur, ásamt því að draga úr notkun einkabílsins sem dregur úr losun á 
gróðurhúsalofttegundum og minnkar svifryk. Reykjavíkurborg, Hafnarfjörður, Kópavogur 
og Garðabær hafa sett sér stefnu um að þétta byggð innan þeirra svæða sem þegar er byggð 
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(Þórhildur F. Kristjánsdóttir & Eva Dís Þórðardóttir, 2017). Alþjóðaorkustofunin (IEA) 
áætlar að á milli áranna 2000 til 2050 muni árleg aukning þeirra sem kjósa bílinn sem 
ferðamáta verða um 1,7%. Samkvæmt stofnuninni hefur notkun á almenningssamgöngum 
almennt minnkað vegna þess hvernig byggð hefur þanist út og orðið dreifðari en einnig hefur 
notkunin á almenningssamgöngum minnkað vegna þess hve hentugur einkabíllinn þykir 
(International Energy Agency, 2016). 
 
Hægt er að minnka þörf fyrir einkabílinn með stefnum og áætlunum um sjálfbærar 
samgöngur og landnýtingu sem hvetur meirihluta íbúa til að styðjast við almennings-
samgöngur í auknum mæli. Samgöngumiðað skipulag (e. Transit Oriented Development 
(TOD)) er hugtak yfir skipulag sem tengir saman almenningssamgöngur, borgarskipulag, 
uppbyggingu og rekstur borga þar sem tilgangurinn er að bæta líf fólks og minnka þörf fyrir 
einkabílinn. Til eru mismunandi skilgreiningar fyrir samgöngumiðað skipulag en 
meginatriði þess eru að það feli í sér þétta byggð með gönguvænu umhverfi í grennd við 
almenningssamgöngur og samgöngumiðstöð (Cervero, 2004). Eitt helsta markmið 
samgöngumiðaðs skipulags er að greiða aðgengi að almenningssamgöngum. Önnur algeng 
skilgreining fyrir samgöngumiðað skipulag er þétt blönduð byggð í gönguvænu umhverfi 
þar sem samgöngumiðstöð er í innan við 800 metra radíus eða í 10 mínútna eða styttri 
göngufjarlægð (City of Edmonton, 2012).  
 
Fræðimenn hafa iðulega lagt áherslu á samgöngumiðað skipulag m.t.t. lesta í bland við aðra 
samgöngumáta. Sú nálgun á þó yfirleitt betur við í miklu þéttbýli og hentar oft ekki þar sem 
byggð er dreifðari, líkt og hér á landi. Til að ná fram samgöngumiðuðu skipulagi þarf sterkan 
vilja stjórnvalda og almennings ásamt hugarfarsbreytingu til samgangna í takt við breytta 
stefnu. Í rannsókn Jóhönnu Helgadóttur (2015) um raunhæfni samgöngumiðaðs skipulags á 
höfuðborgarsvæðinu komst hún að þeirri niðurstöðu að það væri raunhæfur valkostur hér á 
landi. Til að samgöngumiðað skipulag geti orðið að veruleika er þörf á samráði og góðri 
upplýsingagjöf til almennings. Á Íslandi hefur tíðkast að hverfi rísi upp fyrst og 
strætisvagnar komi þangað eftir á. Fólk vill síður nýta almenningssamgöngur ef það þarf að 
bíða lengi við umferðaþungar götur og ganga lengi að stoppistöðvum. Kostur við 
samgöngumiðað skipulag er sá að almenningssamgöngur eru samþættar í skipulagið frá 
upphafi (Kári Finnsson, 2015). 
 
Árið 2012 bjuggu um 30% íbúa höfuðborgarsvæðisins á samgöngumiðuðum svæðum. Í nýju 
Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2010-2040 er gert ráð fyrir aukningu þannig að 66% 
íbúa muni búa á samgöngumiðuðum svæðum.  
 

1.6 Rannsóknarspurningar 

Á seinustu árum hefur umferð aukist jafnt og þétt á höfuðborgarsvæðinu sem og á öðrum 
svæðum í landinu (Vegagerðin, 2017b). Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa stefnt á að 
fjölga hlutdeild almenningssamgangna úr 4% árið 2016 í 12% af heildarferðum árið 2040 
(SSH, 2017b). Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 hefur það einnig sem markmið að efla 
almenningssamgöngur þannig að 12% allra ferða verði farnar með Strætó árið 2030. Frá 
árinu 2007 hefur meðalferðatími frá heimili að vinnu aukist um 3,5 mínútu og ef ekkert er 
að gert má búast við því að ferðatími aukist enn frekar. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
hafa sett af stað verkefnið um Borgarlínuna sem á að vera mikilvægur þáttur í að ná settum 
markmiðum um samgöngumál. Ljóst er að til að þau markmið náist þurfa að eiga sér stað 
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miklar breytingar á almenningssamgöngum á Íslandi. Mikilvægt er að rannsaka hvaða þættir 
hafa áhrif á val á ferðamáta á Íslandi og hvað megi bæta til að auka hlutfall ferða með 
almenningssamgöngum.  
 
Rannsóknarspurningarnar sem verða teknar fyrir í þessari rannsókn eru þrjár talsins.  
 

1. Hvaða þættir hafa áhrif á hversu oft einstaklingar nota Strætó að jafnaði? 
2. Hvað er það sem einstaklingar vilja helst bæta hjá Strætó og hvaða þættir hafa áhrif 

á það val? 
3. Hvaða ferðamáta völdu einstaklingar í seinustu ferð og hvaða þættir höfðu áhrif á 

það val? 
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2 Staða þekkingar 
Samkvæmt kenningu um valhegðun neytenda, er gert ráð fyrir því að einstaklingar velji 
ferðamáta skynsamlega með því að vega og meta einkenni mismunandi valkosta með það 
markmið að hámarka nytsemi (Donnea, 1972). Samgöngustefnur treysta á að hægt sé að hafa 
áhrif á val á ferðamáta og víðtækari félagsleg markmið eins og umferðarþunga og mengun 
með því að innleiða stefnur sem breyta kostnaði mismunandi ferðamáta. Hins vegar er 
ferðamátaval oft á tíðum langtímaval einstaklinga sem byggir á innri og ytri áhrifaþáttum 
sem stjórnast af flóknum persónulegum viðhorfum, óskum, vana, menningu, lífstíl og 
líkamlegri getu. Vitað er að val stjórnast oft af ósveigjanlegum persónulegum skoðunum 
sem ekki eru jafn næmar fyrir kostnaði eins og við mætti búast (Chakrabarti, 2017).  

2.1 Val á ferðamáta 

Samkvæmt rannsókn Litman (2004) eru þættir eins og fargjald almenningssamgangna, gæði 
þjónustu (hraði, tíðni, þægindi og stærð þjónustusvæðis) og bílastæðagjöld þeir þættir sem 
hafa tilhneigingu til að hafa mest áhrif á hlutfall þeirra sem ferðast með 
almenningssamgöngum.  
 
Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sem kannaði ferðamátaval 65 ára og eldri kom í 
ljós að eftir því sem aldur hækkar, hefur fólk tilhneigingu til þess að reiða sig meira á 
almenningssamgöngur eða gengur frekar til þess að komast á milli staða. Einnig fengust þær 
niðurstöður að tekjulægra eldra fólk hefur tilhneigingu til að ferðast á milli staða með 
almenningssamgöngum eða með því að ganga. Í sömu rannsókn kom fram að um 53% eldra 
fólks í rannsókninni bjuggu innan fimm blokka (e. blocks) frá strætóstoppistoppistöð á 
meðan einungis 2% ferða voru farnar með almenningssamgöngum (Kim & Ulfarsson, 2004).  
 
Með því að breyta samgöngutengdum viðhorfum og bæta aðgengi að almennings-
samgöngum með minni kostnaði væri hægt að stuðla að frekari notkun þeirra (Colling & 
Chambers, 2005). Rannsóknir sýna að stundvísi er ráðandi þáttur fyrir farþega almennings-
samgangna. Vandamálið er ekki það að þurfa að bíða, heldur óvissan um það hvenær 
fararskjótinn mun koma. Einnig eru eiginleikar líkt og frekari tíðni vagna og þægindi mikils 
metin meðal neytenda á meðan eiginleikar sem hafa neikvæð áhrif á neytendur eru ferðatími 
og fargjöld (Beirão & Cabral,2007). Samkvæmt Schneider (2013) er ferðamátaval fyrir 
daglegar ferðir hugsanlega vegna vana. 
 
Samkvæmt eigindlegri rannsókn sem gerð var á stórborgarsvæði Porto í Portúgal (Beirão & 
Cabral,2007), hafa margir þættir áhrif þegar kemur að vali fólks á ferðamáta, svo sem 
persónuleiki og lífstíll, tilgangur ferðar, skynjun á þjónustu hvers flutningsmáta fyrir sig 
ásamt öðrum breytilegum þáttum. Ferðatími var bæði talinn kostur og ókostur þegar kom að 
strætisvögnum og mikilvægur þáttur þegar kom að vali á ferðamáta. Á svæðum þar sem sér 
akrein var fyrir strætisvagna og þar sem átti að ferðast til miðbæjar voru strætisvagnar taldir 
fljótari en einkabíllinn, þá aðallega af fólki sem notaði almenningssamgöngur. Mikilvægt 
atriði fyrir þátttakendur rannsóknarinnar var að geta ekki stjórnað dagskrá sinni vegna óvissu 
um hvenær strætisvagninn myndi koma og geta ekki treyst áætlun (Beirão & Cabral,2007). 
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Þegar notendur tala um notkun á almenningssamgöngum eiga þeir til að einblína á þeirra 
verstu upplifun, sem getur haft meiri áhrif en venjuleg meðal frammistaða (Guiver,2007). 
 
Samkvæmt rannsókn Beirão og Cabral (2007) var það viðurkennt bæði af bílanotendum og 
notendum almenningssamgangna að það væri ódýrara að ferðast með strætisvögnum, en það 
virtist ekki vera mikilvægur þáttur þegar kom að vali á ferðamáta. Þeir sem notuðu 
almenningssamgöngur reglulega, mátu að það væri þægilegt að ferðast með strætisvögnum, 
á meðan þeir sem ferðuðust aðallega með bíl eða notuðu strætisvagna einstaka sinnum, 
fannst óþægilegt að ferðast með strætisvögnum. Þeir væru yfirfullir af fólki, illa lyktandi og 
loftlausir. Almennt séð gáfu notendur strætisvagna þjónustunni betra og jákvæðara mat á 
meðan bílanotendur og þeir sem notuðu almenningssamgöngur einstaka sinnum, gáfu 
þjónustunni verra og neikvæðara mat. Báðir hópar voru þó sammála um að það væru of 
margir í hverjum strætisvagni, biðtími væri of langur og strætisvagnarnir mættu vera 
stundvísari. Til að geta keppt við einkabíllinn þurfa almenninssamgöngur að bjóða upp á þá 
þjónustu sem óskað er eftir af núverandi og mögulegum framtíðar notendum (Beirão & 
Cabral,2007).  
 
Rannsókn Chakrabarti (2017), sem gerð var meðal bílaeigenda í Los Angeles sýnir að þeir 
bílaeigendur sem velja almenningssamgöngur, þó það sé sjaldgjæft, eru í námunda við gæða 
almenningssamgöngur. Með því að fjárfesta skipulega með það í huga að bæta 
almenningssamgöngur má mögulega laða að nýja viðskiptavini almenningssamgangna 
ásamt því að halda í þá gömlu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að vel 
úthugsað kerfi almenningssamgangna, (þá sérstaklega léttlestir, neðanjarðarlestir og 
hraðvagnar), sem auka ferðahraða og veita tíðar og áreiðanlega þjónustu á vegum með 
mikilli eftirspurn geta keppt við einkabílinn (Chakrabarti, 2017).  
 
Rannsókn var gerð í St. Loius í Bandaríkjunum sem kannaði hvernig fólk ferðaðist milli 
heimilis og léttlestarstöðva. Þar kom fram að þeir sem hafa gilt ökuskírteini voru líklegri til 
að keyra að léttlestarstöð miðað við þá sem voru ekki með bílpróf. Einnig kom fram að konur 
voru líklegri en karlar til að nota strætisvagna til að ferðast milli heimilis og léttlestarstöðvar. 
Konur höfðu sterka tilhneigingu til að ferðast með bíl þegar það var í boði, en það gæti stafað 
vegna öryggis. Ef fólk átti bíl, eða hafði aðgang að bíl, þá notaði það hann (Kim, et al., 2006).  
 
Samkvæmt ferðavenjukönnun sem Khattak & Palma (1997) framkvæmdu í Brussel kom í 
ljós að fleiri ferðast með almenningssamgöngum þegar veður er mjög vont. Ástæðan fyrir 
því er talin vera sú að þeir sem ferðast með bíl eða ferðast gangandi eða hjólandi breyta um 
ferðamáta og kjósa að ferðast með almenningssamgöngum þegar illa viðrar. Guo et al. 
(2007) könnuðu einnig hvaða áhrif veður hefur á val fólks á ferðamáta. Þar kom í ljós að við 
verulega vond veðurskilyrði þar sem skyggni var slæmt, t.d. þegar mikil þoka var eða 
stormur, þá breytti fólk um ferðamáta frá einkabílnum yfir í almenningssamgöngur. Hins 
vegar hafði mikil rigning neikvæð áhrif á fjölda þeirra sem ferðuðust með almennings-
farartækjum.  
 
Vinsældir almenningssamgangna og val á þeim fram yfir einkabílinn veltur á samkeppnis-
hæfni innan þéttbýlisstaða. Í löndum þar sem einkabíllinn hefur verið ódýr valkostur, líkt og 
í Bandaríkjunum, er erfitt að fá fólk til að nota almenningssamgöngur. Í Bandaríkjunum 
þjóna almenningssamgöngur að mestu þeim sem hafa lágar launatekjur og eiga í erfiðleikum 
með að eiga og nota eigin bíl (Pucher & Renne, 2003). Hinsvegar í löndum líkt og á Englandi 
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og í Þýskalandi, þar sem er dýrara að ferðast um á einkabíl vegna landnotkunar og verðlags-
reglna, eru almenningssamgöngur vinsælli (Buehler, 2011; Giuliano & Dargay, 2006). 

2.2 Samgöngumiðað skipulag og áhrif þess val á 
ferðamáta 

Áratuga rannsóknir hafa sýnt að fólk notar almenningssamgöngur meira í þéttari, blandaðri 
og gönguvænni byggð þar sem aðgengi að þeim er gott (Ding et al., 2014).  
 
Samkvæmt rannsókn Seskin et al. (1996) þá fjölgar farþegum almenningssamgangna í beinu 
sambandi við þéttleika byggðar. Það þýðir að fólk sem býr í þéttri byggð er líklegra til þess 
að nota almenningssamgöngur miðað við fólk í dreifðri byggð. Það getur verið vegna þess 
að fólk sem býr við meiri þéttleika hefur minni þörf fyrir einkabílinn og er líklegra til að geta 
gengið eða hjólað í verslanir og þjónustu. Fleiri gangandi vegfarendur má finna á þéttbýlli 
stöðum sem gerir það að verkum að gangstéttir og lýsing eru líklegri til að vera betri en í 
dreifðari byggð ásamt því að gangandi vegfarendum finnst þeir öruggari þegar fleiri eru á 
ferli. Eiginleikar sem þessir hafa gífurleg áhrif á ánægjulega upplifun á almennings-
samgöngum þar sem hver farþegi er einnig vegfarandi (Walker, 2012, bls. 122).  
 
Rannsóknir sýna að góðar almenningssamgöngur og samgöngumiðað skipulag hefur áhrif á 
ferðahegðun íbúa til betri heilsu. Þar má meðal annars nefna: færri slys í umferðinni, minni 
mengun, bætt líkamshreysti, bætt geðheilsa, bætt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og að 
heilsusamlegum mat. Jafnframt stuðlar samgöngumiðað skipulag að viðráðanlegra verði sem 
minnkar fjárhagsáhyggjur og streitu hjá heimilum með lægri tekjur. Einnig fækkar 
dauðaslysum vegna umferðar eftir því sem hlutdeild almenningssamgangna er meiri 
(Litman, 2016).  
 
Rannsóknir byggðar á reynslu benda til þess að skilyrði sem auka beinan kostnað á einka-
bílinn, svo sem hærri bílastæðagjöld og vegatollar, auka eftirspurn eftir almennings-
samgöngum, eða í það minnsta minnka akstur einkabíla. Bein inngrip til að minnka kostnað 
og bæta almenningssamgöngur geta einnig aukið það að fólk velji almenningssamgöngur 
(Forsey et al., 2013). Bílastæðagjöld og vegtollar valda því að umferð minnkar, og er allt að 
20% til 60% aukning til almenningssamgangna (Pratt, 2000). 
 
Rannsókn Shoup og Pickrell (1980) kannaði hvort að samband sé á milli aðgengi að bíla-
stæðum og ferðamátavali í Bandaríkjunum. Ef vinnuveitandi útvegaði ókeypis bílastæði 
fyrir starfsmenn leiddi það til þess að fleiri keyrðu einir í bíl til vinnu. Þeir komust einnig að 
því að tekjuháir njóta fremur góðs af niðurgreiddum ókeypis bílastæðum en aðrir vegna 
dreifingar og áhrif skattalaga (Shoup & Pickrell, 1980). Willson & Shoup (1990) komust 
einnig að sömu niðurstöðu en einnig sýndi rannsókn þeirra fram á að ef vinnuveitandi hættir 
að útvega frí bílastæði fyrir starfsmenn minnkar það til muna að fólk keyri eitt í bíl. Ókeypis 
bílastæði við vinnu höfðu mikilvæg áhrif á ferðamátaval starfsfólks. Með því að hætta að 
bjóða upp á ókeypis bílastæði má minnka hlutfall þeirra sem keyra einir í vinnuna um 19 - 
81% og minnka hlutfall bíla sem keyra til vinnu um 15-38% (Willson & Shoup, 1990). 
 
Rannsókn var gerð sem kannaði ferðahegðun íbúa á sjö mismunandi svæðum í Norður-
Ameríku sem hafa samgöngumiðað skipulag (Langlois et al, 2015). Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu meðal annars að nýir íbúar á samgöngumiðuðu svæðum löðuðust 
frekar að umhverfisvænni samgöngumáta þegar kom að ferðum til frístunda eftir að þeir 
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fluttu á svæði með slíku skipulagi. Hinsvegar voru þeir síður líklegir til að velja 
umhverfisvænni ferðamáta þegar kom að því að ferðast til vinnu eða verslana. Hægt er að 
hvetja til umhverfisvænni ferðamáta með því að veita hvatningu og/eða styrk til að nota 
almenningssamgöngur eða kaupa reiðhjól. Einnig er hægt að fá fólk til að velja annan 
ferðamáta með því að taka upp bílastæðagjöld við vinnustaði. Þeir þættir sem hvöttu til þess 
að nýir íbúar á svæði með samgöngumiðað skipulag völdu umhverfisvænni ferðamáta voru 
meðal annars: meðvitund um umhverfisáhrif allra ferðamáta, nálægð við stoppistöðvar 
almenningssamgangna, hversu auðvelt var að ganga um hverfi og til mismunandi 
áfangastaða. Hinsvegar hafði mikill fjöldi heimilismanna, að vera húseigandi og að eiga 
nýjan bíl neikvæð áhrif á að fólk valdi umhverfsivænni ferðamáta (Langlois et al, 2015).  
 
Bandarísk rannsókn sýndi að þar sem samgöngumiðað skipulag er ríkjandi aka íbúar um 20-
40% minna en íbúar í hefðbundnum hverfum. Einnig var bílaeign minni þar sem 
samgöngumiðað skipulag ríkti miðað við í hefðbundnum hverfum þar sem samgöngumiðuð 
svæði voru með 0,9 bíla á heimili en önnur svæði með 1,6 bíla á heimili (Cervero, 2004). 
Samkvæmt Wener og Evans (2007) finnur fólk fyrir minni streitu með því að ferðast með 
hágæða almenningssamgöngum miðað við að ferðast í einkabíl.
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3 Aðferðafræði 

3.1 Framkvæmd könnunar 

3.1.1 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð (e. quantative research) til að afla gagna. 
Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, meðal annars 
með spurningalista sem lagður er fyrir úrtak hóps sem alhæfa á um. Kannanir henta vel til 
að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um almenn viðhorf eða hegðunarmynstur. Símakönnun, 
netkönnun, póstkönnun, vettvangskönnun og heimsóknarkönnun eru allar skilgreindar sem 
megindlegar rannsóknaraðferðir (Félagsvísindastofnun, 2014). Í spurningkönnunum getur 
verið spurt um skoðanir, hegðun, viðhorf og fleira. Helsti kostur spurningakannana er sá að 
hægt er að safna fjölbreyttum gögnum í töluverðu magni á stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 
2003). Rannsóknin sem gerð var hér var framkvæmd með netkönnun. Eftir að safnað var 
nægum fjölda svara voru gögnin flokkuð og niðurstöður teknar saman.  

3.1.2 Þýði könnunar 

Þýði könnunar voru einstaklingar 18 ára og eldri sem búa eða hafa búið á Íslandi og þekkja 
til Strætó bs. Könnunin var bæði á ensku og íslensku þannig að þeir sem tóku könnunina 
urðu að kunna íslensku eða ensku til að geta svarað.  

3.1.3 Hönnun könnunar 

Við gerð spurningalista var litið til eldri kannana þar sem horft var til bæði erlendra og 
íslenskra kannana. Meðal annars var stuðst við könnun sem framkvæmd var fyrir 
Vegagerðina af Gallup 2011 „Ferðir íbúa höfuðborgarsvæðisins“, ásamt því að stuðst var 
við skýrsluna „On-Board and Intercept Transit Survey Techniques“ (Schaller, 2005). 
 
Áhersla var lögð á að hafa spurningarnar einfaldar og hitnmiðaðar þar sem haka átti við þann 
svarmöguleika sem best átti við hverju sinni. Ávallt var hægt að haka við „vil ekki svara” 
og/eða „veit ekki” og/eða var mögulegt að tilgreina svarið sem „annað” þegar 
svarmöguleikar voru ekki fullnægjandi þar sem hægt var að skrifa niður nákvæmara svar. 
Allar spurningar voru áskildar, þ.e. að svara þurfti öllum spurningum.  
 
Hugbúnaðurinn Google Forms var notaður við gerð könnuninnar. Hann er þróaður fyrir 
kannanir sem hægt er að nálgast á netinu án endurgjalds hjá Goggle innan Google Drive 
þjónustunnar. Hægt er að senda könnunina með vefpósti eða deila könnuninni á 
samfélagsmiðlum. Öll svör safnast saman á tölvutæku formi sem minnkar innsláttarvillur 
miðað við hefðbundnar kannanir á pappír (Cobanoglu et al., 2001). Í niðurstöðuskjalinu er 
hægt að sjá hvaða dag og klukkan hvað könnuninni var svarað ásamt öðrum svörum. 
Niðurstöður er hægt að vinna úr í töflureikni. Hægt er að láta þátttakendur sleppa spurningum 
sem passa ekki við út frá fyrri svörum og var sá eiginleiki nýttur í þessari könnun. Til dæmis 
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gátu þeir sem ekki höfðu ferðast með Strætó sleppt við að svara þriðja og fjórða hluta sem 
voru spurningar um notkun Strætó og spurningar um seinustu strætóferð. 
 
Könnuninni var skipt í fimm hluta. Í fyrsta hluta voru almennar spurningar sem allir svöruðu 
og í öðrum hluta voru almennar spurningar um Strætó sem einnig allir svöruðu. Þriðji hluti 
innihélt spurningar um notkun á Strætó, en þær spurningar fengu aðeins þeir sem höfðu notað 
Strætó áður. Í fjórða hluta voru spurningar um seinustu strætóferð með Strætó, en þær 
spurningar fengu aðeins þeir sem höfðu notað Strætó á árunum 2016-2017. Fimmti og síðasti 
hluti innihélt spurningar um seinustu ferð. Þær spurningar fengu allir nema þeir sem fóru í 
seinustu ferð með Strætó þar sem þeim spurningum hafði verið svarað í fjórðu hluta um 
seinustu strætóferð.  
 
Google forms býður upp á að stilla könnunina þannig að einungis sé hægt að svara einu 
sinni, en til þess að það virki þarf fólk að skrá sig inn með Google-aðgangi. Ekki þótti víst 
að allir væru með Google-aðgang og litlar líkur voru taldar á því að fólk myndi svara 
könnuninni oftar en einu sinni. Því var ákveðið að nýta ekki þann möguleika. Þátttakendur 
gátu valið um að svara könnuninni á íslensku eða á ensku.  

3.1.4 Forkönnun 

Áður en byrjað var að safna svörum við spurningakönnuninni var könnunin send á um 15 
manns til að kanna hvort allt virkaði sem skyldi. Forkönnun er mikilvæg þar sem hún getur 
veitt upplýsingar um þá vankanta sem þarf að laga og því er mikilvægt að hafa forkönnun 
áður en lagt er af stað til að safna svörum til þess að könnunin verði sem árangursríkust 
(Draugalis o.fl., 2008). Það sem þurfti að laga var að spurningalistinn var heldur langur og 
því var spurningum fækkað. Einnig kom í ljós að þeir sem svöruðu könnuninni á ensku fóru 
beint í íslenska hlutann eftir að hafa svarað enska hlutanum og var það lagað. Orðalag þótti 
heldur langt í sumum spurningum og svarmöguleikum og því var reynt að finna hnitmiðari 
texta fyrir þær spurningar. 

3.1.5 Aðferð við könnunina 

Könnunin var auglýst og henni dreift á Internetinu. Taka þarf til athugunar að þeir sem nota 
Internetið eru oft ekki fullnægjandi úrtak. Netnotkun á Íslandi er þó í hærra lagi, en árið 2014 
var hlutfall reglulegra netnotenda um 97% af íbúum landsins, sem var þá hæsta hlutfall í 
Evrópu (Hagstofa Íslands, 2015a). Internetkannanir hafa það umfram hefðbundnar 
pappírskannanir að þær eru ódýrari og auðveldari í framkvæmd ásamt því að aðgengi er 
einfalt og mörg forrit eru í boði sem hraða svörun og samskiptum (Fricker & Schonlau, 
2002). Könnunin var auglýst og henni deilt á Facebook ásamt því að sendur var fjöldapóstur 
á alla grunnnema hjá Háskóla Íslands, þann 8. mars 2017. Samkvæmt könnun Gallup frá 
árinu 2015 voru um 89% Íslendinga með Facebook síðu (Nútíminn, 2015). Ákveðið var að 
deila könnuninni sem víðast til að fá heilstætt úrtak. Könnuninni var deilt á Facebook hópa 
og var reynt að deila könnuninni á íbúahópa úr mismunandi hverfum á höfuðborgarsvæðinu 
ásamt öðrum hópum. Tafla 3.1 sýnir yfirlit yfir þá hópa þar sem könnun var auglýst. 
Þátttakendum var sagt að eftirfarandi könnun fjallaði um almenningssamgöngur á Íslandi og 
að engar upplýsingar yrðu raktar til einstaklinga.  
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Tafla 3.1 Yfirlit yfir Facebook hópa þar sem könnunin var auglýst. 

Nafn hóps á Facebook Fjöldi Dagsetning 

Away from home - Living in Iceland 15.561 22.2.2017 

Samtök um bíllausan lífstíl 3.195 22.2.2017 

Hollvinasamtök Strætó 525 22.2.2017 

Söngfílar  110 22.2.2017 

Crossfit sportarar 1.110 22.2.2017 

Skutlarar 33.190 22.2.2017 

Heilsuefling og öryggi starfsmanna Reykjavíkurborgar 1.447 24.2.2017 

Zero waste Iceland 828 24.2.2017 

Foreigners in Iceland 2.108 24.2.2017 

Ræktaðu garðinn þinn - ókeypis garðyrkjuráðgjöf 24.541 24.2.2017 

Íbúar Álftaness 1.713 25.2.2017 

Ferðafélagar Akureyri-Reykjavík 2.858 25.2.2017 

Reykjanesbær - Gerum góðan bæ betri 2.858 26.2.2017 

Smárahverfi 516 26.2.2017 

Vellirnir - íbúar á völlunum í Hafnarfirði 2.902 26.2.2017 

Samferða Akureyri 10.277 26.2.2017 

Vesturbærinn 5.603 26.2.2017 

Vegan á Íslandi 13.954 26.2.2017 

Hafnarfjörður- vinnum saman að betri bæ 577 26.2.2017 

Norðlingaholt Town 749 1.3.2017 

Íbúar Lindarhverfis 538 1.3.2017 

Íbúar Hamrahverfis í Grafarvog 245 1.3.2017 

Íbúar Seljahverfis 666 1.3.2017 

Íbúasamtökin betra Breiðholt 6.058 1.3.2017 

Norðurbærinn minn – Íbúar í Norðurbæ í Hafnarfirði  1.702 2.3.2017 

Íbúar í Háleitishverfi 455 2.3.2017 

Íbúar á Seltjarnarnesi 2.969 2.3.2017 

Rimahverfið – Íbúar í Rimahverfinu 331 2.3.2017 

Íbúar í Þorlákshöfn 808 2.3.2017 

Íbúar í Háaleitishverfi 455 2.3.2017 

Íbúar í Grafarvogi 1.017 2.3.2017 

Áslandið mitt – Íbúar í Áslandi 616 2.3.2017 

Íbúar norðan Nýbýlavegar 197 2.3.2017 

Fell, hólar og berg, íbúar 268 2.3.2017 

Íbúar á Selfossi 2.156 2.3.2017 

Vogar-Fallegi bærinn okkar 829 2.3.2017 

Íbúar Innri Njarðvíkur 1.442 2.3.2017 

Íbúar í Setbergi í Hafnarfirði 558 2.3.2017 

Íbúar í Mosfellsbæ – Umræðuvettvangur  2.850 2.3.2017 

Búum til betri heim  939 2.3.2017 

Langholtshverfi-104  3728 6.3.2017 

Íbúar Lunda- og Gerðahverfis – Akureyri  197 7.3.2017 
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3.1.6 Tímabil könnunar 

Upphaflegt markmið var að ná um 1000 svörum. Byrjað var að safna almennum svörum 22. 
febrúar 2017. Í upphafi gekk vel að safna svörum. Fyrsta daginn söfnuðust 363 svör og 26. 
febrúar voru þátttakendur orðnir 1000. Þar sem vel gekk að safna svörum í byrjun var 
ákveðið að stefna að því að ná 2000 svörum. Það gekk eftir þó að seinni þúsund svörin hafi 
tekið lengri tíma og þann 25. mars 2017 var lokað fyrir svör. Könnunin stóð því yfir í 32 
daga og í lok tímabilsins höfðu safnast 2221 svör. 

3.1.7 Svörun 

Í upphafi sendi ritgerðarhöfundur vinum og vandamönnum skilaboð varðandi könnunina 
ásamt því að deila á Facebook. Eftir að 1000 svör voru komin má telja líklegt að mestallt 
tengslanet ritgerðarhöfundar hafi verið nýtt til fullnustu og því þurfti að finna ráð til að safna 
fleiri svörum. Ákveðið var að deila könnuninni á Facebook hópa sem tengdust 
íbúðarhverfum og reyna að fá svör úr mismunandi hverfum. Ef Mynd 3.1 er skoðuð má sjá 
að töluverð aukning er á svörum milli 7.-9. mars. Mjög líklegt er að þessi aukna svörun sé 
vegna þess að 8. mars var sendur fjöldapóstur á alla grunnema hjá Háskóla Íslands og líklegt 
er að fjöldi svara hafi borist í kjölfarið.  

 

Mynd 3.1 Fjöldi svara yfir það tímabil sem könnunin stóð yfir. 

Ekki er mögulegt að reikna út svarhlutfall þar sem erfitt er að vita til hve margra könnunin 
náði. Einnig er erfitt að vita hve margir vinir og kunningjar sendu könnunina áfram á aðra. 
Þó er hægt að kanna hversu margir eru inn á hverjum hóp á Facebook en erfitt er að vita 
hversu margir eru virkir notendur í hverjum hópi. Ástæður fyrir því að fólk svaraði ekki 
könnuninni gætu verið tímaleysi, áhugaleysi eða að fólki fannst könnunin ekki eiga við þar 
sem það notaði almenningssamgöngur lítið eða ekkert. Líklega hefði verið hægt að ná fleiri 
svörum ef könnunin hefði verið ítrekuð oftar og nefnt með skýrari hætti að hún væri fyrir 
alla, bæði þá sem nota almenningssamgöngur og þá sem nota ekki almenningssamgöngur. 
Það kom þó fram að könnunin væri fyrir báða hópa en eflaust eru þeir sem nota ekki 
almenningssamgöngur áhugaminni um kannanir varðandi slíkar samgöngur.  
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3.2 Spurningar 

Könnuninni var skipt í fimm hluta. Í fyrsta hluta voru almennar spurningar þar sem aflað var 
almennra upplýsinga um þátttakendur. Annar hluti innihélt almennar spurningar um Strætó. 
Í þriðja hluta mátti finna spurningar um notkun Strætó. Ef þátttakandi hafði aldrei notað 
Strætó áður fór hann strax yfir í fimmta hluta og sleppti þriðja og fjórða hluta. Fjórði hluti 
samanstóð af spurningum um seinustu strætóferð. Þeir sem höfðu ferðast með Strætó á árinu 
2016 eða 2017 svöruðu fjórða hluta, hinir fóru beint í fimmta hluta. Fimmti hluti innihélt 
spurningar varðandi seinustu ferð. Ef seinasta ferð sem farin var í gær eða í dag þegar 
könnunin var tekin var farin með Strætó, sleppti sá þátttakandi við fimmta hluta og lauk 
könnuninni.  

3.2.1 Fyrsti hluti: Almennar spurningar 

1. Kyn?  
2. Frá hvaða landi ertu?  
3. Í hvaða póstnúmeri hefur þú aðsetur/býrð þú í?  
4. Hver er hjúskaparstaða þín?  
5. Hvaða ár ertu fædd/ur?  
6. Hvað búa margir á þínu heimili að þér meðtalinni/meðtöldum?  
7. Átt þú börn?  
8. Í hvernig húsnæði býrð þú?  
9. Hvert er hæsta menntunarstig þitt?  
10. Ert þú með bílpróf?  
11. Hefur þú bíl til umráða?  
12. Hvað eru margir bílar á þínu heimili?  
13. Ertu í skóla og/eða vinnu?  
14. Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatt?  
15. Hvað eru margir á þínu heimili með mánaðarlegar tekjur?  
16. Hvaða ferðamáta notar þú oftast til að komast á milli staða?  

Reynt var að spyrja spurninga sem gætu gefið til kynna hvaða þættir gætu haft áhrif á val á 
ferðamáta og til að kanna heilleika úrtaks. Þeir sem hökuðu við „Ég er yngri en 18 ára“, 
fóru ekki lengra í könnuninni, þar sem ekki verður notað svör hjá þeim sem eru yngri en 18 
ára. Þeir sem hökuðu við að vera hvorki í vinnu né í skóla slepptu að svara spurningum 
varðandi samgöngukort og nemakort þar sem slík kort eru einungis fyrir fólk í vinnu eða í 
skóla.  

3.2.2 Annar hluti: Almennar spurningar tengdar Strætó  

17. Hefur þinn vinnustaður gert samgöngusamning við Strætó sem gerir þér kleift að 
kaupa samgöngukort hjá Strætó? (Þessa spurningu fengu einungis þeir sem voru í 
vinnu)  

18. Nýtir þú þér nemakortið í Strætó? (Þessa spurningu fengu einungis þeir sem voru í 
vinnu og skóla)  

19. Hefur þinn vinnustaður gert samgöngusamning við Strætó sem gerir þér kleift að 
kaupa samgöngukort hjá Strætó? (Þessa spurningu fengu einungis þeir sem voru í 
vinnu og skóla)  
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20. Nýtir þú nemakortið hjá Strætó? (Þessa spurningu fengu einungis þeir sem voru í 
skóla)  

21. Af listanum hér að neðan, hvað myndi láta þig vilja mest halda áfram að taka Strætó/ 
byrja að taka Strætó? Vinsamlegast veldu 1 til 3 atriði.  

22. Ef næturstrætó væri í boði (eftir föstudags- og laugardagskvöld) á stofnleiðum, 
hversu oft myndir þú nota þá þjónustu?  

23. Ef Strætó myndi veita þjónustu til kl. 01:00 eftir miðnætti alla daga nema sunnudaga, 
hversu oft myndir þú nýta þá þjónustu?  

24. Hvaðan færð þú upplýsingar um Strætó? (tímaáætlanir, ferðir, leiðakerfi, verð 
osfrv.) Hakaðu þar sem við á.  

25. Hvað er þú tilbúin/nn að ganga lengi til að komast að strætóstoppistöð?  
26. Hvað stoppa margar strætóleiðir í göngufæri við þitt heimili?  
27. Hvað stoppa margar strætóleiðir í göngufæri við þann stað sem þú þarft að ferðast 

til oftast? (vinnustað/skóla/annað)  
28. Hvað ertu margar mínútur að ganga að þeirri strætóstoppistöð sem er næst þínu 

heimili?  
29. Er erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði í grennd við þann stað sem þú þarft að ferðast 

oftast til? (vinnustað/skóla/annað)  
30. Hvað ert þú lengi að keyra frá þínu heimili að þeim stað sem þú þarft að ferðast 

oftast til? (vinnustað/skóla/annað)  
31. Hvað ert þú lengi að taka strætó frá þínu heimili að þeim stað sem þú þarft að ferðast 

oftast til?  
32. Hefur þú notað Strætó?  

Reynt var að spyrja spurninga varðandi Strætó og aðgang þátttakenda að leiðakerfi Strætó 
til að kanna hvort að það gæti haft áhrif á val á ferðamáta. Því var t.d. spurt um hversu margar 
leiðir stoppa í göngufæri við þeirra heimili ásamt öðrum skyldum spurningum. Einnig var 
kannað hvað gæti fengið þátttakendur til að nota Strætó meira með spurningu númer tuttugu. 
Ef þátttakendur svöruðu að þeir höfðu aldrei notað Strætó, veit það ekki, eða vil ekki svara 
í seinustu spurningu í öðrum hluta þá fór það strax í fimmta hluta sem innihélt spurningar 
um seinustu ferð og slepptu almennum spurningum um notkun Strætó og spurningum um 
seinustu strætóferð.  

3.2.3 Þriðji hluti: Almennar spurningar um notkun Strætó 

33. Hvað hefur þú notað Strætó lengi?  
34. Hvað notar þú Strætó oft að jafnaði?  
35. Hvenær notaðir þú Strætó síðast?  
36. Notar þú Strætó meira núna miðað við á sama tíma og í fyrra?  
37. Þegar þú tekur Strætó, númer hvaða leið tekur þú oftast?  
38. Þegar þú tekur Strætó, hvaða leið tekur þú næst oftast?  
39. Hefur þú ferðast með Strætó á árinu 2016 eða 2017?  

Reynt var að spyrja spurninga sem gætu gefið sýn á það hversu oft þátttakendur notuðu 
Strætó og hvaða leiðir það notaði oftast. Ef þátttakendur svöruðu að þeir hefðu ferðast með 
Strætó á árinu 2016 eða 2017 þá fór þeir yfir í næsta hluta sem innihélt spurningar um 
seinustu ferð.  
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3.2.4 Fjórði hluti: Spurningar um seinustu ferð með Strætó 

Spurningar um seinustu strætóferð sem farin var á árunum 2016-2017.  

40. Ef þú hugsar um seinustu ferð með Strætó sem þú fórst í. Á hvaða vikudegi var sú 
ferð? 

41. Klukkan hvað var seinasta strætóferð sem þú fórst í?  
42. Hver var helsta ástæðan fyrir því að þú notaðir Strætó í seinustu strætóferð sem þú 

fórst í? (Veldu eitt til þrú atriði)  
43. Hvaðan varstu að koma þegar þú fórst í seinustu strætóferð?  
44. Í hvaða tilgangi var seinasta strætóferð farin?  
45. Ef ekki hefði verið möguleiki að nota Strætó, hvernig hefðir þú farið í þessa ferð?  
46. Hvernig borgaðir þú fyrir seinustu strætóferð?  
47. Hvað var seinasta ferð löng?  
48. Hvað þurftir þú að taka marga strætisvagna í seinustu strætóferð?  

Reynt var að spyrja spurninga sem gætu gefið upplýsingar um seinustu strætóferð sem 
þátttakandi fór í.  

3.2.5 Fimmti hluti: Spurningar um seinustu ferð 

Spurningar um seinustu ferð sem var farin í dag eða í gær. 

49. Seinasta ferð/erindi sem þú þurftir að fara í (í dag eða í gær), hvernig ferðaðist þú?  
50. Í hvaða tilgangi var seinasta ferð/erindi sem þú fórst í (í dag eða í gær) farin?  
51. Hvaðan varstu að koma þegar þú fórst í seinustu ferð (í dag eða í gær)?  
52. Hvað tók seinasta ferð sem var farin í dag eða í gær langan tíma?  

Ef þátttakendur svöruðu að þeir hefðu ferðast með Strætó í seinustu ferð þá slepptu þeir við 
spurningar 49 til 52 og luku könnun. Reynt var að spyrja spurninga sem gætu gefið 
upplýsingar um seinustu ferð þátttakenda.  

3.3 Líkön 

Tölfræðiforritið STATA var notað til að greina og flokka gögn. Gögn fyrir dálka sem 
voru ekki tölur og innihéldu texta voru forrituð með því að búa til nýjan dálk með 
gildum 0 og 1 og punkt fyrir gögn sem vantaði samkvæmt rithætti STATA. Ef við 
tökum til dæmis nýjan dálk „island“ sem dæmi þá fá þau svör gildið 1 sem segja 
„Ísland“ og „Iceland“ á meðan önnur svör fá gildið 0. Ef gögn vantaði þá fylltist sá 
reitur með punkti. Þessari aðferð var beitt á öll textagögn sem voru ekki hluti af 
spurningum sem líkönin áttu að greina. Ef breytu vantaði gögn (þ.e. breytan innihélt 
punkt), þá var þeim þátttakanda sleppt í líkaninu og því er mismunandi fjöldi athugana 
í líkönunum eftir því hvaða breytur voru notaðar.  

Eftir hverja athugun á líkönunum var sú breyta með stuðul sem hafði 0 innan 95% 
öryggisbilsins og með stærstu staðalskekkjuna tekin út þar sem stuðull þeirrar breytu 
var ekki marktækt frábrugðin 0. Líkönin voru metin ítrekað þangað til einungis voru 
breytur eftir með stuðla sem höfðu t-gildi≥ |1,960|, þ.e. breytur með stuðla þar sem 0 
var utan 95% öryggisbils og því marktækt frábrugðnir núlli.  
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3.3.1 Raðtölu probit-líkan 

Algengt er að unnið sé með strjálar, raðanlegar breytur úr gögnum sem fást í gegnum 
kannanir. Dæmi um slíkar breytur eru til að mynda þegar þátttakandi er beðinn um 
mælanlega flokkun (t.d. skala frá 1 til 5), raðaða skoðun (t.d. ertu ósammála, hlutlaus, 
sammála), eða þegar spurt er um tíðni (t.d. sjaldan, stundum, oft). Í þessari rannsókn var 
notuð tíðni þar sem svarendur svöruðu spurningunni: Hvað notar þú Strætó oft að jafnaði? 
Skalinn sem var notaður í þessari rannsókn var: „daglega“, „4-5 daga í viku“, „2-3 daga í 
viku“, „2-4 daga í mánuði“, „3-12 daga á ári“, „1-2 daga á ári“ og  „ég nota ekki Strætó“. 
Flokkarnir voru númeraðir frá 0 til 6, þar sem 0 var „ég nota ekki Strætó“ og 6 var „daglega“.  

Raðtölu probit-líkan er aðhvarfslíkan sem er einkum notað til að meta líkur á því að fólk 
velji tiltekinn flokk innan fyrirfram ákveðins skala. Líkurnar eru settar fram sem fall af 
mældum breytum. Raðtölu probit-líkan breytir strjálum breytum með völdum flokki (í þessu 
tilfelli tíðniflokki) yfir í samfellt fall af öðrum mældum breytum sem fá breytileg vægi miðað 
við hversu mikil áhrif þær hafa á valinn tíðniflokk. Röðuð líkindalíkön eru leidd út með því 
að skilgreina óskoðaða samfellda breytu, 𝑧, sem er raðað í stærðarröð. Breytan 𝑧 er iðulega 
skilgreind sem línulegt-í-stuðlum fall fyrir hverja athugun (Washington, o.fl., 2011; Sigríður 
Lilja Skúladóttir, 2016).  

     𝑧 = 𝛽𝑋 + 𝜀         (1) 

Í jöfnu 1 er 𝑋 vektor af mældum skýribreytum sem gætu haft áhrif á athugun á 𝑧. Í þessari 
rannsókn eru það breytur sem gætu haft áhrif á hversu oft þátttakendur nota Strætó að jafnaði. 
Það gætu til dæmis verið aldur, kyn, búseta, menntun, barnafjöldi ásamt öðrum breytum. Hér 
er 𝛽 vektor af metnum stuðlum á skýribreytunum. Slembidreifð, ómæld skekkja er táknuð 
með 𝜀. Raðtölugögn, 𝑦, eru fyrir hverja athugun með jöfnu 1 skilgreind sem:  

𝑦 = 1 ef 𝑧 ≤ μ   

    = 2 ef μ < 𝑧 ≤ μ   

    = 3 ef μ < 𝑧 ≤ μ  (2) 

    = ⋯   

    = 𝐼, ef μ < 𝑧  

Í jöfnu 2 eru μ áætlaðir þröskuldar (stikar) sem skilgreina 𝑦, sem samsvarar röðun heiltalna. 
Hér er 𝐼 hæsta heiltala úr svörun. Í þessari rannsókn var ótölulegum gildum breytt í töluleg 
gildi frá frá 0 til 6 án skerðingar á víðgildi. Þröskuldarnir μ eru metnir samhliða stuðlum 
líkansins 𝛽. Því næst eru líkindi á vali tíðniflokks 0, 1, 2, 3, 4, 5, og 6 ákvörðuð. Það er gert 
með því að gera ráð fyrir dreifingu 𝜀. Að því gefnu að 𝜀 sé normaldreifð með meðalgildi=0 
og dreifni=1 má fá neðangreint raðtölu probit-líkan (Washington o.fl., 2011): 

 𝑃(𝑦 = 1) = Ф(−𝛽𝑋),  

 𝑃(𝑦 = 2) =  Ф(μ − 𝛽𝑋) − Ф(𝛽𝑋),  
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 𝑃(𝑦 = 3) =  Ф(μ − 𝛽𝑋) − Ф(μ − 𝛽𝑋),  

 … (3) 

 𝑃(𝑦 = 𝐼) = 1 − Ф(μ − 𝛽𝑋).  

Hér er Ф(. ) dreififall normaldreifingarinnar, sbr. (Washington o.fl., 2011): 

 
Ф(𝑢) =

1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 −

1

2
𝑤 𝑑𝑤. 

(4) 

Líkanið er áætlað með aðferð mesta sennileika og log sennileika sem er gefinn samkvæmt 
(Washington o.fl., 2011): 

 
ln 𝐿 = 𝛿 ln𝑃 (𝑦 = 𝑖), 

(5) 

þar sem 𝛿  er 1 ef þátttakandi 𝑛 valdi tíðniflokk 𝑖, en 0 annars. Hámörkun á líkaninu er 
skilyrt þröskuldunum 0       . . .    (Washington o.fl., 2011).  

Styrkleiki líkana, 𝜌 , miðað við einfaldasta líkan (í þessari rannsókn á það við þegar log 
seinnileiki er í 0) má finna með jöfnu 6 (Washington o.fl., 2011): 

 
𝜌 = 1 −

log  sennileiki í samleitni

log  sennileiki í 0
. 

(6) 

Svokallað t-próf er notað til að athuga hvort metnir stuðlar séu marktækt frábrugðnir 0. 
Reiknað er t-gildi sem gefur til kynna hvort niðurstöður séu marktækt frábrugðnar 0 miðað 
við fyrirfram ákveðið öryggisbil. Umrætt t-gildi fæst með jöfnu 7: 

 
t-gildi =

𝛽 − 0

𝑠𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑠𝑘𝑒𝑘𝑘𝑗𝑎
. 

(7) 

Niðurstöður eru marktækt frábrugðnar núll með 95% marktækni ef  t-gildi ≥ |1,960|. 

Notast var við ofangreint raðtölu-probit líkan til að greina hversu oft þátttakendur notuðu 
Strætó að jafnaði. Svörum við þeirri spurningu voru gefnar eftirfarandi raðtölur: 

Ég nota ekki Strætó : 0 
1-2 dagar á ári  : 1 
3-12 dagar á ári  : 2 
2-4 dagar í mánuði : 3 
2-3 dagar í viku  : 4 
4-5 dagar í viku  : 5 
Daglega   : 6 
 
Raðtölu probit-líkan var sett upp í STATA út frá ofangreindum raðtölum og öðrum gögnum. 
Athugað var hvaða þættir hefðu áhrif á tíðni notkunar á Strætó. Notast var við oprobit fallið 
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í STATA þar sem háða breytan var umrædd spurning sem átti að greina notkun á Strætó að 
jafnaði og óháðar breytur voru þær breytur sem gætu haft áhrif á tíðni. Þar næst var líkanið 
metið í STATA. Eftir hverja ítrekun var sú breyta með stuðul með 0 innan öryggisbilsins og 
með stærstu staðalskekkjuna tekin út þar sem sú breyta var með stuðul sem var ekki 
marktækt frábrugðin 0. Ef 𝛽 stuðull breytu er jákvæð tala hefur sú breyta auknar líkur á því 
að þátttakandi noti Strætó oftar á meðan ef 𝛽 stuðull breytu hefur neikvætt gildi eru auknar 
líkur á því að þátttakandi noti Strætó sjaldnar. 

3.3.2 Tvíkosta logit-líkan 

Spurning númer 21 (sjá viðauka A) í könnuninni kannaði hvað myndi láta þátttakendur vilja 
mest halda áfram að taka Strætó eða byrja að taka Strætó. Hægt var að velja eitt til þrjú atriði 
út frá lista með fjölda atriða eða skrifa niður eigin tillögu. Ákveðið var að gera tvíkosta (e. 
binary) logit-líkön út frá þremur vinsælustu valkostunum til að kanna hvaða þættir höfðu 
áhrif á hvað var valið. Valkostirnir voru „hafa tíðari ferðir“ sem tæp 55% völdu, „bætt 
leiðakerfi“ sem tæp 42% völdu og „hafa fargjaldið ódýrara“ sem tæp 46% völdu. Í þessari 
rannsókn var logit líkan metið fyrir hvern valinn svarmöguleika. Í tvíkosta logit líkani eru 
tveir möguleikar, táknaðir með vísi i, og því þarf annar möguleikinn að vera valinn sem 
grunntilfelli og stuðlar þess fá gildið núll. Því er mögulegt að sleppa vísi 𝑖 fyrir stuðlana. 
Breyturnar fyrir þessa rannsókn eru einungis háðar einstaklingnum og eru því einnig án vísis 
𝑖. Það, ásamt áætlaðri dreifni fyrir 𝜖 , leiðir að tvíkosta-logit líkani þessarar rannsóknar sem 
lýsir líkindum á því að einstaklingur 𝑛 sé í hópi þeirra sem valdi þann valkost sem greina á, 
vísir i = 1. Þannig fæst: 

 
𝑃 = . 

(8) 

þar sem 𝛽 stuðlar og staðalskekkjur eru metin með aðferð hámarks sennileika (Kim & 
Ulfarsson, 2004). Líkt og fyrir probit líkanið eru metnir stuðlar marktækt frábrugðnir núlli 
með 95% marktækni ef t-gildi ≥ |1,960|. 

Líkönin voru búin til með því að nota logit fallið í STATA með háða breytu sem var einn af 
þremur valkostum: „hafa tíðari ferðir“, „bætt leiðakerfi“ og „hafa fargjaldið ódýrara“ og 
óháðar breytur voru þær breytur sem gætu útskýrt af hverju sá valkostur var valinn. 
Textagögnin voru kóðuð þannig að búinn var til nýr dálkur með gildum 0 (ef ekki valið) og 
1 (ef valið) og punkt fyrir gögn sem vantaði. Í þessari rannsókn fengu þau textagögn sem 
höfðu gildin „hafa tíðari ferðir“ og „have more frequent trips“ gildið 1 á meðan önnur svör 
fengu gildið 0. Sambærilegt var gert fyrir hinar tvær spurningarnar. Eftir hverja keyrslu var 
sú breyta með stuðul með 0 innan öryggisbilsins og með stærstu staðalskekkju tekin út þar 
sem stuðull hennar var ekki marktækt frábrugðinn 0 og líkanið metið aftur. Þetta var ítrekað 
þangað til einungis voru breytur eftir með stuðla með t-gildi≥ |1,960|. 

Ef 𝛽 stuðull breytu hefur jákvætt gildi hafði sú breyta auknar líkur á að þátttakandi hafi valið 
þann valkost sem logit-fallið er metið fyrir. Hinsvegar ef 𝛽 stuðull breytu hefur neikvætt 
gildi er ólíklegra að þátttakandi hafi valið valkostinn sem verið var að skoða. 
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3.3.3 Fjölkosta (e. multinomial) logit-líkan 

Til að greina ferðamátaval seinustu ferðar var notast við fjölkosta logit-líkan, þar sem um er 
að ræða stakt val þegar velja á ferðamáta. Þátttakendur könnunarinnar gátu valið um 5 
ferðamáta, þ.e. „fótgangandi“, „hjólandi“, „með Strætó“, „sem bílstjóri í bíl“ eða „sem 
farþegi í bíl“. Nauðsynlegt reyndist að taka út „hjólandi“ möguleikann við gerð líkansins 
þar sem einungis 3% fóru hjólandi í seinustu ferð sem leiddi til of fárra athugana fyrir þann 
kost. Ef við gerum ráð fyrir hámarksnýtni í hegðun fæst (Ulfarsson & Mannering, 2004): 

 
𝑃 =

𝑒

∑ 𝑒
 

(9) 

þar sem 𝑃  eru líkurnar á því að manneskja 𝑛 velji ferðamáta 𝑖, βi er vektor af metnum 
stuðlum fyrir valkost 𝑖, og 𝑥  er vigur með skýringarbreytum fyrir manneskju n. Stuðlarnir 
eru metnir samtímis með því að nota aðferð hámarks sennileika. Þar sem skýringarbreyturnar  
eru ekki mismunandi á milli valkosta verður líkindahlutfall líkansins skv. (Ulfarsson & 
Mannering, 2004): 

 𝑙𝑛 = 𝛽 𝑥 − 𝛽 𝑥 = (𝛽 − 𝛽 )𝑥 . 
  

(10) 

Því er einungis hægt að greina mismun stuðlana og því eru stuðlarnir aðeins greinanlegir að 
samlagningarfasta (e. additive constant). Til að leysa óákveðnipunkt eru stuðlar einnar 
útkomu skorðaðir í núlli án þess að það takmarki líkanið (Ulfarsson & Mannering, 2004). Í 
þessari rannsókn var sú útkoma sem var skorðuð í núlli kölluð grunntilfelli (e. base case), 
sem var skilgreint fyrir einstaklinga sem fóru fótgangandi í seinustu ferð, tilfelli númer 2.  

Í þessari rannsókn er ekki notast við upplýsingar varðandi ferðatíma eða mismunandi 
kostnað á ferðamátum. Allar breytur eiga því við um tiltekna manneskju og ferð. Vegna 
þessa er ákveðin takmörkun á líkaninu til að sjá fyrirfram ferðamáta fólks. Hinsvegar hefur 
líkanið skýringarmátt og mun sýna hvernig mismunandi manneskjur og mismunandi breytur 
hafa áhrif á ferðamátaval. (Kim & Ulfarsson, 2004).  

Gert var t-próf þar sem stuðlar voru marktækt frábrugðnar núll með 95% marktækni ef 
t-gildi ≥ |1,960|. 

Svörum við spurningu 49. (sjá viðauka A) sem spurði hvernig ferðast var í seinustu ferð sem 
farin var í gær eða í dag voru gefin eftirfarandi gildi: 

Sem bílstjóri í bíl :1 
Fótgangandi :2 
Með Strætó :3 
Sem farþegi í bíl :4 
 
Búið var til fjölkosta logit-líkan út frá þessum valkostum ásamt öðrum gögnum í könnuninni. 
Líkanið var gert með því að nota mlogit fallið í STATA með háða breytu sem var svarið við 
spurningunni um seinustu ferð og óháðar breytur voru allar þær breytur sem gætu haft áhrif 
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á val ferðamáta. Breytan með stuðul með stærstu staðalskekkjuna og 0 innan öryggisbilsins 
var tekin út fyrir hverja ítrekun. Skorður voru notaðar þegar mlogit líkanið var keyrt þar sem 
breyta 𝑎 var skorðuð fyrir valkost 𝑛 ef hún var með stuðul sem var ekki marktækt 
frábrugðinn núlli fyrir þann valkost. Ef stuðull breytu 𝛽 fyrir valkost 𝑛 var jákvæður aukast 
hlutfallslegar líkur á þeim valkosti miðað við grunntilfellið. Ef stuðull breytu 𝛽 fyrir valkost 
𝑛 var neikvæður minnkuðu hlutfallslegar líkur að þátttakandi hafi ferðast með þeim valkosti 
miðað við grunntilfellið. 

3.3.4 Log-sennileika prófun 

Gerð var prófun til að kanna hvort skyldir stuðlar væru marktækt frábrugðnir hver öðrum. 
Þetta var gert við stuðla sem virtust vera innan staðalskekkju hjá hverjum öðrum. Prófunin 
var framkvæmd á öllum líkönunum á líklegum stuðlum og stuðlar voru sameinaðir sem voru 
ekki marktækt frábrugðnir hvorum öðrum. Prófunin er gerð með því að taka log-sennileika 
líkans 𝐿 . Því næst er fenginn log-sennileiki líkans eftir að líkanið hefur verið keyrt aftur 
𝐿 , þar sem búið er að sameina þá stuðla sem prófunin er fyrir. Sennileikahlutfall er fengið 
með (Ulfarsson & Mannering, 2004): 

 𝐿𝑅 = −2(𝐿 − 𝐿 ) (11) 

sem er 𝜒 dreift með svigrúmsvídd Ј þar sem Ј er fjöldi skorða. Núlltilgáta fyrir jöfnu 11 er 
sú að þeir stuðlar sem þarf að athuga séu ekki marktækt frábrugðnir hverjum öðrum. 
Sennileikahlutfall er kannað með því að bera saman LR og gildi 𝜒  með svigrúmsvídd Ј fyrir 
95% marktækni. Ef 𝐿𝑅 gildið er hærra en gildi 𝜒  er hægt að hafna núlltilgátunni og 
stuðlarnir eru marktækt frábrugðnir hvorum öðrum. Hinsvegar ef 𝐿𝑅 gildið er lægra en gildi 
𝜒  er ekki hægt að hafna núlltilgátunni og sameina þarf stuðlana (Ulfarsson & Mannering, 
2004). 
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4 Gögn 

4.1 Niðurstöður könnunar 

Alls fengust 2221 svör við könnuninni, en þar af voru 47 sem voru 18 ára eða yngri og voru 
svör þeirra ekki tekin með. Því var unnið var úr 2174 svörum í niðurstöðunum.  
 

4.2 Fyrsti hluti: Almennar spurningar 

Þegar Tafla 4.1 er skoðuð má sjá að mikill meirihluti þátttakenda svarar könnuninni á 
íslensku, rúm 95% og meirihluti þátttakenda eru frá Íslandi, rúm 93%. Konur eru 68% 
þátttakenda. Flestir svarendur í Reykjavík búa í 101 Reykjavík, rúm 10% á meðan fæstir eru 
utan af landi, rúm 1% þegar frá eru taldar stærri byggðir á Akureyri, Suðurlandi, Akranesi, 
Reykjanesi og í Borgarnesi.  

Kópavogsbúar eru tæp 12% svarenda og Hafnfirðingar telja tæp 11% svarenda. Flestir þurfa 
oftast að ferðast til 101 Reykjavíkur, tæp 39%. Næst á eftir kemur 105 Reykjavík með rúm 
11%. Svarendur á höfuðborgarsvæðinu telja tæp 88%. 

Flestir svarenda voru giftir, um 32% og einhleypir voru tæp 26%. Algengast var að svarendur 
byggju á heimili með tveimur heimilismönnum, rúm 25,3%. Barnlausir eru tæp 48%. Flestir 
búa í eigin húsnæði, tæp 53%.  

Meirihluti þátttakenda var með bílpróf, tæp 95,5% og tæp 58% svarenda hefur alltaf bíl til 
umráða á meðan 14,8% hafa ekki bíl til umráða. Flestir þátttakenda voru með einn bíl á 
heimili, rúm 44%.  

Tæp 58% voru í vinnu og tæp 16% í skóla á meðan tæp 25% voru í bæði vinnu og skóla. 
Flestir voru með tekjur undir 200 þúsund krónum, eða um 27%, næst á eftir komu svarendur 
með tekjur frá 250.000-499.000 krónum, rúm 16%.  

Af öllum spurningum í könnuninni þá vildu flestir ekki svara spurningunni varðandi tekjur, 
eða rúm 8%. Algengast var að tveir á heimili væru með tekjur, eða tæp 52% svarenda. 
Meirihluti svarenda ferðaðist ofast sem bílstjóri í bíl, rúm 53% á meðan þeir sem ferðuðust 
oftast með Strætó voru tæp 28%. Fjöldi svara í fyrsta hluta voru 2174.  

Myndrænar niðurstöður fyrir almennar spurningar í töflu 4.1 má sjá á myndum 4.1-4.10. 
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Tafla 4.1 Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

ALMENNAR SPURNINGAR  Fjöldi %  
Tungumál Enska 103 4,7%  

 Íslenska 2071 95,3%  
Kyn Karlkyn 675 31,0%  

 Kvenkyn 1479 68,0%  
 Annað/ Vil ekki svara 20 0,9%  

Land Ísland 2033 93,5%  
 Útlönd 141 6,5%  

Póstnúmer, aðsetur 101 Reykjavík 226 10,4%  
 104 og 103 Reykjavík 149 6,9%  
 105 Reykjavík 176 8,1%  
 109 og 111 Reykjavík 163 7,5%  
 107 Reykjavík 97 4,5%  
 108 Reykjavík 107 4,9%  
 170 og 172 Seltjarnarnesi 50 2,3%  
 110 og 113 Reykjavík 159 7,3%  
 112 Reykjavík 115 5,3%  
 210, 255 Garðabæ 92 4,2%  
 220, 221 Hafnarfirði 228 10,5%  
 200, 201 og 203 Kópavogi 254 11,7%  
 270, 271, 272 Mosfellsbæ og 116 Rvk 90 4,1%  

 

Reykjanesið 230, 233, 235, 240, 250 
260, 190 65 3,0%  

 Suðurland  73 3,4%  
 Akureyri 54 2,5%  
 Akranes og Borgarnes 32 1,5%  
 Út á landi annað 25 1,1%  
 Annað/ Vil ekki svara 19 0,9%  

Póstnúmer, sá staður sem 
ferðast er oftast til 

101 Reykjavík 840 38,6%  
104 og 103 Reykjavík 122 5,6%  
105 Reykjavík 248 11,4%  
109 og 111 Reykjavík 69 3,2%  
107 Reykjavík 70 3,2%  
108 Reykjavík 127 5,8%  
170 Seltjarnarnesi 9 0,4%  
110 og 113 Reykjavík 131 6,0%  
112 Reykjavík 53 2,4%  
210, 255 Grb, 220,221 Hfj 129 5,9%  

 200, 201 og 203 Kópavogi 155 7,1%  
 270, 271, 272 Mosfellsbæ og 116 Rvk 31 1,4%  

 

Reykjanesið 230, 233, 235, 240, 250 
260, 190 41 1,9%  

 Suðurland  22 1,0%  
 Akureyri 52 2,4%  
 Akranes og Borgarnes 23 1,1%  
 Út á landi annað 19 0,9%  
 Annað/ Vil ekki svara 33 1,5%  

Hjúskaparstaða Einhleyp/ur 557 25,6%  
 Í sambandi 317 14,6%  
 Í sambúð 476 21,9%  

(Framhald) 
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Tafla 4.1 (Framhald) Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

 Gift/ur 687 31,6%  
 Ekkja/ Ekkill 16 0,7%  
 Fráskilin/nn 102 4,7%  
 Vil ekki svara/ Annað 19 0,9%  

Aldur 18-22 ára 317 14,6% Meðaltal:35,8 
ár  23-25 ára 291 13,4% 

 26-30 ára 309 14,2% Staðalfrávik: 
12.8 ár  31-35 ára 302 13,9% 

 36-41 ára 293 13,5%  
 42-50 ára 324 14,9%  
 51 ára og eldri 334 15,4%  
 Vil ekki svara 4 0,2% Miðgildi:33 ár 

Hvað búa margir á heimilinu 1 243 11,2% Meðaltal: 3,19 
íbúar 2 551 25,3% 

3 439 20,2% Staðalfrávik: 
1,37 íbúar 4 513 23,6% 

5 319 14,7%  
 6 eða fleiri 98 4,5% Miðgildi: 

 Vil ekki svara/ Veit ekki 11 0,5% 3 íbúar 
Átt þú börn? 0 1036 47,7%  

 1 260 12,0%  
 2 466 21,4%  
 3 297 13,7%  
 4 eða fleiri 109 5,0%  
 Vil ekki svara/ Veit ekki 6 0,3%  

Húsnæði Eigið húsnæði 1151 52,9%  
 Leiguhúsnæði 562 25,9%  
 Bý með foreldrum eða ættingjum 441 20,3%  
 Vil ekki svara/ Annað 20 0,9%  

Menntun Hef ekki lokið grunnskólaprófi 6 0,3%  
 Grunnskólapróf 218 10,0%  
 Iðnmenntun án stúdentsprófs 109 5,0%  
 Iðnmenntun með stúdentspróf 75 3,4%  
 Stúdentspróf 571 26,3%  
 BSc- eða BA-próf 598 27,5%  

 

Masterspróf, MBA/MPM og/eða 
Doktorspróf 539 24,8%  

 Vil ekki svara/ Annað 58 2,7%  
Bílpróf Já 2010 92,5%  

 Nei 164 7,5%  
Hefur þú bíl til umráða? Já, alltaf 1253 57,6%  

 Já, stundum 439 20,2%  
 Já, sjaldan 154 7,1%  
 Nei hef ekki bíl til umráða 322 14,8%  
 Vil ekki svara/ Veit ekki/ Annað 6 0,3%  

Fjöldi bíla á heimili 0 295 13,6% Meðaltal: 1,46 
bílar  1 964 44,3% 

 2 611 28,1% Staðalfrávil:  
0,98 bílar  3 210 9,7% 

 4 eða fleiri 89 4,1%  
(Framhald) 
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Tafla 4.1 (Framhald) Niðurstöður fyrir fyrsta hluta könnunar: Almennar spurningar. 

 Vil ekki svara 5 0,2% Miðgildi: 1 bíll 
Ert þú í skóla og/ eða vinnu? Í skóla 1189 54,7%  

 Í vinnu 338 15,5%  
 Bæði 536 24,7%  
 Hvorugt 102 4,7%  
 Vil ekki svara 9 0,4%  

Tekjur á mánuði Lægri en 200 þúsund krónur 590 27,1%  
 200-349 þúsund krónur 349 16,1%  
 250-499 þúsund krónur 357 16,4%  
 500-649 þúsund krónur 316 14,5%  
 650-799 þúsund krónur 215 9,9%  
 800-949 þúsund krónur 89 4,1%  
 950 þúsund krónur eða meira 82 3,8%  
 Vil ekki svara 176 8,1%  

Hvað eru margir á heimilinu 
með tekjur? 

0 57 2,6% Meðaltal: 
2,02 íbúar 1 464 21,3% 

2 1127 51,8% Staðalfrávik: 
0,87 íbúar  3 334 15,4% 

 4 eða fleiri 147 6,8% 
Miðgildi: íbúar  Vil ekki svara 45 2,1% 

Hvaða ferðamáta notar þú 
oftast til að komast á milli 

staða? 

Fer oftast fótgangandi 213 9,8%  
Fer oftast hjólandi 103 4,7%  
Fer oftast sem bílstjóri í bíl 1157 53,2%  

 Fer oftast sem farþegi í bíl 200 9,2%  
 Fer oftast með Strætó 471 21,7%  
 Vil ekki svara/ Annað 30 1,4%  

 

Mynd 4.1 Hvaða tungumál svarendur völdu og kyn þátttakenda. 
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Mynd 4.2 Þjóðerni og hjúskaparstaða. 

  

Mynd 4.3 Búseta 

 

Mynd 4.4 Sá staður sem þarf að ferðast oftast til. 
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Mynd 4.5 Aldur og fjöldi heimilismanna. 

 

Mynd 4.6 Fjöldi barna og tegund húsnæðis. 

 

Mynd 4.7 Menntun og bílpróf. 
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Mynd 4.8 Hvort bíll sé til umráða og fjöldi bíla á heimili. 

 

Mynd 4.9 Hvort þátttakendur eru í vinnu og/eða í skóla. Til hægri má sjá launatekjur. 

Mynd 4.10 Fjöldi heimilismanna með tekjur og hvernig er ferðast oftast að jafnaði. 

58%20%

7%

15%

0%

Bíll til umráða Já, alltaf

Já, stundum

Já, sjaldan

Nei hef ekki bíl
til umráða

Vil ekki svara/
Veit ekki/ Annað

14%

44%

28%

10%

4% 0%

Fjöldi bíla á heimili

0

1

2

3

4 eða fleiri

Vil ekki svara

55%

15%

25%

5% 0%

Í vinnu og skóla

Í skóla

Í vinnu

Bæði

Hvorugt

Vil ekki
svara

27%

16%

16%

15%

10%

4%
4%

8%

Tekjur
Lægri en 200
þúsund krónur
200-349 þúsund
krónur
250-499 þúsund
krónur
500-649 þúsund
krónur
650-799 þúsund
krónur
800-949 þúsund
krónur
950 þúsund krónur
eða meira
Vil ekki svara

3%

21%

52%

15%

7% 2%

Fjöldi á heimili með tekjur

0

1

2

3

4 eða fleiri

Vil ekki svara

10%
5%

53%

9%

22%

1%

Algengasti ferðamáti
Fer oftast
fótgangandi
Fer oftast
hjólandi
Fer oftast sem
bílstjóri í bíl
Fer oftast sem
farþegi í bíl
Fer oftast með
Strætó
Vil ekki svara/
Annað



34 

Teknar voru saman niðurstöður fyrir hlutföll yfir til hvaða svæðis einstaklingar þurftu að 
ferðast oftast til miðað við búsetu. Ef við skoðum töflu 4.2 má sjá yfirlit yfir hvar fólk á 
heima og til hvaða staðar það þarf að ferðast oftast, sem er í flestum tilvikum til vinnu eða 
skóla. Yfirlitið nær yfir 1651 svör sem eru tæp 76% af öllum svörum sem fengust í 
könnuninni og nær yfir 11 búsetusvæði og 7 svæði sem ferðast þarf oftast til. Þó taflan sé 
ekki tæmandi þá gefur hún gott yfirlit yfir ferðamynstur einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu.  

Þegar öll búsetusvæðin eru skoðuð, sést að flestir þurfa að ferðast oftast til 101 Reykjavíkur. 
Áhugavert er að sjá að um 8% af þeim sem búa í 107 Reykjavík (Vesturbærinn) þurfa oftast 
að ferðast til Hafnafjarðar eða Garðabæjar. Það er hærra hlutfall en hjá öðrum svæðum í 
Reykjavík og hjá þeim sem búa í Kópavogi og þurfa oftast að ferðast til Hafnafjarðar eða 
Garðabæjar. Hæsta hlutfall þeirra sem ferðast oftast innan eigin svæðis eru þeir sem búa í 
101 Reykjavík. Tæp 39% af þeim sem búa í 101 þurfa oftast að ferðast á stað innan eigin 
svæðis, þar á eftir koma þeir sem búa í Kópavogi, sem telja tæp 16%. Hlutfall þeirra sem 
búa í Hafnarfirði og þurfa oftast að ferðast til Hafnarfjarðar eða Garðabæjar er rúmlega 15%.  

Af þeim sem þurfa oftast að ferðast til 101 Reykjavíkur er hlutfall þeirra sem búa í 105 
Reykjavík hæst, tæp 52%. Af þeim sem þurfa oftast að ferðast til 103/104 Reykjavíkur er 
hlutfall íbúa í Garðabæ hæst, um 11%. Hæsta hlutfall þeirra sem þurfa oftast að ferðast til 
105 Reykjavíkur eru íbúar í 101 Reykjavík, tæp 16%.  

Út frá niðurstöðum í töflu 4.2 má sjá að hæsta hlutfall þeirra sem þurfa oftast að ferðast til 
110 Reykjavíkur eru íbúar í 110 Reykjavík. Því er hugsanlegt að fólk í 110 Reykjavík búi 
nálægt vinnu/skóla/annað, og það sama má hugsanlega segja um íbúa í Kópavogi og 
Hafnarfirði. 

Þeir sem búa í 109 Reykjavík (Seljahverfi og Bakkarnir) þurfa hlutfallslega oftar að ferðast 
til annarra svæða en tekið er fram í töflu, tæp 26% þegar miðað er við hin búsetusvæðin.   

Tafla 4.2 Yfirlit yfir búsetu þátttakenda og á hvaða svæði þeir þurfa að ferðast oftast til. 

 Ferðast oftast til        
Búseta 101 Rvk 103/104 105 Rvk 108 Rvk 110 Rvk Kóp Hfj/Grb Annað Svör alls 

101 Rvk 38,9% 7,5% 15,9% 4,9% 5,8% 6,6% 4,0% 16,4% 226 

103/104 50,3% 8,1% 9,4% 6,7% 4,7% 4,0% 2,0% 17,1% 149 

105 Rvk 51,7% 4,0% 11,4% 9,1% 4,0% 6,3% 1,1% 12,5% 176 

107 Rvk 37,1% 4,1% 11,3% 7,2% 6,2% 6,2% 8,2% 19,6% 97 

108 Rvk 43,9% 4,7% 7,5% 7,5% 2,8% 7,5% 4,7% 21,5% 107 

109 Rvk 38,3% 5,6% 13,1% 5,6% 9,3% 1,9% 5,6% 25,6% 107 

110 Rvk 38,0% 6,0% 12,0% 5,0% 13,0% 7,0% 3,0% 16,0% 100 

112 Rvk 37,4% 8,7% 14,8% 5,2% 2,6% 7,0% 3,5% 20,9% 115 

Kóp 35,8% 3,9% 14,2% 6,3% 5,5% 15,7% 5,9% 12,6% 254 

Hfj 40,8% 6,6% 11,8% 4,4% 4,4% 7,0% 15,4% 9,6% 228 

Grb 34,8% 10,9% 10,9% 13,0% 4,3% 6,5% 12,0% 7,6% 92 

 

Myndir 4.11-4.12 sýna myndrænar niðurstöður fyrir Töflu 4.2. Láréttur ás sýnir búsetusvæði 
og lóðréttur ás sýnir svæði sem ferðast þarf oftast til.  
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Mynd 4.11 Til hvaða svæða þarf að ferðast oftast til miðað við búsetu. Fyrri mynd. 

Mynd 4.12 Til hvaða svæða þarf að ferðast oftast til miðað við búsetu. Seinni mynd. 

4.3 Annar hluti: Almennar spurningar um Strætó 

Tafla 4.3 sýnir niðurstöður fyrir almennar spurningar um Strætó. Þar má sjá að tæp 34% 
svarenda í vinnu eru að vinna á vinnustað sem hefur gert samgöngusamning við Strætó sem 
gerir þeim kleift að kaupa samgöngukort. Þess ber að geta að tæp 14% vita ekki hvort það 
sé í boði á þeirra vinnustað. Einnig er áhugavert að sjá að tæp 28% segja að þau myndu nýta 
það ef það væri í boði. Samgöngukort er árskort í Strætó sem kostar það sama og hefðbundið 
9 mánaða tímabilskort hjá Strætó. Í maí 2017 kostaði slíkt kort 61.000 kr (Strætó bs., 2017).  

Tæp 31% þeirra sem eru í skóla nýta nemakortið hjá Strætó, en nemakortið er árskort hjá 
Strætó með afslætti og er eingöngu mögulegt fyrir þá sem eru í námi og kostar 48.500 kr 
þegar þessi rannsókn er gerð (Strætó bs., 2017). Af þeim sem voru bæði í vinnu og í skóla 
nýttu tæp 27% nemakortið.  
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Þegar kom að því að velja það sem myndi vilja láta svarendur nota Strætó áfram eða byrja 
að nota Strætó voru þrír kostir vinsælastir. Tæp 55% vildu tíðari ferðir, 46% svarenda vildu 
ódýrara fargjald, og tæp 42% vildu bætt leiðakerfi. Fólk var duglegt að skrifa niður eigin 
valmöguleika og var þar helst nefnt að Strætó þyrfti að leyfa að hafa gæludýr með í vagnana 
ásamt því að bæta ökulag vagnstjóra og flokkuðust þau svör undir „Annað“. Einnig vildi 
fólk að Strætó myndi byrja að ganga fyrr á morgnana og aka lengur fram eftir á kvöldin. 
Ekki er hægt að vita hvort fleiri hefðu valið þá valmöguleika ef þeir hefðu verið taldir upp í 
spurningakönnuninni. Samkvæmt gæðakönnun sem sem Strætó lét gera haustið 2014 vildu 
farþegar Strætó helst bæta aðstöðu á biðstöð og stundvísi (Þórhallur Guðlaugsson, 2014). 
Einungis 14% svarenda völdu að bæta stundvísi og rúm 7% völdu að bæta strætóskýlin.  

Rúm 22% svarenda sögðu að þeir myndu ekki nota næturstrætó um helgar og algengast var 
að þátttakendur svöruðu að þeir myndu nota slíka þjónustu um 3-7 sinnum á ári, tæp 21%. 
Rúm 28% þátttakenda svöruðu að þeir myndu ekki nota kvöldstrætó sem gengi til eitt eftir 
miðnætti. Algengast var að svarendur myndu nota kvöldstrætó 3-12 sinnum á ári, rúm 27%. 
Í mars 2017 samþykkti umhverfis-og skipulagssvið Reykjavíkurborgar tillögu um að Strætó 
hefji kvöld- og næturakstur. Eins og staðan er í dag hættir Strætó að ganga um miðnætti 
(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017).  

Upplýsingum varðandi Strætó var í flestum tilfellum aflað á heimsíðu Strætó, um 68% og 
með Strætó appinu, rúm 57%. Vinsælasti valkosturinn í spurningunni „hversu lengi ert þú 
tilbúin/nn að ganga að næstu stoppstöð“, var „ekki lengur en 6 mínútur“, þ.e. tæp 40%. 
Flestir voru með eina strætóleið í göngufæri við heimili, tæp 25% á meðan flestir voru með 
sex eða fleiri leiðir í göngufæri við þann stað sem ferðast þurfti oftast til. Algengast var að 
þátttakendur væru undir 5 mínútum að ganga að næstu stoppistöð hjá heimili, rúm 62%. 
Flestir áttu auðvelt með að finna gjaldfrjáls bílastæði í grennd við þann stað sem þarf að 
ferðast oftast til, rúm 44% á meðan þeir sem sögðu að það væri mjög erfitt voru tæp 11%. 
Flestir voru 11-15 mínútur að keyra frá heimili að þeim stað sem oftast þurfti að ferðast til, 
rúm 26%, á meðan algengast var að sama leið með Strætó tæki 26-30 mínútur, rúm 10%. 
Rúm 94% þátttakenda hafði notað Strætó áður. Svör við spurningu í öðrum hluta voru 2174 
nema annað sé tekið fram í töflunni.  

Tafla 4.3 Niðurstöður fyrir annan hluta könnun: Almennar spurningar um Strætó. 

ALMENNAR SPURNINGAR 
UM NOTKUN STRÆTÓ  Fjöldi %  

Hefur þinn vinnustaður gert 
samgöngusamning við Strætó 
sem gerir þér kleift að kaupa 

samgöngukort hjá Strætó? 
(Þessa spurningu fengu þeir sem 

eru í vinnu) 

Já, og ég nýti mér þá þjónustu 131 11,0%  
Já, en ég nýti mér ekki þá þjónustu 270 22,7%  
Nei, en ég myndi nýta það ef það væri í 
boði 327 27,5%  
Nei, og ég myndi ekki nýta það ef það 
væri í boði 277 23,3%  
Ég veit það ekki 165 13,9%  
Vil ekki svara 19 1,6%  

samtals 1189   
Nýtir þú þér nemakortið hjá 

Strætó? (Þessa spurningu fengu 
þeir sem eru í vinnu og skóla) 

Já 142 26,5%  
Nei 336 62,8%  
Á ekki við, get ekki nýtt það 57 10,7%  

samtals 535   
(Framhald) 
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Tafla 4.3 (Framhald) Niðurstöður fyrir annan hluta könnun: Almennar spurningar um 
Strætó. 

Hefur þinn vinnustaður gert 
samgöngusamning við Strætó 
sem gerir þér kleift að kaupa 

samgöngukort hjá Strætó? 
(Þessa spurningu fengu þeir sem 

eru í vinnu og skóla) 

Já, og ég nýti mér þá þjónustu 17 3,2%  
Já, en ég nýti mér ekki þá þjónustu 60 11,2%  
Nei, en ég myndi nýta það ef það væri í 
boði 133 24,8%  
Nei, og ég myndi ekki nýta það ef það 
væri í boði 110 20,5%  
Á ekki við/ ég nýti mér nemakortið 76 14,2%  
Ég veit það ekki 138 25,7%  
Vil ekki svara 2 0,4%  

samtals 536   
Nýtir þú þér nemakortið hjá 

Strætó? (Þessa spurningu fengu 
þeir sem voru í skóla) 

Já 103 30,5%  
Nei 203 60%  
Á ekki við, get ekki nýtt það 32 9,5%  

samtals 338 
% Fólks 

valdi 
% af 

svörum 
Hvað myndi láta þig vilja mest 

halda áfram að taka Strætó 
eða byrja að taka Strætó. 

Veldu eitt til 3 atriði. 

Hafa fargjaldið ódýrara 997 45,9% 17,9% 
Hafa stoppistöð nær heimili/vinnu/skóla 302 13,9% 5,4% 
Bæta þráðlausa netið í vögnunum 76 3,5% 1,4% 
Hafa tíðari ferðir 1194 54,9% 21,5% 
Bætt leiðakerfi  909 41,8% 16,3% 
Stytta ferðatíma 579 26,6% 10,4% 
Hafa hraðvagna 577 26,5% 10,4% 
Bæta stundvísi 308 14,2% 5,5% 
Auka upplýsingar 90 4,1% 1,6% 
Bæta framkomu vagnstjóra 141 6,5% 2,5% 

 Bæta strætóskýlin 160 7,4% 2,9% 

 

Ekkert, ég mun ekki íhuga að nota Strætó 
eða nota Strætó oftar 140 6,4% 2,5% 

 Vil ekki svara/ Annað 92 4,2% 1,7% 

 samtals 5565   

Ef næturstrætó væri í boði 
(eftir föstudags- og 
laugardagskvöld) á 

stofnleiðum, hversu oft myndir 
þú nota þá þjónustu? 

Ég myndi ekki nýta þá þjónustu 481 22,1%  
1-2 á ári 419 19,3%  
3-7 sinnum á ári 451 20,7%  
8-12 sinnum á ári 308 14,2%  
2-4 sinnum í mánuði 291 13,4%  
5 sinnum í mánuði eða oftar 127 5,8%  

 Vil ekki svara/ Veit ekki 97 4,5%  
Ef Strætó myndi veita 

þjónustu til kl. 1 eftir miðnætti 
alla daga nema sunnudaga, 

hversu oft myndir þú þá 
þjónustu? 

Ég myndi ekki nýta þá þjónustu 612 28,2%  
1-2 á ári 409 18,8%  
3-12 sinnum á ári 591 27,2%  
2-4 sinnum í mánuði 275 12,6%  
2-3 í viku 89 4,1%  
4 sinnum eða oftar í viku 56 2,6%  
Vil ekki svara/ Veit ekki 142 6,5%  

   

% Fólk 
valdi 

% af 
svörum 

Hvaða færð þú upplýsingar 
um Strætó? 

Á heimasíðu Strætó (straeto.is/bus.is) 1478 68,0% 41,5% 
Með Strætó appinu fyrir snjallsíma 1241 57,1% 34,9% 
Á Facebook-síðu Strætó 41 1,9% 1,2% 
Á strætóstoppistöðinni 575 26,4% 16,2% 

(Framhald) 
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Tafla 4.3 (Framhald) Niðurstöður fyrir annan hluta könnunr: Almennar spurningar um 
Strætó. 

 
Útprentað á blaði/ í bæklingi 27 1,2% 0,8% 
Ég hef ekki þurft að afla mér upplýsinga 
varðandi Strætó 159 7,3% 4,5% 

 Vil ekki svara/ Veit ekki / Annað 37 1,7% 1,0% 

 samtals 3558   
Hvað ert þú tilbúin/nn að 

ganga lengi að næstu 
stoppistöð? 

Ég er ekki tilbúin/nn að ganga  50 2,3%  
Ekki meira en 3 mínútur 350 16,1%  
Ekki meira en 6 mínútur 859 39,5%  
Ekki meira en 9 mínútur 428 19,7%  
Ekki meira en 12 mínútur 255 11,7%  
Ekki meira en 15 mínútur 141 6,5%  

 16 mínútur eða meira 61 2,8%  
 Vil ekki svara/ Veit ekki 30 1,4%  

Hvað stoppa margar 
strætóleiðir í göngufæri við 

þitt heimili? 

0 52 2,4%  
1 540 24,8%  
2 477 21,9%  
3 317 14,6%  
4 136 6,3%  
5 80 3,7%  
6 eða fleiri 307 14,1%  

 Hef ekki kynnt mér það 253 11,6%  
 Vil ekki svara/ Annað 12 0,6%  

Hvað stoppa margar 
strætóleiðir í göngufæri við 

þann stað sem þú þarft að 
ferðast til oftast? 

(vinnustað/skóla/annað) 

0 64 2,9%  
1 409 18,8%  
2 297 13,7%  
3 179 8,2%  
4 112 5,2%  
5 90 4,1%  
6 eða fleiri 460 21,2%  

 Hef ekki kynnt mér það 536 24,7%  
 Vil ekki svara/ Annað 27 1,2%  
Hvað ertu margar mínútur að 
ganga að þeirri stoppistöð sem 

er næst þínu heimili? 

Undir 5 mínútum 1353 62,2%  
5-7 mínútur 455 20,9%  
8-11 mínútur 164 7,5%  
12-15 mínútur 65 3,0%  
16 mínútur eða lengur 43 2,0%  
Hef ekki kynnt mér það 58 2,7%  

 Vil ekki svara/ Annað 36 1,7%  
Er erfitt að finna gjaldfrjáls 
bílastæði í grennd við þann 

stað sem þú þarft að ferðast 
oftast til? 

Mjög erfitt 238 10,9%  
Nokkuð erfitt 269 12,4%  
Hvorki né 210 9,7%  
Nokkuð auðvelt 341 15,7%  
Auðvelt 963 44,3%  

 Vil ekki svara/ Veit ekki/ Annað 153 7,0%  
Hvað ert þú lengi að keyra frá 
þínu heimili að þeim stað sem 
þú þarft að ferðast til oftast? 

(vinnustað/skóla/annað) 

Undir 5 mínútum 195 9,0%  
5-10 mínútur 564 25,9%  
11-15 mínútur 572 26,3%  
16-20 mínútur 404 18,6%  
21-25 mínútur 135 6,2%  

(Framhald) 
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Tafla 4.3 (Framhald) Niðurstöður fyrir annan hluta könnunr: Almennar spurningar um 
Strætó. 

 26-30 mínútur 61 2,8%  
31 mínúta eða lengur 144 6,6%  

 Vil ekki svara/Veit ekki/ Annað 99 4,6%  
Hvað ert þú lengi að taka 

strætó frá þínu heimili að þeim 
stað sem þú þarft að ferðast 

oftast til? 
(vinnustað/skóla/annað) 

Undir 5 mínútum 52 2,4%  
5-10 mínútur 109 5,0%  
11-15 mínútur 175 8,0%  
16-20 mínútur 193 8,9%  
21-25 mínútur 198 9,1%  
26-30 mínútur 223 10,3%  
31-35 mínútur 177 8,1%  
36-40 mínútur 183 8,4%  
41-45 mínútur 131 6,0%  

 46-50 mínútur 124 5,7%  
 51-55 mínútur 61 2,8%  
 56-60 mínútur 74 3,4%  
 61 mínúta eða lengur 145 6,7%  
 Hef ekki kynnt mér það 263 12,1%  
 Vil ekki svara/ Annað 66 3,0%  

Hefur þú notað Strætó? Já 2118 97,4%  
 Nei 47 2,2%  
 Vil ekki svara/ Veit það ekki 9 0,4%  

 

Myndir 4.13-4.20 sýna myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.3 um almennar spurningar um 
Strætó.  

 
Mynd 4.13 Möguleiki á að kaupa samgöngukort á vinnustað fyrir fólk í vinnu og fyrir fólk í 

bæði vinnu og skóla. 
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Mynd 4.14 Nýting á nemakorti hjá Strætó hjá fólki í bæði vinnu og skóla og hjá fólki í skóla. 

 
Mynd 4.15 Þær bætingar á þjónustu Strætó sem þátttakendur vildu helst. 

 

Mynd 4.16 Hversu oft þátttakendur myndu nýta næturstrætó um helgar og hversu oft þeir 
myndu nýta kvöldstrætó sem æki til 1 eftir miðnætti alla daga nema sunnudaga. 
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Mynd 4.17 Hversu lengi svarendur eru tilbúnir til að ganga að stoppistöð og hversu 

margar strætóleiðir stoppa í göngufæri við heimili. 

Mynd 4.18 Fjöldi stoppistöðva við þann stað sem oftast þarf að ferðast til 
(vinnustað/skóla/annað) og hversu lengi það tekur að ganga frá heimili að stoppistöð.

Mynd 4.19 Hversu erfitt er að finna gjaldfrjáls stæði við þann stað sem oftast þarf að 
ferðast til og hlutfall þeirra sem hefur notað Strætó áður. 
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Mynd 4.20 Sá tími sem það tekur að fara frá heimili að þeim stað sem oftast þarf að 
ferðast til á bíl og með Strætó. 

Ef við skoðum töflu 4.4 má sjá hvað fólk vildi helst bæta miðað við hvaða leið það notaði 
oftast. Hæsta hlutfall þeirra sem vilja bætt leiðakerfi eru þeir sem nota oftast leið 18, tæp 
57% og þar á eftir koma þeir sem nota oftast leið 28.  

Leið 18 ferðast á milli Spangarinnar gegnum Grafarholt að Hlemmi og leið 28 fer frá 
Hamraborg um Kópavog að Mjódd.  

Hæsta hlutfall þeirra sem vildu tíðari ferðir voru þeir sem notuðu leið 17 sem taldi tæp 77%. 
Leið 17 ekur á 30 mínútna fresti. Þar á eftir voru einstaklingar sem notuðu leið 23 sem taldi 
70%.  

Leið 23 ekur frá Ásgarði um Álftanes og ekur um á 30 mínútna fresti á háannatíma og 
klukkutíma fresti þess á milli. Leið 17 fer frá Hlemmi að Bergi.  

Hæsta hlutfall þeirra sem vildu stytta ferðatíma voru þeir sem nota leið 18 oftast, tæp 40%. 
Stutt á eftir koma þeir sem nota leið 2 oftast með 37,7% og þeir sem nota leið 24 oftast með 
37,5%. Leið 2 fer frá Hlemmi að Salahverfi og leið 24 fer frá Spönginni að Garðabæ.  

Hæsta hlutfall þeirra sem vilja bæta stundvísi eru þeir sem ferðast oftast með leið 14, tæp 
26%. Þar á eftir kemur leið 23 með tæp 25% og leið 15 með tæp 24%.  

Leið 14 ekur frá Granda til Verzló í Mjódd og leið 15 ekur frá Mosfellsbæ að Vesturbæ. 
Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingi á samgöngusviði hjá Strætó sýna gögn og reynsla 
að leið 14 seinkar mest, þá aðalega á háannatíma seinni part dags (Ragnheiður Einarsdóttir, 
2017a). 
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Tafla 4.4 Hlutfall yfir hvað svarendur vildu helst bæta hjá Strætó miðað við hvaða strætóleið 
þeir notar oftast. 

Strætóleið  
Bætt 
leiðakerfi 

Tíðari 
ferðir 

Stytta 
ferðatíma 

Hafa 
hraðvagna 

Bæta 
stundvísi 

1 43,2% 52,0% 28,4% 28,7% 16,3% 
2 41,0% 63,9% 37,7% 34,4% 13,1% 
3 46,1% 55,7% 23,5% 24,3% 18,3% 
4 38,5% 67,7% 30,8% 33,8% 10,8% 
5 39,8% 61,2% 31,6% 30,6% 10,2% 
6 44,3% 50,0% 23,3% 25,0% 15,9% 

11 51,1% 63,4% 26,7% 26,7% 11,5% 
12 47,2% 63,2% 28,0% 26,4% 16,0% 
13 42,9% 65,7% 17,1% 17,1% 12,9% 
14 46,9% 61,9% 16,8% 15,9% 25,7% 
15 47,1% 53,6% 29,7% 27,5% 23,9% 
17 46,2% 76,9% 30,8% 30,8% 15,4% 
18 56,9% 63,8% 39,7% 37,9% 8,6% 
23 35,0% 70,0% 35,0% 35,0% 25,0% 
24 41,7% 66,7% 37,5% 37,5% 0,0% 
28 51,2% 56,1% 34,1% 34,1% 14,6% 
51 28,3% 56,5% 13,0% 13,0% 10,9% 
55 34,6% 57,7% 34,6% 26,9% 11,5% 

57 41,2% 58,8% 29,4% 29,4% 17,6% 

 

Myndrænar niðurstöður fyrir Töflu 4.4 má sjá á Myndum 4.21-4.23. 

 

 
Mynd 4.21 Það sem fólk vill helst bæta miðað við hvaða strætóleið það tekur oftast. Fyrsta 

mynd. 
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Mynd 4.22 Það sem fólk vill helst bæta miðað við hvaða strætóleið það tekur oftast. Önnur 

mynd. 

 
Mynd 4.23 Það sem fólk vill helst bæta miðað við hvaða strætóleið það tekur oftast. Þriðja 

mynd. 

4.4 Þriðji hluti: Spurningar um notkun Strætó 

Ef tafla 4.5 er skoðuð má sjá að flestir höfðu notað Strætó í 13 ár eða lengur. Flestir svöruðu 
að þeir notuðu Strætó 3-12 sinnum á ári að jafnaði, rúm 19%. Rúm 10% svöruðu að þau 
notuðu Strætó daglega á meðan rúm 18% sögðust ekki nota Strætó. Algengast var að hafa 
notað Strætó seinast sama dag eða daginn áður, tæp 25% og næst algengast var að hafa notað 
Strætó seinast fyrir meira en mánuði, tæp 24%. Algengara var að þátttakendur notuðu Strætó 
minna í ár en á sama tíma og í fyrra, tæp 35% en tæp 33% notuðu Strætó svipað oft og í fyrra 
á meðan rúm 14% sögðust hafa notað Strætó meira í ár en í fyrra. Sú leið sem svarendur 
notuðu oftast var leið 1, tæp 16% nota hana oftast. Sú leið sem næst oftast var notuð af 
svarendum var leið 6, sem um 10% völdu. Meirihluti þátttakenda hafði notað Strætó á árinu 
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2016 eða 2017, eða tæp 79%. Svör við spurningum í 3 hluta voru 2118 nema annað sé tekið 
fram í töflu. 

Tafla 4.5 Niðurstöður könnunar fyrir þriðja hluta: Spurningar um notkun Strætó. 

ALMENNAR SPURNINGAR UM NOTKUN STRÆTÓ   
(Þeir sem höfðu notað Strætó áður fengu þessar spurningar) Fjöldi % 

Hvað hefur þú notað Strætó 
lengi? 

Minna en eitt ár 197 9,3% 
1-3 ár 308 14,5% 
4-6 ár 297 14,0% 
7-9 ár 174 8,2% 
10-12 ár 138 6,5% 
13 ár eða lengur 668 31,5% 

 Vil ekki svara/ Veit ekki 336 15,9% 
Hvað notar þú Strætó oft að 

jafnaði? 
Daglega 218 10,3% 
4-5 daga í viku 283 13,4% 
2-3 daga í viku 230 10,9% 
2-4 daga í mánuði 262 12,4% 
3-12 daga á ári 409 19,3% 

 1-2 daga á ári 293 13,8% 

 Ég nota ekki Strætó 390 18,4% 

 Vil ekki svara/ Annað 33 1,6% 
Hvenær notaðir þú Strætó 

síðast 
Í dag eða í gær 521 24,6% 
Meira en 1 dagur en minna en vika 272 12,8% 
Meira en vika en vika en minna en mánuður 276 13,0% 
Meira en mánuður 507 23,9% 

 Um 1-3 ár 288 13,6% 

 Um 4-6 ár 76 3,6% 

 7 ár eða meira 96 4,5% 

 Vil ekki svara/ Veit ekki 82 3,9% 
Notar þú strætó meira núna 

miðað við á sama tíma og í 
fyrra? 

Já 299 14,1% 
Svipað 692 32,7% 
Nei 740 34,9% 
Ég nota ekki Strætó 349 16,5% 
Vil ekki svara 38 1,8% 

Þegar þú tekur strætó, númer 
hvaða leið tekur þú oftast? 

1 331 15,6% 
2 61 2,9% 
3 115 5,4% 
4 65 3,1% 
5 98 4,6% 
6 176 8,3% 
11 131 6,2% 

 12 125 5,9% 

 13 70 3,3% 

 14 113 5,3% 

 15 138 6,5% 

 18 58 2,7% 

 24 24 1,1% 

 51 46 2,2% 

 55 26 1,2% 

 57 34 1,6% 

 Aðrar leiðir 121 5,7% 
(Framhald) 
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Tafla 4.5 (Framhald) Niðurstöður könnunar fyrir þriðja hluta: Spurningar um notkun 
Strætó. 

 Ég nota ekki Strætó 330 15,6% 

 Vil ekki svara/ Annað 56 2,6% 
Þegar þú tekur Strætó, hvaða 

leið notar þú næst oftast? 
1 171 8,1% 
2 80 3,8% 
3 125 5,9% 
4 120 5,7% 
5 70 3,3% 
6 211 10,0% 
11 75 3,5% 

 12 110 5,2% 

 13 66 3,1% 

 14 76 3,6% 

 15 111 5,2% 

 18 35 1,7% 

 21 24 1,1% 

 24 65 3,1% 

 28 23 1,1% 

 Aðrar leiðir 304 14,4% 

 Ég nota bara eina leið 77 3,6% 

 Ég nota ekki Strætó 313 14,8% 

 Vil ekki svara/ Annað 62 2,9% 
Hefur þú ferðast með Strætó á 

árinu 2016 eða 2017? 
Já 1661 78,5% 
Nei 404 19,1% 
Vil ekki svara/ Veit ekki 50 2,4% 

 samtals 2115  
 

Myndir 4.24-4.27 sýna myndrænar niðurstöður fyrir spurningar um notkun Strætó. 

Mynd 4.24 Hversu lengi svarendur hafa notað Strætó og hversu oft að jafnaði þeir nota 
Strætó. 
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Mynd 4.25 Hvenær svarendur notuðu Strætó seinast og hvort notkun sé meiri í ár miðað 
við í fyrra. 

Mynd 4.26 Hvaða strætóleiðir eru mest notaðar og hvaða leiðir eru næst oftast notaðar. 

 

Mynd 4.27 Hvort svarendur notuðu Strætó 2016 eða 2017. 
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Ef tafla 4.6 er skoðuð má sjá yfirlit yfir hversu oft fólk notar Strætó að jafnaði og yfirlit yfir 
hvernig þátttakendur svöruðu hlutfalllega þeirri spurningu m.t.t. kyns eða ef það var erfitt að 
finna gjaldfrjáls bílastæði við þann stað sem þurfti oftast að ferðast til ásamt öðrum breytum. 
Efst í töflunni er heildarhlutfall sem fékkst þegar öll svör eru tekin saman. Þar sést glöggt að 
þeir sem eru ekki með bílpróf nota Strætó því 0% segjast aldrei nota Strætó. Einungis tæp 
2% af þeim sem hafa alltaf afnot að bíl nota Strætó daglega, á meðan tæp 30% þeirra nota 
ekki Strætó. Hins vegar hjá þeim sem hafa sjaldan afnot af bíl er rúmt 1% sem nota ekki 
Strætó á meðan tæp 33% þeirra nota Strætó daglega. 

Myndir 4.28-4.31 sýna myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.6. Á mynd 4.28 má sjá hversu 
oft karlar og konur nota Strætó að jafnaði. Þar má sjá að karlar nota Strætó oftar að jafnaði 
miðað við konur.  

Tafla 4.6 Yfirlit yfir hversu oft fólk notar Strætó að jafnaði og hlutfall miðað við mismunandi 
breytur. 

 

Ég nota 
ekki 
Strætó 

1-2 
dagar á 
ári 

3-12 
dagar á 
ári 

2-4 
daga í 
mánuði 

2-3 
dagar í 
viku 

4-5 
daga í 
viku Daglega 

Heildarhlutfall svara 22,1% 19,3% 20,7% 14,2% 13,4% 5,8% 4,5% 
Kvenkyn 19,6% 16,4% 20,1% 12,1% 10,2% 12,3% 9,3% 
Karlkyn 17,3% 8,6% 18,4% 13,8% 12,5% 16,6% 12,8% 
Mjög erfitt að finna stæði 9,2% 10,5% 18,4% 14,5% 9,6% 19,3% 18,4% 
Auðvelt að finna stæði 18,4% 10,8% 17,6% 12,2% 12,6% 14,8% 13,5% 
104 og 103 Rvk 11,6% 5,5% 26,7% 9,6% 14,4% 17,1% 15,1% 
105 Rvk 7,6% 10,0% 17,6% 17,6% 10,0% 23,5% 13,5% 
101 Rvk 6,8% 14,5% 15,4% 18,6% 20,4% 12,7% 11,8% 
108 Rvk 12,5% 6,7% 24,0% 15,4% 10,6% 15,4% 15,4% 
Sjaldan með afnot að bíl 1,3% 3,2% 4,5% 11,0% 14,9% 32,5% 32,5% 
Alltaf með afnot að bíl 29,7% 20,7% 25,6% 10,4% 5,9% 5,9% 1,8% 
Undir 5 mín að keyra til 
vinnu/skóla 23,7% 18,9% 25,8% 15,8% 7,4% 5,8% 2,6% 
Ekki með bílpróf 0,0% 2,5% 3,2% 10,8% 20,3% 29,7% 33,5% 

 

 

Mynd 4.28 Notkun Strætó að jafnaði: Karlar og konur. 
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Mynd 4.29 sýnir strætónotkun að jafnaði miðað við hvort það sé erfitt eða auðvelt að finna 
gjaldfrjáls stæði hjá þeim stað sem oftast þarf að ferðast til. Fleiri nota ekki Strætó þar sem 
er auðvelt að finna gjaldfrjáls stæði á þeim stað sem ferðast þarf oftast til miðað við þá sem 
eiga erfitt með að finna gjaldfrjáls stæði við vinnu/skóla/annað, rúm 18%. Jafnframt nota 
fleiri Strætó daglega þar sem er mjög erfitt að finna gjaldfrjáls stæði við vinnu/skóla/annað, 
rúm 19%. 

 

Mynd 4.29 Noktun Strætó að jafnaði: Gjaldfrjáls bílastæði við þann stað sem oftast þarf að 
ferðast til. 

Mynd 4.30 sýnir strætónotkun að jafnaði miðað við á hvaða svæði þátttakendur búa. Valin 
voru nokkur svæði í Reykjavík. Þar má sjá að hlutfall þeirra sem notar Strætó daglega er 
hæst hjá þeim sem búa í 108 Reykjavík, um 15,4% og þar á eftir koma þeir sem búa í 103 
og 104 Reykjavík sem telja um 15,1% íbúa á því svæði. Hæsta hlutfall þeirra sem nota ekki 
Strætó eru íbúar í 108 Reykjavík, en þar eru rúm 12% sem nota ekki Strætó (af þeim svæðum 
sem Tafla 4.6 nær yfir). Hæsta hlutfall þeirra sem búa í Reykjavík og nota ekki Strætó má 
finna í 113 Reykjavík (Grafarholt) en rúm 27% íbúa þar notar ekki Strætó.  

 

Mynd 4.30 Notkun Strætó að jafnaði: Valin svæði í Reykjavík. 
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Mynd 4.31 Notkun Strætó að jafnaði: Mismunandi breytur. 

Tafla 4.7 sýnir hversu oft fólk notar Strætó að jafnaði miðað við hvert það þarf oftast að 
ferðast til. Yfirlitið nær yfir 1730 svör sem er um tæp 80% þátttakenda. Listinn er ekki 
tæmandi en nær yfir átta svæði sem ferðast þarf oftast til. 

Tafla 4.7 Yfirlit yfir strætónotkun að jafnaði miðað við til hvaða svæða þarf að ferðast oftast 
til. 

Ferðast oftast til 

Ég nota 
ekki 
Strætó 

1-2 
dagar 
á ári 

3-12 
dagar 
á ári 

2-4 
daga í 
mánuði 

2-3 
dagar 
í viku 

4-5 
daga í 
viku Daglega 

Fjöldi 
svara 

101 Rvk 14,1% 11,6% 18,2% 12,8% 11,7% 16,8% 14,8% 803 
103 og 104 Rvk 21,7% 12,2% 25,2% 6,1% 9,6% 12,2% 13,0% 115 
105 Rvk 15,5% 11,8% 16,7% 18,8% 14,3% 14,3% 8,6% 245 
107 Rvk 14,5% 8,7% 27,5% 17,4% 13,0% 8,7% 10,1% 69 
108 Rvk 17,5% 13,3% 22,5% 12,5% 11,7% 14,2% 8,3% 120 
110 Rvk 18,1% 18,1% 21,0% 15,2% 13,3% 9,5% 4,8% 105 
Kópavogur 33,1% 20,5% 14,6% 7,3% 4,6% 13,2% 6,6% 151 
Hfj/Grb 25,4% 17,2% 24,6% 7,4% 8,2% 8,2% 9,0% 122 

 

Ef skoðuð er mynd 4.32 má sjá að rúm 21% þeirra sem þurfa oftast að ferðast til 103 og 104 
Reykjavíkur nota ekki Strætó. Af þeim sem nota Strætó daglega er algengast að þurfa oftast 
að ferðast til 101 Reykjavíkur, sá hópur telur tæp 15%. Flestir þeirra sem þurfa oftast að 
ferðast til 107 Reykjavíkur nota Strætó 3-12 sinnum á ári, rúm 27%.  
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Mynd 4.32 Notkun Strætó að jafnaði: Svæði sem ferðast þarf oftast til. Fyrsta mynd. 

Mynd 4.33 sýnir notkun Strætó að jafnaði miðað við þau svæði sem ferðast þarf oftast til. 
Þar sést að yfir 30% þeirra sem þurfa oftast að ferðast til Kópavogs nota ekki Strætó. Heilt 
yfir er minni notkun á Strætó hjá þeim sem þurfa oftast að ferðast til Kópavogs, Hafnafjarðar 
og Garðabæ.  

 
Mynd 4.33 Notkun Strætó að jafnaði: Svæði sem ferðast þarf oftast til. Önnur mynd. 

4.5 Fjórði hluti: Spurningar um seinustu 
strætóferð  

Tafla 4.8 sýnir niðurstöður fyrir spurningar um seinustu strætóferð. Allir þeir sem höfðu 
notað Strætó á árunum 2016 eða 2017 fengu þær spurningar. Algengast var að seinasta ferð 
væri farin á miðvikudegi, tæp 20%. Þó ber að nefna að mikil svörun fékkst í byrjun 
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svartímabils, en fyrsti dagur var á miðvikudegi. Einnig var fjöldapóstur sendur á grunnnema 
hjá Háskóla Íslands þann 8. mars sem var miðvikudagur.  

Flestir fóru í seinustu strætóferð um morguninn kl. 6:30-9:30, tæp 15%. Helstu ástæður fyrir 
því að þátttakendur notuðu Strætó í seinustu strætóferð voru þær að svarendur áttu ekki bíl 
(rúm 28%) eða þá að einhver annar var að nota bílinn eða hann var bilaður (tæp 36%). Þar á 
eftir var ástæðan að svarendur ættu strætókort sem þeir vildu nýta (tæp 17%). Aðrar ástæður 
sem ekki eru nefndar í töflu eru flokkaðar undir „annað“ en þar komu fram mismunandi 
ástæður, t.d. til þess að skemmta börnum eða barnið vildi fara í Strætó. Einnig var töluvert 
nefnt að helsta ástæðan hafi verið vegna Menningarnætur.  

Flestir komu að heiman þegar seinasta strætóferð var farin, tæp 37%. Þeir sem komu úr vinnu 
voru 26%. Algengast var að tilgangur seinustu strætóferðar hafi verið að komast heim, tæp 
47%, en þar á eftir var næst algengast að fara í vinnuna, rúm 16%. Ef ekki hefði verið hægt 
að nota Strætó þá sögðust flestir að þeir hefðu farið sem farþegar í bíl í þá ferð, tæp 28% á 
meðan rúm 13% hefðu yfir höfuð ekki farið. Algengasti greiðslumáti fyrir seinustu 
strætóferð var að borga með miða sem keyptur var með appinu hjá Strætó, 31%. Algengast 
var að seinasta strætóferð tæki 11-15 mínútur, rúm 15% ferða. Flestir tóku aðeins einn 
strætisvagn, 64% þátttakenda. Svör í fjórða hluta voru 1664 nema annað sé tekið fram.  

Tafla 4.8 Niðurstöður könnunar fyrir fjórða hluta: Spurningar um seinustu strætóferð. 

SPURNINGAR UM SEINUSTU FERÐ 
MEÐ STRÆTÓ 

   
 Fjöldi % 

Á hvaða vikudegi var seinasta 
strætóferð? 

Mánudagur 122 7,3% 
Þriðjudagur 182 10,9% 
Miðvikudagur 328 19,7% 
Fimmtudagur 242 14,5% 
Föstudagur 254 15,3% 
Laugardagur 151 9,1% 
Sunnudagur 53 3,2% 

 Vil ekki svara/ Man ekki 332 20,0% 
Klukkan hvað var seinasta strætóferð 

sem þú fórst í? 
6:30-9:30 243 14,6% 
9:31-12:30 168 10,1% 
12:31-15:30 250 15,0% 
15:31-18:30 517 31,1% 
18:31-22:30 231 13,9% 
22:31 eða síðar 90 5,4% 

 Vil ekki svara/ Man ekki 165 9,9% 
Hver var helsta ástæðan fyrir að þú 

notaðir Strætó í seinustu strætóferð?  
(Veldur eitt til 3 atriði) 

Ég á ekki bíl 471 28,3% 
Annar að nota bílinn/bilaður 591 35,5% 
Það er dýrt að leggja 33 2,0% 
Ég kann ekki við að keyra í mikilli umferð 37 2,2% 
Strætó er fljótari en að keyra 19 1,1% 
Vegna kostnaðar/ það er ódýrara að nota 
Strætó 162 9,7% 
Ég er handhafi strætókorts of vildi nýta það 276 16,6% 
Ég var ekki í ástandi til að keyra 185 11,1% 
Ég gat nýtt tímann betur 110 6,6% 

 Umhverfisvænna 189 11,4% 

 Hentugara 154 9,3% 
(Framhald) 
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Tafla 4.8 (Framhald) Niðurstöður könnunar fyrir fjórða hluta: Spurningar um seinustu 
strætóferð. 

 Vegna veðurs 93 5,6% 

 Vil ekki svara/ Annað 160 6,5% 

 samtals 2480  
Hvaðan varstu að koma þegar þú fórst 

í seinustu strætóferð? 
Að heiman 614 36,9% 
Úr vinnu 432 26,0% 
Úr skóla 207 12,4% 
Úr tómstundum (íþróttir, tónlist, 
kvikmyndahús osfrv.) 97 5,8% 
Úr heimsókn 64 3,8% 
Úr erindagjörðum (úr búð, frá lækni, 
veitingahúsi o.fl.) 148 8,9% 
Sækja börn/ annað fólk, fylgja börnum, öðru 
fólki 23 1,4% 
Af fundi 19 1,1% 

 Vil ekki svara/ Man ekki/ Annað 60 3,6% 
Í hvaða tilgangi var seinasta strætóferð 

farin? 
Komast heim 776 46,6% 
Fara í vinnuna 271 16,3% 
Sækja börn/ annað fólk, fylgja börnum, öðru 
fólki 48 2,9% 
Sinna erindi/erindum (versla, fara til læknis, 
kaupa mat ofl.) 138 8,3% 
Komast í tómstundir 142 8,5% 
Fara í heimsókn 80 4,8% 

 Fara í skóla 120 7,2% 

 Vil ekki svara/ Man ekki/ Annað 89 5,3% 
Ef ekki hefði verið möguleiki að nota 

strætó, hvernig hefðir þú farið í þessa 
ferð? 

Sem bílstjóri 318 19,1% 
Sem farþegi 460 27,6% 
Fótgangandi 266 16,0% 
Með leigubíl 230 13,8% 
Hjólandi 108 6,5% 
Ég hefði ekki farið í þessa ferð 223 13,4% 

 Vil ekki svara/ Veit ekki/ Annað 59 3,5% 
Hvernig borgaðir þú fyrir seinustu 

ferð? 
Með nemakorti 250 15,0% 
Með samgöngukorti 133 8,0% 
Með almennu strætókorti (tímabilskorti) 143 8,6% 
Með aldraða korti eða öryrkja korti 21 1,3% 
Með peningum 218 13,1% 
Með strætómiðum 284 17,1% 
Keypti miða með Strætóappinu 516 31,0% 
Það er ókeypis að taka strætó þar sem ég bý 43 2,6% 

 Vil ekki svara/ Veit ekki/ Annað 56 3,4% 
Hvað var seinasta strætóferð löng Undir 5 mínútum 26 1,6% 

5-10 mínútur 204 12,3% 
11-15 mínútur 255 15,3% 
16-20 mínútur 239 14,4% 
21-25 mínútur 173 10,4% 
26-30 mínútur 156 9,4% 
31-35 mínútur 120 7,2% 
36-40 mínútur 139 8,4% 

 41-45 mínútur 77 4,6% 
(Framhald) 
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Tafla 4.8 (Framhald) Niðurstöður könnunar fyrir fjórða hluta: Spurningar um seinustu 
strætóferð. 

 46-50 mínútur 69 4,1% 

 51-55 mínútur 46 2,8% 

 56-60 mínútur 43 2,6% 

 61 mínúta eða lengur 76 4,6% 

 Man það ekki 41 2,5% 
Hvað þurftir þú að taka marga vagna í 

seinustu strætóferð? 
1 485 64,0% 
2 240 31,7% 
3 26 3,4% 

 4 eða fleiri 7 0,9% 

 samtals 758  
 

Myndir 4.34-4.40 sýna myndrænar niðurstöður fyrir spurningar um seinustu strætóferð. 

Mynd 4.34 Hvaða vikudag var seinasta strætóferð farin og á hvaða tíma. 

 
Mynd 4.35 Hverjar voru helstu ástæður fyrir því að farið var með Strætó í seinustu 

strætóferð. 
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Mynd 4.36 Hvaðan svarendur voru að koma þegar þeir fóru í seinustu strætóferð.

 
Mynd 4.37 Tilgangur seinustu strætóferðar. 

Mynd 4.38 Hvernig svarendur hefðu ferðast ef ekki hefði verið hægt að ferðast með Strætó 
í seinustu strætóferð og hversu langan tíma seinasta strætóferð tók. 
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Mynd 4.39 Hvernig borgað var fyrir seinustu strætóferð. 

 
Mynd 4.40 Hversu marga vagna þurfti að taka í seinustu strætóferð. 

 

4.6 Fimmti hluti: Spurningar um seinustu ferð 

Ef tafla 4.9 er skoðuð má sjá að flestir ferðuðust sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð sem var 
farin sama dag eða daginn áður, rúm 48%, fótgangandi voru rúm 15%, strætófarþegar voru 
tæp 15% og farþegar í bíl tæp 14%.  

Algengast var að fólk kæmi að heiman úr seinustu ferð, rúm 31% og um 24% komu úr vinnu. 
Þriðja algengast var að koma úr erindagjörðum, rúm 10%. Tilgangur flestra með seinustu 
ferð var að komast heim, tæp 29%.  

Flestir voru í 5-10 mínútur í seinustu ferð, tæp 28% eða í 11-15 mínútur, tæp 24%. Svör í 
fimmta hluta voru 1751, nema í fyrstu spurningunni, þá var fjöldi svara 2172.  
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Tafla 4.9 Niðurstöður könnunar úr fimmta hluta: Spurningar um seinustu ferð. 

SPURNINGAR UM SEINUSTU FERÐ Fjöldi % 
Hvernig ferðaðist þú í seinustu ferð 
sem þú þurftir að fara í (í dag eða í 

gær)? 

Fótgangandi 330 15,2% 
Hjólandi 66 3,0% 
Með Strætó 321 14,8% 
Sem bílstjóri í bíl 1051 48,4% 
Sem farþegi í bíl 294 13,5% 
Ég fór í enga ferð í dag eða í gær 102 4,7% 

 Vil ekki svara/ Annað 8 0,4% 

 samtals 2172  
Hvaðan varstu að koma þegar þú 

fórst í seinustu ferð? (í dag eða í gær) 
Úr vinnu 420 24,0% 
Úr skóla 124 7,1% 

(Þessa spurningu fengu allir, nema þeir 
sem fóru í seinustu ferð með strætó) 

Að heiman 685 39,1% 
Úr tómstundum (íþróttir, tónlist osfrv.) 117 6,7% 
Úr heimsókn 86 4,9% 
Úr erindagjörðum (versla, frá lækni osfrv.) 176 10,1% 
Sækja börn/ annað fólk, skutla eða fylgja fólki 77 4,4% 

 Af fundi 24 1,4% 

 Vil ekki svara/ Man ekki/ Annað 42 2,4% 
Í hvaða tilgangi var seinasta ferð 

farin? 
Komast heim 504 28,8% 
Fara í vinnuna 283 16,2% 
Sækja börn/ annað fólk, skutla eða fylgja fólki 156 8,9% 
Sinna erindum (versla, fara til læknis, ofl.) 403 23,0% 
Komast í tómstundir, afþreyingu, íþróttir 
o.s.frv.) 122 7,0% 
Fara í skóla 113 6,5% 
Fara á fund 33 1,9% 

 Heimsókn 92 5,3% 

 Ég fór í enga ferð í dag eða í gær 19 1,1% 

 Vil ekki svara/ Man ekki/ Annað 26 1,5% 
Hvað tók seinasta ferð langan tíma? Undir 5 mínútum 198 11,3% 

5-10 mínútur 488 27,9% 
11-15 mínútur 417 23,8% 
16-20 mínútur 238 13,6% 
21-25 mínútur 108 6,2% 
26-30 mínútur 69 3,9% 
31-35 mínútur 37 2,1% 

 36-40 mínútur 36 2,1% 

 41-45 mínútur 27 1,5% 

 46-50 mínútur 21 1,2% 

 51-55 mínútur 9 0,5% 

 56-60 mínútur 16 0,9% 

 61 mínúta eða lengur 38 2,2% 

 Vil ekki svara/ Annað 49 2,8% 

 

Myndrænar niðurstöður fyrir niðurstöður úr fimmta hluta könnunar má sjá á Myndum 
4.41-4.42. 
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Mynd 4.41 Hvernig ferðast var í seinustu ferð sem farin var í gær eða í dag og hvaðan 
verið var að koma. 

Mynd 4.42 Hver var tilgangur seinustu ferðar og lengd seinustu ferðar. 

Tafla 4.10 sýnir yfirlit yfir fjóra algengustu ferðamáta sem fólk valdi í seinustu ferð miðað 
við hvar það býr. Einungis eru tekin svör þeirra sem völdu að fara sem bílstjóri í bíl, 
fótgangandi, með Strætó eða sem farþegi í bíl og því eru 90 svör sem ekki eru tekin með í 
þessari töflu, rúm 4% af heildarsvörum þeirra sem svöruðu hvaða ferðamáta það valdi í 
seinustu ferð. Taflan er því ekki tæmandi en gefur góða mynd af því hvernig ferðamátavali 
er háttað á mismunandi svæðum.  

Hæsta hlutfall þeirra sem fóru sem bílstjóri í bíl voru frá Reykjanesi en þar fóru rúm 71% 
íbúa keyrandi í bíl í seinustu ferð, þar á eftir koma íbúar á Seltjarnarnesi með rúm 67%. 
Lægsta hlutfall þeirra sem fóru sem bílstjóri í bíl má finna í 101 Reykjavík, rúm 27% og þar 
á eftir koma íbúar í 105 Reykjavík sem telja rúm 32%. Hlutfall þeirra sem fóru fótgangandi 
er hæst í 101 Reykjavík, tæp 43% og þar á eftir koma íbúar í 107 Reykjavík, rúm 34%.  
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Á höfuðborgarsvæðinu er lægsta hlutfall þeirra sem fóru fótgangandi í seinustu ferð í 
Kópavogi, rúm 6% en þar á eftir koma íbúar á Seltjarnarnesi með tæp 7%. Hæsta hlutfall 
þeirra sem fóru með Strætó í seinustu ferð má finna í 103 og 104 Reykjavík en þar fóru rúm 
28% með Strætó. Þar á eftir eru íbúar í 108 Reykjavík en þar fóru tæp 22% með Strætó í 
seinustu ferð þegar tekið er mið af fjórum algengustu ferðamátunum.  

Lægsta hlutfall þeirra sem fóru með Strætó í seinustu ferð má finna á Akureyri en þar fóru 
tæp 6% með Strætó, þar á eftir eru það önnur svæði á landinu en þar notuðu rúm 7% íbúa 
Strætó í seinustu ferð og voru það íbúar á Selfossi og í kring. Hæsta hlutfall þeirra sem sem 
ferðuðst sem farþegar í bíl voru íbúar í 105 Reykjavík, tæp 22% á meðan lægsta hlutfall 
farþega í bíl var á Akranesi og í Borgarnesi, rúm 7%.  

Tafla 4.10 Ferðamátaval miðað við búsetu. 

Búseta 
Bílstjóri 
í bíl Fótgangandi 

Með 
Strætó 

Farþegi 
í bíl 

Fjöldi 
svara 

101 Rvk 27,1% 42,5% 18,7% 11,7% 214 
103/104 Rvk 51,3% 20,4% 28,3% 17,7% 113 
105 Rvk 32,1% 27,6% 18,6% 21,8% 156 
107 Rvk 35,2% 34,1% 13,6% 17,0% 88 
108 Rvk 53,1% 12,5% 21,9% 12,5% 96 
109/111 Rvk 54,5% 12,3% 18,2% 14,9% 154 
110/113 Rvk 61,5% 8,1% 17,6% 12,8% 148 
112 Rvk 66,1% 8,3% 16,5% 9,2% 109 
Seltjarnarnes 67,4% 6,5% 15,2% 10,9% 46 
Kópavogur 58,1% 6,2% 17,2% 18,5% 227 
Hfj/Grb 65,5% 7,8% 13,9% 12,8% 296 
Reykjanes 71,4% 3,2% 7,9% 17,5% 63 
Mosfellsbær 61,5% 16,7% 9,0% 12,8% 78 
Akranes/Borgarnes 66,7% 7,4% 18,5% 7,4% 27 
Akureyri 60,8% 13,7% 5,9% 19,6% 51 
Annað 51,8% 24,5% 7,3% 16,4% 110 

 

Myndir 4.43-4.44 sýna myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.10. 
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Mynd 4.43 Ferðamáti seinustu ferðar miðað við búsetu innan Reykjavíkur. 

Mynd 4.44 Ferðamáti seinustu ferðar miðað við búsetu utan Reykjavíkur. 

Tafla 4.11 sýnir samanburð á ferðamátavali í seinustu ferð og hvaða ferðamáti er oftast 
valinn. Þau svör sem féllu undir annað en taflan greinir frá voru ekki tekin með, það eru þeir 
sem vildu ekki svara eða völdu „annað“. Þar má sjá að fleiri fóru fótgangandi í seinustu ferð 
miðað við þá sem völdu að þeir ferðuðust oftast fótgangandi. Færri fóru hjólandi í seinust 
ferð miðað við þá sem völdu að þeir ferðuðust oftast fótgangandi og þeir sem ferðuðust með 
Strætó í seinustu ferð voru einnig færri. Færri ferðuðust sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð og 
fleiri ferðuðust sem farþegar í bíl í seinustu ferð. Mesti munurinn á ferðamátavali var með 
Strætó, en þar er um 6% munur þegar miðað er við þann ferðamáta sem er oftast valinn og 
valkost í seinustu ferð.  
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Tafla 4.11 Samanburður á hvaða ferðamáti er oftast notaður og hvaða ferðamáti var 
valinn í seinustu ferð. 

Ferðamáti 
Ferðast 
oftast 

Seinasta 
ferð 

Fótgangandi 9,9% 16,1% 
Hjólandi 4,8% 3,2% 
Með Strætó 22,0% 15,6% 
Bílstjóri í bíl 54,0% 51,1% 
Farþegi í bíl 9,3% 14,0% 
Fjöldi svara 2144 2055 

 

Mynd 4.45 sýnir myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.11. 

 

Mynd 4.45 Samanburður á ferðamáta seinustu ferðar og hvernig svarendur ferðast oftast. 

4.7 Heilleiki úrtaks 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands var mannfjöldi á Íslandi 340.110 í lok fyrsta ársfjórðungs 
2017. Þar af voru karlar tæp 51 % og konur rúm 49%. Í þessari rannsókn var hlutfall kvenna 
68% á meðan hlutfall karla var töluvert lægra, eða um 31%. Kynjahlutföllin eru því frekar 
ójöfn, en það gæti stafað að því að ritgerðarhöfundur er kvenkyns og tengslanet hans 
inniheldur fleiri kvenkyns en karlkyns einstaklinga. Einnig var spurningakönnunin send á 
grunnnema við HÍ, en árið 2016 var hlutfall kvenkyns grunnnema rúm 63% (Háskóli Íslands, 
e.d.).  
 
Rannsóknir hafa einnig sýnt að konur eru líklegri til að svara spurningakönnunum en karlar 
(Burg o.fl., 1997; Eagan o.fl.,2002; Putnam, 1995). Ef rýnt er í ferðavenjukönnun Gallup frá 
2011 má sjá að meirihluti þáttakenda í þeirri könnun voru einnig kvenkyns, um 54,4%. Það 
er þó töluvert lægra en 68% hlutfalli kvenna í þessari rannsókn.  
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Tafla 4.12 sýnir samanburð á hlutfalli karla og kvenna ásamt hlutfalli íbúa í völdum 
sveitarfélögum á Íslandi samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands á fyrsta ársfjórðungi 2017 
(Hagstofa Íslands,2017a), miðað við hlutfall þátttakenda í rannsókninni. Þar sést að þeir sem 
búa á Íslandi og hafa erlent ríkisfang eru 9,3% af mannfjölda á Íslandi en í þessari rannsókn 
var hlutfall þátttakenda með erlent ríkisfang 6,5%.  
 
Tafla 4.12 Samanburður á tölum frá Hagstofu Íslands miðað við þessa rannsókn. 

Hagstofa Íslands  % Könnun svör % 

Íbúafjöldi á Íslandi 340110 100,0% 2174 100,0% 
Erlent ríkisfang 31470 9,3% 141 6,5% 
Karlar 172180 50,6% 675 31,0% 
Konur 167930 49,4% 1479 68,0% 
Reykjavík 123800 36,4% 1202 55,3% 
Kópavogur 35440 10,4% 254 11,7% 
Seltjarnarnes 4500 1,3% 50 2,3% 
Garðabær 15410 4,5% 92 4,2% 
Hafnarfjörður 28840 8,5% 228 10,5% 
Mosfellshreppur 9880 2,9% 80 3,7% 
Reykjanesbær 16610 4,9% 50 2,3% 
Akranes, Borgarbyggð 4420 1,3% 32 1,5% 
Akureyri 18550 5,5% 54 2,5% 
Meðaltal aldurs 37,9 ár  35,8 ár*  
Giftir (tölur frá 2011) 108027 34,2% 687 31,6% 

*Í könnuninni voru einungis þeir sem náð höfðu 18 ára aldri. 
 
Hlutfall þátttakenda í rannsókninni sem búa í Reykjavík er töluvert hærra en hlutfall fólks 
sem býr í Reykjavík. Í þessari rannsókn voru um 55,3% þátttakenda sem bjuggu í Reykjavík 
á meðan raunverulegt hlutfall landsmanna sem búa í Reykjavík er 36,5%. Einnig er hlutfall 
þátttakenda í rannsókninni hærra á öðrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu miðað við 
raunverulegt hlutfall íbúa á meðan hlutfall þátttakenda í rannsókninni er lægra miðað við 
raunverulegt hlutfall þegar kemur að búsetu utan höfuðborgarsvæðisins. Ef við tökum 
Reykjanesbæ sem dæmi þá er raunverulegt hlutfall þeirra sem búa þar 4,9% á meðan hlutfall 
þátttakenda í rannsókninni er 2,3%. 
 
Lítið af svörum fengust frá fólki utan höfuðborgarsvæðisins. Um 7,2% þátttakenda bjuggu 
utan höfuðborgarsvæðisins sem er töluvert lægra en raunhlutfall þeirra sem búa utan 
höfuðborgarsvæðisins sem telur um 35,9%. Þetta gæti verið vegna þess að rannsóknin er um 
almenningssamgöngur á Íslandi og þá aðalega um Strætó bs. sem sinnir þjónustu í mun meira 
mæli á höfuðborgarsvæðinu heldur en úti á landi. Því má telja líklegt að þeir sem búa utan 
höfuðborgarsvæðisins hafi síður viljað svara spurningakönnuninni þar sem þeim fannst hún 
ekki eiga við sig. Myndir 4.46-4.47 sýna myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.12. 
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Mynd 4.46 Samanburður á hlutföllum svarenda í þessari rannsókn miðað við tölur frá 
Hagstofu Íslands. Fyrri hluti. 

 

Mynd 4.47 Samanburður á hlutföllum svarenda í þessari rannsókn miðað við tölur frá 
Hagstofu Íslands. Seinni hluti. 

Tafla 4.13 sýnir aldursdreifingu úrtaks ásamt aldursdreifingu á Íslandi samkvæmt tölum 
Hagstofu Íslands frá fyrsta ársfjórðunig 2017. Þar má sjá að í öllum aldursflokkum er hlutfall 
þátttakenda hærra miðað við aldursdreifingu á Íslandi nema í aldursflokknum 51 ára og eldri. 
Hægt er að áætla að margir af þátttakendum rannsóknarinnar séu nálægt ritgerðarhöfundi í 
aldri þar sem tengslanet hans var nýtt í töluverðum mæli. Þar sem könnunin fór fram á netinu 
og var að mestu dreift á Facebook er hægt að áætla að eldra fólk hafi átt í meiri erfiðleikum 
með að nálgast og svara spurningakönnuninni. Einnig var könnunin send með vefpósti til 
allra í grunnnámi við Háskóla Íslands sem gæti skýrt hærra hlutfall þeirra sem eru á 
háskólaaldri.  
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Tafla 4.13 Aldursdreifing út frá tölum frá Hagstofu Íslands miðað við aldursdreifingu í 
þessari rannsókn. 

Aldur Hagstofa Íslands % Könnun % 
18-22 ára 18977 9,0% 317 14,6% 
23-25 ára 11688 5,5% 291 13,4% 
26-30 ára 17158 8,1% 309 14,2% 
31-35 ára 17367 8,2% 302 13,9% 
36-41 ára 20179 9,5% 293 13,5% 
42-50 ára 31427 14,8% 324 14,9% 
51 ára og eldri 95017 44,9% 334 15,4% 
samtals 211813 100,0% 2170 100,0% 

 
Mynd 4.48 sýnir myndrænar niðurstöður fyrir töflu 4.12. 

 

Mynd 4.48 Samanburður á aldursdreifingu. 

Þegar skoðað er nánar hlutfall þátttakenda í könnuninni með bílpróf þá er það tæp 93%. Erfitt 
var að fá nákvæmar tölur um hlutfall 18 ára og eldri með bílpróf, en samkvæmt könnun sem 
Samgöngustofa lét gera árið 2013 varðandi aksturshegðun almennings (Samgöngustofa, 
2013), þá voru um 98% svarenda með bílpróf í þeirri könnun. Telja má að það sé nokkuð 
nærri raunverulegu hlutfalli þeirra sem hafa ökuréttindi. 

Ef við berum saman ferðavenjur úr öðrum könnunum miðað við þessa rannsókn kemur í ljós 
talsverður munur. Samkvæmt könnun sem var gerð 2016 um vetur ferðuðust um 75% 
yfirleitt um á einkabíl á höfuðborgarsvæðinu, um 7-8% ferðuðust yfirleitt með Strætó sem 
er samhljóða öðrum ferðavenjukönnunum (Bjarni Reynarsson, 2016). Í þessari rannsókn var 
keimlík spurning, en þar var spurt hvernig þátttakendur ferðuðust oftast. Þar voru um 53% 
sem ferðuðust oftast sem bílstjóri í bíl, um 9% sem farþegi í bíl og tæp 22% sem ferðuðust 
oftast með Strætó. Töluverður munur er hér á milli kannana. Spurt var um ferðamáta seinustu 
ferðar í könnun sem Gallup framkvæmdi fyrir Reykjavíkurborg 2014. Þar fóru tæp 57% 
svarenda sem bílstjóri í bíl og tæp 5% með Strætó (Gallup, 2014). í þessari rannsókn fóru 
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tæp 49% sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð og tæp 15% með Strætó. Hugsanlega getur verið 
að þar sem könnunin var sett fram á netinu að þeir einstaklingar sem hafa meiri áhuga á 
almenningssamgöngum hafi verið líklegri til að svara könnuninni sem gæti útskýrt þennan 
mikla mun á vali á ferðamáta milli kannana.  

Ef við berum saman notkun Strætó að jafnaði við ferðavenjukönnun Gallup frá 2014 við 
þessa rannsókn er svipað hlutfall sem notar Strætó daglega. Í þessari rannsókn notuðu um 
10% Strætó daglega, en í könnun Gallup var hlutfallið um 11%. Í þessari rannsókn voru um 
19% sem notuðu Strætó 3-12 sinnum á ári og í könnun Gallup voru það einnig um 19%. Í 
þessari rannsókn voru tæp 14% sem notuðu Strætó 1-2 sinnum ár ári og í könnun Gallup 
voru það einnig um 14%. Hinsvegar er töluverður munur á fjölda þeirra sem sögðust aldrei 
nota Strætó skv. Gallup, um 41% og þeim sem sögðust ekki nota Strætó í þessari rannsókn, 
um 18,4%. Hugsanlega getur það verið vegna þess að spurningarnar eru orðaðar á annan 
hátt, þar sem samræmi virðist vera í ofangreindum dæmum. Í spurningu Gallup voru sex 
valmöguleikar en í þessari rannsókn voru átta svarmöguleikar sem geta útskýrt þennan mun. 
Þau svör sem voru með eins svarmöguleika eru með nokkuð jöfn hlutföll.  

Ef við skoðum aðrar kannanir þá er niðurstaðan yfirleitt sú að konur nota Strætó meira en 
karlar (Gallup 2011, 2014; Bjarni Reynarsson, 2014, 2012). Í þessari rannsókn eru það 
hinsvegar karlar sem nota Strætó meira en konur. Þetta stangast á við fyrri rannsóknir. Eins 
og bent hefur verið á áður eru konur líklegri til að svara spurningakönnunum. Erfiðara er að 
fá karla til að svara spurningakönnunum og því er hugsanlegt að þeir karlar sem nota Strætó 
meira og hafa meiri áhuga á almenningssamgöngum hafi frekar viljað svarað könnuninni en 
karlar sem nota Strætó minna. 
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5 Líkön 

5.1 Niðurstöður raðtölu probit-líkans 

Raðtölu probit-líkan var gert í STATA til að komast að því hvað hefði áhrif á hversu oft 
þátttakendur notuðu Strætó að jafnaði. Í viðauka A, töflu A.1 má sjá skilgreiningar og 
útskýringar á þeim breytum sem notaðar voru við gerð probit-líkansins.  

Tafla 5.1 sýnir þær breytur sem höfðu áhrif á hversu oft þátttakendur notuðu Strætó að 
jafnaði. Ef β stuðull breytu er jákvæður er líklegra að einstaklingur sem fellur undir þá breytu 
noti Strætó meira að jafnaði og ef β stuðull er neikvæður er líklegra að einstaklingur sem 
fellur undir þá breytu noti Strætó minna. Karlmenn eru líklegri til að nota Strætó meira að 
jafnaði í þessari rannsókn. Þeir sem eru ekki með bílpróf eru einnig líklegri til að nota Strætó 
meira að jafnaði. Þeir sem hafa stundum eða sjaldan afnot að bíl eru einnig líklegri til að 
nota Strætó oftar. Orðin stundum og sjaldan voru ekki skilgreind sérstaklega í könnuninni 
og því er það huglægt mat svarenda.  

Þeir sem eru handhafar nemakorts hjá Strætó eru líklegri til að nota Strætó meira. Aðgengi 
að strætóleiðum hafði áhrif á notkun á Strætó. Fjöldi stoppistöðva hafði áhrif á notkun, en 
þeir sem búa þar sem fimm eða fleiri strætóleiðir stoppa í göngufæri við heimili eru líklegri 
til að nota Strætó meira. Ekki var tekið fram í spurningakönnuninni hvað göngufæri við 
heimili væri löng vegalengd og því var það huglægt mat þátttakenda. Hins vegar voru 
þátttakendur spurðir hvað þeir eru tilbúnir að ganga lengi að stoppistöð og þá svöruðu flestir 
ekki lengur en 6 mínútur, um 39,5%. Ef við gerum ráð fyrir að fólk gangi 4,5 km/klst og 
gangi í 6 mínútur má gera ráð fyrir að fólk geti gengið 450 metra.  

Fjarlægð að stoppistöð frá heimili hafði einnig áhrif en þeir sem eru minna en fimm mínútur 
að ganga að næstu stoppistöð frá heimili eru líklegri til að nota Strætó meira. Þeir sem búa í 
101, 103, 104, 105, 107 eða 108 Reykjavík eru einnig líklegri til að nota Strætó meira. Gerð 
var log-sennileikaprófun fyrir ofantalin póstnúmer til að kanna hvort að stuðlar breytanna 
væru marktækt frábrugðnir hvorum öðrum. Svo reyndist ekki vera fyrir þetta líkan og því 
voru breyturnar sameinaðir í eina breytu.  

Ferðatími frá heimili að þeim stað sem ferðast þarf oftast til sem er í flestum tilvikum til 
vinnu eða skóla hefur einnig áhrif. Þeir sem eru 31 mínútu eða lengur að keyra frá heimili 
að vinnu/skóla/annað eru líklegri til að nota Strætó meira. Þeir sem eru 31-35 mínútur að 
ferðast frá heimili að vinnu/skóla/annað með Strætó eru einnig líklegri til að nota Strætó 
meira. Þeir sem eru með erlent ríkisfang eru líklegri til að nota Strætó meira. Þeir sem hafa 
notað Strætó í 13 ár eða lengur eru líklegri til að nota Strætó meira.  

Aðgengi að gjaldfrjálsum bílastæðum hefur áhrif því ef það er mjög erfitt að finna gjaldfrjáls 
bílastæði við þann stað sem þarf oftast að ferðast til er líklegra að þeir einstaklingar sem það 
á við noti Strætó meira og ef það er auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði er líklegra að þeir 
einstaklingar noti Strætó minna.  
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Þeir sem þurfa oftast að ferðast til Kópavogs eru ólíklegri til að nota Strætó mikið. Þeir sem 
búa hjá foreldrum eða öðrum ættingjum eru ólíklegri til að nota Strætó. Þeir sem eru bæði í 
vinnu og skóla eru ólíklegri til að nota Strætó mikið að jafnaði. Þeir sem búa þar sem engin 
strætóleið stoppar í göngufæri við heimili eru ólíklegri til að nota Strætó. Þeir sem hafa ekki 
kynnt sér hversu margar strætóleiðir stoppa í göngufæri við þann stað sem oftast þarf að 
ferðast til eru ólíklegri til að nota Strætó. Þeir sem eru minna en 5 mínútur að keyra frá 
heimili að vinnu/skóla/annað eru ólíklegri til að nota Strætó mikið að jafnaði.  

Tafla 5.1 Líkan fyrir notkun Strætó að jafnaði. 

Breytuheiti Stuðull β Staðalskekkja t-gildi 
Karlkyn 0,209 0,051 4,090 
Ferðast oftast til Kópavogs -0,237 0,092 -2,560 
Býr með ættingjum -0,244 0,066 -3,720 
Ekki með bílpróf 0,984 0,095 10,400 
Stundum með afnot að bíl 0,424 0,060 7,120 
Sjaldan með afnot að bíl 0,945 0,097 9,760 
Bæði í vinnu og skóla -0,181 0,059 -3,080 
Handhafi nemakorts hjá Strætó 1,244 0,087 14,350 
Engin stoppistöð við heimili -0,555 0,169 -3,290 
5 eða fleiri strætóleiðir stoppa í göngufæri við heimili 0,259 0,067 3,870 
Veit ekki hversu margar stoppistöðvar við 

vinnu/skóla/annað -0,696 0,059 
-

11,790 
Minna en 5 mín að ganga að næstu stoppistöð frá heimili 0,187 0,050 3,750 
Mjög erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 

vinnu/skóla/annað 0,211 0,079 2,680 
Auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 

vinnu/skóla/annað -0,231 0,051 -4,480 
Undir 5 mín að keyra frá heimili að vinnu/skóla/annað -0,412 0,083 -4,980 
31 mín eða lengur að keyra frá heimili að 

vinnustað/skóla/annað 0,234 0,098 2,390 
31-35 mín að fara með Strætó frá heimili að 

vinnustað/skóla/annað 0,199 0,085 2,360 
Notað Strætó í 13 ár eða lengur 0,127 0,052 2,430 
Erlent ríkisfang 0,376 0,099 3,790 
Býr í 101,103,104,105,107 eða 108 Rvk  0,266 0,055 4,840 

µ1 -0,826 0,071  
µ2 -0,252 0,069  
µ3 0,448 0,070  
µ4 0,916 0,071  
µ5 1,364 0,073  
µ6 2,089 0,079  
Fjöldi athugana 2066   
Log sennileiki í 0 -3965,052   
Log-sennileiki í samleitni -3412,723   
𝜌  0,139   

 



69 

Myndir 5.1-5.2 sýna myndrænar niðurstöður fyrir þær breytur sem höfðu áhrif á 
strætónotkun að jafnaði.  

Mynd 5.1 Stuðlar, β, með jákvætt gildi, fyrir líkan um hversu oft einstaklingar nota Strætó að 
jafnaði. 

Mynd 5.2 Stuðlar, β, með neikvætt gildi, fyrir líkan um hversu oft einstaklingar nota Strætó 
að jafnaði. 
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5.2 Niðurstöður binary logit-líkana 

Gerð voru logit-líkön í tölfræðiforritinu STATA fyrir þær endurbætur sem þátttakendur vildu 
helst að yrðu gerðar hjá Strætó til að þeir myndu halda áfram að nota Strætó eða byrja að 
nota Strætó. Gerð voru líkön fyrir þrjá vinsælustu valkostina. Ef β stuðull breytu er jákvæður 
eru meiri líkur að einstaklingar sem tilheyra þeirri breytu hafi valið þann valkost og ef β 
stuðull breytu er neikvæður er ólíklegra að einstaklingur sem tilheyrir þeirri breytu hafi kosið 
þann valkost sem verið er að skoða.  

Tafla 5.2 sýnir þær breytur sem höfðu áhrif á að einstaklingar völdu tíðari ferðir hjá Strætó 
sem mikilvægar endurbætur. Þeir sem búa í Hafnarfirði, 101 Reykjavík og í Grafarvogi eru 
ólíklegri til að velja tíðari ferðir. Hugsanleg ástæða fyrir því gæti verið sú að í 101 eru fleiri 
leiðir sem fara um miðað við á öðrum svæðum á höfuðborgarsvæðinu, m.a. leið 1 sem ekur 
um á 10 mínútna fresti en leið 1 fer einnig um Hafnarfjörð. Leið 6 fer í um Grafarvoginn, en 
hún keyri bróðurpart dags á 15 mínútna fresti, einnig fer leið 18 og leið 24 þar í gegn en þær 
leiðir aka ekki jafn ört heldur aka á 30 mínútna fresti.  

Þeir sem hafa grunnskólapróf sem hæstu prófgráðu eru ólíklegri til að velja tíðari ferðir 
ásamt þeim sem eru með tekjur frá 350 til 499 þúsund kr. á mánuði. Þeir sem eru með erlent 
ríkisfang eru ólíklegri til að velja tíðari ferðir. Áhugavert er að sjá að þeir sem eru 18-22 ára 
eru ólíklegri til að velja tíðari ferðir en hinsvegar þeir sem eru 36-41 ára eru líklegri til að 
velja tíðari ferðir. Þeir sem eiga engin börn og þeir sem eiga eitt til tvö börn eru líklegri til 
að velja tíðari ferðir. Þeir sem eru undir 11 mínútur að ganga að stoppistöð við heimili eru 
einnig líklegri til að velja tíðari ferðir.  

Gerð var log-sennileikaprófun til að kanna hvort stuðlar breytanna að vera undir fimm 
mínútum að ganga að stoppistöð við heimili, að vera 5-7 mínútum og vera 8-11 mínútur að 
ganga að stoppistöð við heimili væru marktækt frábrugðnir hver öðrum. Stuðlarnir reyndust 
ekki vera marktækt frábrugðnir hver öðrum og því voru breyturnar sameinaðar í eina breytu 
sem fékk nafnið „undir 11 mín að ganga að stoppistöð“. Þeir sem eru 11-15 mínútur að fara 
með Strætó frá heimili til vinnu/skóla/annað eru líklegri til að velja tíðari ferðir.  

Hugsanlega er raunhæfara fyrir þá sem eru undir 11 mínútur að ganga að næstu stoppistöð 
við heimili og fyrir þá sem eru 11 til 15 mínútur að taka Strætó til vinnu/skóla/annað að nota 
Strætó en fyrir marga aðra og því er líklegra, ef þetta á við, að þeir velji tíðari ferðir.  

Áhugavert er að sjá að þeir sem ferðast oftast með Strætó eru líklegri til að velja tíðari ferðir 
og þeir sem nota ekki Strætó eru ólíklegri til að velja tíðari ferðir. Því má álykta að þeir sem 
ferðast oftast með Strætó vilja fá tíðari ferðir með Strætó.  

Mynd 5.3 sýnir myndræna niðurstöður fyrir töflu 5.2. 
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Tafla 5.2 Líkan yfir einstaklinga sem vilja tíðari ferðir hjá Strætó. 

Breytuheiti Stuðull β Staðalskekkja t-gildi P>|t| 
Fasti -0,50374 0,188449 -2,67 0,008 
Býr í Hafnarfirði -0,73774 0,150171 -4,91 0 
Lokið grunnskólaprófi -0,3868 0,163325 -2,37 0,018 
Tekjur 350-499 þúsund kr. -0,29492 0,123419 -2,39 0,017 
11-15 mín með Strætó að 
vinnu/skóla 0,390198 0,174177 2,24 0,025 
Erlent ríkisfang -0,53395 0,186238 -2,87 0,004 
18-22 ára -0,56122 0,150945 -3,72 0 
36 til 41 ára 0,367667 0,139418 2,64 0,008 
Býr í 101 Rvk -0,34736 0,152178 -2,28 0,022 
Býr í Grafarvogi (112 Rvk) -0,55757 0,203457 -2,74 0,006 
Engin börn 0,390459 0,134507 2,9 0,004 
Eitt til tvö börn 0,31985 0,131282 2,44 0,015 
Undir 11 mín ganga að stoppistöð 0,757968 0,162389 4,67 0 
Ferðast oftast með Strætó 0,376786 0,116815 3,23 0,001 
Notar ekki Strætó -0,35472 0,12233 -2,9 0,004 

Fjöldi athugana 2118,000    
Log-sennileiki í 0 -1454,685    
Log-sennileiki í samleitni -1384,723    
𝜌  0,048    

 

Mynd 5.3 Stuðlar, β, fyrir líkan um einstaklinga sem vilja tíðari ferðir hjá Strætó. 
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Tafla 5.3 sýnir þær breytur sem hafa áhrif á hverjir völdu bætt leiðakerfi hjá Strætó. Sjá má 
að konur eru líklegri til að velja bætt leiðakerfi. Þeir sem eru 18-22 ára eru ólíklegri til að 
velja bætt leiðakerfi. Þeir sem búa í 108 Reykjavík eru líklegri til að velja bætt leiðakerfi. 
Fjöldi stoppistöðva í göngufæri virðist hafa áhrif, því þeir sem búa þar sem ein stoppistöð er 
í göngufæri við heimili eru líklegri til að velja bætt leiðakerfi og þeir sem hafa 5 eða fleiri 
strætóleiðir í göngufæri við þann stað sem oftast þarf að ferðast til eru ólíklegri til að velja 
bætt leiðakerfi. 

Þeir sem eru með mánaðartekjur yfir 950 þúsund krónum eru ólíklegri til að velja bætt 
leiðakerfi. Gerð var log-sennileikaprófun sem sýndi að stuðlar breytanna undir 5 mínútur að 
ganga og 5-7 mínútur að ganga að stoppistöð við heimili voru ekki marktækt frábrugðnir 
hvor öðrum og því voru þær breytur sameinaðar í eina. Þeir sem voru undir 7 mínútur að 
ganga að stoppistöð við heimili voru líklegri til að velja bætt leiðakerfi. Þeir sem eru meira 
en 31 mínútu að keyra að þeim stað sem oftast þarf að ferðast til eru ólíklegri til að velja 
bætt leiðakerfi og þeir sem nota ekki Strætó eru einnig ólíklegri til að velja bætt leiðakerfi. 
Þeir sem eru meira en 61 mínútu að fara með Strætó frá heimili til vinnu/skóla/annað eru 
líklegri til að velja bætt leiðakerfi.  

Tafla 5.3 Líkan yfir einstaklinga sem vilja bætt leiðakerfi Strætó. 

Breytur Stuðull β Staðalskekkja t-gildi P>|t| 

Fasti -0,651 0,153 -4,270 0,000 
Kvenkyn 0,266 0,101 2,640 0,008 
18-22 ára -0,531 0,135 -3,940 0,000 
Býr í 108 Rvk 0,451 0,206 2,190 0,029 
Tekjur yfir 950 þúsund kr. -0,558 0,256 -2,180 0,029 
Ein stoppistöð við heimili 0,278 0,107 2,590 0,010 
5 eða fl. stoppistöðvar við 
vinnu/skóla/annað -0,326 0,107 -3,060 0,002 
Undir 7 mín að ganga að stoppistöð 0,399 0,130 3,080 0,002 
Meira en 31 mín að keyra til 
vinnu/skóla/annað -0,560 0,217 -2,580 0,010 
Meira en 61 mín með Strætó að 
vinnu/skóla/annað 0,834 0,204 4,080 0,000 
Notar ekki Strætó -0,666 0,126 -5,290 0,000 

Fjöldi athugana 2093,000    
Log-sennileiki í 0 -1425,734    
Log-sennileiki í samleitni -1373,469    
𝜌  0,037    

 

Mynd 5.4 sýnir myndrænar niðustöður fyrir töflu 5.3. 
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 Mynd 5.4 Stuðlar, β, fyrir líkan um einstaklinga sem vilja bætt leiðakerfi hjá Strætó. 

Tafla 5.4 sýnir þær breytur sem höfðu áhrif á hverjir völdu að hafa ódýrara fargjald hjá 
Strætó. Kvenmenn eru líklegri til að hafa valið ódýrara fargjald. Þeir sem þurfa oftast að 
ferðast til 105 Reykjavíkur er einnig líklegri til að vilja ódýrara fargjald.  

Þeir sem eru 31 mínútu eða lengur að keyra frá heimili til vinnu/skóla/annað eru einnig 
líklegri til að vilja ódýrara fargjald. Þegar búseta þeirra sem eru 31 mínútu eða lengur að 
keyra frá heimili til vinnu/skóla/annað er skoðuð sést að rúm 47% þeirra eru einstaklingar 
sem búa á Reykjanesi, á Selfossi og þar í kring og á Akranesi og í Borgarnesi. Á öllum 
þessum svæðum er dýrara að ferðast með Strætó ef ferðast á til höfuðborgarsvæðisins. Þeir 
sem búa á Suðurlandi eru líklegri til að vilja ódýrara fargjald. Þátttakendur sem búa á 
Suðurlandi eru að mestu frá Selfossi og nágrannabæjum en þar er einmitt dýrara að ferðast 
með Strætó en innan höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt gjaldskrá Strætó bs. þá kostar 4 
farmiða að fara á Selfoss, 3 farmiða að fara til Hveragerðis, 2 farmiða til Akraness og 4 
farmiða í Reykjanesbæ þegar farið er til eða frá höfuðborgarsvæðinu.  

Þeir sem eru með mánaðartekjur undir 200 þúsund krónur eru líklegri til að vilja ódýrara 
fargjald. Þeir sem sögðust ekki vilja ganga meira en 6 mínútur að stoppistöð eru líklegri til 
að vilja ódýrara fargjald. Þeir sem búa í Garðabæ, Kópavogi, Mosfellbæ, Kjalanesi eða á 
Akureyri eru ólíklegri til að velja ódýrara fargjald. Þess ber að geta að ókeypis er að ferðast 
með strætisvögnum á Akureyri (Akureyrarstofa, e.d).  

Þeir sem eru með mánaðartekjur yfir 950 þúsund eru ólíklegri til að velja ódýrara fargjald. 
Þeir sem ferðast oftast sem bílstjóri í bíl eru ólíklegri til að velja ódýrara fargjald. Þeir sem 
eru með Masterspróf, MBA/MPM og/eða Doktorspróf eru ólíklegri til að velja ódýrara 
fargjald. Handhafar samgöngukorts og nemakorts eru ólíklegri til að velja ódýrara fargjald. 
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Þeir sem eiga auðvelt með að finna gjaldfrjáls bílastæði við skóla/vinnu/annað eru ólíklegri 
til að velja ódýrara fargjald.  

Gerð var log-sennileikaprófun til að kanna hvort að stuðlar breytanna að eiga eitt barn og að 
eiga tvö börn væru marktækt frábrugðnir hvor öðrum. Svo reyndist ekki vera og því voru 
þær breytur sameinaðar í eina. Þeir sem eiga 1-2 börn eru ólíklegri til að velja ódýrara 
fargjald. Þeir sem eru 61 mínútu eða lengur að fara frá heimili að þeim stað sem oftast þarf 
að ferðast til eru ólíklegri til að velja ódýrara fargjald. Að lokum er ólíklegra að þeir sem 
þurfa oftast að ferðast á stað þar sem engar strætóleiðar stoppa í göngufæri velji ódýrara 
fargjald.  

Tafla 5.4 Líkan yfir einstaklinga sem vilja ódýrara fargjald í Strætó. 

Breytuheiti Stuðull β Staðalskekkja t-gildi P>|t| 

Fasti -0,076 0,134 -0,570 0,572 
Kvenkyns 0,431 0,103 4,200 0,000 
Býr í Garðabæ -0,577 0,242 -2,390 0,017 
Býr í Kópavogi -0,399 0,148 -2,700 0,007 
Býr á Akureyri -1,392 0,354 -3,930 0,000 
Ferðast oftast til 105 Rvk 0,368 0,147 2,510 0,012 
Mastersgráða eða hærri menntun -0,522 0,118 -4,440 0,000 
Tekjur undir 200 þúsund kr, 0,766 0,120 6,390 0,000 
Tekjur yfir 950 þúsund kr, -0,981 0,305 -3,220 0,001 
Ferðast oftast sem bílstjóri í bíl -0,323 0,104 -3,100 0,002 
Handhafi samgöngukorts -0,924 0,215 -4,290 0,000 
Handhafi nemakorts -0,406 0,167 -2,440 0,015 
Vill ekki ganga meira en 6 mín að 
stoppistöð 0,290 0,097 3,000 0,003 
Auðvelt að finna gjaldfrjáls 
bílastæði hjá vinnu/skóla/annað -0,211 0,098 -2,150 0,032 
31 mín eða lengur að keyra frá 
heimili að vinnu/skóla/annað 0,761 0,220 3,460 0,001 
Býr á Suðurlandi 0,690 0,287 2,400 0,016 
Býr í Mosfellsbæ eða á Kjalanesi -0,878 0,248 -3,540 0,000 
Engin stoppistöð við 
vinnu/skóla/annað -0,577 0,298 -1,940 0,053 
61 mín eða lengur að fara með 
Strætó frá heimili að 
vinnu/skóla/annað -0,477 0,214 -2,230 0,026 
Eitt til tvö börn -0,384 0,104 -3,700 0,000 

Fjöldi athugana 2147    
Log-sennileiki í 0 -1480,549    
Log-sennileiki í samleitni -1333,584    
𝜌  0,099    

 

Mynd 5.5 sýnir niðurstöður fyrir töflu 5.4. 
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Mynd 5.5 Stuðlar, β, fyrir líkan um einstaklinga sem vilja ódýrara fargjald hjá Strætó.  

5.3 Niðurstöður fjölkosta logit-líkans 

Gert var fjölkosta logit-líkan í STATA fyrir ferðamátaval seinustu ferðar sem farin var í gær 
eða í dag. Þeir sem búa í 101 Reykjavík eru ólíklegri til að hafa valið alla valkostina miðað 
við að fara fótgangandi en þeir sem búa annars staðar.  

Þeir sem búa í 105 Reykjavík eru líklegri til að hafa farið sem farþegi í bíl í seinustu ferð en 
þeir sem búa í 101 eða annars staðar nema Kópavogi. Þeir sem búa í Kópavogi eru líklegri 
til að hafa farið sem bílstjóri í bíl, með Strætó eða sem farþegi í bíl en þeir sem búa ekki í 
Kópavogi, þannig að íbúar Kópavogs eru síst líklegir til að fara fótgangandi. Þeir sem búa í 
leiguhúsnæði eru ólíklegri til að hafa farið sem bílstjóri í bíl en þeir sem búa ekki í 
leiguhúsnæði.  

Þeir sem hafa einungis lokið grunnskólaprófi eru líklegri til að hafa ferðast sem bílstjóri í bíl 
eða sem farþegi í bíl miðað við einstaklinga með aðra menntun. Þeir sem hafa lokið 
stúdentsprófi eru líklegri til að hafa ferðast sem farþegi í bíl miðað við aðra menntun en 
grunnskólapróf.  

Þeir sem voru ekki með bílpróf og þeir sem hafa ekki bíl til umráða voru ólíklegri til að hafa 
ferðast sem bílstjóri í bíl. Í raun hefði ekki átt að vera hægt að hafa bíl sem valmöguleika 
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fyrir þá sem eru ekki með bílpróf eða hafa ekki umráð yfir bíl og það takmarkar líkanið að 
einhverju leyti. Þeir sem voru ekki með bíl til umráða voru einnig ólíklegri til að hafa ferðast 
sem farþegi í bíl en þeir sem voru með bíl til umráða. Þeir sem alltaf hafa bíl til umráða voru 
líklegri til að vera bílstjórar en þeir sem hafa ekki alltaf bíl til umráða.  

Þeir sem voru með mánaðartekjur á milli 800-949 þúsund krónur voru ólíklegri til að hafa 
ferðast sem bílstjóri í bíl miðað við aðrar tekjuhópa. Handhafar samgöngukorts og nemakorts 
eru líklegri til að hafa ferðast með Strætó en þeir sem ekki hafa slík kort. Þeir em búa þar 
sem aðeins ein strætóleið stoppar í göngufæri við heimili eru líklegri til að hafa ferðast sem 
bílstjóri í bíl miðað þá sem hafa fleiri strætóleið nálægt. Þeir sem hafa enga strætóleið í 
göngufæri við heimili voru of fáir til að það sé marktækt.  

Þeir sem eru minna en 5 mínútur að keyra frá heimili að þeim stað sem oftast þarf að ferðast 
til eru ólíklegri til að hafa ferðast með Strætó en þeir sem þurfa að ferðast lengur. 
Kvennmenn voru líklegri til að hafa ferðast sem bílstjóri í bíl og sem farþegi í bíl miðað við 
karlmenn en ólíklegri til að hafa ferðast með Strætó miðað við karlmenn.  

Tafla 5.5 Líkan yfir ferðamáta í seinustu ferð. 

Breytuheiti Bílstjóri í bíl Með Strætó Sem farþegi í bíl 

 β stuðull St.ske. β stuðull St.ske. β stuðull St.ske. 

Fasti 0,563 0,127 -0,555 0,383 -0,500 0,175 
Býr í 101 Rvk -0,949 0,230 -0,773 0,234 -0,923 0,259 
Býr í 105 Rvk     0,517 0,223 
Býr í Kópavogi 0,930 0,313 1,009 0,339 1,158 0,331 
Býr í leiguhúsnæði -0,295 0,138     
Grunnskólapróf 0,824 0,249   0,617 0,258 
Stúdentspróf     0,330 0,147 
Ekki með bílpróf -3,999 1,022     
Alltaf með bíl til umráða 1,608 0,121     
Ekki með bíl til umráða -3,076 0,470   -1,066 0,198 
Tekjur milli 800-949 þúsund 
kr. -0,988 0,263     
Handhafi samgöngukorts   2,046 0,210   
Handhafi nemakorts   1,860 0,169   
Ein stoppistöð við heimili 0,439 0,155   0,477 0,185 
Undir 5 mín að keyra frá 
heimili að vinnu/skóla/annað      -1,257 0,383   
Kvenkyns 0,563 0,127 -0,555 0,117 0,527 0,155 

Fjöldi athugana 1976      
Log-sennileiki í 0 -2391,671      
Log-sennileiki í samleitni -1826,420      
𝜌  0,236      

*Grunntilfelli: Fótgangandi (St.ske.=staðalskekkja) 

Myndir 5.4-5.6 sýna myndrænar niðurstöður fyrir töflu 5.4. 
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Mynd 5.5 Stuðlar, β, fyrir líkan um val á ferðamáta í seinustu ferð: Bílstjóri í bíl 

 

Mynd 5.6 Stuðlar, β, fyrir líkan um val á ferðamáta í seinustu ferð: Með Strætó. 
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Mynd 5.7 Stuðlar, β, fyrir líkan um val á ferðamáta í seinustu ferð: Farþegi í bíl. 
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6 Umfjöllun og ályktanir 

6.1 Túlkun og aðferðafræði 

Öll svör voru fengin á netinu og könnunin var auglýst og dreift á samfélagsmiðlum og með 
vefpósti. Mun fleiri kvenmenn svöruðu könnuninni og þeir sem svöruðu könnuninni virðast 
nota Strætó meira en ferðavenjukannanir fyrri ára benda til. Einnig benda niðurstöður 
þessarar könnunar til þess að karlmenn noti Strætó oftar að jafnaði, en fyrri 
ferðavenjukannanir benda til þess að konur noti Strætó meira. Því má vera að þeir karlmenn 
sem hafi svarað könnuninni hafi verið einstaklingar sem hafa meiri áhuga á 
almenningssamgöngum en gengur og gerist. Hugsanlega hefðu svarhlutföll verið önnur ef 
annarri aðferð hefði verið beitt til að safna svörum.  

Svörin sem fengust eru þó nokkuð mörg, unnið var úr 2174 svörum þannig að þau gefa samt 
sem áður gott yfirlit yfir strætónotkun á Íslandi í heild.  

6.2 Umfjöllun á niðurstöðum 

Hafa ber í huga að könnunin var auglýst á netinu og því er hugsanlegt að þeir sem nota 
almenningssamgöngur meira hafi verið líklegri til að svara. Því er ekki hægt að heimfæra 
niðurstöðurnar beint yfir á almenning. 

Algengast er að svarendur ferðuðust oftast sem bílstjóri í bíl, rúm 53% á meðan tæp 22% 
sögðust ferðast oftast með Strætó.  

Ef við skoðum töflu 4.2 má sjá að flestir þurfa oftast að ferðast til 101 Reykjavíkur og hæsta 
hlutfall þeirra sem ferðast innan eigin svæðis er í 101 Reykjavík. Hæsta hlutfall þeirra sem 
þurfa oftast að ferðast til 105 Reykjavíkur eru íbúar 101 Reykjavíkur. Einnig er áhugavert 
að sjá að hæsta hlutfall þeirra sem þurfa að ferðast oftast til 103/104 og 108 Reykjavíkur eru 
íbúar í Garðabæ. Hæsta hlutfall þeirra sem þurfa oftast að ferðast til 110 Reykjavíkur, 
Kópavogs og Hafnafjarðar/Garðabæ eru einmitt íbúar á sama svæði.  

Þegar við skoðum töflu 4.3 má sjá að tæp 34% svarenda sem eru í vinnu, vinna á vinnustað 
sem hefur gert samgöngusamning við Strætó sem gerir þeim kleift að kaupa samgöngukort. 
Einnig er áhugavert að sjá að tæp 28% af þeim sem eru í vinnu segja, að þeir myndu nýta 
það að geta keypt samgöngukort, væri það í boði. Ef við tökum alla þá sem hafa ekki 
möguleika á að kaupa samgöngukort hjá sínum vinnustað, þá eru rúm 41% þeirra sem myndu 
nýta það ef það væri í boði. Því er mikilvægt að Strætó geri samstarfssamning við fleiri 
fyrirtæki svo fleiri geti nýtt sér að kaupa samgöngukort ef ætlunin er að auka hlutfall þeirra 
sem ferðast með almenningssamgöngum. 

Af þeim sem eru í skóla nota tæp 31% nemakortið og af þeim sem eru bæði í skóla og í vinnu 
nota tæp 27% nemakortið. Með góðu átaki og fræðslu innan skólanna mætti hugsanlega auka 
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hlutfall þeirra sem kaupa nemakortið og fá þannig fleiri til þess að nota 
almenningssamgöngur á Íslandi.  

Það sem myndi fá fólk mest til þess að halda áfram að taka Strætó eða byrja að taka Strætó 
er að auka tíðni ferða, sem tæp 55% völdu. Þar næst var það ódýrara fargjald sem tæp 46% 
völdu. Einnig vildu margir bætt leiðakerfi, tæp 42%. Því er mikilvægt að skoða hvar mætti 
helst koma á tíðari ferðum og bæta leiðakerfið til að auka hfjölda ferða sem farnar eru með 
almenningssamgöngum.  

Þegar skoðað er hverjir myndu nota næturstrætó eftir föstudags og laugardagskvöld væri það 
í boði, eru um 22% sem segja að þeir myndu ekki nota þá þjónustu, en rúm 73% svarenda 
myndi nota þá þjónustu að einhverju leyti. Einnig var spurt um akstur eftir klukkan 01:00 á 
miðnætti alla daga nema sunnudaga. Þar voru um 28% sem sögðust ekki myndu nota þá 
þjónustu á meðan rúm 65% myndi nota þá þjónustu að einhverju leyti.  

Algengast er að fólk afli sér upplýsinga varðandi ferðir með Strætó á heimasíðu Strætó, 
straeto.is/bus.is, um 68 % og næst algengast er að fólk noti Strætóappið, um 57%. Flestir 
vilja ekki ganga lengur en 6 mínútur að næstu stoppistöð, tæp 40% svarenda. Ánægjulegt er 
að sjá að einungis 2% svarenda hafa 0 stoppistöðvar í göngufæri við heimili, en flestir hafa 
eina stoppistöð í göngufæri við heimili, tæp 25%. Einnig er jákvætt að sjá að meirihluti 
svarenda er undir 5 mínútur að ganga að stoppistöð við heimili, rúm 62%.  

Athygli vekur að tæp 25% svarenda hafa ekki kynnt sér hversu margar strætóleiðir stoppa í 
göngufæri við þann stað sem oftast þarf að ferðast til. Ein aðferð til að auka strætónotkun 
gæti verið sú að hvetja fyrirtæki til að kynna fyrir starfsmönnum sínum hvaða strætóleiðir 
stoppa í grennd við vinnustaðinn. Það væri hægt að gera á kynningum fyrir nýja starfsmenn, 
með því að senda netpóst til starfsmanna og/eða með því að hafa kort á áberandi stað í 
fyrirtækinu sem lýsir því vel hvar næstu stoppistöðvar eru, og hvaða leiðir stoppa í 
nágrenninu.  

Algengast er að það sé auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði við þann stað sem oftast þarf að 
ferðast til. Um 11% svarenda segja að það sé mjög erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði og um 
rúm 12% segja að það sé nokkuð erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði við vinnustað/ 
skóla/annað. 

Flestir eru 11 til 15 mínútur að keyra á þann stað sem oftast þarf að ferðast til, rúm 26% og 
þar á eftir eru þeir sem eru 5-10 mínútur að keyra til vinnu/skóla/annað, tæp 26%. Hins vegar 
er algengast að sama leið taki um 26-30 mínútur með Strætó, rúm 10% svarenda.  

Tafla 4.3 sýnir hvað fólk vildi helst bæta miðað við hvaða strætóleið það notar oftast. Hæsta 
hlutfall þeirra sem vilja bætt leiðakerfi er hjá þeim sem nota leið 18 oftast. Hæsta hlutfall 
þeirra sem vilja tíðari ferðir er hjá þeim sem nota leið 17 oftast. Hæsta hlutfall þeirra sem 
vilja stytta ferðatíma er hjá þeim sem nota leið 2 oftast. Hæsta hlutfall þeirra sem vilja 
hraðvagna er hjá þeim sem nota leið 18 oftast og hæsta hlutfall þeirra sem vilja bæta stundvísi 
er hjá þeim sem nota leið 14 oftast.  

Tæp 34% svarenda nota Strætó tvisvar í viku eða oftar á meðan rúm 18% nota ekki Strætó. 
Sú strætóleið sem svarendur nota oftast er leið 1. Tæp 79% svarenda hafði ferðast með Strætó 
á árinu 2016 eða 2017.  
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Hæsta hlutfall þeirra sem búa í Reykjavík og nota ekki Strætó eru íbúar í 113 Reykjavík 
(Grafarholt). Hæsta hlutfall þeirra sem nota ekki Strætó er hjá þeim svarendum sem þurfa 
oftast að ferðast til Kópavogs. Þetta er eitthvað sem mætti kanna betur og kannski er hægt 
að bæta í þjónustu Strætó á þessum svæðum svo fleiri kjósi að ferðast með almennings-
samgöngum þar. 

Algengasta ástæða þess að fólk notaði Strætó í seinustu strætóferð var vegna þess að einhver 
annar var að nota bílinn eða hann var bilaður, tæp 36% og þar á eftir var ástæðan að þeir 
ættu ekki bíl, rúm 28%. Því er ljóst að aðgengi að bíl hefur töluverð áhrif á hvort að fólk 
ferðist með Strætó eða ekki. Ánægjulegt er að sjá að rúm 11% fóru með Strætó í seinustu 
strætóferð því það er umhverfisvænna. Algengast var að seinasta strætóferð hafi tekið 11 til 
15 mínútur.  

Flestir fóru sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð, rúm 48% og tæp 15% fóru með Strætó í seinustu 
ferð.  

Helstu niðurstöður: 

 Þátttakendur ferðast oftast sem bílstjóri í bíl (um 53%) og þeir sem ferðast 
oftast með Strætó telja tæp 22%. 

 Sá staður sem flestir þurfa oftast að ferðast til er í 101 Reykjavík.  
 Þátttakendur vilja helst að Strætó hafi tíðari ferðir, bæti leiðakerfi og komi á 

ódýrara fargjaldi. 
 Rúm 34% svarenda notar Strætó 2 sinnum í viku eða oftar á meðan rúm 18% 

nota ekki Strætó. 
 Rúm 48% þátttakenda fóru sem bílstjóri í bíl í seinustu ferð sem farin var í gær 

eða í dag, og tæp 15% fóru með Strætó í seinustu ferð. 

 

6.3 Umfjöllun á niðurstöðum líkana 

6.3.1 Probit líkan 

Tafla 6.1 sýnir samantekt yfir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á hversu oft svarendur 
notuðu Strætó að jafnaði. Fjarlægð frá heimili að þeim stað sem ferðast þarf oftast til hefur 
töluverð áhrif. Þeir sem eru 31-35 mínútur að taka Strætó frá heimili til vinnu/skóla/annað, 
og þeir sem eru 31 mínútur eða lengur að keyra til vinnu/skóla/annað eru líklegri til að nota 
Strætó meira. Þeir sem búa þar sem aðgengi að almenningssamgöngum er betra eru líklegri 
til að nota Strætó meira. Það sést því þeir sem þurfa einungis að ganga í 5 mínútur eða minna 
að næstu stoppistöð við heimili og þeir sem búa þar sem fimm eða fleiri strætóleiðir stoppa 
í göngufæri við heimili eru líklegri til að nota Strætó meira. 

Hinsvegar eru þeir sem búa þar sem engin strætóleið stoppar í göngufæri við heimili líklegri 
til að nota Strætó minna. Mikilvægt er að hafa stoppistöðvar í grennd við heimili til að fá 
sem flesta til að nota almenningssamgöngur. Einnig er mikilvægt að lágmarka þann tíma 
sem það tekur fyrir fólk að ferðast með almenningssamgöngum frá heimili til 
vinnu/skóla/annað. 
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Þeir sem eiga mjög erfitt með að finna gjaldfrjáls bílastæði við vinnu/skóla/annað eru líklegri 
til að nota Strætó meira. Rannsóknir hafa sýnt að aðgengi að ókeypis bílastæðum eykur líkur 
á því að fólk keyri eitt í bíl. Einnig hafa rannsóknir sýnt að ef vinnuveitendur hætta að útvega 
gjaldfrjáls bílastæði er hægt að hafa áhrif á ferðamátaval fólks og fækka þeim sem keyra 
einir í bíl (Willson & Shoup, 1990). Þeir sem eiga auðvelt með að finna gjaldfrjáls bílastæði 
við vinnu/skóla/annað eru jafnframt líklegri til að nota Strætó minna.  

Tafla 6.1 Samantekt yfir þær breytur sem hafa áhrif á strætónotkun að jafnaði. 

Líklegri til að nota Strætó meira (+) Líklegri til að nota Strætó minna (-) 

Notað Strætó í 13 ár eða lengur 
Veit ekki hversu margar stoppistöðvar við 
vinnu/skóla/annað 

Minna en 5 mín að ganga að næstu stoppistöð frá 
heimili 

Engin stoppistöð við heimili 

31-35 mín að fara með Strætó frá heimili að 
vinnustað/skóla/annað 

Undir 5 mín að keyra frá heimili að 
vinnu/skóla/annað 

Karlkyn Býr með ættingjum 
Mjög erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
vinnu/skóla/annað 

Ferðast oftast til Kópavogs 

31 mín eða lengur að keyra frá heimili að 
vinnustað/skóla/annað 

Auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
vinnu/skóla/annað 

5 eða fleiri strætóleiðir stoppa í göngufæri við 
heimili 

Bæði í vinnu og skóla 

Býr í 101,103,104,105,107 eða 108 Rvk  
Erlent ríkisfang  
Stundum með afnot að bíl 
Sjaldan með afnot að bíl 
Ekki með bílpróf  
Handhafi nemakorts hjá Strætó 

 

6.3.2 Logit líkön 

Tafla 6.2 sýnir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á að svarendur völdu tíðari ferðir sem 
mikilvæga endurbót hjá Strætó. Þeir sem eru 11-15 mínútur að ferðast með Strætó til 
vinnu/skóla/annað eru líklegri til að vilja tíðari ferðir ásamt þeim sem eru undir 11 mínútur 
að ganga að næstu stoppistöð við heimili. Áhugavert er að sjá að þeir sem ferðast oftast með 
Strætó eru líklegri til að hafa valið tíðari ferðir. Þessar niðurstöður gefa til kynna að dyggir 
viðskiptavinir Strætó vilja tíðari ferðir.  

Þeir sem búa í Hafnarfirði, 101 Reykjavík og í Grafarvogi eru ólíklegri til að vilja tíðari 
ferðir. Í 101 eru fjölmargar strætóleiðir sem keyra um, m.a leið 1 sem fer um á 10 mínútna 
fresti á háannatíma. Leið 1 fer einnig í Hafnarfjörð. Leið 6 fer um Grafarvog en hún keyrir 
bróðurpart dags á 15 mínútna fresti.  

Þeir sem eru 36-41 ára, eiga engin börn eða eiga eitt til tvö börn eru líklegri til að velja tíðari 
ferðir sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. Einnig eru þeir sem eru 11-15 mínútur að taka 
Strætó frá heimili til vinnu/skóla annað og þeir sem eru undir 11 mínútur að ganga að næstu 
stoppistöð við heimili líklegri til að velja tíðari ferðir.  
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Tafla 6.2 Samantekt yfir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif fyrir val á tíðari feðrum. 

Ólíklegri til að velja tíðari ferðir (-) Líklegri til að velja tíðari ferðir (+) 
Býr í Hafnarfirði Eitt til tvö börn 
18-22 ára 36 til 41 ára 
Býr í Grafarvogi (112 Rvk) Ferðast oftast með Strætó 
Erlent ríkisfang 11-15 mín með Strætó að vinnu/skóla 
Lokið grunnskólaprófi Engin börn 
Notar ekki Strætó Undir 11 mín ganga að stoppistöð 
Býr í 101 Rvk  

Tekjur 350-499 þúsund kr. 
 

Tafla 6.3 sýnir þær breytur sem höfðu marktækt áhrif á að svarendur völdu bætt leiðakerfi 
sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. Íbúar í 108 Reykjavík og kvenmenn voru líklegri til að 
velja bætt leiðakerfi. Þeir sem búa þar sem ein stoppistöð er í göngufæri við heimili eru 
einnig líklegri til að vilja bætt leiðakerfi ásamt þeim sem eru yfir 61 mínútu að fara með 
Strætó að vinnu/skóla/annað. Fólk vill geta komist hratt og greiðlega á milli staða.  

Áhugavert er að sjá að þeir sem nota ekki Strætó eru ólíklegri til að hafa valið bætt leiðakerfi. 
Einnig þeir sem hafa fimm eða fleiri stoppistöðvar við vinnu/skóla/annað eru ólíklegri til að 
hafa valið bætt leiðakerfi. 

Tafla 6.3 Samantekt yfir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif fyrir val á betra leiðakerfi. 

Ólíklegri til að velja bætt leiðakerfi Líklegri til að velja bætt leiðakerfi 
Notar ekki Strætó Kvenkyn 
Meira en 31 mín að keyra til vinnu/skóla/annað Ein stoppistöð við heimili 
Tekjur yfir 950 þúsund kr. Undir 7 mín að ganga að stoppistöð 
18-22 ára Býr í 108 Rvk 

5 eða fl. stoppistöðvar við vinnu/skóla/annað 
Meira en 61 mín með Strætó að 
vinnu/skóla/annað 

 

Tafla 6.4 sýnir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á að svarendur völdu ódýrara fargjald 
sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. Áhugavert er að sjá að þeir sem búa á Suðurlandi eru 
líklegri til að hafa valið ódýrara fargjald. Einnig þeir sem eru 31 mínútu eða lengur að keyra 
frá heimili að vinnu/skóla/annað. Um 47,2% þeirra sem eru 31 mínútu eða lengur að keyra 
til vinnu/skóla/annað eru svarendur sem búa á Reykjanesi, á Selfossi og í nágrenni, og á 
Akranesi og í Borgarnesi. Fargjald er hærra á þessum svæðum þegar ferðast er til og frá 
höfuðborgarsvæðinuF 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að íbúar sveitarfélaga í grennd við höfuðborgarsvæðið vilja 
borga lægra fargjald hjá Strætó. Það kostar fjóra farmiða að fara frá höfuðborgarsvæðinu til 
Selfoss, 2 farmiða til Akraness og fjóra farmiða til að fara á Reykjanesið. Hugsanlega væri 
hægt að auka fjölda þeirra sem nota Strætó á þessum svæðum með því að lækka fargjaldið. 
Einnig vekur nokkra furðu að það kostar einungis tvo farmiða að fara á Akranes, en fjóra 
farmiða til að fara á Selfoss. Samkvæmt heimasíðu ja.is eru um 51,9 km frá Mjódd að 
Selfossi. Frá Mjódd að Akranesi eru um 43,9 km og 44,7 km að Reykjanesbæ. Það er býsna 
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athyglisvert hversu mikill verðmunur er á fargjaldi milli þessara svæða þegar mesti munur á 
vegalengd er rétt um 8 km og minna en einn kílómetri miðað við Akranes og Reykjanesbæ. 
Kvenfólk og þeir sem eru með tekjur undir 200 þúsund krónum eru einnig líklegri til að vilja 
ódýrara fargjald.  

Athygli vekur að handhafar samgöngukorta og nemakorta eru ólíklegri til að vilja ódýrara 
fargjald. Hugsanlega eru handhafar kortanna ánægðir með þau afsláttarkjör sem þeir fá.  

Tafla 6.4 Samantekt yfir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á vali á ódýrara fargjaldi. 

Ólíklegri til að velja ódýrara fargjald Líklegri til að velja ódýrara fargjald 

Býr á Akureyri 
Vill ekki ganga meira en 6 mín að 
stoppistöð 

Tekjur yfir 950 þúsund kr, Ferðast oftast til 105 Rvk 
Handhafi samgöngukorts Kvenkyns 
Býr í Mosfellsbæ eða á Kjalarnesi Býr á Suðurlandi 

Býr í Garðabæ 
31 mín eða lengur að keyra frá heimili 
að vinnu/skóla/annað 

Engin stoppistöð við vinnu/skóla/annað Tekjur undir 200 þúsund kr, 
Mastersgráða eða hærri menntun 
61 mín eða lengur að fara með Strætó frá heimili að vinnu/skóla/annað 
Handhafi nemakorts 
Býr í Kópavogi 
Eitt til tvö börn 
Ferðast oftast sem bílstjóri í bíl 
Auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði hjá vinnu/skóla/annað 

 

6.3.3 Fjölkosta logit líkan 

Tafla 6.5 sýnir þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á ferðamátaval seinustu ferðar þar sem 
plús þýðir að það sé líklegra að hafa ferðast með þeim ferðamáta og mínus þýðir að ólíklegra 
er að ferðast hafi verið með þeim ferðamáta í seinustu ferð. Þeir sem búa í 101 Reykjavík 
eru ólíklegri til að hafa valið alla valkostina miðað við að fara fótgangandi en þeir sem búa 
annars staðar. Þeir sem eru minna en 5 mínútur að keyra frá heimili að vinnu/skóla/annað 
eru ólíklegri til að hafa ferðast með Strætó í seinustu ferð en þeir sem þurfa að ferðast lengur.  

Kvenmenn eru líklegri til að ferðast sem bílstjóri í bíl og sem farþegi í bíl miðað við 
karlmenn, en ólíklegri til að hafa ferðast með Strætó miðað við karlmenn. Líklegra er að 
handhafar samgöngukorts og nemakorts hafi ferðast með Strætó miðað við þá sem eiga ekki 
slík kort. Hugsanlega hefur það áhrif á val á ferðamáta, að geta keypt nema- og 
samgöngukort þar sem handhafar slíkra korta eru líklegri til að nota Strætó meira og líklegri 
til að hafa farið í seinustu ferð með Strætó miðað við þá sem ekki eiga slík kort. Einnig eru 
handhafar slíkra korta ólíklegri til að hafa valið ódýrara fargjald sem mikilvæga endurbót 
hjá Strætó. 
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Tafla 6.5 Þær breytur sem höfðu marktæk áhrif á ferðamátaval seinustu ferðar. 

Breyta Bílstjóri í bíl 
Með 

Strætó 
Sem farþegi í 

bíl 
Býr í 101 Rvk - - - 
Býr í 105 Rvk  + 
Býr í Kópavogi + + + 
Býr í leiguhúsnæði -   
Grunnskólapróf +  + 
Stúdentspróf  + 
Ekki með bílpróf -   
Alltaf með bíl til umráða +   
Ekki með bíl til umráða -  - 
Tekjur milli 800-949 þúsund kr. -   
Handhafi samgöngukorts +  
Handhafi nemakorts +  
Ein stoppistöð við heimili +  + 
Undir 5 mín að keyra frá heimili að 
vinnu/skóla/annað  

  - 
 

Kvenkyns + - + 
 

6.4 Samantekt á niðurstöðum 

Helstu þættir sem höfðu áhrif á strætónotkun að jafnaði: 

 Aðgengi og nálægð við strætóstoppistöðvar. 
 Samgöngukort og nemakort. 
 Aðgengi að bíl. 
 Aðgengi að gjaldfrjálsum bílastæðum við vinnu/skóla/annað. 

Til að auka notkun Strætó leggur ritgerðarhöfundur fram eftirfarandi úrbætur: 

 Tryggja gott aðgengi að leiðarkerfinu. 
 Auka gjaldskyldu á bílastæðum 
 Hvetja fyrirtæki til að fræða starfsmenn um hvaða strætóleiðir stoppa í grennd við 

vinnustaði. 
 Auka tíðni ferða. 
 Bæta leiðarkerfið fyrir Kópavog. 
 Lækka fargjald á Selfoss, Hveragerði og Reykjanesbæ. 
 Gera samgöngusamning við fleiri fyrirtæki. 
 Hvetja nemendur til að nýta nemakort í frekari mæli.  

6.5 Frekari rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar margar ítarlegar rannsóknir sem leggja áherslu á notkun Strætó á 
Íslandi hingað til. Gerð var rannsókn varðandi almenningssamgöngur á landsbyggðinni þar 
sem Suðurland var tekið fyrir (Kjartan Davíð Sigurðsson, 2015). Einnig var gerð könnun um 
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strætónotkun á Vesturlandi og umhverfislegir ávinningar strætóferða á Vesturlandi kannaðir 
(Hrafnhildur Tryggvadóttir, 2014). Gerðar hafa verið ferðavenjukannanir í gegnum tíðina, 
en þar er yfirleitt ekki farið ítarlega yfir gögn heldur einungis rætt um helstu tölur. Strætó 
bs. hefur iðulega verið með farþegatalningu á haustin og í kjölfarið gefið út skýrslur með 
niðurstöðum.  

Samkvæmt ferðavenjukönnun Gallup frá 2011 er stærsti notendahópur Strætó bs. ungt fólk, 
um 61% notenda, einstaklingar á aldrinum 13-17 ára og næstflestir á aldrinum 18-24 (Gallup, 
2011). Í gæðakönnun Strætó frá 2014 var stærsti aldurshópurinn 12-18 ára, um 29,6% 
(Þórhallur Guðlaugsson, 2014). Í þessari rannsókn var einungis stuðst við svör þeirra sem 
eru 18 ára og eldri. Þörf er á frekari rannsóknum til að kanna hvaða þættir hafa áhrif á notkun 
Strætó hjá ungu fólki yngra en 18 ára og hvað mætti bæta til að auka notkun þess hóps 
ennfrekar á almenningssamgöngum.  

Strætó bs. keypti í byrjun árs 2017 nýjan stafrænan talningabúnað til að sinna farþega-
talningu allt árið (Ragnheiður Einarsdóttir, 2017a). Með þessari nýju tækni er opnað fyrir 
enn frekari rannsóknir sem gætu nýst til að bæta leiðakerfið og aðlaga að raunþörfum.  

Samkvæmt þessari rannsókn vildu einstaklingar helst tíðari ferðir til að bæta þjónustu Strætó 
bs. Rannsaka mætti hvaða áhrif aukin tíðni almenningssamgangna hefur á ferðavenjur 
Íslendinga og hvar er mest þörf á tíðari ferðum.  

Mikil aukning hefur verið á komum erlendra ferðamanna til Íslands undanfarin ár. Lítið er 
til af rannsóknum varðandi erlenda ferðamenn og notkun þeirra á almenningssamgöngum á 
Íslandi. Frekari rannsókna er þörf á ferðahegðun erlendra ferðamanna og þörfum þeirra hvað 
almenningssamgöngur varðar.  

Þörf er á því að rannsaka hvernig stefna stjórnvalda í samgöngumálum á Íslandi geta haft 
áhrif á ferðamátaval landsmanna. Til að samgöngumarkmiðið stjórnvalda náist fyrir árið 
2040 um að 12% allra ferða á höfuðborgarsvæðinu verði farnar með almenningssamgöngum 
er ljóst, að miklar breytingar þurfa að eiga sér stað hér á landi. Hugsanlega þarf að ná fram 
þeim breytingum með áherslum frá stjórnvöldum. Í þessari rannsókn kom fram að þeir sem 
eiga mjög erfitt með að finna gjaldfrjáls bílastæði við þann stað sem ferðast þarf oftast til 
eru líklegri til þess að nota Strætó meira. Einnig kom fram að þeir sem eiga auðvelt með að 
finna gjaldfrjáls bílastæði við vinnu/skóla/annað eru líklegri til að nota Strætó minna. 
Rannsaka þarf hvernig aukin gjaldskylda bílastæða gæti haft áhrif á ferðamátaval hér á landi.
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7 Lokaorð 
Á seinustu árum hefur umferð aukist jafnt og þétt á höfuðborgarsvæðinu sem og annars 
staðar á Íslandi. Búist er við töluverðri fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu á næstu 25 árum 
þannig að íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu geti orðið allt að 300 þúsund manns. Markmið 
Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er að auka hlutfall ferða sem farnar eru með 
almenningssamgöngum úr 4% í 12%. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa 
einnig sett sér sama markmið fyrir árið 2040. Til að það markmið náist er skipulagning 
Borgarlínunnar hafin meðal sveitarfélöga á höfuðborgarsvæðinu. Á seinustu árum hefur 
meðalferðatími frá heimili til vinnu aukist um þrjár og hálfa mínútu. Ljóst er að ef ekkert 
verður að gert í samgöngumálum á Íslandi mun meðalferðatími íbúa halda áfram að aukast. 
Þessi rannsókn kannaði hvaða þættir hafa áhrif á strætónotkun á Íslandi ásamt því hvað helst 
þarf að bæta í þjónustu Strætó bs. Einnig var ferðamátaval seinustu ferðar kannað.  

Leitast var eftir því að finna hvaða þættir hafa áhrif á strætónotkun að jafnaði hér á landi. 
Helstu niðurstöður voru þær að aðgengi og nálægð við strætóstoppistöðvar hafa áhrif á 
strætónotkun hér á landi. Þeir sem búa þar sem fimm eða fleiri strætóleiðir stoppa eru líklegri 
til að nota Strætó meira sem og þeir sem eru undir 5 mínútum að ganga að næstu stoppistöð 
við heimili. Þeir sem búa þar sem ein strætóleið stoppar í göngufæri við heimili eru líklegri 
til að velja bætt leiðakerfi sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. Jafnframt eru þeir sem þurfa 
oftast að ferðast til staðar sem hefur fimm eða fleiri strætóleiðir sem stoppa í göngufæri 
ólíklegri til að hafa valið bætt leiðakerfi sem mikilvæga endurbót. Takmarkað aðgengi að bíl 
eykur einnig strætónotkun að jafnaði. Þessar niðurstöður gefa til kynna að mikilvægt sé að 
hanna leiðakerfi sem veitir gott aðgengi að almenningssamgöngum til að auka hlutfall þeirra 
sem ferðast með þeim.  

Áhugavert er að sjá að þeir sem eiga í erfiðleikum með að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
vinnu/skóla/annað eru líklegri til að nota Strætó meira. Jafnframt eru þeir sem eiga auðvelt 
með að finna gjaldfrjáls bílastæði við vinnu/skóla/annað líklegri til að nota Strætó minna. 
Hugsanlega gætu stjórnvöld nýtt sér þessar upplýsingar til að knýja fram breytingar á 
ferðavenjum hjá íbúum með því að auka gjaldskyldu á bílastæðum. Það myndi einnig rýma 
við markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 þar sem kemur fram að leggja eigi fram 
markvissa áætlun um gjaldskyldu bílastæða.  

Þeir sem hafa ekki kynnt sér hversu margar strætóleiðir stoppa við vinnu/skóla/annað eru 
líklegri til að nota Strætó minna. Til að efla fleiri í að nota almenningssamgöngur mætti 
hvetja fyrirtæki til að kynna fyrir starfsmönnum sínum hvaða strætóleiðir stoppa í grennd 
við vinnustaðinn. Með aukinni fræðslu væri hugsanlega hægt að auka hlutfall ferða sem 
farnar eru með Strætó.  

Áhugavert er að sjá að þeir sem ferðast oftast með Strætó eru líklegri til að velja tíðari ferðir 
með Strætó. Með því að auka tíðni ferða væri hugsanlega hægt að tryggja að þeir sem nota 
Strætó nú þegar haldi áfram að nota Strætó ásamt því að fá inn fleiri hugsanlega 
framtíðarviðskiptavini.  
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Þeir sem ferðast í yfir klukkutíma með Strætó frá heimili að vinnu/skóla/annað eru líklegri 
til að velja bætt leiðakerfi. Mikilvægt er að það sé raunhæft fyrir íbúa að ferðast með Strætó 
og gæta þess að fólk komist leiðar sinnar á skilvirkan hátt. Þeir sem búa í 108 Reykjavík eru 
einnig líklegri til að velja bætt leiðakerfi sem mikilvæga endurbót hjá Strætó.  

Þeir sem búa á Suðurlandi og einnig þeir sem eru lengur en hálftíma að keyra til 
vinnu/skóla/annað eru líklegri til að vilja ódýrara fargjald. Þeir sem eru 31 mínútu eða lengur 
að keyra til vinnu/skóla/annað eru margir hverjir íbúar á Suðurlandi, Reykjanesi og á 
Akranesi. Á öllum þessum stöðum er hærra fargjald en innan höfuðborgarsvæðisins. Með 
því að lækka fargjald á þessum svæðum mætti hugsanlega auka hlutfall þeirra sem ferðast 
með Strætó. Einnig er vert að skoða að fargjald á Selfoss og Reykjanes kostar fjóra miða en 
einungis kostar tvo miða til að fara á Akranes þrátt fyrir að munur á vegalengdum sé ekki 
svo mikill.  

Handhafar nemakorts og samgöngukorts eru ólíklegri en þeir sem eiga ekki slíkt kort til að 
vilja ódýrara fargjald sem mikilvæga endurbót hjá Strætó. Einnig eru handhafar ofangreindra 
korta líklegri til að hafa ferðast í seinustu ferð með Strætó miðað við þá sem ekki eiga slík 
kort. Handhafar nemakorta eru jafnframt líklegri til að nota Strætó meira. Hugsanlega mætti 
auka hlutdeild þeirra sem ferðast með Strætó með því að gera samgöngusamninga við fleiri 
fyrirtæki og hvetja fleiri nemendur til að kaupa nemakort. Rúm 41% af þeim sem eru í vinnu 
en geta ekki keypt samgöngukort, myndu kaupa samgöngukort ef það væri í boði á þeirra 
vinnustað. Þarna er stórt sóknartækifæri til að efla fólk í að ferðast með umhverfisvænni 
hætti og minnka umferð á götum bæjanna og komast þannig nær markmiði Sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu að auka hlufall ferða sem farnar eru með almenningssamgöngum í 
12%.
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Viðauki A 
A.1 Útskýringar á breytum 

Tafla A.1 Útskýringar á breytum sem notaðar voru við gerð líkana. 

11-15 mín með Strætó að vinnu/skóla 
Þeir sem eru 11 til 15 mínútur að taka Strætó frá heimili að 
þeim stað sem ferðast þarf oftast til 

18-22 ára Þeir sem eru 18-22 ára 
31-35 mín að fara með Strætó frá heimili að 
vinnustað/skóla/annað 

Þeir sem eru 31-35 mínútu eða lengur að keyra frá heimili 
að þeim stað sem ferðast þarf oftast til 

36 til 41 ára Þeir sem eru 36 til 41 ára 

5 eða fl. stoppistöðvar við vinnu/skóla/annað 
Ef það eru 5 eða fleiri strætóleiðir sem stoppa í göngufæri 
við þann stað sem ferðast þarf oftast til 

5 eða fleiri strætóleiðir stoppa í göngufæri við 
heimili 

Þeir sem búa þar sem 5 eða fleiri strætóleiðir stoppa í 
göngufæri við heimili 

61 mín eða lengur að fara með Strætó frá heimili 
að vinnu/skóla/annað 

Þeir sem eru 61 mínútu eða lengur að ferðast með Strætó 
frá heimili að þeim stað sem ferðast þarf oftast til 

Alltaf með bíl til umráða Þeir sem hafa alltaf bíl til umráða 
Auðvelt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
vinnu/skóla/annað 

Þeir sem eiga auðvelt með að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
þann stað sem ferðast þarf oftast til 

Býr á Akureyri Þeir sem búa á Akureyri 
Býr á Suðurlandi Þeir sem búa á Suðurlandi, mest í Selfossi og þar í kring 
Býr í 101 Rvk Þeir sem búa í 101 Reykjavík 
Býr í 101,103,104,105,107 eða 108 Rvk  Þeir sem búa í 101, 103, 104, 105, 107 og 108 Reykjavík 
Býr í 105 Rvk Þeir sem búa í 105 Reykjavík 
Býr í 108 Rvk Þeir sem búa í 108 Reykjavík 
Býr í Garðabæ Þeir sem búa í Garðabæ (Álftanes talið með) 
Býr í Grafarvogi (112 Rvk) Þeir sem búa í 112 Reykjavík 
Býr í Hafnarfirði Þeir sem búa í Hafnarfirði 
Býr í Kópavogi Þeir sem búa í Kópavogi 
Býr í leiguhúsnæði Þeir sem búa í leiguhúsnæði 
Býr í Mosfellsbæ eða á Kjalanesi Þeir sem búa í Mosfellsbæ eða á Kjalanesi 
Býr með ættingjum Þeir sem búa með foreldrum eða öðurm ættingjum 
Bæði í vinnu og skóla Þeir sem eru bæði í vinnu og skóla 

Ein stoppistöð við heimili 
Þeir sem eiga heima þar sem ein strætóleið stoppar í 
gönguværi við heimili 

Eitt til tvö börn Þeir sem eiga eitt til tvö börn 
Ekki með bíl til umráða Þeir sem hafa ekki bíl til umráða 
Ekki með bílpróf Þeir sem eru ekki með bílpróf 
Engin börn Þeir sem eiga engin börn 

Engin stoppistöð við heimili 
Þeir sem búa þar sem engin strætóleið stoppar í göngufæri 
við heimili 

Engin stoppistöð við vinnu/skóla/annað 
Þeir sem þurfa oftast að ferðast til staðar þar sem engin 
strætóleið stoppar í göngufæri 
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Erlent ríkisfang Þeir sem hafa erlent ríkisfang. 
Ferðast oftast með Strætó Þeir sem ferðast oftast með Strætó 
Ferðast oftast sem bílstjóri í bíl Þeir sem ferðast oftast sem bílstjóri í bíl 
Ferðast oftast til 105 Rvk Þeir sem þurfa oftast að ferðast til 105 Reykjavíkur 
Ferðast oftast til Kópavogs Þegar sá staður sem ferðast þarf oftast til er í Kópavogi 
Handhafi nemakorts hjá Strætó Þeir sem nýta sér að geta keypt nemakort hjá Strætó 
Handhafi samgöngukorts Þeir sem nýta sér að geta keypt samgöngukort hjá Strætó 
Karlkyn Karlkyn 
Kvenkyn Kvenkyn 
Grunnskólapróf/ Lokið grunnskólaprófi Þeir sem hafa grunnskólapróf sem hæstu prófgráðu 

Mastersgráða eða hærri menntun 
Þeir sem hafa Masterspróf, MBA/MPM, og/eða 
Doktorspróf 

Meira en 31 mín að keyra til vinnu/skóla/annað 
Þeir sem eru 31 mínútu eða lengur að keyra frá heimili að 
þeim stað sem ferðast þarf oftast til 

Minna en 5 mín að ganga að næstu stoppistöð frá 
heimili 

Þeir sem eru minna en 5 mínútur að ganga að næstu 
strætóstoppistöð við heimili 

Mjög erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði við 
vinnu/skóla/annað 

Þeir sem þurfa oftast að ferðast til staðar þar sem er mjög 
erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði 

Notað Strætó í 13 ár eða lengur Þeir sem hafa notað Strætó í 13 ár eða lengur 
Notar ekki Strætó Þeir sem nota ekki Strætó 
Sjaldan með afnot að bíl Þeir sem hafa stundum afnot að bíl 
Stundum með afnot að bíl Þeir sem hafa stundum afnot að bíl 
Stúdentspróf Hæsta prófgráða stúdentspróf 
Tekjur 350-499 þúsund kr. Þeir sem eru með mánaðartekjur frá 350-499 þúsund kr. 
Tekjur milli 800-949 þúsund kr. Mánaðartekjur frá 800 til 949 þúsund kr. 
Tekjur undir 200 þúsund kr, Mánaðartekjur undir 200 þúsund kr. 
Tekjur yfir 950 þúsund kr, Mánaðartekjur yfir 950 þúsund kr. 

Undir 11 mín ganga að stoppistöð 
Þeir sem eru undir 11 mín að ganga að strætóstoppistöð frá 
heimili 

Undir 5 mín að keyra frá heimili að 
vinnu/skóla/annað 

Þeir sem eru undir 5 mínútum að keyra frá heimili að þeim 
stað sem ferðast þarf oftast til 

Undir 7 mín að ganga að stoppistöð 
Þeir sem eru undir 7 mín að ganga að strætóstoppistöð frá 
heimili 

Veit ekki hversu margar stoppistöðvar við 
vinnu/skóla/annað 

Þeir sem hafa ekki kynnt sér hversu margar strætóleiðir 
stoppa við þann stað sem ferðast þarf oftast til 

Vill ekki ganga meira en 6 mín að stoppistöð 
Þeir sem eru tilbúnir að ganga 6 mínútur eða styttra að 
stoppistöð 

 

A.2 Spurningalistinn 

Fyrsti hluti: Almennar spurningar 

1. Kyn 
o Karlkyn 
o Kvenkyn 
o Annað 
o Vil ekki svara/ veit ekki 

 
2. Frá hvaða landi ertu? 

o Fellilisti með löndum heimsins 
o Veit ekki/ Vil ekki svara 
o Annað 
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3. Í hvaða póstnúmeri hefur þú aðsetur/býrð þú í? 

o Ég bý ekki á Íslandi 
o Fellilisti yfir öll póstnúmer á Íslandi 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 
o Annað 

 
4. Hver er hjúskaparstaða þín? 

o Einhleyp/ur, hef aldrei gifst 
o Í sambandi 
o Í sambúð 
o Gift/ur 
o Ekkja/ Ekkill 
o Fráskilin/nn 
o Veit ekki/ Vil ekki svara 
o Annað 

 
5. Hvaða ár ertu fædd/ur? 

o Ég er yngri en 18 ára 
o Fellilisti með ártölum fyrir 18 ára og eldri 
o Veit ekki/ vil ekki svara 

 
6. Hvað búa margir á þínu heimili að þér meðtalinni/ meðtöldum? 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 eða fleiri 
o Vil ekki svara/ veit ekki 

 
7. Átt þú börn? 

o Nei 
o 1 barn 
o 2 börn 
o 3 börn 
o 4 börn 
o 5 börn 
o 6 börn eða fleiri 
o Vil ekki svara 

 
8. Í hvernig húsnæði býrð þú? 

o Eigin húsnæði 
o Leiguhúsnæði, leigi sjálf/ur/með maka/ með minni fjölskyldu 
o Leiguhúsnæði með vinum/ kunningjum/ókunnugu fólki 
o Bý með foreldrum eða ættingjum 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 
o Annað 
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9. Hvert er hæsta menntunarstig þitt? 

o Hef ekki lokið grunnskólaprófi 
o Grunnskólapróf 
o Iðnmenntun án stúdentsprófs 
o Iðnmenntun með stúdentspróf 
o Stúdentspróf 
o BSc- eða BA próf 
o Masterspróf, MBA/MPM og/eða Doktorspróf 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 
o Annað 

 
10. Ert þú með bílpróf? 

o Já 
o Nei 
o Vil ekkis svara 

 
11. Hefur þú bíl til umráða? 

o Já alltaf 
o Já stundum 
o Já, sjaldan 
o Nei hef ekki bíl til umráða 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 

 
12. Hvað eru margir bílar á þínu heimili? 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 eða fleiri 
o Vil ekki svara 

 
13. Ertu í skóla og/eða vinnu? 

o Í skóla 
o Í vinnu 
o Bæði 
o Hvorugt 

 
14. Hverjar eru mánaðartekjur þínar fyrir skatt? 

o Lægri en 200.000 krónur 
o 200-349 þúsund krónur 
o 350-499 þúsund krónur 
o 500-649 þúsund krónur 
o 650-799 þúsund krónur 
o 800-949 þúsund krónur 
o 950 þúsund eða yfir 
o Vil ekki svara 

 
15. Hvað eru margir á þínu heimili með mánaðarlegar tekjur? 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 eða fleiri 
o Vil ekki svara 
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16. Hvaða ferðamáta notar þú oftast til að komast á milli staða? 

o Fer oftast fótgangandi 
o Fer oftast hjólandi 
o Fer oftast sem farþegi í bíl 
o Fer oftast með leigubíl 
o Fer oftast með strætó 
o Vil ekki svara 
o Annað 

(16 spurningar) 

Fyrsta hluta lokið. Þeir sem hökuðu við Ég er yngri en 18 ára, fóru ekki lengra í könnuninni, þar sem ekki 
verður notast við svör hjá þeim sem eru yngri en 18 ára. Þeir sem hökuðu við að vera hvorki í vinnu né skóla 
slepptu að svara spurningum varðandi samgöngukort og nemakort. 

Annar hlut: Almennar spurningar tengdar Strætó 

Spurning um samgöngukort: 

(Þessi spurning er fyrir fólk sem er í vinnu) 

17. Hefur þinn vinnustaður gert samgöngusamning við Strætó sem gerir þér kleift að kaupa 
samgöngukort hjá Strætó? 
o Já, og ég NÝTI mér þá þjónustu 
o Já, en ég nýti mér EKKI þá þjónustu 
o Nei, en myndi NÝTA það ef það væri í boði 
o Nei, og myndi EKKI nýta það ef það væri í boði 
o Ég veit það ekki 
o Vil ekki svara 

Spurningar um Nemakort og Samgöngukort 

(Þessar spurningar eru fyrir fólk sem er í vinnu og skóla) 

18. Nýtir þú þér nemakortið í Strætó? 
o Já 
o Nei 
o Á ekki við, get ekki nýtt það 
o Vil ekki svara 

 
19. Hefur þinn vinnustaður gert samgöngusamning við Strætó sem gerir þér kleift að kaupa 

samgöngukort hjá Strætó 
o Já, og ég NÝTI mér þá þjónustu 
o Já, en ég nýti með EKKI þá þjónustu 
o Nei, en myndi NÝTA það ef það væri i boði 
o Nei, og myndi EKKI nýta það ef það væri í boði 
o Á ekki við/ ég nýti mér nemakortið 
o Ég veit það ekki 
o Vil ekki svara 
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Nemakort Strætó 

(Þessi spurning er fyrir fólk sem er í skóla) 

20. Nýtir þú nemakortið hjá Strætó? 
o Já 
o Nei 
o Á ekki við, get ekki nýtt mér það 
o Vil ekki svara 

(1-2 spurningar) 

21. Af listanum hér að neðan, hvað myndi láta þig vilja mest halda áfram að taka Strætó/ byrja að 
taka Strætó. Vinsamlegast veldu 1 til 3 atriði. 
o Hafa fargjaldið ódýrara 
o Hafa stoppistöð nær mínu heimili/vinnu/skóla 
o Bæta þráðlausa netið í vögnunum 
o Hafa tíðari ferðir 
o Bætt leiðakerfi (breyta leiðum, bæta við leiðum, bæta tengingar við aðrar leiðir) 
o Stytta ferðatíma 
o Hafa hraðvagna 
o Bæta stundvísi 
o Auka upplýsingagjöf 
o Bæta framkomu vagnstjóra 
o Bæta strætóskýlin 
o Ekkert, ég mun ekki íhuga að nota strætó eða nota strætó oftar 
o Vil ekki svara/ veit ekki 
o Annað 

22. Ef næturstrætó væri í boði (eftirföstudags- og laugardagskvöld) á stofnleiðum, hversu oft myndir 
þú nota þá þjónustu? 
o Ég myndi ekki nota þá þjónustu 
o 1-2 sinnum á ári 
o 3-7 sinnum á ári 
o 8-12 sinnum á ári 
o 2-4 sinnum í mánuði 
o 5 sinnum í mánuði eða oftar 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 

 
23. Ef strætó myndi veita þjónustu til kl 1. eftir miðnætti alla daga nema sunnudaga, hversu oft 

myndir þú nýta þá þjónustu? 
o Ég myndi ekki nota á þjónustu 
o 1-2 á ári 
o 3-12 sinnum á ári 
o 2-4 sinnum í mánuði 
o 2-3 í viku 
o 4 sinnum eða oftar í viku 
o Vil ekki svara/ Veit ekki 
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24. Hvaðan færð þú upplýsingar um Strætó? (tímaáætlanir, ferðir, leiðakerfi, ver osfrv.) Hakaðu þar 
sem við á. 
o Á heimasíður Strætó (straeto.is/bus.is) 
o Með Strætó appinu fyrir snjallsíma 
o Á Facebook-síðu Strætó 
o Á strætóstoppistöðinni 
o Útprentað á blaði/ í bæklingi 
o Ég veit ekki hvar ég get aflað mér upplýsinga 
o Ég hef ekki þurft að afla mér upplýsinga varðandi Strætó 
o Vil ekki svara/ veit ekki 
o Annað 

 
25. Hvað er þú tilbúin/nn að ganga lengi til að komast að strætóstoppistöð? 

o Ég er ekki tilbúin/nn til að ganga að strætóstoppistöð 
o Ekki meira en 3 mínútur 
o Ekki meira en 6 mínútur 
o Ekki meira en 9 mínútur 
o Ekki meira en 12 mínútur 
o Ekki meira en 15 mínútur 
o Ekki meira en 18 mínútur 
o Ekki meira en 21 mínútur 
o Ekki meira en 24 mínútur 
o Ekki meira en 27 mínútur 
o Tíminn skiptir ekki máli 
o Vil ekki svara/ veit ekki 

 
26. Hvað stoppa margar strætóleiðir í göngufæri við þitt heimili? 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 eða fleiri 
o Hef ekki kynnt mér það 
o Á ekki við/ ég bý erlendis 
o Vil ekki svara 

27. Hvað stoppa margar strætóleiðir í göngufæri við þann stað sem þú þarft að ferðast til oftast? 
(vinnustað/skóla/annað) 
o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 eða fleiri 
o Á ekki við/ ég bý erlendis 
o Hef ekki kynnt mér það 
o Vil ekki svara 
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28. Hvað ertu margar mínútur að ganga að þeirri strætóstoppistöð sem er næst þínu heimili? 

o Undir 5 mínútum 
o 5-7 mínútur 
o 8-11 mínútur 
o 12-15 mínútur 
o 16-19 mínútur 
o 20-23 mínútur 
o Yfir 24 mínútur 
o Hef ekki kynnt mér það 
o Á ekki við/ ég bý erlendis 
o Vil ekki svara 

 
29. Er erfitt að finna gjaldfrjáls bílastæði í grennd við þann stað sem þú þarft að ferðast oftast til? 

(vinnustað/skóla/annað) 
o Mjög erfitt 
o Nokkuð erfitt 
o Hvorki nér 
o Nokkuð auðvelt 
o Auðvelt 
o Vil ekki svara/ veit það ekki 
o Á ekki við, ég bý erlendis 

 
30. Hvað ert þú lengi að keyra frá þínu heimili að þeim stað sem þú þarft að ferðast oftast til? 

(vinnustað/skóla/annað) 
o Undir 5 mínútur 
o 5-10 mínútur 
o 11-15 mínútur 
o 16-20 mínútur 
o 21-25 mínútur 
o 26-30 mínútur 
o 31-35 mínútur 
o 36-40 mínútur 
o 41-45 mínútur 
o 46-50 mínútur 
o 51-55 mínútur 
o 56-60 mínútur 
o 61 mínúta eða lengur 
o Á ekki við/ ég bý erlendis 
o Hef ekki kynnt mér það 
o Vil ekki svara 

 
31. Hvað ert þú lengi að taka strætó frá þínu heimili að þeim stað sem þú þarft að ferðast oftast til? 

o Undir 5 mínútur 
o 5-10 mínútur 
o 11-15 mínútur 
o 16-20 mínútur 
o 21-25 mínútur 
o 26-30 mínútur 
o 31-35 mínútur 
o 36-40 mínútur 
o 41-45 mínútur 
o 46-50 mínútur 
o 51-55 mínútur 
o 56-60 mínútur 
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o 61 mínúta eða lengur 
o Á ekki við/ ég bý erlendis 
o Hef ekki kynnt mér það 
o Vil ekki svara 

 
32. Hefur þú notað Strætó? 

o Já 
o Nei, ég hef aldrei notað Strætó 
o Veit það ekki 
o Vil ekki svara 

12 spurningar 

(Ef fólk svaraði að það hefur aldrei notað Strætó, veit það ekki, eða vil ekki svara þá fer það strax í hluta með 
spurningum um seinustu ferð.) 

Þriðji hluti: Almennar spurningar um notkun Strætó 

33. Hvað hefur þú notað Strætó lengi? 
o Minna en eitt ár 
o 1-3 ár 
o 4-6 ár 
o 7-9 ár 
o 10-12 ár 
o 13 ár eða lengur 
o Veit það ekki 
o Vil ekki svara 

 
34. Hvað notar þú Strætó oft að jafnaði? 

o Daglega 
o 4-5 daga í viku 
o 2-3 daga í viku 
o 2-4 daga í mánuði 
o 3-12 daga á ári 
o 1-2 daga á ári 
o Ég nota ekki Strætó 
o Vil ekki svara 
o Annað 

 
35. Hvenær notaðir þú Strætó síðast? 

o Í dag eða í gær 
o Meira en 1 dagur en minna en vika 
o Meira en vika en minna en mánuður 
o Meira en mánuður 
o Um 1-3 ár 
o Um 4-6 ár 
o 7 ár eða meira 
o Man ekki 
o Vil ekki svara 

 
36. Notar þú Strætó meira núna miðað við á sama tíma og í fyrra 

o Já 
o Svipað 
o Nei 
o Ég nota ekki Strætó 
o Vil ekki svara 



106 

 
37. Þegar þú tekur Strætó, númer hvaða leið tekur þú oftast? 

o Ég nota ekki Strætó 
o Fellilisti með leiðum Strætó 
o Vil ekki svara 
o Annað 

 
38. Þegar þú tekur Strætó, hvaða leið tekur þú næst oftast? 

o Ég nota ekki Strætó 
o Fellilisti með leiðum Strætó 
o Ég nota bara eina strætóleið 
o Vil ekki svara 
o Annað 

39. Hefur þú ferðast með Strætó á árinu 2016 eða 2017? 
o Já 
o Nei 
o Man ekki 
o Vil ekki svara 

7 spurningar 

(Ef fólk svarar ekki já þá fer það í hluta með spurningum um seinustu ferð.) 

Fjórði hluti: Spurningar um seinustu strætóferð 

Spurningar um seinustu strætóferð sem farin var á árunum 2016-2017. 

40. Ef þú hugsar um seinustu ferð með Strætó sem þú fórst í. Á hvaða vikudegi var sú ferð? 
o Mánudagur 
o Þriðjudagur 
o Miðvikudagur 
o Fimmtudagur 
o Föstudagur 
o Laugardagur 
o Sunnudagur 
o Man ekki 
o Vil ekki svara 

 
41. Klukkan hvað var seinasta strætóferð sem þú fórst í? 

o 6:30-9:30 
o 9:31-12:30 
o 12:31-15:30 
o 15:31-18:30 
o 18:31-22:30 
o 22:31 eða síðar 
o Ég man það ekki 
o Vil ekki svara 

 
42. Hver var helsta ástæðan fyrir því að þú notaðir Strætó í seinustu strætóferð sem þú fórst í? (Veldu 

eitt til þrú atriði) 
o Ég á ekki bíl 
o Einhver annar var að nota bílinn/ bíllinn var bilaður 
o Það er dýrt að leggja 
o Ég kann ekki við að keyra í mikilli umferð 
o Strætó er fljótari en að keyra 
o Vegna kostnaðar/ það er ódýrara að nota Strætó 
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o Ég er handhafi strætókorts og vildi nýta það 
o Ég var ekki í ástandi til að keyra/ á leið á skemmtun þar sem áfengi var við hönd 
o Ég gat nýtt tímann betur (við að lesa, slappa af osfrv.) 
o Umhverfisvænna 
o Hentugara 
o Vegna veðurs 
o Vil ekki svara 
o Annað 

 
43. Hvaðan varstu að koma þegar þú fórst í seinustu strætóferð? 

o Að heiman 
o Úr vinnu 
o Úr skóla 
o Úr tómstundum (íþróttir, tónlist, kvikmyndahús osfrv.) 
o Úr heimsókn 
o Úr erindagjörðum (úr búð, frá lækni, veitingahúsi ofl.) 
o Sækja börn/ annað fólk, fylga börnum/öðru fólki 
o Af fundi 
o Man ekki 
o Vil ekki svara 
o Annað 

 
44. Í hvaða tilgangi var seinasta strætóferð farin? 

o Komast heim 
o Fara í vinnuna 
o Sækja börn/ annað fólk, fylgja börnum/ öðru fólki 
o Sinna erindi/erindum (versla, fara til læknis, kaupa mat ofl.) 
o Komast í tómstundir, afþreyingu, íþróttir 
o Fara í heimsókn 
o Fara í skóla 
o Fara á fund 
o Man það ekki 
o Vil ekki svara 

 
45. Ef ekki hefði verið möguleiki að nota Strætó, hvernig hefðir þú farið í þessa ferð? 

o Sem bílstjóri í bíl 
o Sem farþegi í bíl 
o Fótgangandi 
o Með leigubíl 
o Hjólandi 
o Ég hefði ekki farið í þessa ferð 
o Vil ekki svara/ veit ekki 
o Annað 

 
46. Hvernig borgaðir þú fyrir seinustu strætóferð? 

o Með nemakorti 
o Með samgöngukorti 
o Með almennu strætókorti (tímabilskort) 
o Með aldraða korti eða öryrkjakorti 
o Með peningum 
o Með strætómiðum 
o Keypti miða með Strætóappinu 
o Það er ókeypis að taka Strætó þar sem ég bý 
o Man ekki 
o Vil ekki svara/ Annað 
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47. Hvað var seinasta ferð löng? 
o Undir 5 mínútum 
o 5-10 mínútur 
o 11-15 mínútur 
o 16-20 mínútur 
o 21-25 mínútur 
o 26-30 mínútur 
o 31-35 mínútur 
o 36-40 mínútur 
o 41-45 mínútur 
o 46-50 mínútur 
o 51-55 mínútur 
o 56-60 mínútur 
o 61 mínúta eða lengur 
o Ég man það ekki 
o Vil ekki svara 

 
48. Hvað þurftir þú að taka marga strætisvagna í seinustu strætóferð? 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 eða fleiri 
o Ég man það ekki 
o Vil ekki svara 

9 spurningar 

Fimmti hluti: Spurningar um seinustu ferð 

Spurningar um seinustu ferð sem var farin í dag eða í gær 

49. Seinasta ferð/erindi sem þú þurftir að fara í (í dag eða í gær), hvernig ferðaðist þú? 
o Fótgangandi 
o Hjólandi 
o Með Strætó 
o Sem farþegi í bíl 
o Sem bílstjóri í bíl 
o Með leigubíl 
o Ég fór í enga ferð í dag eða í gær 
o Vil ekki svara 
o Annað 

1 spurning 

(Ef fólk svaraði með strætó fór það í lok könnunar, þar sem það hafði nú þegar svarað spurningum um seinustu 
ferð, einnig ef það hakaði við ég fór í enga ferð í dag eða í gær) 
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Spurningar um seinustu ferð 

50. Í hvaða tilgangi var seinasta ferð/erindi sem þú fórst í (í dag eða í gær) farin? 
o Komast heim 
o Fara í vinnuna 
o Sækja börn/ annað fólk, skutla/fylgja börnum/öðru fólki 
o Sinna erindum (versla, fara til læknis, ofl.) 
o Komast í tómstundir, afþreyingu, íþróttir osfrv. 
o Fara í skóla 
o Fara á fund 
o Heimsókn 
o Man það ekki 
o Ég fór ekki í neina ferð í dag eða í gær 
o Vil ekki svara 

51. Hvaðan varstu að koma þegar þú fórst í seinustu ferð (í dag eða í gær)? 
o Úr vinnu 
o Úr skóla 
o Að heiman 
o Úr tómstundum 
o Úr heimsókn 
o Sækja börn/annað fólk, skutla eða fylgja börnum/ öðru fólki 
o Af fundi 
o Man það ekki 
o Vil ekki svara 
o Annað 

52. Hvað tók seinasta ferð sem var farin í dag eða í gær langan tíma? 
o Undir 5 mínútum 
o 5-10 mínútur 
o 11-15 mínútur 
o 16-20 mínútur 
o 21-25 mínútur 
o 26-30 mínútur 
o 31-35 mínútur 
o 36-40 mínútur 
o 41-45 mínútur 
o 46-50 mínútur 
o 51-55 mínútur 
o 56-60 mínútur 
o 61 mínúta eða lengur 
o Ég man það ekki 
o Vil ekki svara 

3 spurningar 

Takk fyrir þátttökuna 

 

 


