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Útdráttur 

Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa verið áberandi í umræðunni á 

undanförnum árum. Áætlað er að byggja upp bætt samgöngukerfi með lagningu borgarlínu, 

kerfi hraðvagna á sérakgreinum sem ekki verða heftar af bílaumferð. Markmið þessarar 

rannsóknar var hins vegar að fá innsýn í kosti og ókosti almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu að mati erlendra íbúa hér á landi. Jafnframt var horft til annarra þátta 

eins og upplifunar og viðhorfs þeirra til ýmissa atriða, eins og tíðni ferða, verðs og gæða 

strætisvagna og áhrifa almenningssamgangna á loftslagsbreytingar, svo eitthvað sé nefnt. 

Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð, þar sem stuðst var við 

fyrirbærafræðilega nálgun. Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga, sem hafa annað hvort 

dvalist sem ferðamenn á Íslandi, eða hafa flust til Íslands á allra síðustu árum. Fræðilegi hluti 

þessarar ritgerðar var einkum unninn út frá ritrýndum heimildum um almenningssamgöngur, 

erlendum sem íslenskum. Einnig var litið til samgöngustofnana og vefsíðu Strætó. Helst var 

lögð áhersla á mikilvægi almenningssamgangna fyrir samfélög, tengsl samgangna og 

ferðaþjónustunnar, áhrifa almenningssamgangna á loftslagsbreytingar og viðhorfa erlendra 

íbúa til þessa samgöngumáta. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að upplifun og 

viðhorf erlendra íbúa til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sé afar fjölbreytt, en 

í megindráttum eru þeir sammála um að margt mætti betur fara. Sem dæmi voru 

viðmælendur sammála um neikvæða þætti eins og hátt verð, vöntun á posum, þá staðreynd 

að ekki er gefið til baka og skort á áreiðanleika. Viðmælendur voru þó almennt sammála um 

jákvæða þætti eins og þægindi, öryggi og áhrif almenningssamgangna á loftslagsmál.     

Abstract 

Public transportation in the capital area of Iceland has been discussed considerably in recent 

years. The plan is to build an improved transportation system with so-called Borgarlína (e. 

city line), a system of express buses on seperate lanes which will not be affected by 

surrounding car traffic. However, the main objective of this research is to get an insight into 

the pros and cons of public transportation in the capital area of Iceland, according to the 

views of foreign inhabitants in present times. Accessibility, attitude towards the frequency 

of trips, price, quality and the impact of public transportation on climate change was amongst 

things that were considered. The research was built on qualitative interviews, based on a 

phenomenological approach. Four foreigners were interviewed who either currently live in 

Iceland or have lived there in recent years. The theoretical part of this thesis is mostly taken 

from reviewed foreign references regarding public transportation, the website of Strætó and 

transportation institutions, foreign as well as Icelandic. The main emphasis was put on the 

importance of public transportation for societies, the impact of public transportation on 

climate change and the attitude of foreign inhabitants on public transportation. The 

conclusion of this research suggests that the attitude and experience of foreign inhabitants 

towards public transportation in the capital area of Iceland is very diverse, but broadly 

foreigners agree that many things could be improved. Interviewees agreed about negative 



 

aspects like high price, the absence of card machines, the fact that change is not given to 

customers and lack of reliability to name a few. Interviewees agreed as well about positive 

factors like comfort, safety as well as their view of the impact of public transportation on 

climate change. 
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Þakkir 

Þessi rannsókn er BS-verkefni til 10 eininga (ECTS) í ferðamálafræði við Líf- og 

umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi þessa verkefnis var Anna Mjöll 

Guðmundsdóttir, kennari við Háskóla Íslands. Ég þakka Önnu Mjöll kærlega fyrir veittan 

stuðning við vinnslu þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka öllum viðmælendum mínum 

fyrir að hafa gefið sér tíma til þess að taka þátt í viðtölunum, en þau gáfu mér innsýn í 

upplifun og viðhorf erlendra íbúa til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir dyggan stuðning. 
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1 Inngangur 

Almenningssamgöngur eru mikilvægar í daglegu lífi margra í heiminum. Viðhorf og 

upplifun notenda er mjög mismunandi, en flestir geta þó verið sammála um að þær þjóni 

mörgum (Ge & Page, 2009). Almenningssamgöngur á íslenska höfuðborgarsvæðinu hafa 

verið mikið í umræðunni í samfélaginu undanfarin ár og er áætlun um að byggja upp bætt 

samgöngukerfi með lagningu svokallaðrar Borgarlínu á næstu árum, en það er kerfi 

hraðvagna á sérakgreinum sem ekki verða heftar af annarri bílaumferð. Gert er ráð fyrir að 

Borgarlínan muni stuðla að þéttingu byggðar, fækkun bílastæða og eflingu 

almenningssamgangna á Íslandi (Reykjavíkurborg, 2017). Sem innlegg í umræðuna um 

Borgarlínu og almenningssamgöngur almennt á höfuðborgarsvæðinu er tilvalið að skoða 

hvað mætti betur fara og hvað sé jákvætt í þeim efnum, með því að kanna upplifun og viðhorf 

utanaðkomandi aðila. Markmið þessarar rannsóknar er að fá viðhorf til kosta og ókosta 

almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu að mati erlendra notenda, sem búa eða hafa 

búið á höfuðborgarsvæðinu. Rýnt verður í viðhorf þeirra þegar þeir komu hingað fyrst sem 

ferðamenn, en einnig í viðhorf þeirra nú sem íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þeir aðilar sem 

teknir voru í viðtal áttu það sameiginlegt að vera virkir notendur strætisvagna. 

Horft var til ýmissa þátta eins og aðgengis, gæða, verðs, upplýsingagjafar og áhrifa 

almenningssamgangna á loftslagsbreytingar. Mikilvægt er að bera sig saman við aðrar þjóðir 

í þessu efni, þar sem við getum lært sitthvað af þeim, og er því æskilegt að fá fram viðhorf 

erlendra notenda, þar sem þeir hafa flestir reynslu af almenningssamöngum í sínum 

heimalöndum. Fræðilegur rammi þessarar rannsóknar kom inn á þætti sem hjálpuðu til við 

uppbyggingu viðtalanna. Tekin voru eingöngu eigindleg djúpviðtöl við erlenda íbúa sem eru 

búsettir hér á landi eða hafa búið hér áður, til að komast að áliti þeirra á samgöngum.  

 

Sett var fram rannsóknarspurningin: Hver er upplifun og viðhorf erlendra notenda til 

aðgengis og gæða almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu? 

Rannsóknin er byggð á fræðilegum ramma sem kynnir starfsemi Strætós og sögu 

fyrirtækisins, þróun almenningssamgangna á Íslandi undanfarna áratugi, framtíðarhorfur 

samgangna á Íslandi og Borgarlínuna í því samhengi, tengsl almenningssamgangna og 

ferðaþjónustu, áhrif almenningssamgangna á loftslagsbreytingar, hvata ferðamanna til að 

nota almenningssamgöngur, viðhorf og upplifun fólks af þeim. Að lokum er vikið að 

gagnrýni á almenningssamgöngur. Annar hluti ritgerðarinnar byggir á aðferðafræði sem 

skiptist í kafla um eigindlegar aðferðir, framkvæmd, þátttakendur og að lokum siðferðileg 

álitamál. Í þriðja hlutanum eru niðurstöðurnar settar fram. Í kjölfarið er greint frá umræðum 

og að síðustu eru lokaorð. 
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2 Almenningssamgöngur í fræðilegu 
samhengi 

Þessi kafli samanstendur af fræðilegum ramma þessarar rannsóknar. Farið verður yfir sögu 

Strætós bs og þróun almenningssamgangna á Íslandi, fyrirhugaða Borgarlínu, tengsl 

almenningssamgangna og ferðaþjónustu í gegnum tíðina, áhrif almenningssamgangna á 

loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar, hvata ferðamanna til að nota almenningssamgöngur, 

viðhorf og upplifun ferðamanna af almenningssamgöngum og að lokum gagnrýni á þær. 

2.1 Um Strætó 

Strætó bs er fyrirtæki sem rekur strætisvagnana á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 

Fyrirtækið hefur jafnframt umsjón með akstri fatlaðs fólks og eldri borgara á 

höfuðborgarsvæðinu með minni vögnum. Starfsemin, eins og hún er í dag, hóf göngu sína 

árið 2001 og tók þá við af SVR (Strætisvögnum Reykjavíkur) og AV (Almenningsvögnum). 

Þessi tvö fyrirtæki sinntu áður almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu, SVR í 

Reykjavík, Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi, en AV í Hafnarfirði, Kópavogi, Garðabæ og 

Bessastaðahreppi (Strætó, e.d.). 

 

 
Mynd 1: Útlit strætisvagns á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkvæmt stefnu Strætós er helsta markmið fyrirtækisins að veita sem besta almenna 

þjónustu á sviði almenningssamgangna miðað við fjárhag fyrirtækisins, og reyna þeir að 

koma til móts við þarfir viðskiptavina eftir bestu getu. Aðalstefna þess er að auka gæði 

þjónustu við viðskiptavini sína með ýmsu móti, eins og eflingu leiðakerfisins, bættri 

skilvirkni og að draga úr óæskilegum áhrifum loftslagsbreytinga vegna vaxandi 

bílaumferðar. Undanfarin sjö ár hefur verið uppi tilraunaverkefni hjá Strætó til eflingar 

notkunar almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið með verkefninu var að draga 



4 

úr þörf á kostnaðarsömum fjárfestingum í nýjum umferðarmannvirkjum ætluðum 

einkabílum (Mannvit, 2018). Þrátt fyrir að notendur Strætós á höfuðborgarsvæðinu hafi 

fjölgað um 22% frá árinu 2011 til 2017 er upplifun og viðhorf fólks til 

almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu afar ólík (Mannvit, 2018). Framtíðarsýn 

fyrirtækisins byggist á því að stuðla að aukinni notkun almennings á Strætó vegna þess að 

það telur það vera hagkvæmari, umhverfisvænni og fljótlegri kost en einkabílinn. Jafnframt 

eru eigendur Strætós sammála um að starfsemin skuli endurspegla metnað sveitarfélaganna 

úti á landi í samgöngu- og umhverfismálum, þar sem Strætó er einnig starfandi, og að lögð 

verði áhersla á sjálfbæra þróun, vistvænar lausnir og leiðandi hlutverk fyrirtækisins á þessu 

sviði (Strætó bs, 2013; Strætó, e.d) 

Nýverið hafa einnig verið áform um að taka upp nýtt greiðslukerfi fyrir Strætó á 

næstunni. Einhæfur greiðslumáti hefur verið harðlega gagnrýndur af mörgum notendum 

almenningssamgangna og mikilvægt er að úr þessu verði bætt. Til stendur að nýja kerfið 

verði líkt þeim kerfum sem notuð eru víðast hvar á Norðurlöndum. Stefnt er að því að hægt 

verði að greiða fyrir farið með því að bera greiðslukort upp að skynjara, jafnvel áður en 

komið er inn í vagninn.  

Talið er að kostnaður við þessa breytingu nemi um 300 milljónum króna, en innifalið 

í því er búnaður í alla vagna og aðrir þættir er varða greiðslukerfið. Nú þegar þetta er skrifað 

eru fundir í gangi þar sem þessi mál verða rædd. Forstjóri Strætós, Jóhannes Rúnarsson, 

reiknar með að hægt verði að hefja undirbúning að útboðsferli í maí á þessu ári og að 

einhverjum áföngum í innleiðingu kerfisins verði náð haustið 2019 (Jón Hákon Halldórsson, 

2019).  

Stefna og áform Strætós ríma við markmið fyrirhugaðrar Borgarlínu, sem komið 

verður inn á síðar í ritgerðinni. Með þeim er m.a. stuðlað að umbótum í umhverfismálum, 

auknum gæðum þjónustunnar, auðveldari greiðslumátum og aukinni skilvirkni (Strætó bs, 

2013). Þannig er ljóst að fyrirtækið er framtíðarmiðað, og einnig er jákvætt að lögð sé áhersla 

á loftslagsmálin, þar sem hlýnun jarðar er nú þegar farin að hafa víðtæk áhrif á líf jarðarbúa.  

 

2.1.1 Þróun og nýsköpun í almenningssamgöngum á Íslandi 

Lögð hefur verið töluverð áhersla á nýsköpun og þróun í þjónustu Strætós undanfarin ár, 

sem hefur stuðlað að aukinni notkun almenningssamgangna á Íslandi. Árið 2012 undirrituðu 

Vegagerðin og stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu samkomulag við Strætó 

um tíu ára tilraunaverkefni til eflingar almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. 

Meginmarkmið þess verkefnis var að tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum 

ferðum, sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu á samningstímanum, og draga þannig úr 

notkun einkabílsins. Þetta átti að draga úr þörf á dýrum fjárfestingum í nýjum 

umferðarmannvirkjum ætluðum einkabílum. Tilraunaverkefnið átti einnig að auka 

umferðaröryggi og draga úr losun skaðlegra gróðurhúsalofttegunda, stuðla að betri nýtingu 

samgöngutækja og minna slits á gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins (Mannvit, 2018).  

 Samkomulagið gerði ráð fyrir árlegu framlagi úr ríkissjóði til verkefnisins að upphæð 

900 milljónir króna á verðlagi ársins 2012, en settur var fyrirvari í samningnum um fjárhæð 

árlegs framlags í fjárlögum hvers árs. Strætó var síðan falið að nýta ríkisframlagið til að 

vinna að markmiðum sem tilgreind voru í samningnum, einkum til eflingar og breytinga á 

leiðarkerfi, með auknu þjónustuframboði á álagstímum kvölds og morgna. Framlagið skyldi 

einnig nýta í nýja og eyðslugrennri strætisvagna og til markaðsátaks og ímyndarsköpunar 

Strætós með hvetjandi skilaboðum til þess að stuðla að aukinni notkun (Mannvit, 2018).  
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Helstu niðurstöður matsins fyrir árin 2011-2017 voru, að notendum Strætós á 

höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um 22% frá árinu 2011 til 2017, en bílaumferð jókst um 21% 

á sama tíma. Árið 2009 fór hver íbúi að meðaltali 37 sinnum með Strætó, en var komið í yfir 

54 ferðir árið 2017. Þrátt fyrir aukna notkun á Strætó hefur bílaumferð þvert á 

Kringlumýrarbraut nánast staðið í stað frá 2011 til 2017 (0,2% aukning). Talningar á 

bílaumferð yfir Bústaðaveg sýna aukningu upp á 40,4% á tímabilinu. Farþegum Strætós 

hefur fjölgað í báðum tilfellum, um 11,6% á Kringlumýrarbraut og 20,3% í gegnum Fossvog. 

Samkvæmt könnunum Capacent var hlutdeild almenningssamgangna fyrir alla  ferðamáta á 

höfuðborgarsvæðinu 4,0% árið 2011, 4,1% árið 2014 og 4,0% árið 2017. Rúmlega 33% íbúa 

höfuðborgarsvæðisins teljast notendur Strætós árið 2017, sem er talsverð aukning frá 2011, 

þegar þeir voru 21%. Tæplega 16% erlendra ferðamanna nýta sér Strætó. Eins og þessar 

tölur bera með sér hefur mikilvægi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu ekki aukist 

eins og vonir stóðu til, en hlutdeild Strætós í öllum ferðamátum á höfuðborgarsvæðinu er 

enn í kringum 4%, þrátt fyrir að notendum hafi fjölgað umtalsvert (Mannvit, 2018).  

2.1.2 Borgarlínan 

Í kjölfar þeirrar þróunar og ímyndasköpunar sem Strætó hefur gengið í gegnum frá árinu 

2012 hefur umræða um Borgarlínu verið áberandi á Íslandi. Ekki hefur þó enn verið tekin 

endanleg ákvörðun um að ráðast í þessar framkvæmdir, en það eru þó vísbendingar um að 

það verði gerðar umfangsmiklar breytingar til eflingar almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu. Borgarlínan skiptir miklu máli í svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins til 2040. Tilgangur hennar er að auka flutningsgetu á milli 

sveitarfélaganna og gera þeim kleift að mæta 40% fjölgun íbúa og fjölgun ferðamanna án 

þess að álag á stofnvegakerfið aukist í sama hlutfalli (Reykjavíkurborg, 2017). Búist er við 

því að á næstu 25 árum muni íbúum höfuðborgarsvæðisins fjölga um a.m.k. 70.000 manns. 

Umferðarspár gera ráð fyrir að ef fram heldur sem horfir að íbúar nýti sér ekki í meira mæli 

aðra ferðamáta en einkabíl á næstu árum muni það hafa veruleg áhrif á stofnvegakerfið, með 

miklu sliti á gatnakerfinu, svifryksmengun og auknum umferðartöfum (Reykjavíkurborg, 

2017).  
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Mynd 2: Borgarlínan mun liggja eftir þessum ásum á höfuðborgarsvæðinu. 

Fyrirhugað er að Borgarlínan verði hágæðakerfi almenningssamgangna, sem samanstandi af 

hraðvögnum. Það sem einkennir slík kerfi er í megindráttum þrennt. Í fyrsta lagi myndu 

vagnarnir ferðast á sérakreinum og fá forgang á umferðarljósum. Það myndi gera það að 

verkum að hraði kæmist í samgöngurnar og væru farþegar vagnanna því ekki heftir af annarri 

bílaumferð. Í öðru lagi yrði tíðni ferða meiri en við eigum að venjast í dag. Algeng tíðni 

vagna á annatímum yrði 5-7 mínútur, en þar sem þörf væri á meiri afkastagetu væri tíðnin 

um 2 mínútur. Í þriðja lagi yrðu biðstöðvar yfirbyggðar og vandaðar, með farmiðasjálfsölum 

og upplýsingaskiltum sem myndu sýna nákvæman komutíma næsta vagns. Gott aðgengi 

væri fyrir fatlaða og fólk sem hefur takmarkaða hreyfigetu, þar sem vagnarnir myndu stöðva 

þétt upp við brautarpalla og gólf vagnanna væru í sömu hæð (Reykjavíkurborg, 2017).  

Sambærilegt kerfi er víðs vegar á Norðurlöndum og á meginlandi Evrópu.  Borgarlínan 

er afrakstur umfangsmikils og náins samstarfs sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem að baki liggja nákvæmar greiningar á framtíð samgangna á svæðinu. Hún á þó ekki 

einungis að stuðla að bættum samgöngum og draga úr álagi á stofnkerfið. Hún er grundvöllur 

þess að sveitarfélögin geti þétt byggð í sveitarfélögunum og vaxið án þess að byggja ný 

hverfi utan skilgreindra vaxtarmarka. Þannig verður hægt að draga úr útþenslu 

samgöngukerfisins (Reykjavíkurborg, 2017).  

Reiknaður hefur verið stofnkostnaður, sem felur í sér allan framkvæmdakostnað, en 

ekki breytingar á strætisvögnunum sjálfum. Hann er sagður vera 70 milljarðar króna sem 

dreifist yfir 10-15 ára framkvæmdatímabil. Hvað varðar strætisvagnana sjálfa greiða 

sveitarfélögin 3 milljarða króna með Strætó á ári, og ríkið tæplega milljarð í rekstarkostnað 

(Viðskiptablaðið, 2018).   

Deila má um hvort hagkvæmt sé að byggja upp Borgarlínuna á hinum dreifbýlli 

svæðum höfuðborgarsvæðisins. Það væri e.t.v. ekki hagkvæmt að byggja upp Borgarlínuna 

frá gatnamótum Vesturlandsvegar og Höfðabakka til Mosfellsbæjar. Á þessari 9 km leið er 

nánast engin byggð, en þó á mikið af þessu svæði eftir að breytast í íbúabyggð í framtíðinni. 

Sömu sögu má segja um Seltjarnarnes, þar sem nýtingarhlutfall Strætós er með því lægsta 
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sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar hefur nýtingarhlutfall í Strætó hækkað mikið 

í miðbænum á undanförnum árum. Mikil tækifæri eru til þéttingar byggðar að Keldum, 

meðfram Laugavegi frá Hlemmi, norðanmeginn við Suðurlandsbraut, í Skeifunni, 

Vogahverfinu og á Ártúnshöfða. Talið er að þetta yrði hagkvæmasti hluti Borgarlínunnar 

(Viðskiptablaðið, 2018).  

Samkvæmt Þorsteini Hermannssyni, samgöngustjóra á Umhverfis- og skipulagssviði 

Reykjavíkurborgar, er kostnaður við umbætur á stofnvegakerfinu 110-130 milljarðar og gæti 

hækkað um 100-120 milljarða vegna fólksfjölgunar til 2040. Bera þarf því saman kostnað á 

uppbyggingu umferðarmannvirkja með og án Borgarlínu. Mikilvægt er að kynna þetta fyrir 

þeim sem borga, skattgreiðendum (Borgarlínan – besta eða versta leiðin, 2018).  

Til þess að ná því markmiði að fá fleiri til þess að nýta sér almenningssamgöngur er 

mikilvægt að þær verði eftirsóknarverðari valkostur en í dag. Langflestir notast við 

einkabílinn. Það er ekki endilega vegna þess að þeim sé illa við almenningssamgöngur, 

heldur af því það að þær séu ekki nógu álitlegur kostur. Höfuðborgarsvæðið er svo gisið að 

Strætó nýtist of fáum (Reykjavíkurborg, 2017; Viðskiptablaðið, 2018). Jafnframt þarf 

flutningsgetan að batna. Talið er að Borgarlínan muni stuðla að hvoru tveggja. Þjónustustigið 

mun hækka og gera samgöngur eftirsóknarverðri. Sérakgreinar munu tryggja áreiðanleika 

og aukinn ferðahraða, þar sem vagnarnir halda sínu striki óháð umferðinni í kring 

(Reykjavíkurborg, 2017).  

Helsta gagnrýnin sem beinst hefur að Borgarlínunni er að hún muni koma til með að 

kosta allt of mikið. Andstæðingar hennar hafa haldið því fram að hún muni ganga um of á 

skattfé almennings og nýtast of fáum. Kristinn Ingi Jónsson, viðskiptablaðamaður hjá 

Fréttablaðinu, (2018) gagnrýnir þá sem hafa þessa sýn á Borgarlínuna. Hann segir að 

gagnrýnendur hennar sjái almennt ekkert athugavert við að hið opinbera byggi mislæg 

gatnamót eða ráðist í annars konar sambærilegar framkvæmdir sem kosta tugi milljarða 

króna. Segir hann að óbreytt ástand og engin Borgarlína myndi kosta allt að 350 milljarða í 

stofnvegakerfi, götur, ræsi og ný bílastæði á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2040. Til 

samanburðar er gert ráð fyrir að heildarkostnaður línunnar verði 70 milljarðar að hámarki. 

Borgarlínan mun því ekki aðeins draga úr umferð og stytta ferðatíma fólks heldur jafnframt 

minnka fjárfestingaþörf í vegakerfinu (Vísir, 2018).   

Markmið fyrirhugaðrar Borgarlínu rímar m.a. við stefnu Strætós í loftslagsmálum. 

Eins og fram kom í kaflanum um starfsemi Strætós er eitt af stefnumálum þess að draga úr 

óæskilegum áhrifum á loftslagið vegna vaxandi bílaumferðar og gera almenningssamgöngur 

að umhverfisvænni og sjálfbærari kosti en einkabíllinn. Það gefur auga leið vegna þess að 

því fleiri sem notast við almenningssamgöngur því minni verður bílaumferð og útblástur 

skaðlegra gróðurhúsalofttegunda. Áætlað er því að Borgarlínan muni draga úr bílaumferð á 

höfuðborgarsvæðinu og útblæstri og efla umhverfisvitund fólks. 

2.2 Tengsl almenningssamgangna og 

ferðaþjónustu 

Samgöngur eru taldar meðal megindrifkrafta ferðaþjónustunnar og jafnframt stór hluti 

daglegs lífs almennings (Ge & Page, 2009). Án samgangna ættu engin ferðalög sér stað og 

mikilvægt er því að þær séu skilvirkar og áreiðanlegar. Flug, strætisvagnar, rútur, lestar,  

bifreiðar, hjólreiðar og gangandi vegfarendur eru allt dæmi um samgöngumáta. Samgöngur 

ferðamanna felast annars vegar í hreyfanleika ferðamanna frá upprunastað þeirra til 

áfangastaða og hins vegar í hreyfanleika þeirra á milli áfangastaða í því landi sem þeir eru 
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að heimsækja. Segja má því að ferðamennska og samgöngur séu háðar starfsemi hvors 

annars (Ge & Page, 2009).  

Það hefur verið skrifaður fjöldi áhrifamikilla bóka um ferðamennsku síðan á 8. áratug 

síðustu aldar, en þó er í fáum þeirra rætt um tengsl ferðamennsku og samgangna eða sýn 

ferðamanna á samgöngur. Fræðimenn í ferðaþjónustu hafa þannig í gegnum tíðina lagt meiri 

áherslu á efnahagsleg og félagsleg áhrif ferðaþjónustu á samfélög frekar en áhrif 

almenningssamgangna, notaða af ferðamönnum og almenningi, á samfélag (Ge & Page, 

2009). Fræðimaður að nafni Palhares (2003) setti t.a.m. fram athugasemdir um tengsl 

framþróunar ferðaþjónustu og samgangna. Hann tók eftir því að meirihluti þeirra rannsókna 

sem til voru höfðu verið gerðar út frá sjónarhorni félagsfræði, án þverfaglegra nálgana, sem 

er talið mikilvægt til að fá sem heildstæðustu og hlutlausustu sýn tengsla ferðaþjónustu og 

almenningssamgangna (Ge & Page, 2009).  

Það var ekki fyrr en þegar bókin „Transport for Tourism“ kom út, skrifuð af Page 

(1994), að tenging samgangna og ferðamennsku fékk viðunandi athygli. Í kjölfarið varð 

umfjöllun um samtengingu þessara faga meira áberandi en áður, en er þó enn órannsakað 

málefni, þrátt fyrir mikilvægi þess. Hækkandi vöruverð, þá sérstaklega á olíu, sem hefur haft 

áhrif á flugsamgöngur, og aukin athygli vaxandi loftslagsbreytinga og hlýnunar jarðar hefur 

orðið til þess að verið er að veita málefninu meiri athygli en áður. Efling 

almenningssamgangna hefur leitt til mikils vaxtar í alþjóðlegri ferðamennsku og stuðlað að 

samþjöppun tíma og rýmis í heiminum. Þá er átt við flugsamgöngur en einnig 

almenningssamgöngur sem ferðamenn nýta sér (Ge & Page, 2009).  

2.2.1 Áhrif almenningssamgangna á loftslagsbreytingar 

Ferðaþjónustan er orkufrek grein. Á sama tíma og þörf er á verulegu magni orku til þess að 

veita aðstöðu á áfangastöðum, eins og húshitun og fleira því um líkt, er staðreynd að stærsti 

hluti orkuneyslu ferðamanna er bundinn við ferðalög á milli heimasvæðis ferðamannsins og 

áfangastaðarins. Í sumum tilvikum er þetta hlutfall um 90% af áætlaðri orkunotkun 

ferðamanna. Flugferðir eru stór hluti þessarar orkunotkunar ferðamanna, sérstaklega á 

löngum vegalengdum og ferðalögum milli heimsálfa. Þó er einnig vaxandi notkun 

bílaleigubíla og óumhverfisvænna almenningssamgöngukosta vandamál sem þarf að leysa 

til að sporna við loftslagsvandamálum (Haider, Kelly & Williams, 2007). 

Þrátt fyrir að lítil áhersla hafi verið lögð á tengsl samgangna í ferðaþjónustu og 

neikvæðra umhverfisáhrifa er ekki hægt að neita því að samgöngur geta leitt til 

loftslagsbreytinga (Haider, o.fl, 2007). Þannig hefur ekki verið lögð nógu mikil áhersla á þau 

áhrif sem ferðalög hafa á umhverfið, en í því felst kolefnisfótspor sem er skaðlegt fyrir 

andrúmsloftið (Hoyer, 2004). Ýmsar gróðurhúsalofttegundir tengdar orkuneyslu ýta undir 

minni loftgæði sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir líf jarðarbúa (Haider o.fl, 2007).  

Samgöngur tengdar ferðaþjónustu í stórborgum eins og bílaleigubílar, hop-on-hop-off 

rútur o.fl. þyrftu að fá meira vægi í rannsóknum í framtíðinni með það að markmiði að auka 

sjálfbærni og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Ljóst er að þess konar samgöngur ýta 

undir neikvæð áhrif eins og loftmengun, hávaða og umferðarteppur. Samkvæmt grein Hoyer 

(2004) er lögð áhersla á að rannsaka tengingu ferðamennsku og samgangna, og niðurstöður 

greiningar hans leiða í ljós að þessir þættir þurfa að vinna náið saman svo að draga megi úr 

slæmum áhrifum loftslagsbreytinga (Hoyer, 2004).     

Möguleg umhverfisáhrif í tengslum við orkuneyslu og losanir gróðurhúsalofttegunda 

vegna samgangna geta verið umtalsverð, hvort sem það er á staðbundnu eða hnattrænu stigi. 

Á mjög vinsælum ferðamannastöðum myndast oft loftmengun og mistur vegna skaðlegra 
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gróðurhúsalofttegunda sem eru m.a. til komið vegna vélknúinna ökutækja. Mengandi mistur 

getur eyðilagt margar gróðurtegundir og dregið úr gæðum útsýnis á áfangastöðum.  

 

 

Mynd 3: Svifryksmengun er algengt vandamál í Reykjavík 

Nokkrir leiðir eru færar til þess að draga úr losun skaðlegra gróðurhúsalofttegunda. Einn 

þessara möguleika er viðleitni til að draga úr þörf fyrir einkabílinn og veigamikill þáttur í 

því er að bjóða upp á aðlaðandi almenningssamgöngur. Sérakgreinar eingöngu fyrir 

strætisvagna, ódýrari og tíðari ferðir, hraðrútur og rafmagn í stað eldsneytis eru örfá dæmi 

um hvernig gera má almenningssamgöngur fýsilegri. Þannig umbætur eiga sérstaklega vel 

við á ferðamannastöðum, þar sem skilvirkar samgöngur geta auðgað upplifun viðkomandi 

ferðamanns. Vel hönnuð almenningssamgönguþjónusta getur einnig orðið til þess að 

ferðamenn upplifi ferðalag sitt sem meiri þátttakendur í samfélaginu en ella (Haider o.fl, 

2007).   

Grein Haider o.fl. (2007) tengist í raun áætlaðri Borgarlínu, en markmið hennar er 

einmitt að gera almenningssamgöngur að betri ferðamáta, með ýmis konar umbótum á 

samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins. Því mætti segja að bættar samgöngur leiði til meiri 

ferðalaga, sem að sínu leyti hafa neikvæð áhrif á umhverfið, en að hinu leytinu er aukin 

áhersla á að draga úr notkun einkabílsins og örva notkun almenningssamgangna 

umhverfisvæn leið.  
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2.3 Hvað hvetur ferðamenn til að nota 

almenningssamgöngur 

Því er haldið fram að meira en helmingur ferða, sem tengjast ferðamönnum, sé farinn á bílum 

sem taka fáa farþega, samkvæmt þýskri empíriskri skýrslu Gronau og Kagermeister (2007). 

Notkun ferðamanna á almenningssamgöngum eru einungis 5% samkvæmt skýrslunni. Þá er 

hlutfall einkabíla yfirþyrmandi: 75% ferða eru farnar með fólksbílum (Gronau & 

Kagermeister, 2007). Á síðari hluta 20. aldar var megináhersla samgöngustefnu og 

samgöngurannsókna á að draga úr notkun einkabíla, með það að markmiði að lágmarka 

umferðarteppur. Aðalhugmyndirnar miðuðu að því að hlynna að aðlaðandi 

almenningssamgöngum og, þar sem hægt væri, að bæta aðgengi að óvélknúnum ökutækjum, 

eins og reiðhjólum, og gefa þannig kost á annars konar ferðamáta. Þetta var m.a. talið 

mikilvægt til þess að stuðla að sjálfbærni í ferðaþjónustu. Lítil notkun ferðamanna á 

almenningssamgöngum getur stafað af þáttum eins og háum fargjöldum, skorti á gæðum 

þjónustu og eignarhaldi bíla sem getur haft neikvæð áhrif á eftirspurn ferðamanna almennt 

eftir almenningssamgöngum (Gronau & Kagermeier, 2007). 

Hvati ferðamanna til að nota almenningssamgöngur er byggður á mörgum þáttum. 

Samkvæmt skýrslu Le-Klahn, Gerike & Hall (2013) eru aðalástæður notkunar gesta á 

almenningssamgöngum kostir þess að þurfa ekki að keyra, vilji til þess að draga úr umferð 

og lítil notkun bíla á viðkomandi stað. Það sem vinnur þó oft mest gegn notkun 

almenningssamgangna af hálfu ferðamanna og fólks almennt eru óþægindi, takmarkanir, 

skortur á upplýsingum og erfitt aðgengi. Þetta segir manni að hópar ferðamanna sem nota 

eða nota ekki almenningssamgöngur eru afar misjafnir. Þá er mikilvægi upplýsingagjafar og 

gott aðgengi að lestar- og strætóstöðvum mikilvægt svo að fólk taki þá ákvörðun að nota 

almenningsvagna. Mikilvægt er að samgöngur séu hluti af markaðssetningu áfangastaða. 

Þannig getur öflug markaðssetning haft stórtæk áhrif á hegðunarmynstur ferðamanna, hvað 

varðar notkun á almenningssamgöngum (Le-Klahn, o.fl, 2013). 

 

2.4 Viðhorf og upplifun af 

almenningssamgöngum 

Í gegnum tíðina hefur viðhorf fólks til almenningssamgangna verið afar misjafnt. Í þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið í samvinnu við innfædda íbúa hefur verið lögð áhersla á 

mat á gæðum almenningssamgangna í borgum þeirra. Aðgengi og gæði 

almenningssamgangna á ferðamannastöðum og viðhorf ferðamanna í því samhengi er þó 

einnig mikilvægt málefni. Ferðamenn, þ.e. utanaðkomandi aðilar, taka oft og tíðum 

ákvarðanir um að ferðast á ákveðinn áfangastað út frá gæðum almenningssamgangna. 

Fræðimaður að nafni Laws (1995) skrifaði t.a.m. um aðdráttarafl áfangastaða. Hann komst 

að þeirri niðurstöðu að samgöngur væru einn af þeim þáttum sem stuðluðu hvað mest að 

aðdráttarafli áfangastaða (Schofield & Thompson, 2007). Aðgengi að lestum, leigubílum, 

Uber og strætisvögnum skipta þannig máli með tilliti til þess með hvaða hætti viðkomandi 

ferðamaður ákveður að ferðast til tiltekins áfangastaðar. Samgöngur geta jafnframt haft áhrif 

á heildaránægju dvalar ferðamanna og áhuga þeirra á að heimsækja viðkomandi áfangastað 

aftur.   
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Það er mismunandi hvernig gestir meta almenningssamgöngur. Það er ályktað að 

auðvelt aðgengi sé mikilvægari þáttur en öryggi samgangna, og gerðar hafa verið 

uppgötvanir í þessa veru (Schofield & Thompson, 2007). 

Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á upplifun almennings á almenningssamgöngum í 

gegnum tíðina. Ein þeirra er eigindleg rannsókn Carreira, Patrício, Jorge, Magee og Eikema 

Hommes (2013) sem tók fyrir upplifun tveggja ólíkra ,,tegunda” farþega sem fóru annars 

vegar í ferðir þar sem megintilgangur var upplifun, þ.e. útsýnisferð (e. sightseeing tour), og 

hins vegar það að komast á milli staða var aðaltilgangurinn (e. transportation based). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu í grófum dráttum að ferðaupplifun farþega náði yfir öll 

augnablik ferðarinnar, og þar með þætti sem stýrast ekki beint af því sem 

samgönguþjónustan stendur fyrir. Ferðaupplifun felst þannig ekki einungis í mati á gæðum 

samgönguþjónustu, eins og þægindum, hreinlæti, upplýsingum og öryggi, heldur einnig 

sálrænum þáttum, utanaðkomandi áhrifum sem samgönguveitandinn hefur ekki beina stjórn 

á. Samanburðurinn á þessu leiðir í ljós að bæði upplifanamiðaðir og samgöngumiðaðir 

farþegar hafa víðtæka sýn á ferðaupplifun, þrátt fyrir að ferðatilhögun þeirra sé misjöfn. Því 

ættu samgönguveitendur og skipuleggjendur að veita heildarupplifun ferðamanna mikla 

athygli og eftirtekt, þjónustan ætti að vera hönnuð og henni stýrt á vandaðan og 

kerfisbundinn hátt (Carreira, o.fl. 2013).  

Rannsóknir hafa sýnt jákvætt samband á milli tryggðar viðskiptavina og hagnaðar 

fyrirtækja. Þannig getur bættur skilningur á hvernig viðskiptavinur nýtur ferðar, hvort sem 

það eru upplifanamiðaðir eða samgöngumiðaðir farþegar, stuðlað að hagsæld fyrirtækja 

(Carreira, o.fl. 2013).  

2.5 Gagnrýni á almenningssamgöngur 

Samkvæmt nýlegum rannsóknum Victoria Transport Policy Institute (2018) í Bretlandi fer 

eftirspurn eftir almenningssamgöngum vaxandi. Vegna þessa eru mörg samfélög og borgir 

farnar að fjárfesta í meira mæli í samgönguþjónustu og styðja við þróun í samgöngum. Þó 

er enn þá til staðar lítill hópur gagnrýnenda samgangna sem draga í efa að fjárfestingar á því 

sviði séu ómaksins verðar. Þeir færa rök fyrir því að endurbætur á samgönguþjónustu komi 

til með að laða til sín litla fjölgun farþega, séu ósanngjarnar fyrir þá sem hafa lítið á milli 

handanna, og sumir halda því jafnvel fram að almenningssamgöngum muni brátt verða skipt 

út fyrir sjálfkeyrandi bíla, svo örfá dæmi séu tekin. Þessi rök eru byggð á ónákvæmum og 

hlutdrægum staðhæfingum að mati rannsakenda Victoria Transport Policy Institute (2018), 

sem er virt samgöngustofnun í Bretlandi.  

Almenningur í Bretlandi eyðir að meðaltali 90 mínútum á dag í samgöngutækjum, sem 

samsvarar 15-20% persónulegs tíma þeirra, ef frá er tekinn svefn og vinna, og eyðir það fólk 

svipuðum prósentuhluta fjárhags síns í samgöngur (Victoria Transport Policy Institute, 

2018). Því er mikilvægt að samgöngukerfi séu skilvirk, öflug og fjölbreytt til þess að geta 

þjónað fjölbreyttum hópi fólks. 

Ein af árangursríkustu leiðunum til að mæta eftirspurn almennings er að leggja fé í 

bættar samgöngur. Mikilvægt er að fjárfesta í hraðari, tíðari, þægilegri og samþættari 

samgönguþjónustu, sem og þéttara samfélagi þar sem íbúar eiga almennt færri bifreiðar og 

treysta meira á annan samgöngumáta en tíðkast á bifreiðaháðum svæðum.  

Gagnrýnendur samgangna horfa yfirleitt ekki á heildarmyndina, þ.e. líta til þeirra sem 

myndu e.t.v. nota almenningssamgöngur ef hágæðaúrkostir væru til staðar í þeirra samfélagi. 

Mögulegir notendur samgangna eru oft mun fleiri en núverandi tölfræðigögn sýna fram á. 

Rök helstu gagnrýnenda felast í staðhæfingum sem standast ekki alltaf að mati fræðimanna. 



12 

Gagnrýnendur halda því m.a. fram að fyrir utan notendur í nokkrum stórborgum í Bretlandi 

noti fáir almenningssamgöngur. Þetta er hins vegar ekki raunin: skoðanakannanir sýna að 

margir myndu vilja nota almenningssamgöngur svo fremi sem þær væru hentugar, þægilegar 

og skilvirkar. Þá tala helstu gagnrýnendur um að einkareknar sjálfkeyrandi bifreiðar munu 

brátt eyða þörf fyrir almenningssamgöngur. Þetta byggir á bjartsýnni spá um kosti 

sjálfkeyrandi bifreiða, sem sett er fram af iðnaðarsérfræðingum. Hlutlausari spár segja að 

þróun sjálfkeyrandi bíla muni taka mörg ár, kosta meira og veita minni heildarávinning en 

mestu bjartsýnismenn halda. Til dæmis hélt Huei Peng frá háskólanum í Michigan því fram 

að það gæti tekið áratugi áður en bifreið getur keyrt sjálf á öruggan hátt á hvaða hraða sem 

er, á hvaða vegi sem er og í hvaða veðri sem er (Truett, 2016). Gagnrýnendur halda því 

jafnframt fram að almenningssamgöngur séu niðurgreiddar, og mistakast því að endurspegla 

vilja viðskiptavina til að borga sanngjarna upphæð fyrir þjónustuna, á meðan bílsamgöngur 

eru fjármagnaðar af notendum og eru þannig efnahagslega hagkvæmar fyrir hið opinbera. 

Þetta er óheildræn greining að mati sérfræðinga.  

Það er rétt að flestar almenningssamgönguþjónustur eru háðar beinum styrkjum frá 

hinu opinbera, sem mæta u.þ.b. 80% af heildarkostnaði strætisvagna í Bretlandi, en 

bílasamgöngur þurfa einnig þó nokkra styrki. Þrátt fyrir að götunotendagjöld, greidd af 

ökumönnum, s.s. sérstakir eldsneytisskattar, bílskráningagjöld og vegatollar, fjármagni 

meirihluta hraðbrautakostnaðar, eru staðbundnir vegir fyrst og fremst fjármagnaðir af 

sköttum sem íbúar borga hvort sem þeir ferðast með almenningssamgöngum eða einkabílum. 

Í heildina litið er u.þ.b. helmingur vegakostnaðar niðurgreiddur með sköttum 

samfélagsþegna. Á dæmigerðum borgarsvæðum ýta bílferðir jafnframt undir annan ytri 

fórnarkostnað eins og umferðarteppur, hættu á slysum og losun skaðlegra lofttegunda. Að 

bera saman kostnað mismunandi ferðamáta er erfitt þar sem niðurstöðurnar fara eftir hvaða 

kostnaðarþættir og styrkir eru teknir með í reikninginn. leiðum.  

Hlusta þarf á gagnrýnisraddir þegar kemur að almenningssamgöngum, því að ólík 

sjónarmið geta gagnast við eflingu samgangna. Þannig tengist skýrsla Victoria Police 

Institute Policy (2018) þessari rannsókn, en þar kemur fram ýmis gagnrýni á 

almenningssamgöngur. Í eigindlega hluta þessarar rannsóknar verður litið til þeirrar 

gagnrýni sem kom fram í skýrslu Victoria Police Instute Policy (2018) og kannað hver 

viðhorf viðmælenda þessarar rannsóknar eru gagnvart þessari gagnrýni. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við í þessari rannsókn. 

Kaflanum er skipt upp í undirkafla sem samanstanda af eigindlegri aðferðarfræði, 

þátttakendum, framkvæmd rannsóknar og að lokum siðferðilegum álitamálum og 

takmörkunum rannsóknar.  

3.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Þessi rannsókn er byggð á eigindlegri aðferðarfræði. Notast er við grundaða kenningu (e. 

grounded theory), viðtalsaðferðum sem leggja áherslu á upplifun og reynslu einstaklings af 

viðkomandi málefni yfir ákveðið tímabil (Creswell et al., 2007; Bryman, 2012). Grundaðar 

kenningar eru mest notaði greiningarrammi eigindlegrar aðferðafræði. Félagsfræðingarnir 

Glaser og Strauss þróuðu þær eftir birtingu bókar þeirra sem ber heitið The Discovery of 

Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Bókin var upprunalega hugsuð fyrir 

félagsfræðinga og aðra fræðimenn starfandi við félagsfræðilegar rannsóknir. Þeir héldu því 

fram í bókinni að þær kenningar sem er mikilvægt að notast við í eigindlegum rannsóknum 

væru grundaðar kenningar. Þær kenningar eru þróaðar með notkun kerfisbundinna 

rannsóknaraðferða sem stuðla að uppgötvun upplýsinga sem tjáðar eru af einstaklingum, 

frekar en tilgátuprófunum, sem áður var mikið notast við (Charmaz, 2000; Bryman, 2012). 

Samkvæmt Glaser og Strauss felur grunduð kenning í sér ákveðin skref sem farin eru 

til að ná fram niðurstöðum úr eigindlegum viðtölunum. Kóðun, sem er lykilferli í grunduðum 

kenningum, er þegar gögn eru brotin niður í agnir, oft með því að aðgreina setningar sem 

gefnar eru ákveðin heiti, og notast er við þá aðferð í þessari rannsókn. Ferlið hefst fljótt eftir 

að öflun gagna hefur farið fram. Eins og Charmaz (2000) segir: ,,Við sem notumst við 

grundaðar kenningar kóðum gögnin okkar á meðan við erum að safna þeim [...] ólíkt 

megindlegum rannsóknaraðferðum sem þarfnast gagna til þess að passa inn í fyrirframsetta 

kóða. Í eigindlegum aðferðum og með grundaðri kenningu móta túlkanir rannsakenda á 

gögnunum kóðunina.” 

Úrvinnsla viðtalanna gengur þannig fyrir sig, að fljótlega eftir hvert viðtal er það 

afritað. Eftir afritun viðtalanna eru þau kóðuð með litum til þess að afmarka helstu 

meginþemu. Í kjölfar kóðuninnar eru fundnir undirflokkar meginþemanna, sem rannsakandi 

telur mikilvæga. Loks eru viðtölin lesin yfir og þá fundin sameiginleg þemu úr viðtölunum, 

sem gætu hjálpað til við að svara rannsóknarspurningu. Í lokin er kjarni (e. essence) 

gagnanna fundinn (Charmaz, 2000; Bryman, 2012).  
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3.2 Þátttakendur 

Tilgangur töflunnar, sem er sýnd hér að neðan, er að varpa ljósi á mismunandi bakgrunn 

þátttakenda rannsóknarinnar. Þátttakendurnir koma frá ólíkum löndum og úr ólíku 

menningarumhverfi, sem getur gert það að verkum að sýn þeirra á almenningssamgöngur er 

fjölbreytileg. Einnig er taflan sett fram til þess að lesendur átti sig á því hvern verið er að 

tala um þegar hver og einn viðmælandi er nefndur í niðurstöðukaflanum. 

Viðmælandi 1  
Kyn: Karl 
Þjóðerni: Ástrali 
Aldur: 30 ára 
Menntun: 
Tölvunarfræðingur 
Starf: Tölvunarfræðingur 
Samgöngumáti: Strætó 
og bíll 

Viðmælandi 2 
Kyn: Karl 
Þjóðerni: Ástrali 
Aldur: 39 ára 
Menntun: 
Viðskiptafræðingur 
Starf: Löndun 
Samgöngumáti: Strætó og 
hjól 

Viðmælandi 3 
Kyn: Kona 
Þjóðerni: Spánverji 
Aldur: 32 ára 
Menntun: 
Viðskiptafræðingur 
Starf: Hótelstarfsmaður 
Samgöngumáti: Strætó 
og hjól 
 

Viðmælandi 4 
Kyn: Kona 
Þjóðerni: 
Brasilíumaður 
Aldur: 22 ára 
Menntun: Heimspeki 
Starf: Námsmaður 
Samgöngumáti: 
Strætó 

Tafla 1: Þátttakendur rannsóknarinnar 

Viðmælendur áttu það sameiginlegt að vera eða hafa verið virkir notendur strætisvagna á 

höfuðborgarsvæðinu. Fyrsti viðmælandinn sagðist hafa notað strætó einu sinni til fjórum 

sinnum á dag, þegar hann kom fyrst til landsins sem ferðamaður. Nú um stundir notar hann 

einungis strætó þegar hann fer í vinnuna. Annar viðmælandinn hefur notað strætó í mörg ár 

á Íslandi, en hann tekur þó ekki strætó á hverjum degi. Fyrst þegar hann kom til landsins sem 

ferðamaður notaði hann ekki strætó. Þá hjólaði hann og notaði bílaleigubíl. Þessa dagana 

segist hann hafa efni á að reka bíl, en kýs að gera það ekki vegna umhverfissjónarmiða og 

kostnaðar. Hann metur það svo að hann myndi spara 5-10 mínútur ef hann væri akandi, 

samanborið við að vera farþegi strætó eða hjólandi. Þriðji viðmælandinn segist nota strætó í 

u.þ.b. 15-20 mínútur á dag. Hún segist ekki eiga bíl vegna þess að henni finnst það ekki þess 

virði. Það sé dýrt og flókið að reka bíl. Hún er jafnframt alin upp við að nota 

almenningssamgöngur frá því að hún var ung. Henni finnst almenningssamgöngur hjálpa sér 

í slæmu veðri, en einnig hjólar hún mikið. Þegar hún kom hingað fyrst sem ferðamaður 

notaði hún strætó nokkrum sinnum í viku. Fjórði viðmælandinn sagðist hafa notað strætó í 

hvorki meira né minna en 2-3 klukkustundir á dag, þegar hún dvaldist hér sem ferðamaður, 

og hélt því áfram þegar hún settist hér að um tíma. Nú notar hún almenningssamgöngur í 3-

4 klukkustundir dag hvern í stórborginni Sao Paulo, Brasilíu.  

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við þessa fjóra þátttakendur, eins og áður sagði, en 

þeir eiga það allir sameiginlegt að vera af erlendu bergi brotnir, en hafa haft viðkomu á 

Íslandi sem ferðamenn og jafnframt búið á landinu um skeið. Eitt viðtalanna var skriflegt, 

þar sem erfitt reyndist að taka eigindlegt viðtal við viðkomandi vegna slæms netsambands. 

Settar voru fram sömu spurningar fyrir viðkomandi og þá sem rannsakandi tók eigindleg 

viðtöl við. Einn viðmælandinn var valinn með snjóboltaaðferð, sem lýsir sér í því að eftir 

eitt viðtalið var einn viðmælandinn spurður hvort hann þekkti einhvern erlendan aðila sem 

hefði reynslu af almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Viðmælendurnir áttu það 

því allir sameiginlegt að hafa haft reynslu af almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. 

Tveir þeirra voru ástralskir, einn spænskur og einn brasilískur.  

Viðtöl þessarar rannsóknar voru hálfstöðluð (e. semi-structured) þar sem stuðst var við 

spurningaramma sem var hálfopinn, en það leiðir til þess að viðtalið er á formi spjalls frekar 

en yfirheyrslu. Fær því viðmælandinn tækifæri til þess að láta í ljós skoðanir sínar á 

frjálslegan hátt (Bryman, 2012). 
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3.3 Framkvæmd 

Úrvinnsla þessarar rannsóknar hófst á rannsóknaráætlun sem unnin var í desember 2018 og 

byrjun janúar 2019. Áætlunin fékkst samþykkt af leiðbeinanda. Í kjölfar hennar var búinn til 

spurningalisti fyrir fyrirhuguð eigindleg viðtöl. Eftir að spurningar voru lagfærðar hófst leit 

að viðmælendum. Tekin var ákvörðun um að taka eingöngu viðtöl við erlenda notendur 

almenningssamgangna sem búa eða hafa búið á landinu og eiga það sameiginlegt að hafa 

verið ferðamenn hér á landi. Þannig vildi rannsakandi fá sýn utanaðkomandi aðila á 

almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Haft var samband við alla fjóra viðmælendur 

í gegnum Facebook, og samþykktu allir að taka þátt. Tekin voru hálfopin viðtöl við þá, sem 

fól í sér að halda viðtölunum í formi spjalls frekar en yfirheyrslu, þrátt fyrir að stuðst væri 

við spurningalistann. Þemu viðtalanna skiptust í spurningar er varða gæði, aðgengi, þægindi, 

öryggi, loftslagsmál og upplýsingagjöf um strætisvagnasamgöngur á Íslandi. Þannig voru 

jafnvel búnar til nýjar spurningar á staðnum ef rannsakandi taldi þörf á því. Viðtölin voru 

hljóðrituð á síma rannsakanda.  

Fyrsta viðtalið var tekið 15. febrúar 2019, annað 22. febrúar og það þriðja 27. febrúar 

2019. Fjórða viðtalið var loks tekið 1. mars 2019. Tvö viðtalanna voru tekin á Te & Kaffi í 

Austurstræti, eitt í heimahúsi viðmælanda og eitt í gegnum Facebook. Viðtöl voru á bilinu 

30-50 mínútur. Þau voru greind samkvæmt grundaðri kenningu eigindlegra aðferða.  

3.4 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

rannsóknar 

Það sem einkennir gjarnan eigindlegar rannsóknir er að upp geta komið siðferðisleg álitamál 

þar sem persónuleg sýn og viðhorf viðmælenda til ýmissa þátta koma fram. Við gerð 

spurningalistans var þess gætt að svör viðmælenda yrðu ekki of persónuleg, heldur var reynt 

að búa til spurningar sem myndu gera viðmælendum kleift að tjá sínar skoðanir á hlutlausan 

og málefnalegan hátt. Viðmælendur voru samþykkir því að birtar yrðu upplýsingar um 

uppruna þeirra og reynslu í starfi og námi.  

Takmarkanir rannsóknarinnar fólust í því hversu fáir voru teknir í viðtal. Fjórir erlendir 

viðmælendur endurspegla alls ekki alla erlenda íbúa á Íslandi eða erlenda ferðamenn sem 

hafa hér viðkomu, en reynt var eftir fremsta megni að fá til leiks fjölbreyttan hóp viðmælanda 

sem hefðu ríka reynslu af almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu.  

Það hefði jafnvel verið góð hugmynd að gera einnig megindlega rannsókn, jafnframt 

hinni eigindlegu, en tekin var ákvörðun um að gera það ekki, vegna þess að rannsakandi taldi 

eingöngu djúpviðtöl henta þessu viðfangsefni. 
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4 Niðurstöður eigindlegra viðtala við 
erlenda notendur 

Í þessum kafla koma fram helstu niðurstöður þeirra eigindlegu viðtala og gagna sem aflað 

var, í samhengi við fræðilega umfjöllun þessarar rannsóknar. Stuðst var við grundaða 

kenningu fyrirbærafræðinnar til að ná fram skilningi þátttakenda á viðfangsefninu. Komið 

verður inn á ýmis þemu er varða upplifun og viðhorf viðmælenda til almenningssamgangna 

á höfuðborgarsvæðinu. Í upphafi verður fjallað um stefnu Strætós og í kjölfarið greint hvort 

hún hafi verið uppfyllt, sé litið til frásagna viðmælendanna af helstu kostum og ókostum 

almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þá mátu viðmælendur m.a. þægindi þeirrar 

þjónustu, bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu, aðkomu ríkis að almenningssamgöngum, 

aðgengi, áhrif almenningssamgangna á loftslagsbreytingar og að lokum áhrif tækniþróunar 

á þennan samgöngumáta.  

4.1 Helstu kostir almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu 

Viðmælendum fannst auðvelt að nefna nokkra kosti er varða almenningssamgöngur á 

höfuðborgarsvæðinu. Það er ljóst að margt er viðunandi, en þó eru einnig þættir sem huga 

þarf að og bæta. Fyrsti viðmælandinn benti á nokkra jákvæða þætti sem einkenna Strætó, 

eins og útlit þeirra, sem honum fannst aðlaðandi, að það tekur stuttan tíma að koma sér á 

milli staða. Það sé kostur að geta drifið sig í strætó, í stað þess að skafa og hita bílinn, en 

hann var þó fyrst og fremst hrifinn af appinu sem Strætó bs hefur þróað á undanförnum árum.  

Ég meina, appið og vefsíðan eru frekar góð... sérstaklega þegar það kemur að 

kortaskipulaginu sem er frekar vel hannað, og að geta séð strætóa í rauntíma 

í appinu er frekar svalt.  

Annar viðmælandinn, sem er jafnframt Ástrali, tók í svipaðan streng og sagði appið vera 

skýrt og auðvelt í notkun. Þá kom hann inn á gæðin sem almenningssamgöngur hafa fram 

að færa og hafði hann eftirfarandi að segja: 

Ég meina, ég myndi ekki segja að þau séu þau bestu, en þetta er í lagi. Líklega 

yfir meðallagi. Oftast eru strætóarnir á tíma og uppfylla þarfir mínar.  

Þriðji viðmælandinn kom inn á að hún væri ánægð með það sem fyrirtækið hefði fram 

að færa. Hún talaði um að miðað við að henni fyndist Ísland ekki eins tækniþróað og 

hinar Skandinavíuþjóðirnar væri þetta ágætis kerfi, en hún hefur dvalist á hinum 

Norðurlöndunum um tíma. Það þarf einnig að horfa til íbúafjöldans, sem er ekki hár 

hér á landi. Henni finnst því ekki sanngjarnt að bera Ísland saman við hin 

Norðurlöndin, en þar eru fleiri íbúar og meiri eftirspurn eftir almenningssamgöngum. 

Þá var fjórði viðmælandinn á því máli að almenningssamgöngur 
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höfuðborgarsvæðisins væru mjög skilvirkar og öflugar, en viðkomandi kemur frá 

landi þar sem gæði strætisvagnasamgangna eru almennt lítil.  

 

4.2 Helstu ókostir almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að of einhæfir greiðslumátar væru einir af helstu 

ókostum almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, þá sérstaklega fyrir erlenda 

ferðamenn. Sú staðreynd að ekki sé tekið við greiðslukortum né gefið til baka var talinn 

neikvæður þáttur hjá viðmælendum. Þá komu fram aðrir ókostir eins og skortur á 

almenningssamgöngum á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar og hátt verð á 

almenningssamgöngum.  

4.2.1 Vöntun á posakerfi 

Viðmælendur komu m.a. inn á að vöntun á posum væri stór galli. Fyrsti viðmælandinn talaði 

um að honum fyndist greiðslukerfið eingöngu vera hannað fyrir fólk sem vissi fyrirfram að 

ekki væri tekið við kortum og hefðu vitneskju um hvaða strætó þeir væru að taka og hvert. 

Þá bætti hann við:  

Þetta er virkilega ekki búið til fyrir manneskju sem vill fara eina ferð eða sem 

er ferðamaður og vill hoppa í næsta strætó og spyr hvert viðkomandi strætó 

sé að fara og svona. Ég get þó skilið af hverju þeir myndu ekki vilja þurfa að 

taka við skiptimynt og kortum og annað þvíumlíkt vegna þess að bílstjórinn 

þarf að einbeita sér að akstrinum. 

Þá talar hann um að ef ætlunin sé að auka notkun ferðamanna á almenningssamgöngum sé 

mikilvægt að innleiða posakerfi. Annar viðmælandinn tók undir það: 

Þeir ættu að taka við greiðslukortum þar sem snertilaust borgunarkerfi er svo 

algengt í dag. En ég held að ástæðan fyrir því að þeir taki ekki við kortum sé 

aukinn kostnaður sem það myndi hafa í för með sér fyrir Strætó. 

Þriðji viðmælandinn tók í sama streng og sagði að strætisvagnar ættu að taka við 

kortum til þess að draga úr ferðamannatengdum vandamálum. Einnig væri hægt að 

innleiða klinkvélar á stærri stoppistöðvum þar sem fólk gæti skipt peningum. Þetta 

myndi einfalda ferlið þar sem strætóbílstjórar gefa ekki til baka hér á landi. Hún hefur 

oft upplifað ringulreið vegna þess að þeir gefa ekki til baka. Farþegarnir verða pirraðir 

og bílstjórinn enn pirraðari sem skapar slæmt andrúmsloft. Henni fannst að það ætti 

að vera auðvelt í framkvæmd að innleiða slíkt kerfi. Þá væru fáir möguleikar í boði ef 

maður er ekki með appið sem Strætó býður upp á, hvað þá aðgang að þráðlausu 

netsambandi:  

Það getur verið að þú sért ekki alltaf með símann á þér öllum stundum og það 

þurfa ekki að vera tengsl á milli þess að nota almenningssamgöngur og að 

eiga síma. Almenningssamgöngur er eitthvað sem ætti að vera aðgengilegt 
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og þrátt fyrir að flestir eigi síma, er það ekki eitthvað sem fólk ætti að þurfa 

að eiga.  

Þá talar annar viðmælandinn um að Ísland ætti að fylgja fordæmi Suður-Kóreu og fleiri landa 

að því er varðar greiðslur í gegnum símann, þar sem miðinn er skannaður í stað þess að sýna 

bílstjóranum. Þetta gæti dregið úr svindli og stuðlað að meiri áreiðanleika. Fjórði 

viðmælandinn talaði um að það væri ekki jákvætt að ekki væri tekið við kortum, en þó ekki 

svo mikið vandamál þar sem maður getur borgað með mynt, en hún er vön því í sínu 

heimalandi.  

 

4.2.2 Skortur á almenningssamgöngum á milli 
Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarinnar 

Það kom viðmælendum þó nokkuð á óvart að það væri lítið framboð á ríkisreknum 

almenningssamgöngum á milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins. Þetta 

væri neikvæð upplifun fyrir erlenda ferðamenn, sem leituðu eftir ódýrum ferðamáta. 

Annar viðmælandinn kom inn á að samgöngur til flugvallarins væru síður en svo 

aðgengilegar, þrátt fyrir að þrjú fyrirtæki gangi reglulega á milli, en þó ekki allan 

sólarhringinn. Flugvöllurinn ætti að vera tengdari höfuðborginni að mati viðmælenda, 

Þá fannst þriðja viðmælandanum að flugvallarsamgöngur ættu að vera eitt af 

áhersluatriðum Strætós. Gott væri ef stoppað væri í Garðabæ, Hafnarfirði og Keflavík 

á leiðinni út á völl.  

4.2.3 Verð á almenningssamgöngum 

Verð á almenningssamgöngum hefur verið deilumál hjá almenningi. Verðið hefur farið 

stighækkandi á undanförnum árum og virðist hækkunum ekkert ætla að linna. Í dag kostar 

stakt fargjald í strætó 470 krónur, og voru viðhorf viðmælenda mismunandi til þess. Hafði 

einn viðmælandinn eftirfarandi að segja: 

Mér finnst verðið sem við borgum núna, 470 krónur, algjört grín. Ef maður 

vill borga nákvæma upphæð þarf maður sjö peninga. Hver kom upp með þá 

hugmynd? Gera þetta 500 sem er einn seðill. Þá er líka enginn að fara að 

svindla.  

 

Fyrsti viðmælandinn var á öðru máli, en honum finnst allt dýrt á Íslandi, þannig að 

honum þykja samgöngurnar ekkert svo dýrar þegar tekið er til greina verð á eldsneyti. 

Fyrsti viðmælandinn var þó á því að verðið væri fáranlegt: 

Já, hafa þetta bara 500 og þú veist, fólk getur bara komið með reiðufé og ekki 

búist við skiptimynt. 

Fjórði viðmælandinn talaði um að verðið væri hátt, sérstaklega fyrir útlendinga sem 

notast við aðra mynt. 
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4.3 Þægindi almenningssamgangna 

Upplifun viðmælenda gagnvart þægindum almenningssamgangna var margvísleg. 

Rannsakandi spurði m.a. út í strætóskýlin og gæði vagna. Fyrsti viðmælandinn hafði sterkar 

skoðanir á strætóskýlunum, sem fyrirhugað er að bæta ef framkvæmdir Borgarlínunnar 

ganga eftir.  

Strætóinn sem ég tek í vinnuna stoppar á einu af rauðu strætóstoppistöðunum. 

Ég hef séð að sumar stoppistöðvar eru bara staurar, eins og hinum megin við 

veginn þar sem ég bý er bara staur með smá upplýsingum, þannig að ef það 

er rigning eða snjór er betra að standa inni í rauðu strætóskýlunum, jafnvel 

þótt þau lykti illa, en ég hef séð suma af nýju strætóstoppunum. Strætóskýlið 

sem ég nota úr vinnunni er úr gleri, plasti eða hvað sem það er, og það er 

frekar flott.  

Fyrsti viðmælandinn var á því máli að hitun á strætóskýlum væri góð hugmynd. 

Annar viðmælandinn hafði hins vegar þetta að segja um hitun á strætóskýlum:  

Uh, þeir þurfa ekkert að vera hitaðir vegna þess að maður er í hlýjum fötum. 

Þú komst einhvern veginn á strætóstoppistöðina. Ég held að utanhúshitun sé 

algjörlega ónauðsynleg.  

 

Fjórði viðmælandinn hafði einungis jákvæða hluti að segja um þægindi 

almenningssamgangnanna, en henni fannst vagnarnir bæði þægilegir og nýstárlegir. Hún 

kemur frá Sao Paulo í Brasilíu þar sem almennt eru mikil þrengsli í strætisvögnum og léleg 

loftkæling, svo segja má að bakgrunnur hennar hafi eitthvað að segja um álit hennar á 

strætisvögnunum hérlendis, ólíkt hinum viðmælendum mínum. Þriðji viðmælandi hafði 

svipaða sögu að segja, en sagði að sætisbeltin virkuðu ekki alltaf á svæði sem er tileinkað 

litlum börnum og fötluðum, þessu væri ábótavant. Þægindi hér eru þó mun meiri en í 

vanþróuðum löndum.  

4.4 Bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu 

Viðmælendur voru sammála um að bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu væri afar þung miðað 

við lágan íbúafjölda. Fyrsti viðmælandinn talaði m.a. um að þótt hann hafi upplifað mun 

verri umferðarteppur en hér á landi, fyndist honum að fólk ætti að nota 

almenningssamgöngur meira en gert er þar sem það myndi létta verulega á umferð á götum 

höfuðborgarsvæðisins. 

Ég meina... ég ólst upp í Melbourne og Sydney svo ég hef verið fastur í mun 

verri umferð, en mér líður eins og, þú veist, allt hvetur fólk til þess að nota 

strætóana í Reykjavík. Strætókerfið hérna er ekki svo slæmt vegna þess að 

Ísland (höfuðborgarsvæðið) er svo lítið og samþjappað.   

Fjórði viðmælandinn hafði svipaða sögu að segja og fyrsti viðmælandinn, þrátt fyrir að 

koma frá borg sem er martröð ökumanna að mati hennar. Henni finnst umferðin ekki svo 

slæm hér á landi – enda þótt hún sé meiri en hún hélt vegna fámennis. 
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4.4.1 Bílamenning á höfuðborgarsvæðinu 

Bílamenning á höfuðborgarsvæðinu var til umræðu, og voru allir viðmælendurnir á sama 

máli um að þeim fyndist einkennilegt hvað margir ættu bíla á Íslandi. Sagði fyrsti 

viðmælandinn að honum þætti dýrt að reka bíl hér á landi og það virtist vera sem fólki fyndist 

erfitt að bregða út af vananum og nota almenningssamgöngur, þótt sumir geri það. Annar 

viðmælandinn talaði um eignarhald bíla:  

Ég meina, ég held að hlutfall þeirra sem eiga bíla hér sé hærra hérna en 

annarsstaðar í heiminum er það ekki? Það er hérna, í Ameríku og Ástralíu, 

sem bílafjöldinn er mestur miðað við höfðatölu, er það ekki? 

 

Þriðji viðmælandinn er mikil hjólreiðakona og hafði sterkar skoðanir á uppbyggingu 

borgarinnar, en henni finnst borgin of bílamiðuð: 

 

Þegar maður er hjólreiðamaður þá tekur maður eftir smáatriðum... maður 

sér svo margt fólk, sem er bara eitt keyrandi í sínum eigin bíl stuttar 

vegalengdir þú veist, sem ég myndi einfaldlega ganga stundum. Ég held þetta 

sé einfaldlega andlegt. Og svo þegar ég kom hérna til Íslands sá ég að 

heildarhönnun borgarinnar var bílamiðuð. Þegar það var mikil umferð, var 

ég ekki alltaf viss hvar ég ætti að ganga eða hjóla yfir stórar götur. 

Þriðji viðmælandinn talaði um að sameining strætóakgreina og hjólastíga gæti verið 

gott skref til þess að einfalda aðgengi hjóla í miðborginni, en halda ætti samt í öryggi 

hjólreiðafólks. Mikið af hjólastígum er á fáförnum svæðum í borginni. 

 Þá kom annar viðmælandinn inn á að það væri eins og krakkar væru háðir 

einkabílnum um leið og þau fengju ökuskírteini. Voru fyrsti og annar viðmælandinn 

sammála um að það væri gott ef fjölskyldur væru duglegri að deila bílnum sínum þegar 

farið væri til vinnu eða í aðra leiðangra. Annar viðmælandinn virtist vera með lausnina 

á þessu máli:  

 

Alltaf þegar maður tekur eftir umferð á háannatíma í þessari borg eru bílar 

hálftómir. Og leiðin til þess að laga þetta væri að hvetja fólk til þess að deila 

bíl. Það þarf ekki endilega að vera Uber. Það þarf ekki að vera gert í 

hagnaðarskyni, þetta ætti að vera til þess að fólk deili bíl í auknum mæli 

vegna þess að það er rosalega hátt hlutfall fólks sem er að keyra til 

nákvæmlega sömu staðanna frá 9-5 eða 8-4, eða hvað sem þau eru að gera, 

reglulega, svo ef það væri carsharing eða carpooling app í Reykjavík, ekki 

endilega í hagnaðarskyni heldur eingöngu til þess að hvetja fólk til þess að 

deila samgöngum, þá væri það frábært.  

 

Annar viðmælandinn kom með aðra lausn á þessu vandamáli, þar sem hann taldi að 

strætisvagnarnir á höfuðborgarsvæðinu væru of stórir. 

Ég meina önnur leið til þess að bæta úr þessu væri að hafa fleiri og minni 

vagna og tíðari ferðir, frekar en að vera með þessa 36 sæta strætóa eða hvað 

sem það er. Að ferðast oft með tvær manneskjur í þeim er ekki góð leið. Ég 

veit ekki rekstrarhliðina sem er að sjálfsögðu mikilvægur þáttur.  
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Fyrsti viðmælandinn kom þá með mjög áhugaverða athugasemd varðandi 

umferðarljósin á Íslandi, en hann taldi þau stuðla að miklum umferðarteppum á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann kom inn á Ástralíu í þessu samhengi: 

Það virðast ekki vera skynjun undir vegunum, eins og í Ástralíu sem dæmi. 

Ég meina, það er mikið af umferðarljósum hér sem eru miðuð við tíma en ekki 

umferðarþunga. Ein gata er frekar upptekin og önnur er ekki upptekin en samt 

breytist litur umferðarljósanna alltaf á sama hátt.  

4.5 Fjármögnun almenningssamgangna 

Hlutverk sveitarfélaga í uppbyggingu almenningssamgangna er veigamikið á Íslandi. Þrátt 

fyrir að algengt sé að ríkið fjármagni stóran hluta strætisvagnasamgangna, eins og tilfellið 

er í Bretlandi, er það ekki raunin á Íslandi (Strætó bs, 2018: Victoria Transport Policy 

Instititute, 2018). Viðmælendur höfðu skiptar skoðanir á hvernig fjármögnun 

almenningssamgangna ætti að vera og með hvaða hætti ríkið og sveitarfélögin ættu að koma 

að fjármögnun í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Eftirfarandi undirkafli 

kemur inn á fjármögnun á þessu sviði.  

4.5.1 Framtíðarsýn almenningssamgangna 

Þegar fyrsti viðmælandinn var spurður hvernig fjárfestingum hins opinberra til Strætós 

í framtíðinni ætti að vera háttað talaði hann um eftirfarandi:  

Það er mikilvægt að horfa til eftirspurnarinnar, eins og þegar við erum með 

ákveðna eftirspurn á ákveðnu svæði. Breytum tímatöflunni, bætum við fleiri 

strætóleiðum og eitthvað svoleiðis og sýnum að við getum brugðist við. Mér 

líður samt eins og sérstaklega með ahm... þegar þeir eru að leggja áherslu á 

ný hverfi og eitthvað svoleiðis og þú vilt stuðla að notkun strætó þarftu líklega 

að vera frekar framtíðarmiðaður og tapa einhverjum peningum með að hafa 

strætóana tóma til að byrja með þegar verið er að byggja ný hverfi.  

Honum finnst þannig mikilvægt að hverfin sem verið er að byggja bjóði upp á 

strætósamgöngur áður en þau eru fullbyggð svo að fólk eigi þess kost að nýta sér þær. Annars 

myndi fólk bara halda í vanann og nota bílinn sinn.  

Samkvæmt öðrum viðmælanda er mikilvægt að fjárfestingar frá hinu opinbera séu 

framtíðarmiðaðar, þrátt fyrir að gott sé að horfa einnig til núverandi eftirspurnar viðkomandi 

svæðis. Þriðja viðmælandanum fannst að fjárfestingar Strætós ættu að vera framtíðarmiðaðar 

vegna þess að svæði þróast hratt. 

  

Ísland er að breytast svo mikið. Viðhorf fólks er frekar frumkvöðlamiðað og 

áhættusækið, svo ég held, ég held að það myndi henta vel að vera 

framtíðarmiðaður í hugsun, miðað við hvernig samfélagið er að þróast og 

hvernig atvinnustarfsemi er að breytast, Ég meina, svo að kerfið verði ekki 

úrelt of fljótt.  
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4.6 Aðgengi almenningssamgangna 

Samkvæmt fyrri rannsóknum skiptir aðgengi oft meira máli en umferðaröryggi 

almenningssamgangna (Schofield & Thompson, 2007). Það er því mikilvægt að auðvelt sé 

að hoppa upp í næsta strætisvagn og að ekki sé mikið mál að skipta um vagna. Það eru þó 

fleiri þættir sem skipta máli eins og fram kom í viðtölunum, og vakti margt athygli 

rannsakanda. 

Fyrsti viðmælandinn ræddi m.a. um hversu þreytandi og hálf sársaukafullt það sé ef 

hann þarf að skipta um vagn, þar sem stundum gerist það að vagninn kemur ekki yfir höfuð. 

Hann segir að samkvæmt sinni upplifun standist tímataflan ekki alltaf og þá spáir hann í 

óþægindin sem fylgja því að bíða í lélegu strætóskýli í vondu veðri í langan tíma. Þá bætir 

hann við:  

 

En, ég meina ég er nógu heppinn að geta tekið mismunandi vagna held ég. 

Ég get séð að það getur verið svolítið neikvætt fyrir fólk að... Sérstaklega ef 

maður er á borgarmörkunum þar sem strætóarnir koma aðeins á hálftíma 

fresti eða á klukkutíma fresti.  

Hann talaði jafnframt um að honum fyndist að bæta ætti við fleiri strætisvögnum á 

háannatíma þar sem skólakrakkar og leikaskólakrakkar fylla oft strætóana á svipstundu. 

Annar viðmælandinn var á svipaðri skoðun og kom inn á það að fáir strætóar gengju um 

helgar og á kvöldin. Einnig gæti það tekið langan tíma að ferðast langar vegalengdir því 

það krefðist margra skiptinga á vögnum. 

Frá Hafnarfirði í miðbæ Reykjavíkur er einn strætó, en já, svo er það stundum 

að maður þarf að taka þrjá strætóa og þá væri sennilega fljótlegra að ganga. 

Þriðji viðmælandinn hefur tekið eftir því að ferðir strætisvagna eru ekki eins tíðar og í 

mörgum öðrum löndum. Henni finnst það þó vera eðlilegt miðað við íbúafjöldann og 

vegna þess hve margir keyra bíl. Ef hún myndi hanna fyrirmyndar strætókerfi þá vildi 

hún hafa fleiri möguleika eftir klukkan 23 á kvöldin, en margir starfa lengi fram eftir og 

þá eru fáir strætóar í boði. Einnig finnst henni að það ættu að vera fleiri möguleikar um 

helgar.  

4.6.1 Aðgengi appsins og tækninýjungar 

Appið hefur leitt til bætts aðgengis ýmissa upplýsinga um strætó og einfaldað greiðslu. Fyrsti 

viðmælandinn kom inn á að það væri flott skref ef það væri hægt að samþætta appið við litla 

skjái á stóru strætóstoppunum að minnsta kosti, t.d. svo maður gæti séð eftir hversu margar 

mínútur viðkomandi strætisvagn kæmi.  

Í Þýskalandi var það t.d. mjög hentugt, eins og þegar ég var að koma að 

strætóskýli, þar gat ég séð á litlum skjáum, hversu margar mínútur var í næsta 

strætó eða lest. 

Annar viðmælandinn talaði um að upplýsingaflæði appsins og vefsíðunnar hefði batnað 

verulega og væri fullnægjandi eins og staðan er núna. Notkun á appinu væri einföld.  
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Núna erum við með app í símunum okkar og maður getur einfaldlega leitað í 

ferðaskipulagi (e. trip planning) og það virkar fullkomlega. Það er fínt, þetta 

er allavega nóg fyrir mig.  

 

Þó væru ekki allar hliðar appsins jákvæðar, en takmarkað aðgengi er fyrir útlendinga að 

appinu, þar sem skilyrði er að hafa íslenskt símanúmer. Þriðji viðmælandinn var á því 

máli að appið gæfi henni ekki alltaf bestu samsetningu ferða eða væri ekki að hlaða upp 

það sem hún óskaði sér. Þekkir hún fleiri sem hafa þurft að takast á við svipaðan vanda. 

 

Það kom tími í mínu lífi, að ég var farin að neita mér um að nota strætó vegna 

þess að ég þurfti gjarnan að fara á mismunandi staði og það var ekki sú 

strætóleið sem ég þekkti. Svo ég þurfti að finna út nýjar leiðir til þess að 

komast á nýja staði. Þeir segja að þeir bjóði upp á bestu möguleikana, 

göngumöguleikarnir sem þeir bjóða upp á geta jafnframt verið svolítið 

pirrandi svo að já, ég held að það gæti verið betra... hahaha. 

Hún kemur þó inn á það að henni finnst rauntímakortið (e. livemap) gott og frekar 

nákvæmt. Þegar hún hefur verið að bíða eftir strætó og fylgjast með kortinu virkar 

það frekar vel. Hún gagnrýnir þó appið fyrir að gefa ekki möguleika út fyrir 

borgarmörkin: 

Þegar maður er að leita eftir möguleikum til að komast frá borginni og til, ég 

veit ekki, Esjunnar, eða stutt frá Esjunni, eru engir möguleikar. Vegna þess 

að það á að vera hægt að fá á appinu strætóa sem eru ekki bara innan 

borgarinnar, heldur líka strætóa sem fara út fyrir borgarmörkin, og ég veit 

ekki en ég held að þessar leiðir séu ekki fullkomlega kynntar inn í kerfið 

ennþá. 

Vegna þess að fjórði viðmælandinn var ekki kunnug appinu, ákvað ég að spyrja hana 

út í almenna upplýsingagjöf Strætós. Þá hafði hún eftirfarandi að segja:  

Mér finnst að upplýsingaflæðið gæti verið betra. Skiltin á strætóskýlunum 

gefa ekkert sérstakar upplýsingar, og maður þarf að fara á aðal 

strætóstoppistöðina til þess að fá betri hugmyndir um leiðakerfi 

höfuðborgarsvæðisins.  

4.7 Loftslagsbreytingar og 

almenningssamgöngur 

Eins og almenningur veit hafa loftslagsbreytingar verið mikið í umræðunni undanfarin ár. 

Fólk er almennt meðvitaðara um kolefnisfótspor sem samgöngur geta haft áhrif á, en þrátt 

fyrir það eru ekki allir sem haga gjörðum sínum á þann hátt sem er best fyrir jörðina. Annar 

viðmælandinn hafði sterkar skoðanir á áhrifum samgangna á loftslagsbreytingar, hvort sem 

það væru einkabílar eða almenningssamgöngur. Honum finnst vera mikil mengun í 

höfuðborginni.  
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Á lygnum degi, ef maður er í grennd við borgina, getur maður séð gult mistur 

yfir borginni og ég anda því að mér. Sérstaklega er þetta áberandi í byrjun 

og lok vetrar, þegar það er þurrt og allir eru að keyra á nagladekkjum og 

vegirnir eru að eyðileggjast sem skapar mengun. Það er bara hræðilegt.  

 

Jafnframt segir hann að fólk ætti að nota almenningssamgöngur meira vegna vaxandi 

umhverfisáhrifa jarðefnadrifinna einkabíla, eða þá að fólk ætti að keyra rafmagsnbíla í meira 

mæli. Það er að gerast, þótt hægt fari.  

Þriðji viðmælandinn er á þeirri skoðun að strætisvagnar eigi að ganga fyrir rafmagni 

en ekki díselolíu, þar sem það er mun umhverfisvænna. Að mati fjórða viðmælandans, sem 

er Brasilíumaður, hafa almenningssamgöngur skárri áhrif á umhverfið en einkabílar, og þar 

sem Ísland leggur mikla áherslu á náttúruvernd og djúp tengsl við umhverfið gefur það auga 

leið að heillavænlegra er að nota almenningssamgöngur.  

 

4.8 Tækniþróun almenningssamgangna 

Það hefur verið mikil umræða um sjálfkeyrandi bifreiðar á undanförnum árum og búist er 

við því að þær komi til með að hafa áhrif á framtíð almenningssamgangna, en margir eru á 

móti þessari þróun (Victoria Transport Policy Institute, 2018). Viðmælendur mínir höfðu 

sterkar skoðanir á sjálfkeyrandi bílum. Fyrsti viðmælandinn hélt því fram að sjálfkeyrandi 

tæki til almenningssamgangna myndu gera þær ódýrari, því að þá þyrfti ekki að borga 

ökumanni laun. Jafnframt myndi almenningur ekki geta keypt sér sjálfkeyrandi einkabíl 

vegna hás verðs, svo að almenningssamgöngufyrirtæki gætu hagnast á því. Annar 

viðmælandinn horfði líka jákvæðum augum á sjálfkeyrandi bíla. Hann segir þó að þetta gæti 

tekið tugi ára:  

Ég meina strætóarnir munu verða sjálfkeyrandi líka. Það mun örugglega taka 

einhver ár, jafnvel tuttugu, þrjátíu ár. 

 

Fjórði viðmælandinn hafði hins vegar neikvæða sýn á sjálfkeyrandi bifreiðar: 

 

Ég held að sjálfkeyrandi bílar muni valda mörgum slysum og til dagsins í dag hafa 

þeir haft í för með sér mörg vandamál, ekki eingöngu þegar það kemur að því að 

spá fyrir um aðstæður, en einnig vandamál hvað varðar sjálfstýringu, t.d. að læsa 

eigendur sína inni og taka ekki eftir skipunum. Ef þeir komast í umferðina í 

framtíðinni, munu þeir hafa slæm áhrif á almenningssamgöngur og 

heildarskipulagið.  
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að leitast við að svara hver upplifun og viðhorf erlendra 

notenda til almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu væri. Tekin voru fjögur eigindleg 

viðtöl, þrjú við erlenda íbúa höfuðborgarsvæðisins um þessar mundir, og eitt við fyrrum íbúa 

svæðisins. Öll áttu þau það sameiginlegt að hafa verið ferðamenn á Íslandi á einhverjum 

tímapunkti í sínu lífi. Lykilhugtökin sem fram komu í viðtölunum voru: Helstu kostir og 

ókostir Strætós á höfuðborgarsvæðinu, viðhorf til aðgengis almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu, umferð einkabíla á höfuðborgarsvæðinu, loftslagsbreytingar, hlutverk 

hins opinbera, verð, og að lokum tækniþróun almenningssamgangna. 

Í þessum kafla verða umræðum rannsóknarinnar gerð skil út frá eigindlega hlutanum, í 

samhengi við hinn fræðilega ramma rannsóknarinnar.  

5.1 Stefna Strætós bs 

Helsta stefna Strætós í gegnum tíðina hefur verið að auka gæði þjónustu við viðskiptavini, 

efla almenningssamgöngur, auka skilvirkni, draga úr óæskilegum áhrifum bílaumferðar á 

loftslagsbreytingar og bæta greiðslukerfið (Strætó bs, 2013; Jón Hákon Halldórsson, 2019).  

Undanfarin sjö ár hefur tilraunaverkefni Strætós stuðlað að eflingu notkunar 

almenningsvagna á höfuðborgarsvæðinu með ýmsum hætti. Meginmarkmið verkefnisins var 

tvöföldun hlutdeildar almenningsvagna miðað við alla aðra samgöngumáta, sem átti að draga 

úr þörf á kostnaðarsömum fjárfestingum í nýjum umferðarmannvirkjum ætluðum 

einkabílum (Mannvit, 2018). Til stendur að bæta samgöngukerfið enn frekar á næstu árum 

með lagningu Borgarlínunnar, kerfi hraðvagna sem ekki verða heft af bílaumferð. Þrátt fyrir 

að notendum Strætós á höfuðborgarsvæðinu hafi aukist um 22% frá árinu 2011 til 2017 er 

upplifun og viðhorf fólks á almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu afar 

fjölbreytilegt. Þrátt fyrir að fleiri noti strætisvagna en fyrir sjö árum hefur bílaumferð aukist 

umtalsvert (Mannvit, 2018).  

5.1.1 Helstu kostir og ókostir Strætós bs á höfuðborgarsvæðinu 

Viðmælendur virtust vera sammála um að stefna Strætós hefði verið uppfyllt að mörgu leyti 

í tilraunaverkefninu, sem hófst árið 2012, þrátt fyrir að suma þætti hefði verið hægt að gera 

betur (Mannvit, 2018). Þeim fannst fyrst og fremst skilvirkni almenningssamgangna til 

fyrirmyndar, og þá fannst þeim Strætó góður kostur til þess að draga úr útblæstri skaðlegra 

gróðurhúsalofttegunda frá bifreiðum. Þó tjáði einn viðmælandinn að fleiri almenningsvagnar 

mættu ganga fyrir rafmagni, fremur en díselolíu, eins og raunin er í dag. Fannst þeim gæði 

Strætós vera yfir meðallagi miðað við þau lönd sem þau hafa heimsótt, en þó ekki nálægt 

gæðum almenningssamgangna í löndum eins og Þýskalandi, Austurríki og Danmörku, sem 

dæmi.  

Samrómur var á meðal viðmælenda að helstu ókostir almenningssamgangna væri 

erfiðir greiðsluhættir. Engir posar, ekki er gefið til baka og það skilyrði að hafa íslensk 

símanúmer í appinu eru þættir sem þarf að bæta úr til þess að efla þjónustu Strætós. Ljóst er 
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að ekki er mjög hentugt að greiða þurfi með sjö peningum til þess að borga rétta upphæð í 

vagnana (470 krónur). Mikilvægt er því að innleitt verði posakerfi eða klinkvélar á helstu 

strætóstoppistöðvum til þess að bæta aðgengi, þá sérstaklega fyrir erlenda ferðamenn. Það 

er því jákvætt að verið sé að vinna að því að bæta greiðslukerfið, en samkvæmt Jóhannesi 

Rúnarssyni er áætlun um að einhverjir áfangar í innleiðingu kerfisins verði náð á fjórða 

ársfjórðingi ársins 2019 (Jón Haukur Halldórsson, 2019).  

5.2 Þægindi almenningssamgangna 

Viðmælendur höfðu sterkar skoðanir á þægindum almenningsvagna höfuðborgarsvæðisins. 

Komið var inn á að leggja þyrfti meiri fjármuni í viðhald á strætóskýlum. Engin þeirra eru 

upphituð, mörg þeirra eru úr sér gengin og á mörgum stöðum er ekki einu sinni um skýli að 

ræða, heldur einfaldlega staura með upplýsingum á, sem gerir upplifun fólks neikvæða í 

slæmu veðri. Helst voru viðmælendur sáttir við þau yfirbyggðu strætóskýli, sem eru úr gleri. 

Sumir þeirra voru þó á því, að gáfulegt væri að hita upp strætóskýlin yfir kaldasta 

vetrartímann, þar sem hins vegar einn viðmælendanna talaði um að það væri fáranleg 

hugmynd, þar sem fólk gæti klætt sig eftir veðri.  

Að öðru leyti fannst viðmælendum strætisvagnarnir frekar nýlegir, í góðu ástandi og 

snyrtilegir. Síðasti viðmælandinn hafði einungis jákvæða hluti að segja um þægindi 

almenningssamgangnanna, en hún kemur frá Brasilíu þar sem hún er vön þrengslum og 

lélegri loftkælingu. Það sem einum viðmælandanna fannst þó helst vera galli við 

strætisvagnanna sjálfa var að sætisbeltin virkuðu ekki alltaf á sérstaka svæðinu (e. special 

area).  

5.3 Bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu 

Bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu hefur verið mikið í umræðu íslenskra fjölmiðla 

undanfarin ár, m.a. vegna hugleiðinga um Borgarlínu (Viðskiptablaðið, 2018). Hvað varðar 

bílaumferðina voru viðmælendur sammála um að hún væri mjög þung miðað við lágan 

íbúafjölda. Talaði einn viðmælendanna um að þrátt fyrir að hann hefði upplifað mun verri 

bílaumferð í sínu heimalandi fyndist honum að fólk ætti að nota almenningssamgöngur í 

meira mæli hér á landi til að létta á umferð.   

Einnig voru þeir sammála um að bílamenningin á höfuðborgarsvæðinu væri 

einkennileg að mörgu leyti. Mörgum kom á óvart, hversu margir ættu einkabíla á Íslandi. 

Nokkrir þeirra sögðu að þeim þætti dýrt að reka bíl hér á landi og það virtist vera sem fólki 

fyndist erfitt að bregða út af vananum og nota almenningssamgöngur, jafnvel vegna hás 

flækjustigs. Sagði einn að það væri eins og unglingar væru háðir einkabílnum um leið og 

þau fengju ökuskírteini. Komu tveir viðmælendur með tilvalda lausn á þessu vandamáli, en 

það væri að hvetja fólk til þess að deila bíl þegar það færi til vinnu í borginni á morgnana. 

Margir eru að fara á sömu staði á hverjum degi, og jafnvel væri hægt að hanna app í þessum 

tilgangi. Einnig væri unnt að taka í notkun strætisvagna sem tækju mun færri í sæti, en það 

er óhagkvæmt að vera með stóra strætisvagna sem eru oft hálftómir. Þá væri æskilegt að 

breyta kerfi umferðarljósa hér á landi. Í stað þess að láta þau ganga fyrir tíma, væri hægt að 

hafa þetta eins og í Ástralíu þar sem skynjarar undir götunni nema umferðarþungann.  

 



29 

5.4 Hið opinbera og almenningssamgöngur 

Samkvæmt nýlegri rannsókn Victoria Transport Policy Institute (2018) í Bretlandi hefur 

eftirspurn fólks eftir almenningssamgöngum farið vaxandi. Mörg samfélög og borgir eru því 

farin að fjárfesta umtalsvert í samgönguþjónustu. Í kjölfar umræðna um fjárfestingu í 

almenningssamgöngukerfi Bretlands hafa komið upp álitamál í landinu varðandi hversu 

háum fjárhæðum ætti að eyða í fjárfestingar hágæðasamgangna. Helstu gagnrýnendur 

almenningssamgangna í Bretlandi sjá yfirleitt ekki heildarmyndina: að væru 

hágæðasamgöngur til staðar mundi notkunin aukast umtalsvert. Þeir telja að 

almenningssamgöngur séu lítið notaðar í bæjum og dreifbýli, eins og raunin er á gisnum 

svæðum höfuðborgarsvæðisins (Viðskiptablaðið, 2018). Þetta er hins vegar ekki tilfellið, þar 

sem skoðanakannanir benda til að margir myndu nota almenningssamgöngur, svo fremi að 

þær væru hentugar, þægilegar og skilvirkar.  

Eins og rannsóknin gefur til kynna er mikilvægt að horfa til framtíðar í fjárfestingum 

hins opinbera. Hlusta þarf á gagnrýnisraddir og bregðast þarf við óskum fólks áður en tekin 

er áhætta í fjárfestingum, m.a. í bæjum og þorpum þar sem fólk treystir meira á einkabílinn. 

Einn viðmælandi var á því máli að mikilvægt væri að hundsa ekki svæði þar sem eru fáir 

notendur almenningssamgangna. Þeir sem standa fyrir uppbyggingu nýrra svæða þurfa að 

geta treyst á að Strætó leggi rækt við þau svæði.  

Hvað varðar aðkomu hins opinberra að fjármögnun almenningssamgangna fannst 

þriðja viðmælandanum að opinber stuðningur við almenningssamgöngur ætti að vera 

umtalsverður til þess að halda fargjöldum í lágmarki.  

Viðmælendum fannst mikilvægt að áherslur Strætós væru annað hvort 

framtíðamiðaðar og áhættusæknar, eða þá að metið væri hvert svæði eða hverfi fyrir sig áður 

en tekin væri ákvörðun um fjárfestingar. Þó þarf líka að horfa á það raunsætt hvort fólk sé 

yfir höfuð að fara að nota almenningssamgöngur eða ekki á svæðum þar sem slíkur 

samgöngumáti er óvinsæll kostur, en viðmælendur voru þó sammála um að framtíðarsýn, 

nýsköpun og markaðssetning væru mikilvægir þættir sem gætu ýtt undir áhuga fólks að nota 

almenningssamgöngur í meira mæli.  

5.5 Aðgengi almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu 

Samkvæmt rannsókn Schofield & Thompson (2007) er skortur á rannsóknum á upplifun 

ferðamanna af almenningssamgöngum. Sýn þeirra skiptir þó miklu máli og getur 

utanaðkomandi viðhorf þeirra hjálpað til við að bæta þjónustuna við almenning. Gott 

aðgengi er oft talinn mikilvægari þáttur en umferðaröryggi samgangna samkvæmt fyrri 

rannsóknum. Hvað varðar aðgengi fannst viðmælendum mikilvægt að aukin væri tíðni ferða 

á háannatíma vegna þrengsla í vögnunum. Jafnframt mætti aðgengi að appinu og vefsíðunni 

vera betra fyrir erlenda ferðamenn, þrátt fyrir að það sé innlendum íbúum auðvelt, en ekki 

er hægt að tengja erlent símanúmer við appið. Allir voru þó sammála um að rauntímakortið 

(e. livemap) væri traustvekjandi og skilvirkt, en þar getur maður séð staðsetningu strætós í 

rauntíma. Þá var skortur á almenningssamgöngum til Keflavíkurflugvallar deilumál hjá 

viðmælendum. Það kom þeim á óvart að ekki væri mikið framboð af ríkisreknum 

almenningssamgöngum á milli flugvallarins og höfuðborgarsvæðisins og fannst þeim 

mikilvægt að úr þessu yrði bætt. Þau einkareknu rútufyrirtæki sem halda uppi ferðum á milli 
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höfuðborgarsvæðisins og flugvallarins eru töluvert dýr kostur, eða í kringum 3000 krónur 

önnur leið.  

5.6 Viðhorf til loftslagsmála og Borgarlínu 

Samkvæmt rannsókn Haider o.fl. (2007) hefur lítil áhersla verið lögð á tengsl á milli 

notkunar ferðamanna á samgöngum og útblæstri skaðlegra gróðurhúsalofttegunda. Þrátt fyrir 

litla vitneskju um þessi tengsl er vitað að samgöngur geta haft slæm áhrif á loftgæði, en það 

fer sannarlega eftir því hvers konar samgöngumáta er notast við (Haider, o.fl., 2007; Hoyer, 

2004). Talið er að til þess að draga úr losun skaðlegra gróðurhúsalofttegunda vegna 

samgangna sé mikilvægt að lágmarka þörf fyrir einkabílinn, með því að bjóða upp á 

aðlaðandi almenningssamgöngur. Sérakgreinar fyrir strætisvagna, ódýrari og tíðari ferðir, 

þægilegar hraðrútur, rafmagn í stað jarðefnaeldsneytis o.fl., eru örfá dæmi um hvernig hægt 

er að gera almenningssamgöngur að betri kosti (Haider, o.fl., 2007). Þetta er í takt við 

áherslur borgarlínunnar, sem beinir sjónum að mjög svipuðum þáttum. Eins og í rannsókn 

Haider o.fl. (2007) voru viðmælendur mínir á því að mikilvægt væri að gangast fyrir 

stórtækum framkvæmdum og fjárfestingum á vettvangi Strætós, s.s. umræða um borgarlínu 

hefur beinst að. Þannig vildu viðmælendur að boðið yrði upp á sérakgreinar fyrir 

strætisvagna, ódýrari og tíðari ferðir vagna og rafmagn í stað jarðefnaeldsneytis sem 

orkugjafa.  

Viðmælendur þessarar rannsóknar áttu það sameiginlegt að hafa verið erlendir 

ferðamenn á Íslandi um tíma. Síðar tóku þeir ákvörðun um að setjast hér að. Þeir voru 

sammála um að bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu væri mjög þung miðað við íbúafjölda, og 

fannst þeim það allt frá því að þeir komu hingað fyrst sem ferðamenn. Viðmælendur voru 

sammála um að fólk ætti að nota strætisvagna í meira mæli þar sem það væri umhverfisvænni 

ferðamáti og stuðlaði að minni útblæstri skaðlegra gróðurhúsalofttegunda en hömlulaus 

notkun einkabílsins. Töluðu þau um að fólk væri almennt meðvitað um kolefnisfótspor sem 

samgöngur gætu haft í för með sér, en þrátt fyrir það virtist vera eins og fólk liti fram hjá því 

sem væri best fyrir heildina.  

5.7 Tækniþróun almenningssamgangna 

Á undanförnum árum hefur verið áberandi umræða í fjölmiðlum um sjálfkeyrandi bifreiðar. 

Samkvæmt greinendum Victoria Transport Policy Institute (2018) munu þeir brátt draga 

mjög úr þörfinni fyrir almenningssamgöngur, þar sem þeir koma til með að stuðla að enn þá 

meiri notkun á einkabílum. Svo væri að áliti helstu iðnaðarsérfræðinga sjálfkeyrandi 

bifreiða. Samkvæmt hlutlausari greiningum annarra sérfræðinga mun þróun sjálfkeyrandi 

bíla taka mörg ár, kosta meira og heildarávinningur verða minni en mestu bjartsýnismenn 

héldu fram. Helstu hindranir yrðu breytileg veðurskilyrði og tæknileg mistök, sem gæti tekið 

marga áratugi að ráða bót á, áður en sjálfkeyrandi bílar verða taldir öryggir (Victoria 

Transport Policy Institute, 2018).  

Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda um þetta mál. Fyrsti viðmælandinn var á því 

að sjálfkeyrandi almenningsvagnar myndu ryðja sér til rúms og gera þar með samgöngur 

ódýrari, en það gæti þó tekið mörg ár. Jafnframt myndi almenningur ekki geta keypt sér 

sjálfkeyrandi einkabíl vegna kostnaðar, og það yrði almenningssamgöngum í hag. Þetta 

stangast á við sýn helstu talsmanna sjálfkeyrandi bifreiða sem héldu því fram að 
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almenningssamgöngur myndu hægt og rólega deyja út í kjölfarið á aukinni notkun 

sjálfkeyrandi einkabifreiða.  

Annar viðmælandinn var þeirrar skoðunar að þróunin gæti tekið einhver ár, en horfði 

á þetta jákvæðum augum. Hann taldi að strætóarnir yrðu sjálfkeyrandi einn daginn. Fjórði 

viðmælandinn hafði hins vegar neikvæða sýn á sjálfkeyrandi bifreiðar. Hún taldi að þeir 

myndu valda mörgum slysum, enda reynslan af þeim til dagsins í dag mörgum vanda bundin. 

Þannig taldi hún að tilkoma þeirra í umferðinni myndi hafa slæm áhrif á heildarskipulag 

samgangna.  
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6 Lokaorð 

Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu hafa þróast og breyst umtalsvert með 

tilraunaverkefninu sem hófst árið 2012 og lauk 2017. Með því hefur verið lögð áhersla á að 

bæta ímynd Strætós, m.a. með jákvæðum skilaboðum á strætisvögnunum, fjölgun ferða og 

innleiðingu appsins, sem nýst hefur mörgum (Mannvit, 2018). Tilraunaverkefnið hefur 

einnig mótað stefnu fyrirtækisins, sem felst í því að auka gæði þjónustu við viðskiptavini, 

efla almenningssamgöngur, auka skilvirkni, draga úr óæskilegum áhrifum bílaumferðar á 

loftgæði og bæta greiðslukerfið, svo að eitthvað sé nefnt (Strætó bs, 2013; Jón Hákon 

Halldórsson, 2019). Nú eru komnar fram áætlanir um borgarlínu, sem miða að því að efla 

almenningssamgöngur enn frekar (Viðskiptablaðið, 2018). Nytsamlegt er að nýta sér 

upplifun erlendra notenda til áframhaldandi þróunar, en sýn þeirra getur hjálpað til við að 

betrumbæta almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu (Schofield & Thompson, 2007). 

 Í þessari rannsókn var þannig leitast við að greina upplifun erlendra íbúa og hvert 

viðhorf þeirra væri til samgangna á höfuðborgarsvæðinu, með það að markmiði að komast 

að því hvað það væri sem þyrfti að bæta, áður en ráðist yrði í stórtækar breytingar á 

samgöngukerfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sýn þeirra sé fjölbreytt, en 

í megindráttum eru þeir sammála um að margt hafi vel tekist með tilraunaverkefninu, þó svo 

að margt mætti einnig betur fara. Viðmælendur voru sammála um að almenningssamgöngur 

höfuðborgarsvæðisins væru skilvirkar hvað varðar tíðni ferða, þó svo að fyrir komi að 

nokkuð vanti á stundvísi vagnanna. Þeim fannst almenningssamgöngur 

höfuðborgarsvæðisins stuðla að umhverfisvernd, gagnstætt því að nú ferðist margir einir í 

einkabílum, ólíkt því að í vögnunum ferðast margir saman. Það vakti þó athygli að flestir 

vagnanna ganga fyrir diesel. Það gæti verið æskilegt að stuðla að rafmagnsvæðingu 

vagnanna í náinni framtíð til þess að draga úr útblæstri. Greiðslumáti fannst þeim 

aðfinnsluverður, ekki væri hægt að greiða með korti, ekki gefið til baka og erlend símanúmer 

nýttust ekki við appið, sem gerði greiðslu sérstaklega erfiða fyrir erlenda ferðamenn (Strætó, 

e.d.). Mikilvægt er því að innleitt verði posakerfi eða klinkvélar til þess að mæta aukinni 

eftirspurn af hálfu þeirra sem vilja nýta sér almenningssamgöngur. Til stendur reyndar að 

bæta greiðslukerfið, en samkvæmt grein Jóns Hákonar Halldórssonar (2018) er áætlað að 

leggja 300 milljónir króna í það verkefni, og bæta það þannig svo um munar. Viðmælendur 

komu einnig inn á verðið, sem er að margra mati of hátt, og virðist það fara hækkandi ef 

eitthvað er. Eins og staðan er nú þarf að greiða með sjö peningum. Þetta býður upp á svindl 

og gerir greiðslu afar flókna fyrir viðskiptavini. 

 Þá þarf einnig að huga að strætóskýlunum, sem mörg hver eru úr sér gengin og þarfnast 

viðhalds eða endurnýjunar. Sum þeirra eru þó í góðu lagi, þ.e. skýlin sem eru úr gleri og 

ryðfríu efni, en annars er fjöldi stoppistöðva sem þarfnast viðhalds eða endurnýjunar að mati 

viðmælenda, eins og staurar með áfestum upplýsingum og rauðu strætóskýlin.  

Viðmælendur voru sammála um að bílaumferð á höfuðborgarsvæðinu væri mjög þung 

þrátt fyrir fáa íbúa. Þeim fannst því mikilvægt að ráðist yrði í einhvers konar umbætur á 

strætisvagnakerfinu, sbr. borgarlínu. Mörgum kom á óvart hve margir eiga einkabíla á 

Íslandi og hversu margir ferðuðust einir í þeim. Hægt væri, samkvæmt viðmælendum, að 

hvetja fólk til þess að deila bíl þegar það færi til vinnu á morgunana, nota minni strætisvagna, 

láta skynjara undir vegina til þess að breyta virkni umferðarljósa og hanna sérakgreinar fyrir 

strætisvagna. Þetta rímar við grein Hoyer (2004) að mörgu leyti. Hann bætir við, að umferð 

sem ekki telst til almenningssamgangna ýti undir neikvæð áhrif, eins og loftmengun, hávaða 
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og umferðarteppur. Mikilvægt sé því að stuðlað verði að aukinni notkun 

almenningssamgangna og að þær séu jafnframt umhverfisvænar.  

Með tilkomu Borgarlínu er gert ráð fyrir að notkun almenningssamgangna fari 

vaxandi. Samkvæmt rannsókn Victoria Transport Policy Institute (2018) eru mörg samfélög 

farin að fjárfesta í bættum almenningssamgöngum og með rannsókninni velta menn fyrir sér 

hversu háum fjárhæðum ætti að verja í fjárfestingar hágæðasamgangna. Mikilvægt er að 

horfa til framtíðar þegar metin er ráðstöfun opinbers fjár til Strætós. Taka þarf ákveðna 

áhættu á sumum svæðum í þeim tilgangi að ýta undir meiri notkun almenningsvagna, m.a. á 

svæðum þar sem einkabíllinn er algengasti ferðamátinn. Þannig voru viðmælendur þeirra 

skoðunar að mikilvægt væri að hundsa ekki svæði þar sem fáir nota almenningssamgöngur 

um þessar mundir, eins og raunin er t.d. í Mosfellsbæ og á  Seltjarnarnesi (Viðskiptablaðið, 

2018). Almenningur þarf að geta treyst því að fjárfestingum af hálfu hins opinbera til Strætós 

sé varið til uppbyggingar samgönguþjónustu á þessum svæðum.  

Þar sem skortur er á rannsóknum á upplifun ferðamanna af almenningssamgöngum er 

orðið tímabært að kanna þau mál eins og hér er leitast við að gera. Utanaðkomandi sýn getur 

hjálpað til við að bæta þjónustuna við almenning, hvort sem það eru ferðamenn eða 

innfæddir (Schofield & Thompson, 2007). Samkvæmt rannsókn Schofield & Thompson 

(2007) skiptir aðgengi samgangna ferðamenn miklu máli, og því er mikilvægt að Strætó efli 

almenningssamgöngur enn frekar, t.d. með lagningu borgarlínunnar, sem myndi hafa mörg 

jákvæð áhrif í för með sér fyrir samfélagið.  

Mikilvægt er að appið, sem og vefsíða Strætós, verði gert aðgengilegra fyrir erlenda 

ferðamenn, en ekki er hægt að tengja erlend símanúmer við appið, eins og áður segir. 

Viðmælendur voru þó sammála um að rauntímakortið (e. livemap) væri traustvekjandi og 

skilvirkt, en þar er hægt að sjá staðsetningu vagnanna í rauntíma. Þá voru skiptar skoðanir 

meðal viðmælenda á almenningssamgöngum til flugvallarins. Þótti sumum þeirra mikilvægt 

að samgöngur á milli flugvallarins og höfuðborgarinnar yrðu gerðar aðgengilegri og ódýrari, 

en um þessar mundir kostar u.þ.b. 3000 krónur að ferðast þarna á milli ef ferðast er með 

einkareknu rútufyrirtæki. 

En hver er framtíð almenningssamgangna? Mun tækniþróun verða til þess að þær 

þróist með öðrum hætti en við þekkjum í dag? Á undanförnum árum hefur verið áberandi 

umræða í fjölmiðlum vestanhafs um sjálfkeyrandi bifreiðar. Helstu greinendur rannsóknar 

Victoria Transport Policy Institute (2018) telja að sjálfkeyrandi bifreiðar muni útrýma 

þörfinni fyrir almenningssamgöngur, og þar með stuðla að meiri notkun á einkabílum. Aðrir 

mótmæla þessari sýn og telja að þróun sjálfkeyrandi bíla muni taka mörg ár, kosta meira og 

að af þeim verði minni heildarávinningur en mestu bjartsýnismenn halda fram (Truett, 2016). 

Skoðanir viðmæleneda voru skiptar á þessu málefni. Fyrsti viðmælandinn taldi að 

sjálfkeyrandi almenningsvagnar muni fljótlega verða áberandi í samfélaginu og gera 

samgöngur að ódýrari kosti, þar sem þá væri ekki þörf á bílstjórum. Almenningur myndi 

jafnframt ekki hafa efni á sjálfkeyrandi einkabílum vegna kostnaðar. Annar viðmælandinn 

var þeirrar skoðunar að þróunin gæti tekið nokkur ár, en sá fjórði hafði neikvæða sýn á 

sjálfkeyrandi bifreiðar, þar sem þær hafa nú þegar valdið mörgum slysum og óhöppum. 

Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar komi til með að nýtast 

samgönguyfirvöldum áður en ráðist verður í breytingar á strætisvagnakerfinu með 

borgarlínunni. Þá er mikilvægt að almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu verði 

aðgengilegri fyrir erlenda ferðamenn en þær eru í dag, þar sem ljóst er að margt má bæta til 

að auðvelda aðgengi þeirra að samgöngukerfinu. Frekari rannsókna er þörf, en hægt væri 

t.a.m. að kanna viðhorf Íslendinga frekar til borgarlínunnar, þar sem mikilvægt er að vita 

hvort almenningur í landinu sé hlynntur því að skattpeningum þjóðarinnar verði varið til svo 

kostnaðarsams verkefnis. Einnig væri áhugavert að kanna viðhorf Íslendinga til 
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almenningssamgangna eins og þær eru um þessar mundir, svo að ljósara yrði hvaða áherslum 

fyrirtækið ætti að beita sér fyrir, áður en lokaákvörðun verður tekin um Borgarlínu.  
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Viðauki: Viðtalsrammi (á ensku) 

Viðtalsrammi (á ensku) sem hafður var í öllum viðtölunum. 

OPINION OF PUBLIC TRANSPORTATION IN ICELAND IN GENERAL 

1. What do you think of bus transportation in general in the capital area of Iceland? 

2. Do you see any benefits of public transport in Iceland that driving does not include? 

3. What do you consider as public transportation? 

 

CAR TRAFFIC AND CLIMATE CHANGE 

1. What do you think of the car traffic in the capital area of Iceland? 

2. How do traffic jams have an impact on you choosing bus over car? 

3. Do you take climate change in account when you travel from place to place and 

how do you do it? 

 

COMFORT 

1. How do you evaluate comfort of the public transportation of the metropolitan area 

of Reykjavik? 

 

QUALITY OF THE INFRASTRUCTURE 

1. What do you think of the information sources in the capital area? 

2. What do you think of the price? 

3. What do you think of the application? 

4. What is your opinion of them not giving change nor accepting cards? 

5. How do you rate the comfort? 

6. Do you think it is accessible? 

7. Do you think it is accessible for the disabled? 

8. What do you think of the bus stops? 

9. What do you think about the quality compared to other countries you have visited? 

10. Do you think self-driving vehicles will have an impact on public transportation in 

the future? 

 

USAGE OF PUBLIC TRANSPORTATION IN ICELAND 

1. Did the length of your stay as a tourist have an impact on you using buses? 

2. What did you spend a long time average per day in public transportation when you 

were a tourist here? 

3. How much time do you spend per day using public transportation? 
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4. Does the purpose of your trip have an impact of your decision to use public 

transportation as a means of transport? 

 

 

BUS EXPERIENCE 

1. What is an ideal bus experience in your mind? 

2. What do you find the most important aspects of your bus experiences? 

3. Are there any aspects of the bus experience you find uncomfortable? 

4. Does any aspect of your bus experiences have a negative psychological affect on 

your experience? 

 

QUALITY IN GENERAL 

1. What is your opinion of the quality of public transportation in the capital area of 

Iceland? 

2. What are the main pros about public transportation in Iceland? 

3. What about cons? 

 

STATE INTERVENTION 

1. Do you think bus transportation should be invested from the state and if yes why? 

2. Do you think investments should be in line with current transportation demand, 

possible future demand or should the cost be examined carefully according to 

upcoming transportation projects? 

 

STEREOTYPES 

1. Do you have any stereotype in mind of people who uses public transportatio 


