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Inngangur 

Í þessu verkefni er gerð greining á stöðu 
Reykjavíkursvæðisins varðandi deili- og 
snjallsamgöngur. Ör tækniþróun hefur átt sér 
stað undanfarin misseri. Líkt og á mörgum 
sviðum hefur orðið mikil þróun í samgöngum, 
hvernig fólk ferðast. Ýmsar deiliþjónustur hafa 
litið dagsins ljós s.s. farveitur, deilihjól og 
deilibílar. Breytt hegðunarmunstur er að sjá 
meðal yngri kynslóða, þar sem margir kjósa að 
ferðast á ýmsan máta en með þægindin í 
fyrirrúmi. Því hafa til að mynda deiliþjónustur á 
borð við Uber, Lyft, Crabi og MoBike notið 
gríðarlegra vinsælda víðsvegar um heim. 
Deiliþjónustur eru oft ætlaðar fyrir stuttar 
ferðir til og frá t.a.m. stoppistöðvum (e. First 
and last mile) sem geta gjarnan reynst erfiðar 
og/eða flóknar. Mikil barátta er um markaðinn 
í dag og eru bílaframleiðendur engin 
undantekning. 

Verkefnið felst í að greina möguleika á að 
samþætta mismunandi samgöngumátum líkt 
og er að eiga sér stað erlendis, sem þekkist sem 
Mobility as a Service (MaaS) eða deili- og 
snjallsamgöngur. Deili- og snjallsamgöngur 
innihalda mismunandi samgöngumáta sem 
hægt er að nýta sér í einni ferð, frá upphafs- að 
áfangastað og brúa bilið til og frá 
stoppistöðvum.  

Moovit er einn af leiðendum sem veitir 
upplýsingar í rauntíma fyrir 
almenningssamgöngur, er nú komið til Íslands. 
Í forritinu er að finna leiðir Strætó Bs. um land 
allt og eru fleiri þjónustur s.s. deilibílar, 
deilihjól væntanleg þar inni. Erlendis hafa verið 
gerðar tilraunir með innleiðingu á deili- og 

snjallsamgöngum með góðum árangri og þá er 
stuðst við forrit líkt og Moovit. Notendum 
hefur fjölgað töluvert undanfarin ár eða með 
yfir 170 milljónir notendur í dag og er fremst í 
flokki forrita fyrir almenningssamgöngur 
(Moovit, 2018).  

Tilraun var gerð í Dundee sem stóð yfir í 6 
mánuði með samþættingu á fararmátum og 
voru neytendur heilt yfir ánægðir með þær 
upplýsingar sem fengust í gegnum forrit á 
vegum NaviGoGo. Jók þetta enn fremur notkun 
á almenningssamgöngum og framboði á 
ýmsum fararmátum. Niðurstöður sýndu fram á 
að notendur höfðu í mörgum tilfellum ekki 
hugmynd um að hægt væri að nýta vissa 
fararmáta t.a.m. deilihjól (Innovate UK, 2018).  

Framtíðarsýn Reykjavíkurborgar er að vera 
meðal þeirra fremstu varðandi snjallborgir og 
eru snjallsamgöngur engin undantekning. 
Ísland hefur að geyma góðar auðlindir og 
sækjast margir erlendir fjárfestar eftir að vera 
með gagnaver á Íslandi. Ísland getur því orðið 
framarlega varðandi snjallborgir með 
hagkvæmri nýtingu á auðlindum, með þarfir 
fólksins í fyrirrúmi. En Reykjavík getur virkað 
sem ein stór tölva þar sem gögn safnast fyrir á 
einum stað og því hægt að greina betur 
umferðaflæði sem getur skilað sér í aukinni 
hagræðingu. En í dag getur reynst erfitt að 
nálgast gögn um borgina, en gögnin þurfa að 
vera aðgengileg líkt og er í Finnlandi.  
 
Skýrslan er unnin af Hrönn K. Sch. 
Hallgrímsdóttur samgönguverkfræðingi M.Sc. 
og MBA hjá Mannviti.  
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Núverandi staða í Reykjavík 

Samgöngunotkun í Reykjavík 

Þegar litið er á núverandi stöðu í Reykjavík, er 
borgin með þeim hæstu varðandi fjölda ferða 
sem farnar eru á bíl. Aðeins í einni borg innan 
Evrópusambandsins (ESB), Lefkosia á Kýpur, er 
hlutfallið hærra. Hlutfall fararmáta innan 
Reykjavíkur skiptist á eftirfarandi hátt 
(Reykjavík, 2018); 
 

• 73% á bíl 

• 4% í strætó 

• 16% gangandi 

• 7% hjólandi  
 
Stór hluti ferða er með einkabíl eða um 73% á 
hverjum degi, þar sem auðveldara virðist vera 
að nota einkabíl en annan fararmáta. Þetta er 
vandamál sem Reykjavík er að eiga við í dag. 
Einkabílinn er þægilegri í notkun þar sem  hann 
kemur þér  nánast frá hurð til hurðar og 
ferðatíminn styttri. Með því að nýta 
almenningssamgöngur þá bætist við tími, við 
bið á stoppistöðum, skiptistopp, auk ferðatíma 
til og frá stoppistöðum. Þó ferðatími með 
strætó  geti verið ámóta og með bíll þá bæta 
þessar auka mínútur töluvert við ferðatímann. 
Með því að minnka muninn og efla 
almenningssamgöngur enn frekar með tíðari 
ferðum og greiðari leiðum til og frá 
stoppistöðvum, þá geta almenningssamgöngur 
orðið samkeppnishæfari á kostnað einkabíls.  

Áætlað er að íbúum höfuðborgarsvæðsins 
muni fjölga um 70 þúsund til ársins 2040 miðað 
við núverandi fjölda (Mannvit, 2014). Í 
Reykjavík er fyrirhugað að þétta byggðina enn 
frekar, en þéttasta svæðið í dag er gamli 
Vesturbærinn (Hagar og Melar) og miðsvæðis í 
Reykjavík. Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin stóðu fyrir 
ferðavenjukönnun árið 2017 og kom í ljós að 
um 40% þátttakenda finnst of tímafrekt að 

ferðast með almenningssamgöngum og 
fjórðungi finnst leiðakerfið ófullægjanlegt. Við 
nánari rýni á niðurstöðum, þá hækkar hlutfall 
þeirra sem tóku þátt í könnuninni sem finnst of 
tímafrekt að ferðast með strætó eftir því sem  
farið er lengra út fyrir miðborgina í átt að 
útjöðrum borgarinnar. Þéttastu svæði 
borgarinnar; Miðbærinn og Tún (57%), Hagar 
og Melar ásamt Nesinu (58%) eru með minnsta 
hlutfallið sem nota sjaldan eða aldrei strætó 
samanborið við önnur svæði í Reykjavík; 
Árbær, Hlíðar og Fossvogur með 65%. 
Niðurstöður ýta undir þá ályktun að því þéttari 
sem byggð er því hærri nýting á 
almenningssamgöngum (Gallup, 2017). 

Í stærri borgum Evrópu er íbúaþéttleiki víða 
mun meiri en í Reykjavík, sem gerir fólki 
auðveldara fyrir að ganga eða hjóla til og frá 
vinnu. Sem dæmi þá tekur það 25 mínútur 
lengur að ferðast innan San Francisco og 55 
mínútur lengur í Los Angeles samanborið við 
nokkrar Evrópuborgir, eins og t.d. París og 
Berlín, sem eru nær 2,5 sinnum þéttbyggðari 
en margar borgir í Bandaríkjunum. Því má ætla 
að það sama eigi við um Reykjavík að því 
þéttari sem borgin er því auðveldara verður 
fyrir borgarbúa að hjóla og ganga til og frá 
vinnu (Asel, 2018). 

Þegar litið er til þróunar á ferðatíma, þá hefur 
tíminn aukist síðastliðinn 2 ár og eru fleiri 
farþegar að ferðast í 30 mínútur eða meira í 
einkabílum. Samkvæmt könnun 
Samgöngustofu,  sem nær til ársins 2006, má 
sjá að ferðatíminn náði hæstu hæðum árið 
2017. 68% ökumanna verja 30 mínútum eða 
meiri tíma í umferðinni dag hvern. Er þetta 
hæsta hlutfall síðan 2008 (mynd 1) en 
niðurstöður ná ekki lengra (Samgöngustofa, 
2017).
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Þó ferðatíminn sveiflist milli ára, þá gefur þetta 
vísbendingar um að ferðatími í einkabíl  sé 
almennt að aukast . Miðað við þróunina má 
gera ráð fyrir sveiflum en á einhverjum 
tímapunkti geti hlutfall farþeg sem þurfa að 
ferðast í 30 mínútur eða meir nálgast 70%.  
Mynd 2 sýnir þróun á ferðatíma sem er 30 
mínútur eða lengri yfir 13 ára tímabil, frá 2006 
til 2018.  

 Markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-
2030 er að lækka hlutfall bílferða úr 73% í 58% 
árið 2040, á móti hækki hlutfall almennings-
samgangna úr 4% í að minnsta kosti 12%  
(Reykjavíkurborg, Reykjavík, 2014). Einnig að 

hlutfall hjólandi og gangandi hækki samanlagt 
úr 23% í 30%. Óljóst er þó hvað flokkast sem 
almenningssamgöngur, t.a.m. eru deili-
þjónustur víðsvegar erlendis flokkað sem 
almenningssamgöngur og gæti því tilheyrt 
aukningunni úr 4% í 12% ferða farnar með 
almenningssamgöngum dag hvern. 

Samgöngunotkun í Evrópu 

Í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir er Ísland, 
ívið meira háð einkabílnum eða að meðaltali 
31% meira en flestar þjóðir (sjá mynd 3). Hvað 
varðar notkun á almenningssamgöngum, þá 
nýtum við þær að meðaltali 25% minna en 

60%

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

FERÐATÍMI EINKABÍLS 30 MÍNÚTUR EÐA 
LENGUR Ferðatími Poly. (Ferðatími)

Mynd 1 - Hversu miklum tíma telur þú þig sem ökumann verja við akstur að meðaltali á dag í umferðinni? 
(Samgöngustofa, 2017). 

Mynd 2 - Ferðatími í einkabíl 30 mínútur eða lengur 2007-2018. 
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aðrar Evrópuþjóðir. Ísland stendur sig einna 
best varðandi hjólreiðar til vinnu og er þar 
nálægt meðaltali en gengur ívið minna til og frá 
vinnu eða um 7% minna að meðaltali en íbúar 
ESB landa. Kaupmannahöfn sem er með hæsta 
hlutfall íbúa sem hjólartil vinnu er þó með 
lægra hlutfall gangandi en Reykjavik (Eurostat, 
2017). 

Þéttbýli  

Margar borgir hafa sett sér þá stefnu að draga 
úr losun gróðurhúsalofttegunda frá sam-
göngum eftir Parísarsáttmálann árið 2016, þar 
sem markmið er að hækkun hitastigs jarðar 
verði minni en 2 °C miðað við meðalhitastig við 
upphaf iðnbyltingarinnar, en þó stefnt að 
hækkunin verði  undir 1,5 °C.  Ísland setur 
stefnuna á 40% minni losun miðað við árið 
1990. Stefna flestra landa er meðal annars að 
auka rafvæðingu í borgum á næstkomandi 
árum til að sporna að enn frekari losun frá 
bifreiðum. Strætó tók t.a.m. nýverið á móti 9 
strætisvögnum sem munu ganga fyrir á 
rafmagni. 

Gert er ráð fyrir að í framtíðinni muni yfir 60% 

jarðarbúa búa í þéttbýli (mynd 4) og þarf því að 

huga að losun gróðurhúsalofttegunda frá 

samgöngum (Goodall, Fishman, Bornstein, & 

Bonthron, 2017). Víðsvegar er verið að bjóða 

upp á ýmsar deiliþjónustur til að ná tilsettum 

markmiðum, meðal annars vistvænni en það 

sem áður þekktist, s.s. rafmagns deilihjól og 

samnýtingu á ferðum til að fækka bílferðum.  

Snjallsamgöngur 

Borgir eru að reyna að finna betri og nýrri leiða 
til að ferðast á milli staða, það er snjallari leiða 
með það markmið að minnka losun 
gróðurhúsategunda. Nýir fararmátar eru að líta 
dagsins ljós sem og nýjar leiðir, til að mynda 
deilir fólk í meiri mæli bílum en áður fyrr, 
samnýtir. Sjá menn fyrir sér samþættingu á 
mismunandi samgöngumátum sem vænlegan 
kost. Þá eru nýttir fararmátar á borð við hjól, 
hlaupahjól og fleira, til að auðvelda fyrstu og 
síðustu míluna (e. First and last mile) að 
almenningssamgöngum s.s. strætó, lest, metro 
til að komast á sem skemmstum tíma milli 
staða á vistvænni máta en einn í bíl. Fjallað 
verður nánar hér að neðan um þá helstu 
fararmáta sem í boði eru í dag og 
deiliþjónustur.   
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Deiliþjónustur 

Ýmsar deiliþjónustur hafa verið stofnaðar 
hérlendis, s.s. Caritas þar sem hægt er að leigja 
bíl af öðrum, Samferða þar sem hægt er að 
samnýta ferðir og Zip car þar sem þú getur leigt 
bíl til skemmri tíma eða yfir daginn. Einnig er að 
finna deilihjól frá Donkey Republic og 
deilihlaupahjól frá Hopp bike, Zolo Iceland, Oss 
og Wind.   

Zip car  

Zip car tilheyrir bílaleigunni Avis og eru með 8 
afgreiðslustöðvar víðsvegar um 
Reykjavíkurborg, en stefnan er sett á fleiri í 
framtíðinni. Með Zip car, er hægt að leigja bíl 
gegn meðlimagjaldi (mánaðargjald) hvenær 
sem er á þessum 8 stöðvum og greitt er fyrir 
hvern nýttan klukkutíma. Þegar leigður er Zip 
car bíll, þá þarf að skila bílnum á sömu stöð og 
hann var tekinn á leigu. Getur 
þetta hentað í sumum tilvikum og 
öðrum ekki, t.a.m. ef nýta á zip car 
til að auðvelda notkun á 
almenningssamgöngum til og frá 
stoppistöðvum þá er ekki hægt að 
leigja bíl og skilja eftir við næstu 
stoppistöð.  

Í lok árs 2017 hófu Zip car og 
Strætó samstarf um þjónustu fyrir 
nemendur, þar sem hægt er að 
nýta sér báða fararmáta með 
gefnum afslætti. Hefur samstarfið 
aukið notkun á báðum 
fararmátum og er stefna að halda 
því áfram (Sigurjónsson, 2018). 

Niðurstöður sýna að mest nýttu 
afgreiðslustöðvar Zip car eru í nágrenni við 
Háskóla Íslands, þ.e. stúdentagarðana, 
Landspítalann og á Grensásvegi.  

Kostir sem eru í boði hjá Zip car erlendis er að  
hægt er að velja stærð bíla ef um lengri ferðir 
er að ræða með fleiri farþegum eða ef  ferja 
þarf stóra hluti. 

Donkey Republic  

Donkey Republic hjólin hafa verið starfrækt 
síðan 2015 þegar fyrstu deilihjólin voru sett 
upp í Kaupmannahöfn. Síðan þá hafa þau 
breiðst út til 70 borga í 15 löndum, 14 í Evrópu 
ásamt Bandaríkjunum. Donkey deilihjólin hafa 
nú verið í boði í Reykjavík á 40 stöðum síðan 
10. september 2019 (sjá mynd 5). Viðtökurnar 
hafa verið góðar fyrsta mánuðinn. Vinsælustu 
staðirnir eru Klambratún og Hallgrímskirkja 
með yfir 60 upphafsferðir þaðan fyrsta 

Mynd 4 - Áætlað hlutfall íbúa í þéttbýli á heimsvísu árið 2050. 

Mynd 5 - 40 stöðvar með Donkey Republic deilihjólum í Reykjavík. 
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mánuðinn. Hjólin eru með sérstakar stöðvar (e. 
Station-based), sjá umfjöllun um sérstakar 
stöðvar í kafla 3.5.4. Deilihjól með og án 
hjólastöðva. 

Hopp hlaupahjól 

Hopp deilihlaupahjólin fóru af stað í Reykjavík 
þann 27. september 2019 og hefur 60 
rafmagnshlaupahjólum verið dreift yfir 
takmarkað svæði í miðborginni til að byrja með 
(sjá mynd 6).  Stefnt er á að koma fyrir fleiri 
hlaupahjólum á næsta ári. Hlaupahjólin eru af 
annarri kynslóð með háþróað bremsukerfi til 
að tryggja öryggi notenda. Dekkin eru breiðari 
en fyrstu kynslóðar hlaupahjólin og með 
dempara að framan, sem gerir það að verkum 

að ferðin er mýkri. Erlendis hefur mikið verið 
rætt um fyrstu kynslóðar hlaupahjólin, bæði 
vegna endingargetu og öryggis. Með annarri 
kynslóð hlaupahjóla er endingargetan meiri 
sem og drægnin og eru þar af leiðandi 
umhverfisvænni. Samkvæmt framkvæmda-
stjóra Hopp bike á Íslandi, er nýtingin 30% 
minni á slæmum rigningardögum en fram að 
þessu hefur verið nánast full nýting á 
hlaupahjólunum á hverjum degi (Þorsteinsson, 
2019). Hlaupahjólin má skila eftir hvar sem 
innan ákveðinna marka eins og mynd 6 sýnir, 
það er frjálst flæði (e.free-floating). Fjallað er 

nánar um frjálst flæði í kafla 3.5.4. Deilihjól 
með og án hjólastöðva.   

Zolo, Oss og Wind 

Frá fyrstu útgáfu þessarar skýrslu hafa fleiri 
fyrirtæki með deilihlaupahjól komið inn á 
íslenskan markað, þ.e. Zolo Iceland, Oss og 

Wind. Deili rafmagnshlaupahjólin eru orðin í 
kringum 1000 talsins víðs vegar um borgina og 
í nágrenninu.  Fyrirtækin eru að njóta mikilla 
vinsælda fyrir stuttar ferðir. Oss bíður einnig 
upp á deilihjól með körfum.  

Hjólalausnir 

Hjólalausnir er nýtt fyrirtæki með hjólastöðvar 
þar sem hægt er að læsa hjólum sínum gegn 
gjaldi. Áformað er að 4 stöðvum verði komið í 
nánustu framtíð með samtals 40 stæðum fyrir 
hjól, þar af 6 stæði fyrir rafmagnshjól. Stöðvar 
fyrir 10 hjólastæði verður að finna í Tjarnargötu 
við Ráðhúsið og hjá skrifstofum Reykjavíkur-
borgar við Höfðatorg, þar sem einnig verða 
stæði með deilihjólum fyrir starfsmenn. 
Hjólalausnir verða einnig með hjólastæði við 
Kringluna. Framtíðar staðsetningar eru Mjódd, 
Egilshöll, Smáralind og fleiri stöðum þar sem 
verslanir og þjónusta eru í boði.  

Mynd 8 - Dæmi um stæði frá Hjólalausnum 

Mynd 7 - Deili rafmagnshlaupahjól frá Wind, Zolo 
Iceland og Oss. 

Mynd 6 - Svæði þar sem Hopp hlaupahjólin er að 
finna. 
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Hjólalausnir eru góð viðbót fyrir 
almenningssamgöngukerfið. Fjallað verður hér 
á eftir um deili- og snjallsamgöngur erlendis, 
bæði deilihjól með og án stæða. En stæðin 
munu auka valkost innan samgangna þar sem 
fólki gefst kostur á að læsa hjólum sínum og 
tryggir það öruggi hjólaeigenda. Samkvæmt 
talsmanni frá Hjólalausnum er hættan á að 
hjóli verði stolið að hamla fólki að nýta 
hjólreiðar sem samgönguvalkost. Hugsanlega 
verður hægt að nýta deilihjól í stæðunum en 
fjallað verður nánar um það síðar undir lausnir 
og tækifæri.  

Stígakerfi Reykjavíkur 

 Áætlað var árið 2010 að vegalengd hjólastíga í 

Reykjavík yrði fimmfölduð í 50 km árið 2015 og 

orðin tíföld árið 2020 eða 100 km. Í sömu 

skýrslu kemur fram að árið 2010 voru 

göngustígar 672 km í Reykjavík (Baldursson, 

2010). Mynd 9 sýnir lykil hjólaleiðir á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Samkvæmt ferðavenjum íbúa Reykjavíkur er 
heildafjöldi hjólaferða 7%  og 23% fyrir bæði 
hjólandi og gangandi (Reykjavík, 2018). 
Markmið borgarinnar er að ná 30% hlutfalli 
ferða gangandi eða hjólandi, þar af a.m.k. 8% 
hjólandi árið 2030.   

Niðurstöður ferðavenjukannana  sem gerðar 
voru árin 2002, 2011, 2014 og 2017 sýna að 
hjólreiðar hafi hækkað hlutfallslega mest eða 
úr 0,3% árið 2002 í 7% árið 2018. Notkun á 
almenningssamgöngum hefur staðið í stað eða 
4% og fótgangandi vegafarendum hefur 
fækkað (Ferðavenjur á höfuðborgarsvæðinu, 
2012). 

Samkvæmt rannsókn frá Kaupmannahöfn 
aukast hjólreiðar um 10-20% í hvert sinn sem 
hjólastígur er byggður og bílum fækkar um 9-
10% í grennd við stíginn. Heildarlengd 
hjólastíga í Kaupmannahöfn árið 2014 var 
543,5 km þar með talið 38,5 fyrir hraðbrauta 
hjólastíg (d. Supercykelsti). Miðað við 
uppbyggingu síðustu ára, má gera ráð fyrir að 
heildarlengd hjólastíga í Kaupmannahöfn sé 
komin yfir 600 km (Kabell, 2014).  

Þróun í samgöngum yngri 
kynslóða 

Talið er að hlutfall 17 
ára ungmenna sem 
taka bílpróf og eiga 
bíl muni lækka í 
framtíðinni. Sú þróun 
er þegar farin að 
sjást hérlendis, en sl. 
30 ár hefur hlutfall 
17 ára ungmenna 
sem taka bílpróf 
lækkað hægt og 
rólega úr 87% árið 
1990 niður í 72% árið 

2017 
(Samgöngustofa, 

2018). Ef þróunin 
heldur áfram með 
þessum hætti má 
gera ráð fyrir að 
hlutfallið árið 2018 

verði líkt og í fyrra eða rúmlega 72%, en geti 
farið niður í að rúmlega helmingurinn taki próf 
árið 2035. Mynd 10 sýnir þróun hlutfalls 17 ára 
ungmenna sem taka bílpróf frá 1990 til ársins 
2035. Sjá má í Viðauka A mismun milli árganga. 
Gögn fengin frá Samgöngustofu þann 24. apríl 
2018.    

Mynd 9 - Lykilhjólaleiðir á höfuðborgarsvæðinu. 
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Kjarni Reykjavíkur 

Kjarni Reykjavíkur, það er miðsvæðið í 
Reykjavík, inniheldur flesta íbúa (þéttustu 
svæðin Melar og Hagar) og helstu 
stofnanir/fyrirtæki landsins, sem dæmi Háskóli 
Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Ráðhúsið, ýmis 
ráðuneyti og Landsspítalinn. 

Frá fyrsta fjórðungi 2018 eru skráðir 196.000 
starfandi á Íslandi eða 78,3% íbúa (Hagstofa 
Íslands, 2018). Það er því mikill fjöldi fólks sem  

 

ferðast til og frá miðsvæði Reykjavíkur á degi 
hverjum, og það hefur áhrif á umferðarflæði í 
borginni. Tvær samgöngumiðstöðvar, BSÍ og 
Hlemmur, sem er að finna miðsvæðis, geta 
nýst vel fyrir framtíðarsamgöngur, s.s. deili- og 
snjallsamgöngur sem fjallað verður um síðar í 
kafla 3.3 Deili- og snjallsamgöngur. Báðar 
miðstöðvarnar eru í nálægð við helstu 
stofnanir og fyrirtæki.  
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Þróun erlendis í samgöngum 

Eftir að samkomulag með Parísarsáttmálann 
leit dagsins ljós, þá hafa aðildarlönd verið að 
skoða hvernig hægt er að minnka losun frá t.d. 
samgöngum, sem er stór hluti af losun 
gróðurhúsalofttegunda í dag. Þróunin erlendis 
er að flest lönd eru að skoða innleiðingu á 
samspili mismunandi fararmáta, með áherslu á 
sjálfbæra fararmáta til að ná markmiðum 
Parísarsáttmálans.  

Snjallsamgöngur erlendis 

Erlendis er fjallað um að deilihagkerfi (e. 
Shared economy) muni eiga stóran þátt í þróun 
samgangna í framtíðinni. Með því að deila 
bílum (e. Carsharing / rides-haring) þá væri 
hægt að fækka í bílaflotum á götum borga og 
draga úr flöskuhálsum (Steyn, 2018).  
 
Finnar standa framarlega varðandi 
snjallsamgöngur. Þeir innleiddu deili- og 
snjallsamgöngur, þ.e. samþættingu á 
mismunandi samgöngumátum (e. MaaS) árið 
2016 og sýndu niðurstöður strax jákvæða 
þróun í Helsinki eða um 25% aukningu á 
ferðum með almenningssamgöngum 
(RODRÍGUEZ, 2017). Minni borgir annars 
staðar í Evrópu eru einnig að setja upp deili- og 
snjallsamgöngur. Í Dundee í Skotlandi er meðal 
annars tilraunastarfsemi í gangi með ungmenni 
á skólaaldri, vinnandi fólk sem og atvinnulausa.  

Innstreymi í Reykjavíkurborg til vinnu, ásamt 
flæði íbúa miðsvæðis, leiðir til þess 
umferðaöngþveitis sem oft verður í Reykjavík í 
dag. Umferðartafir leiða til sóunar á tíma sem 
og aukins efnahags- og umhverfiskostnaðar 
(jafnt einstaklinga sem fyrirtækja). Til að hvetja 
starfsmenn til að nota almenningssamgöngur 
hafa nokkrar borgir; Milano, Valletta, 
Stokkhólmur og Mið-London, gert tilraunir til 
að minnka umferðina með tollgjöldum inn í 
borgir og / eða takmarkanir á umferð 
mengandi ökutækja. Er þetta fyrst og fremst 
hugsað til að minnka bílaumferð á 
háannartíma. Með aðgerðum sem þessum 
stefna stjórnmálamenn að draga úr losun 
góðurhúsalofttegunda, rýma frekar fyrir 
almenningssamgöngum og auka enn frekar 

skilvirkni þeirra, þar sem losnar um pláss á 
götum, sem og hvetja til vistvænna samgangna 
með auknu öryggi hjólandi og gangandi 
(Eurostat, 2017).  

Hlutfall samgöngumáta inn 
Evrópu (ESB) 

Eurostat skoðaði 31 borg víðsvegar um Evrópu 
árið 2015, Ísland meðtalin. Rannsóknin gekk út 
á að kanna hvernig fólk ferðast í vinnu. Tvær 
borgir skara frammúr varðandi hlutfall bílferða 
samanborið við aðrar borgir innan Evrópu. Þær 
eru Lefkosia (Norður Nicosia) á Kýpur og 
Reykjavík. Lefkosia er með rúmlega 85 þúsund 
íbúa og Reykjavik rúmlega 126 þúsund íbúa. 
Íbúaþéttleikinn er meiri í Lefkosia eða um 660 
íbúar á hvern ferkílómetra (Eurostat, 2017) og 
Reykjavík er með um 600 íbúa á hvern 
ferkílómetra. Miðað við áætlaða 13,5% 
aukningu íbúa Reykjavíkur til ársins 2030 og að 
þeir verði þá orðnir rúmlega 143 þúsund, þá 
gæti þéttleikinn orðið rúmlega 680 íbúar á 
hvern ferkílómetra (Hjaltason, 2014).   
  
Viðmælendur voru spurðir af Eurostat hvaða 
samgöngumáta þeir nota til að ferðast og var 
hægt að merkja við fleiri en einn valmöguleika 
(Eurostat, 2017) (Sjá mynd 11). 

 
Miðað við þann vöxt sem er að eiga sér stað á 
heimsvísu, þar sem deilibílar eru að njóta 
mikilla vinsælda og hafa vaxið gríðarlega mikið 
(14falt frá 2006-2014) sérstaklega síðastliðin 2 
ár, má  áætla enn frekari vöxt. Er það einungis 
jákvæð þróun í að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda. Samkvæmt rannsókn 
frá Berkley háskóla er áætlað að einn deilibíll 
geti komið í stað 7-11 einkabíla.  Einnig að 
losun gróðurhúsaloftegunda hafi minnkað 
töluvert  og í hlutfalli við aukinn fjölda deilibíla. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru 
nær 5 milljónir sem nýttu sér deilibíl af 
einhverju tagi á heimsvísu, sem er á við 35 
milljónir einkabíla út frá reikningum Berkley 
háskólans (Forscher & Shaheen, 2018).  
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Rannsóknir 

McKinsey áætlar að tíundi hver bíll muni verða 
deilibíll árið 2030 og að eigendum bifreiða 
muni fækka á móti, samkvæmt rannsókn á 
gerð var á þeirra vegum um áhrifin og 
breytingar deilibíll mun hafa á 
bílaframleiðendur. Ráðleggur fyrirtækið 
borgaryfirvöldum að breyta framboði á 
samgöngumátum í samræmi við þá þróun sem 
er að eiga sér stað og nútímavæða samgöngur 
með því að bjóða meðal annars uppá ólíka 
fararmáta.  
Með örri þróun og nýsköpun er erfitt að spá 
fyrir hvernig samgöngum verður hagað í 
framtíðinni. Þó sjá megi ýmsa þróun sem er að 
eiga sér stað sem felst í að mismunandi 
samgöngumátar tengist enn frekar til að 
mynda betra kerfi / net en er í dag. Meiri 
áhersla er lögð á þarfir borgarbúa . Einkarekin 

og ríkisrekin fyrirtæki eru að mynda samstarf 
sem getur falið í sér hagstæðara verð í 
samgöngum, aukna hagræðingu í eftirspurn og 
meira framboð á samgöngumátum. Til að 
hámarka ávinning af þróun og notkun 
almenningssamgangna, er ráðlagt að hafa 
fjölbreyttan og mismunandi sömgöngumáta í 
boði til að ferja farþega til og frá biðstöðvum. 
Einnig mætti hafa einfalt greiðslukerfi, t.a.m. 
eru margar borgir að innleiða greiðslukerfi í 
almenningssamgöngum gegnum síma, 
skönnun á greiðslukorti eða andlitsskanna til 
að einfalda og flýta fyrir greiðslum.  
 
Þá er borgaryfirvöldum ráðlagt að stuðla 
frekari samvinnu milli einkaaðila og ríkisrekina 
fyrirtækja sem og þróun nýrra hugmynda og 
viðskiptamódela (Ophoff, Hausler, Heineke, & 
Möller, 2017).     
Rannsókn framkvæmd af TU Delft í Hollandi 
fyrir landslag hraðvagna á heimsvísu (e. 

91

83

68

68

67

63

60

60

55

55

55

54

53

53

49

48

46

42

40

40

38

38

37

36

35

33

33

32

31

27

23

5

12

38

26

46

35

45

35

38

41

53

53

51

46

37

60

67

58

47

63

55

56

64

52

63

69

73

66

31

33

65

2

10

6

1

8

3

1

1

17

1

0

6

13

4

26

11

4

2

2

2

24

14

2

6

19

5

13

9

53

58

17

17

16

31

13

41

17

26

26

35

23

15

38

26

22

20

17

36

42

42

22

19

18

28

31

42

51

44

37

24

14

33

L E F K O S I A  ( K Ý P U R )

R E Y K J A V Í K  ( Í S L A N D )

R Ī G A  ( L E T L A N D )

V A L L E T T A  ( M A L T A )

L U X E M B O U R G  ( L U X E M B O R G )

V I L N I U S  ( L I T H Á E N )

T A L L I N N  ( E I S T L A N D )

L I S B O A  ( P O R T Ú G A L )

D U B L I N  ( Í R L A N D )

R O M A  ( Í T A L Í A )

A N K A R A  ( T Y R K L A N D )

B R U X E L L E S / B R U S S E L  ( B E L G Í A )

Z A G R E B  ( K R Ó A T Í A )

B R A T I S L A V A  ( S L Ó V A K Í A )

L J U B L J A N A  ( S L Ó V E N Í A )

W A R S Z A W A  ( P Ó L L A N D )

P R A G  ( T É K K L A N D )

B U C U R E S T I  ( R Ú M E N Í A )

A T H E N A  ( G R I K K L A N D )

M A D R I D  ( S P Á N N )

B E R L I N  ( Þ Ý S K A L A N D )

O S L O  ( N O R E G U R )

S O F I A  ( B Ú L G A R Ú A )

L O N D O N  ( E N G L A N D )

H E L S I N K I / H E L S I N G F O R S  ( F I N L A N D )

P A R I S  ( F R A K K L A N D )

W I E N  ( A U S T U R Í K I )

B U D A P E S T  ( U N G V E R J A L A N D )

A M S T E R D A M  ( H O L L A N D )

K A U P M A N N A H Ö F N  ( D A N M Ö R K )

S T O C K H O L M  ( S V Í Þ J Ó Ð )

Bíll Almennings-samgöngur Hjól Gangandi

Mynd 11 - Notkun fyrir hvern samgöngumáta. 
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Worldwide Panorama) leiddi í ljós að blönduð 
umferð skili 2.000 farþegum á klukkutíma, 
samanborið við 9.000 farþegum á klukkutíma 
með strætó, miðað við það kerfi sem við 
þekkjum í dag. En ef tekið er mið af blandaðri 
umferð geta almenningssamgöngur ferjað allt 
að 45.000 farþega á klukkustund með 
hraðvagni eins og gert er ráð fyrir í 
Borgarlínunni eða meira en 22 falt fleiri 
(Breithaupt). Gefur það til kynna að með 
fjölgun vega fyrir einkabíla springur kerfið fyrr  
en ef byggðar væru upp hagnýtar 
almenningssamgöngur. Samnýting bíla jókst 
um 14 falt á heimsvísu yfir átta ára tímabil, frá 
2006-2014.  
 
Samkvæmt rannsókn af þremur nemendum við 
Berkley háskólans sem könnuðu samnýtingu 
bíla á heimsvísu, þá getur samnýting bíla  aðra 
leiðina komið í stað 7-11 einkabíla með einum 
í bíl. Þetta hefur skilað sér í 4-18% minni losun 
gróðurhúsalofttegunda á hvert heimili og gæti 
hækkað í 34-41% minni losun ef ferðir eru 
samnýttar báðar leiðir og komið í stað 9-13 
einkabíla. Niðurstöður sýndu einnig aukna 
notkun á almenningssamgöngum í minni 
borgum þar sem aðgengi til og frá 
stoppistöðum jókst. En notkun á 
almenningssamgöngum minnkaði í stærri 
borgum þar sem ferðatími var styttri með því 
að hjóla alla leið.  
 
Sama rannsókn af sömu nemendum á vegum 
Berkley háskólans í Kaliforníu leiddi í ljós með 
tilkomu deilihjóla þá minnkaði notkun á 
einkabíl nýttu sér 50% þess í stað deilihjól og 
5,5% frestuðu eða hættu við kaup á 
einkabílum. Athugað var hjólanotkun í heild 
sinni og jókst hún um 58%.  
 
Framangreind rannsókn var gerð í fimm 
borgum. Þrjár eru í Bandaríkjunum þ.e. San 
Diego, Seattle og Washington D.C. og tvær í 
Kanada, Calgary og Vancouver.  
Ferðavegalengd þáttakenda í borgunum fimm 
minnkaði um 27-43% fyrir hvert heimili á einu 
ári og sparnaður hljóðaði upp á 154 USD - 
435USD mánaðarlega með að nýta 
deilibílaþjónustu (Susan Shaheen & Cohen, 
2016).  

Niðurstöður rannsókna sem gerð var í  San 
Francisco varðandi framtíðina á að ferðast 
snjallar til og frá vinnu, sýndu að deilibíll var að 
meðaltali notaður af 19 manneskjum og 
keyrður u.þ.b. sex klukkutíma á dag eða sexfalt 
fleiri tíma en einn í einkabíll. Deilibíll leysti allt 
að 13 einkabíla að hólmi og gæti fækkað 
eigendum einkabíla um allt að helming (Asel, 
2018).  Einnig leiddi rannsóknin í ljós að 
einkabíll er í notkun að meðaltali 4% á 
sólarhring eða 57,6 mínútur talsins.  

Áætlað er að kostnaður farveitna,  bifreið sem 
sækir og keyrir þig á umbeðin stað í gegnum 
forrit (Uber, Lyft), sé að meðaltali 2,50USD fyrir 
hverja mílu (167 kr./km), af því er 60% sem 
kostnaður bílstjórans. Rekstrarkostnaður 
einkabíls er talinn 1,20USD fyrir hverja mílu (80 
kr./km). Með tilkomu sjálfkeyrandi bíla er 
áætlað að kostnaður minnki um 30% með 
rafvæðingu og án bílstjóra og verði 0,70USD 
(47 kr./km), eða rúm 58% af rekstrarkostnaði 
einkabíls (The Economist, 2018).  

Samkvæmt skýrslu frá McKinsey og Company, 
er talið að þrír þættir geti aukið notkun og gert 
almenningssamgöngur samkeppnishæfari 
(Bouton, Canales, & Trimble, 2017); 

• Sveigjanleg tímaáætlun ferða innan 
almenningssamgangna 

• Minni strætisvagnar aka á leiðum eftir 
eftirspurn 

• Auðveldari ferðir fyrsta og síðasta 
kílómetrann til og frá stoppistöðvum.  

Hægt er að hvetja til frekari notkunar á 
almenningssamgöngum með skilvirkarar 
upplýsingaflæði og tímaáætlunum, ásamt því 
að einfalda greiðslur/miðakaup fyrir notendur. 
Einnig með því að nota minni strætisvagn í 
hverfum borgarinnar eftir eftirspurn og tengja 
við aðalleiðir strætó og auðvelda þar með 
fyrstu og síðustu kílómetrana til og frá 
stoppistöðvum (e. First and last mile). Í sömu 
skýrslu frá McKinsey og Company, er sýnt fram 
á að með því að auka einfaldleikann og 
þægindin, getur notkun almennings-
samgangna aukist um allt að 2% sem er í átt við 
þá stefnu sem Reykjavíkurborg og sveitarfélög 
í kring hafa sett sér, að auka úr 4% í 12%.  
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Deili- og snjallsamgöngur 

Víðsvegar erlendis er verið að mynda samspil 
mismunandi samgangna, þ.e. deili- og 
snjallsamgöngur þar sem neytendum gefst 
kostur á að nýta fleiri en einn fararmáta frá 
upphafs- til áfangastaðar. Gott dæmi er 
Helsinki í Finnlandi þar sem Whim (Finnskt 
fyrirtæki með forrit sem sameinar miðakaup á 
mismunandi fararmátum) hefur sameinað 
ýmsa samgöngumáta s.s. 
almenningssamgöngur, leigubíla, farveitur, 
deilihjól og fleira undir einn hatt sem á að 
auðvelda notkun sem og samspil mismunandi 
samgöngumáta. Kerfið var sett í gang seinni 
hluta árs 2016 og sáu Finnar fljótt skjótann 
árangur með kringum 25% aukningu á notkun 
á almenningssamgögnum (RODRÍGUEZ, 2017).  

Deilt hefur verið um hvort deili- og 
snjallsamgöngur sem slík virki í minni borgum 
og fór Dundee í Skotlandi af stað með tilraun í 
byrjun október 2017 (tilvísun). Í henni tóku þátt 
100 valdir einstaklingar á aldrinum 18-25 ára 
ýmist stúdentar, vinnandi eða atvinnulausir. 
NaviGoGo, rekstraraðili fyrir deili- og 
snjallsamgöngur i sá um að tilraunin stóð yfir í 
6 mánuði eða til enda marsmánaðar 2018. 
Forsendur við upphaf tilraunaverkefnisins voru 
eftirfarandi: 

• Kerfið virkar áður en er byrjað? 

• Deili- og snjallsamgöngur eru 

aðlaðandi fyrir dreifbýli og borgarbúa í 

þessum aldurshópi 

• Deili- og snjallsamgöngur i eru einnig 

aðlaðandi fyrir rekstraraðila 

samgangna (með aukinni notkun 

almenningssamgangna og 

deili/samnýtingu á samgöngumáta) 

Dundee er ámóta stór borg og Reykjavík með 
yfir 148 þúsund íbúa eða um 28 þúsund fleiri 
en Reykvíkingar. Farið var af stað með 
framangreinda tilraun með það í huga, að 
hlutfall þessara 100 einstaklinga skiptist á þá 
leið að; hámark 35% voru stúdentar, lágmark 
15% vinnandi, 20% hefðu aðgang að bifreið og 
20% væru að lágmarki 21 árs eða eldri. Byrjað 
var smátt með ríkisreknum almennings-
samgöngum í Dundee, tveim leigubílastöðvum 
og NextBike deilihjólum með 10 hjólum á 

þremur stöðvum. Byrjað var í Dundee með það 
í huga að ef tilraunin gengi vel, væri hægt að 
innleiða deili- og snjallsamgöngur í öðrum 
borgum Skotlands (ITS International , 2018).  

Við lokagerð á skýrslu  komu niðurstöður frá 
tilraunarverkinu í Dundee, þar sem 98 
einstaklingar nýttu sér NaviGoGo deili- og 
snjallsamgöngur í 4 mánuði . Meira en 
helmingur þátttakenda sögðu að forritið 
NaviGoGo auðveldaði notkun á 
almenningssamgöngum. Tilraunin leiddi til 
notkunar nýrra samgöngumáta, sem fólkið 
hafði ekki hugmynd um að gæti nýst og gaf 
þeim einnig betri innsýn í verð á ýmsum 
fararmátum. (Innovate UK, 2018).   

Deiliþjónustur 

Víðsvegar erlendis er að finna deiliþjónustur, 
t.a.m. farveitur á borð við Uber, Lyft, Crabi, 
deilibíla eins og Zip car, hópfarveitur eins og 
Chariot og Moia, deilihjól s.s. Mobike, 
LimeBike, Ofo, Spin einnigvespur eins og Scoot. 
Það nýjasta í Kaliforníu Bandaríkjunum er 
rafmagnshlaupahjól. Dæmi um deiliþjónustur, 
eru sýndar á mynd 12.  

Deilihjólin eru að verða mjög vinsæll fararmáti 
víðsvegar um heim. Evrópa og Kína leggja 
áherslu á hjólreiðar til að auðvelda ferðir fyrstu 
og síðustu kílómetrana. Hlutfall hjólandi er 
55% í Kaupmannahöfn og 43% í Amsterdam. 
París vonast til að þrefalda hlutfallið í 15% árið 
2020 og Berlin að tvöfalda það í 25% fyrir 2025 
(Asel, 2018). Notendum hjólreiða hefur fjölgað 
töluvert í Kína og yfir 25 milljónir ferðast til og 
frá vinnu með deilihjólum (Liang, 2018). 
Notkun deilihjóla hefur aukist töluvert í 
Bandaríkjunum og var um 35 milljónir ferða 
árið 2017, sem er 25% aukning frá 2016. En 
ferðir árið 2010 voru undir 5 milljónum 
(NACTO, 2018). 

Nú síðast hófst innleiðing deilihlaupahjóla, en 
þau má finna í nokkrum borgum í 
Bandaríkjunum við misjafnar móttökur. Margir 
fagna þessum nýja valmöguleika á fararmáta 
meðan aðrir eru minna sáttir þar sem 
hlaupahjólunum hefur sums staðar verið lagt á 
miðja gangbraut. Virðist sem engar reglur gildi 
varðandi staðsetningar á stæðum fyrir 
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hlaupahjólin og eru þess í stað skilin eftir þvers 
og kruss um borgir, til lítillar hrifningar 
borgarbúa. Þarf því að huga að stæðum fyrir 
farartækin ef innleiða á stöðvar án sérstakra 
stæða (e. Dockless station). Reglur þurfa að 
vera til staðar til að fyrirbyggja ástand sem 
þetta. 

Deilibílar 

Deilibíla má finna víðsvegar um heim, t.a.m. Zip 
car, stofnað 31. október 2000 af Robin Chase 
og Antje Danielson, sem seinna meir var keypt 
af Avis Budget group árið 2013. Zip car hóf 
starfsemi sína síðla árs 2017 á Íslandi. 
Deilibílafyrirtækið Car2Go hefur notið mikilla 
vinsælla fyrir utan Danmörku þar sem þeir 
hættu starfsemi sinni vegna skorts á áhuga, en 
í Kaupmannahöfn er hlutfall hjólandi mjög hátt 
og því ferðast fólk  á hjólum og nýta 
almenningssamgöngur frekar en bifreiðar.   

Mikil aukning hefur orðið á að fólk samnýti 
bílferðir, þ.e. verður samferða öðrum líkt og 
fyrirtækið Samferða hérlendis stendur fyrir. 
Þar gefst farþegum kostur á að nýta far með 
öðrum gegn vægu gjaldi til bílstjórans. 
Samkvæmt fyrrgreindum rannsóknum þriggja 
nemenda við Háskólann í Berkeley varðandi 
útkomu deilibíla sýndu niðurstöður mikla 

aukningu í samnýtingu ferða á árunum 2006 – 
2014 líkt og fram hefur komið eða um 14 falt 
fleiri sem nýta þennan samgöngumáta árið 
2014 miðað við 2006. Á tímabilinu 2012 til 
2014 tók þessi þróun stórt stökk uppá við og 
fjölgaði notendum sem voru skráðir árið 2006 
um 8 falt á tveimur árum.  

Út frá þróun síðustu ára þá má áætla, að mikil 
aukning verði á notkun deilibíla og 
deilibílaþjónustu. Fleiri ferðast saman í bíl en 
áður fyrr ef marka má niðurstöður rannsókna. 
Eins og fram kemur í kafla 3.2 Rannsóknir, þá 
er hægt að ferja 2 þúsund einstaklinga í báðar 
áttir á einni klukkustund í bílum, en allt að 8 
þúsund með því að deila bílum, vera farþegi í 
bíl eða sem bílstjóri með farþega. Hafa nokkrar 
borgir tekið sig til og komið upp bónuskerfi til 
að stuðla að því að fólk ferðist saman, s.s. með 
gjaldfrjálsum bílastæðum eða eins og 
víðsvegar erlendis þá er sérstök akrein fyrir 
samnýtta bíla (e. Car pooling lane). Mynd  13 
sýnir þróunina í samnýtingu bíla frá 2006 – 
2014 þar sem niðurstöður sýna veldisvöxt. Má 
leiða að því líkum út frá þessum niðurstöðum, 
að frekari aukning hafi orðið sl. 4 ár, frá 2014 – 
2018 (Susan Shaheen & Cohen, 2016).  

Mynd 12 – Dæmi um deiliþjónustur erlendis. 
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Bílaframleiðendur 

Gríðarleg samkeppni er á markaðnum í dag og 
eins og hefur komið fram er að finna ýmsar 
deiliþjónustur víðsvegar um heim. Talið er að 
25% af jarðarbúum muni nýta sér farveitur árið 
2030 og u.þ.b. 80% fimm árum seinna árið 
2035 (The Economist, 2018).  

Bílaframleiðendur hafa verið að fylgjast með 
þessari þróun og breyttu mynstri í samgöngum. 
Framleiðendur eru farnir að hugsa út fyrir þá 
hefðbundnu starfsemi að framleiða og selja 
bíla til að ná markaðshlut í deili- og 
snjallsamgöngukerfinu. Ýmsir framleiðendur 
hafa sett á laggirnar deiliþjónustur. Í mörgum 
borgum í Bandaríkjunum er að finna Ford 
deilihjól, sem og þjónustu sem heitir Chariot 
sem er hópfarveita (e. Crowdsourced 
commuter) á þeirra vegum, sem svipar til 
strætóþjónustu með fastar leiðir en eftir 
eftirspurn (e. on-demand) þar sem þú bókar 
far. Volkswagen er með MOIA sem er ámóta og 
Chariot, nema ekki um fastar leiðir að ræða 
heldur eftir eftirspurn og er þar notast við 
reiknilíkan líkt og hjá Uber og Lyft. Volkswagen 
fjárfesti einnig í Gett á fyrsta fjórðungi ársins 
2016, en Gett er leigubílaþjónusta ætluð fyrst 
um sinn fyrir viðskiptafólk og á móti fá 
leigubílstjórar afslátt af VW bílum. Ætlun VW er 
að safna gögnum um neytendur líkt og fleiri 
bílaframleiðendur sem hafa fjárfest í 

farveitunum Uber og Lyft. Toyota hefur fjárfest 
í Uber og General Motors í Lyft.  

Eins og fram hefur komið, er samkeppnin á 
markaðnum í dag gífurlega mikill og eru ýmis 
fyrirtæki að keppast um hver verður fyrstur á 
markaðinn (e. early movers), t.a.m. með 
sjálfkeyrandi bíla. En talið er að fækkun bifreiða 
geti orðið allt að 60% þar sem færri munu eiga 
bíla eða u.þ.b. 50% í framtíðinni. Talið er að 
útblástur minnki um 80% með rafvæðingu bíla 
og bílslys verði 90% færri. Sjálfkeyrandi bílar 
gefa visst svigrúm fyrir notendur, þar sem 
meðal annars er talið að börn geta nýtt sér 
þessa þjónustu. Talið er að þessi markaður 
muni nema allt að 700 milljörðum 
Bandaríkjadala (USD) árið 2050 og því er mikil 
samkeppni um hver verður fyrstur (The 
Economist, 2018).  

Til þess að verða fyrstur á markað í dag þarf að 
afla gagna, því áætlað er að um 4TB komi frá 
sjálfkeyrandi bílum í framtíðinni. Því eru 
framleiðendur þessa dagana að safna gögnum 
um hegðun fólks og ferðavenjur. Brátt munu 
bílar einnig geta sent boð og gögn á milli sín, en 
talið er að gögn bílsins þíns eigi eftir að vera 
meira virði en bílinn sjálfur í framtíðinni. Einnig 
eru bílaframleiðendur að fjárfesta í innviðum 
ýmissa borga til að festa sig þar í sessi og ná 
einhverjum markaðshluta t.a.m. fyrirhugar 
BWM að byggja sérstök samgöngumannvirki  í 
Kína fyrir hjólandi (e. hyperloop) á tveim 

Mynd 13 - Fjöldi farþega/meðlima sem samnýta ferðir. 
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stöðum, 20 km í heild. Stefnir BMW einnig að 
því að vera með rafmagns deilihjól í grennd við 
staðina með allt að 100 km drægni og 
hámarkshraða 25 km/klst. Sjá má mynd 14 og 
15 að útfærslu að „hyperloop“ fyrir hjólandi í 
Kína á vegum BMW (Gibbs, 2017).    

Deilihjól 

Deilihjól er ört vaxandi þjónusta sem margar 
borgir eru að innleiða sem einn af samgöngu 
valmöguleikum. Borgaryfirvöld sjá þann 
samgöngumáta sem hagkvæman kost og 
mikilvægan lið í vistvænum samgöngum til að 

Mynd 14 - Staðsetning tveggja "hyperloop" í Kína sem BMW hyggst byggja. Heimild Daily Mail. 

Mynd 15 - Nærmynd af "hyperloop" fyrir hjólandi á vegum BMW í Kína. Heimild Daily Mail. (Daily Mail, 
án dags.). 
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minnka losun gróðurhúsalofttegunda frá 
bifreiðum og þar með ná settum markmiðum 
skv. Parísarsáttmálanum (NACTO, 2018).  

Áhersla hefur verið lögð á það í Bandaríkjunum 
að allir markaðshópar hafi efni á að nýta sér 
deilihjól með aðstoð Betra Samstarf Deilihjóla 
(e. Better Bike Share Partnership). Þá er 
sérstakur afsláttur veittur fyrir fólk sem leitar 
mataraðstoðar, þar sem árskort kostar 5 USD. 
Hefur þetta aukið notkun deilihjóla, en 15% 
sala var frá tilteknum hópi fólks á árskortum og 
tilheyrði 9% allra ferða (NACTO, 2018).   

Rannsókn var gerð af tveimur nemendum við 
Hunan háskóla í Kína, á deilihjólum í yfir 100 
borgum. En hjólreiðar hafa vakið mikinn áhuga 
víðsvegar um heim fyrir vistvænan og ódýran 
samgöngumáta fyrir samfélagið.  Rannsóknin 
snérist út á að athuga leiðir til að jafna út 
dreifingu á hjólum á annatímum eða hvort það 
væri óþarft. Skipt var notendum deilihjóla í 
tvennt í rannsókninni; annars vegar voru þeir 
sem nýttu hljól til afþreyingar og og hins vegar 
þeir sem nýttu þau til og frá vinnu. Í stærri 
borgum kom í ljós að ekki er nauðsynlegt að 
vera með hvatningar-/bónuskerfi til að koma 
jafnvægi á dreifingu hjólanna. Í minni og 
dreifðari borgum var besti kosturinn að 
innleiða hvatningarkerfi, en niðurstöður sýndu 
að í minni borgum er hlutfall þeirra sem nýta 
sér hjólin til afþreyingar yfir 50% (Li & Shan, 
2016). Það þarf ekki að vera að fyrir 
Reykjavíkurborg sé hlutfall ámóta varðandi 
hjólreiðar til afþreyingar, því það þarf að skoða 
hvert tilvik og svæði fyrir sig.  Ef hlutfall þeirra 
sem nýta deilihjól til og frá vinnu reynist hærra 
en þeirra sem nýta þau til afþreyingar innan 
Reykjavíkur, þá þyrfti að skoða hvort koma 
þurfi á hvatningarkerfi til að jafnvægi náist yfir 
daginn. Ákvörðun um hvatningarkerfi getur 
byggst á reiknilíkani,en til þess þarf gagnaöflun 
á notkun hjóla.  

Deilihjól með og án hjólastöðva  

Síðastliðin ár hafa fimm ný fyrirtæki með 
deilihjól, þar sem hægt er að leigja hjól og skila 
því hvert sem er án stæða (e. Dockless 
stations), verið innleidd í ýmsar borgir í 
Bandaríkjunum. Rannsókn sem gerð er grein 
fyrir í þessum kafla var gerð af háskólanum í 

Seattle í Bandaríkjunum, þar sem greind var 
notkun ýmist út frá ákveðnum hjólastæðum 
eða hjól voru til leigu vítt og breitt um borgir án 
stæða. Hlutfall  leigðra deilihjóla skiptist 
þannig; 

 

 
Mynd 16 - Hlutfall fyrir leigð hjól með og án 

stæða (efri) og fjöldi ferða (neðri). 

 

44% leigðra hjóla eru án stæða og 56% hjóla í 
sérstökum stæðuum. Í ljós kom að 4% ferða var 
á hjólum dreift um borgir án sérstakra stæða 
og 96% ferða deilihjóla frá sérstökum stæðum 
(mynd 16). Þegar litið er nánar í gögn, þá eru 
fjöldi ferða 1,7 á hvert hjól yfir daginn  (fjöldi 
ferða/hjól/dag) fyrir hjól í stæði á móti 0,3 fyrir 
hjól án stæða. Vert er að nefna að ekki eru til 
tæmandi gögn fyrir hjól án stæða nema í 
Seattle og því gæti verið hátt frávik.  

Ef frá eru talin stærstu deilihjóla fyrirtækin í 
Bandaríkjunum með sérstök stæði þá breytist 
hlutfall leigðra deilihjóla og var 58 % án stæða 
og 42% í sérstökum stæðum, og 16% ferða var 
á hjólum án stöðva en 84% á deilihjólum frá 
sérstökum stæðum (mynd 17) (NACTO, 2018).  

44%
56%

Hlutfall leigðra deilihjóla

leigðra hjóla án stæða

leigðra hjóla í sérstökum stæðum

4%
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Hlutfall ferða leigðra deilihjóla

leigðra hjóla án stæða

leigðra hjóla í sérstökum stæðum
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Mynd 17 - Hlutfall fyrir leigð hjól með og án stæða 
(efri) og fjöldi ferða (neðri). 

 

Notkun eftir tíma dags var skoðuð fyrir hjól í 
stæði og án stæða. Í ljós kom að fyrir hjól í 
stæðum, þá var notkun mest á morgnana frá 
klukkan 7-9 og svo aftur seinni hluta dags 
klukkan 4-6 eða á annatímum. En 48% 
ferðanna var yfir annatíma og 76% ferða auk 
þess á virkum dögum. Eins og fram hefur komið 
eru tölur fyrir hjól án stæða einungis að finna 
fyrir Seattle og því erfitt að gera samanburð, en 
ferðir eru meira dreifðar yfir daginn og meiri 
notkun á kvöldin og mest yfir helgar fyrir hjól 
án stæða. Út frá niðurstöðum má, draga þá 
ályktun að hjól í stæðum eru meira notuð til og 
frá vinnu meðan hjól án stæða meira notað til 
afþreyingar.  

Helsta ástæða notkunar á deilihjólum, var til og 
frá vinnu. Næst mesta notkun voru persónuleg 
erindi eða félagslegur hittingur. Um 7 af 
hverjum 10 (71%) nota deilihjól öðru hverju yfir 
vikuna til að fara fyrstu og/eða síðustu 
kílómetrana til og frá stoppistöðvum 
almenningssamgangna. Í sama tilgangi nýta 

18% sér deilihjólin að jafnaði sex sinnum eða 
oftar hvern mánuð. Til að stytta ferðatíma til og 
frá stoppistöðvum segjast 25% Citi bike 
meðlima oft nota deilihjólin samhliða öðrum 
samgöngumátum, og 36% Divvy notenda. 54% 
Citi Bike og 75% Divvy meðlima nota stundum 
deilihjólin í sama tilgangi.    

Deilihjól eru viðbót fyrir samgöngukerfin í 
borgum og bæjum til að auðvelda fólki að 
ferðast til og frá stoppistöðvum. 1/3 Divvy 
meðlima nýta sér deilihjólin í ferðir sem þeir 
hefðu að jafnaði ekki gert, en 
langtímameðlimir ferðuðust að meðaltali í 12 
mínútur.  

Deilihjól auka notkun og aðgengi að 
almenningssamgöngum, en hjólin hafa einnig 
efnahagslegan ávinning, þar sem niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna, að meðlimir þriggja 
deilihjóla fyritækja, Capital Bikeshare, Divvy og 
Citi Bike, sparaði að jafnaði frá 631USD – 
814USD ár hvert í ferðakostnað (Motivate, 
2017).   

Deilihjól án stæða hefur aukist töluvert. 
Reynsla með hjól án stæða er ekki nægjanleg 
samanborið við hjól með sérstök stæði. Áætla 
má þó að notkun hjóla með dockless stations 
hafi aukist, út frá vinsældum Mobike og nú Ofo, 
LimeBike og fleiri aðilum. Því þarf að greina 
umhverfi út frá eftirspurn og notkun hverju 
sinni hvaða kerfi hentar hverri borg.  

Nýverið urðu Mobike í Manchester og Gobee 
bike í París fyrir því að fólk er að skemma eða 
stela deilihjólum, en bæði fyrirtækin eru með 
deilihjól án sérstakra stæða. Kvartað hefur 
verið undan deilihjólum án hjólastæða í Kína, 
þar sem hjólin eru að finna vítt og dreift um 
borgina til lítillar hrifningar borgarbúa. Á móti 
hafa Velib deilihjólin í læstum stæðum ekki 
virkað sem skildi í París og kostað borgina um 
15 milljónir evra ár hvert fyrir eftirfarandi liði; 
viðhald vegna skemmda (10%), viðhald (15%), 
dreifing í úthverfum (75%) til að koma hjólum 
inn í borg aftur (e. Rebalance) (Heiner, 2017).  

Farveitur 

Farveitu fyrirtækið Uber var stofnað árið 2010 
og hefur notið mikilli vinsælda þar sem 
þægindin eru í fyrirrúmi fyrir notendur, þar 
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leigðra hjóla í sérstökum stæðum
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sem þjónustan nær frá hurð til hurðar. Þú 
bókar far í gegnum forrit Uber, tengist við 
bílstjóra í grenndinni sem kemur og sækir þig 
og skutlar þér á umbeðnar staðsetningar. 
Forritið sýnir fyrirfram kostnað/fargjald og þá 
leið sem farið verður. Nokkur fyrirtæki hafa 
fylgt eftir t.a.m. Lyft, Crabi (Asía), Didi (Kína). 
Deloitte vann úrvinnslu á gögnum frá farveitu 
fyrirtæki frá Bandaríkjunum sem vildi ekki láta 
nafn sitt gefið upp. En um getur verið að ræða  
annaðhvort Lyft eða Uber, sem sýndu fram á, 
að flestar ferðir farveitna voru stuttar ferðir 
innan borgar og aukning hafði verið á notkun 
neðanjarðarlesta og lesta, en minnkun á strætó 
og leigubílanotkun (Dhar, Patel, Raina, & San, 
Nóvember 2017). Sýna niðurstöður að 
farveitur hafa ekki áhrif á notkun 
almenningssamgangna á beinan hátt og fólk 
hefur ekki yfirgefið þá þjónustu. Aftur á móti er 
talið, að hópfarveitur eins og Chariot, Moia og 
Via geti haft jákvæð áhrif á notkun 
almenningssamgangna í minni og dreifðari 
borgum þar sem fastar tímatöflur og leiðir 
henta oft á tíðum ekki. Chariot er þá með fastar 
leiðir meðan Moia styðst við reiknilíkan líkt og 
Uber. Hópveitur geta tekið allt að 14 manns í 
einni ferð samanborið við Uber, Lyft og fleiri 
sem getur verið hámark 8 manns í stærstu 
bifreiðunum. En Uber er til að mynda að vinna 
með mismunandi borgum, t.d.  Cincinnati, 
Ohio, og veita þeim upplýsingar til að vinna úr 
til að auka hagræði almenningssamgangna 
(Walburg, 2018).  

Uber hefur gefið það út að þeir hafa hug á að 
verða leiðandi í samgöngum með að bjóða upp 
á mismunandi samgöngumáta, í raun sitt eigið 
deili- og snjallsamgöngukerfi. Uber fjárfesti í 
byrjun árs 2018 í Jump, deilihjólum. Eru nú 
þegar í samstarfi með Volvo að framleiða 
sjálfkeyrandi bíla sem og við Toyota varðandi 
innleiðingu á sjálfkeyrandi kerfi í bíla þeirra. 
Uber er að opna setur í París með framleiðslu á 
fljúgandi leigubílum í samstarfi við Nasa og 
Bandaríska herinn (e. US Army) (Hawkins, 
2018). Setja þeir stefnuna á að vera fjölþætta í 
samgöngum (e. Multimodal transport).   

Uber hefur einnig verið að aðstoða minni 
borgir/bæi líkt og Belleville í Kanada og boðið 
upp á eftirspurnardrifna þjónustu (Demand 
Responsive Transport (DRT)). Bæjaryfirvöld þar 

í bæ ákváðu að breyta þjónustu 
almenningssamgangna á virkum kvöldum og í 
stað þess að fylgja ákveðinni tímatöflu og 
leiðum, þá bjóða þeir upp á eftirspurnardrifna 
þjónustu sem Uber sér um. Niðurstöðurnar frá 
Belleville, sem er 50 þús. manna bær, sýndu að; 
 

• Fjöldi ferða farþega jókst um 300% á 
kvöldin. 

• Fjöldi ekinna mílna minnkaði um 30% á 
kvöldin. 

• Nýja þjónustan (on-demand) náði til 
70% fleiri stoppistöðva heldur en sú 
þjónusta sem fyrir var á kvöldin, m.v. 
sama fjölda af strætisvögnum og sama 
þjónustutíma. 

Lyft hefur fjárfest í Motive, deilihjólum sem 
meðal annars eru með citiBike, Ford hjólin í San 
Francisco og Washington DC. Lyft er því að 
reyna að fylgja Uber, með að vera með sitt 
eigið deili- og snjallsamgöngukerfi, með því að 
vera með ýmsa samgöngumáta í boði innan 
fyrirtækisins til að samþætta við 
almenningssamgöngur s.s. deilihjól, farveitur.   

En mikið hefur verið rætt um farveiturnar og 
þar til nýlega átti samstarfi Uber við London að 
taka enda seinna á þessu ári þar sem lögum var 
ekki fylgt eftir. Því hefur verið ákveðið að fresta 
um senn og verður Uber því starfrækt eitthvað 
lengur þar í borg. Fjallað verður nánar um 
löggjöf og reglugerðir fyrir farveitur á Íslandi í 
kafla 5.1. 

Mobike 

Mobike er eitt af deilihjóla fyrirtækjunum sem 
er að finna víðsvegar um heim. Var stofnað í 
apríl 2016 og á aðeins 2 árum eru hjólin að 
finna í yfir 200 borgum með yfir 8 milljón hjóla 
og yfir 200 milljónir notendur.  

Töluverður umhverfislegur ávinningur er að 
deilihjólum. Mobike hefur tekið saman hvað 
það hefur minnkað útblástur 
gróðurhúsalofttegunda síðan þeir hófu 
starfsemi. Forsendur sem Mobike gaf sér eru 
að 15% fleiri hjólaferðir eru farnar á kostnað 
einkabílsins. Samtals minnkun á losun enda árs 
2017 nam 4.4 milljónum tonna sem samsvarar 
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194 miljónum Bandaríkadala eða rúma 194 
milljarða króna. 

Hitastig og loftlagsgæði hafa áhrif á notkun. 
Þegar hitastig fellur undir 0 °C þá fækkar 
ferðum úr rúmum 10 niður í 7 ferðir á mánuði 
á hvern notanda. Eftir því sem loftgæðin versna 
þá fækkar ferðum töluvert.    

Niðurstöður varðandi störf sem eru í 30 
mínútna fjarðlægð frá megin kjarnanum 
(miðsvæði borga) jókst frá 11.1% í allt að 36.5% 
ef nýtt eru deilihjól fyrir báða leggi, þ.e. til og 
frá stoppistöð. Fjölgun var á framboði starfa 
sem var staðsett innan 30 mínútna radíus frá 
miðbæ Washington D.C. eða um 200 þús. 
talsins síðan Mobike hóf starfsemi sína í 
borginni. Sama ávinning má sjá í Berlín þar sem 
deilihjólin juku þægindin að komast til og frá 
lestar- eða strætóstöðvum, þar sem fjöldi skóla 
þrefaldaðist sem var að finna innan 30 mínútna 
radíus (How cycling changes cities - Insights on 
how bikesharing supports urban development, 
Janúar 2018). 

Mesta eftirspurn deilihjóla samkvæmt. Mobike 
er í og við háskóla, þar sem mesta notkun er 
milli bygginga háskólanna, ferð í hádegismat og 
að heimavistum, líkt og fyrstu niðurstöður fyrir 
Zip car bílanna hérlendis sýna eða mest við 
stúdentagarðana.  

Mesta eftirspurn deilihjóla samkvæmt Mobike 
er í og við háskóla, þar sem mesta notkun er 
milli bygginga háskólanna, ferð í hádegismat og 
að heimavistum, líkt og fyrstu niðurstöður fyrir 
Zip car bílanna hérlendis sýna eða mest við 
stúdentagarðana.  

Lime 

Lime var stofnað í San Francisco, 
Bandaríkjunum, í byrjun árs 2017 með 
það markmið að efla notkun á 
vistvænum samgöngumátum og brúa 
bilið fyrstu og síðustu míluna. Fyrst um 
sinn voru eingöngu í boði Lime 
deilihjól, en nú býður fyrirtækið einnig 
upp á deilirafmagnshlaupahjól í fjölda 
af borgum víðsvegar erlendis. 
Umfangsmikil rannsókn var gerð á 
vegum Lime varðandi notkun á 
rafmagnshlaupahjólum frá fyrirtækinu 
í öllum þeim borgum sem þjónusta 
þeirra er í boði. Niðurstöður leiddu í 
ljós að 82% notenda eru borgarbúar 
meðan 18% eru ferðamenn að 

heimsækja borgirnar. 50% nýta sér 
hlaupahjólin til/frá vinnu, 37% í skóla og 14% í 
einkaerindum, jafnframt eru 9% sem nota 
hlaupahjólin fyrir fyrstu/síðustu míluna að 
almenningssamgöngum (Lime, 2019).  

Bird 

Bird var stofnað í Santa Monica, 
Bandaríkjunum, um vorið 2017. Fyrrum 
starfsmaður Uber og Lyft, Travis 
VanderZanden, stofnaði fyrirtækið. Rafmagns-
hlaupahjólin byrjuðu fyrst um sinn að vera í 
boði í Santa Monica og Los Angeles, en eru nú 
að finna í yfir 100 borgum erlendis. Eftir fyrsta 
árið voru ferðirnar komnar yfir 10 milljónir. Líkt 
og fleiri fyrirtæki stefnir Bird á frekari útrás 
með deilihjólum og reyna að ná markaðnum í 
örflæði (e. Micromobility).  

Veemo 

Mynd 18 - Mobike deilihjól. 

Mynd 19 - Veemo hjól (e. recumbent bike) frá Kanada. 
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Veemo er það, sem nefnist rafhjólabíll (e. 
Velomobile), og er knúið áfram af manneskju. 
Veemo hjólin svipar til hjóla, þar sem 
manneskja liggur hjólandi (e. recumbent bike) 
nema um yfirbyggð hjól er að ræða sem 
verndar hjólreiðamann  gegn veðri og meiri 
vernd gegn árekstri. Veemo hjólin geta hentað 
fyrir íslenska veðráttu og eflt enn frekar notkun 
á vistvænum samgöngum þar sem veðrið háir 
oft á tíðum val á samgöngumátum á kostnað 
hjólreiða. Hjólin hjálpa til við brekkur í íslensku 
umhverfi með aðstoð rafmagns sem knýr hjólið 
áfram. Drægnin er u.þ.b. 20 km á degi hverjum, 
eftir það þarf að hjóla eða þangað til hjól fer í 
hleðslu.  

Veemo hjólin koma frá Vancouver, Kanada og 
hafa verið í þróun síðan seint á árinu 2013 og 
varð loks í boði fyrir almenning í byrjun ársins 
2018. Ekki er krafist ökuskírteini þó hjólin séu 
titluð sem hjólabíll, en hjólin eru í boði fyrir 19 
ára og eldri og er opnað með snjallsíma.   

Ekki er rukkað fyrir meðlimagjald, en greitt er 
fyrir hverja mínútu eða 0.1 CAD. Miðað við 
gengi 27.maí 2018 er kostnaður fyrir 30 
mínútur rétt undir 250 ISK. Kr. Sem er í lægra 
miðað við aðrar deiliþjónustur hérlendis. Vert 
er að nefna að um kynningarverð að ræða og 
gæti því hækkað í verði (Veemo, 2018).  

Scoot 

Í San Francisco er að finna létt rafmagnsbifhjól 
ásamt rafmagnshjólum og bráðum 
rafmagnsbílum frá Scoot. Fyrirkomulagið hjá 
Scoot er, að hægt er að nálgast létt bifhjólin 
hvar sem er innan San Francisco og leggja þeim 

hvar og hvenær sem er. Grundvallaratriði er þó 
að einungis er leyfilegt að leggja við kantstein 
þar sem létt bifhjól eru leyfð eða þar sem eru 
hjólastæði. Fyrirkomulagið hefur skilað 
skilvirkum árangri, bifhjólin safnast fyrir 
miðsvæðis þegar fólk er á leið í vinnu á 
morgnanna, dreifist smá yfir daginn á milli 
staða innan ákveðins radíus miðsvæðis og fara 
svo aftur út í átt að úthverfum innan San 
Francisco Samkvæmt framkvæmdastjóra 
Scoot, Justin Dawe. Því hefur ekki verið ástæða 
til, að vera með bónuskerfi til að ná 
bifhjólunum inn á miðsvæði borgarinnar eða 
að þurfa að færa hjólin yfir daginn.  

Kaupmannahafnarhjólið  

Til að afla frekari upplýsinga um vistvænar 
samgöngur, er hægt að innleiða fleiri 
deiliþjónustur en þær sem er nefnt að ofan. 
Dæmi um eitt slíkt, er fyrirtæki sem nefnist 
Superpedestrians og framleiðir dekk á hjól sem 
kallast Kaupmannahafnarhjólið (e. The 
Copenhagen Wheel), þar sem hægt að sjá 
hvernig hver einstaklingur notar orkuna sína í 
að hjóla. Hjólið er knúið áfram á rafmagni og 
frá upplýsingum dekksins er hægt að nýta 
orkuna á sem skilvirkastan hátt og auðvelda 
hjólreiðar. Upplýsingar frá dekkinu er síðan 
hægt að nýta til frekari rannsókna, s.s. 
ferðamynstri fólk og áreynslu eftir 
staðsetningum og jafnvel þá hægt að bæta 
aðstæður á erfiðustu köflunum.   

Innleiðing á mismunandi 
kerfum  

Car2go á vegum Daimler AG er 
deilibílaþjónusta líkt og Zip car þar sem hægt er 
að leigja bíl til skemmri sem lengri tíma. En það Mynd 20 - Vespur og rafmagnshjól frá Scoot. 

Mynd 21 – Kaupmannahafnarhjólið. 
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hætti þjónustu sinni í Kaupmannahöfn eftir 
einungis 17 mánuði þar sem ekki var mikil 
áhugi  frá neytendum. Car2go hefur þó virkað 
víðsvegar og því þarf að meta hvert umhverfi 
fyrir sig.  

Ýmsar deiliþjónustur hafa dregið til baka 
þjónustur sýnar, ekki nógu mikil eftirspurn, 
virkar ekki sem skildi eða vegna 
skemmdaverka. Hjólastöðvar geta hætt að 
virka, deilihjól án stæða virðast vera rænd 
og/eða skemmd, deilibílar virka í sumum 
borgum en öðrum ekki. París hefur þurft að 
greiða háa fjárhæð fyrir Velib deilihjól til að 
tengja við úthverfin. Bónuskerfi þar sem 
notendur fá greitt til að koma hjólum inn í borg 
aftur er óþörf í stærri borgum þar sem hlutfall 
notenda til og frá vinnu er hærra en til 
afþreyingar og því er jafnvægi á dreifingu hjóla. 
Kerfið gæti aftur á móti virkað fyrir minni 
borgir, þar sem ekki er mikill munur  á notkun 
eftir tilefni, tíma dags eða vikudag.   

Hugsunarháttur varðandi 
almenningssamgöngur 

Gerð var könnun af Penn State háskólanum í 
Bandaríkjunum þar sem nemendur og 
starfsmenn voru spurðir hvað þeir teldu sig 
taka langan tíma að ganga eða hjóla til og frá 
stoppistöðvum. Í ljós kom að stór hluti fólks 
misreiknar tímann sem tekur að ganga eða 
hjóla, telur það taka lengri tíma en í raun. 
Rúmlega 90% ferðast á einkabíl í 
Bandaríkjunum og könnunin frá Penn State 
Háskólanum sýndi fram á að 91% ofmat hve 
langan tíma tæki að ganga á næstu stoppistöð 
eða um skólasvæðið, en 93% ofmátu tímann 
sem tók að hjóla. Nemendur voru meira nær að 
meta réttan tíma en 55% sögðu rangan tíma að 
ganga og 43% að hjóla. Þeir sem voru vanir að 
ganga og/eða hjóla voru líklegri til að áætla 
réttan tíma sem það tæki. Það er margt sem 
getur spilað inn í samkvæmt rannsókninni þar 
sem fólk ofmetur ferðatímann að ganga 
og/eða hjóla, má nefna sjálfsöryggi að hjóla 
eða ganga og vanmat á getu. Einnig þeir sem 
mátu að bílastæði voru auðveldlega aðgengileg 
og laus voru líklegri til að ofmeta tímann sem 
tók að ganga eða hjóla (Bohn, 2018).    

Fram kemur, að hægt er að finna úrræða með 
að fræða fólk um eigin getu, aðgengi að stígum 
(hjóla og göngu) þar sem margir telja að ganga 
þurfi sömu leið eins og keyrt væri og því álitið 
að einkabíllinn væri fljótlegri. Fróðlegt væri að 
sjá niðurstöður fyrir Reykjavík og nágrenni ef 
fólk er að ofmeta tímann sem fer í að ganga 
og/eða hjóla til/frá næstu stoppistöð  

Ekki einungis ofmat á tíma, sem tekur að koma 
sér til og frá stoppistöðvum hefur áhrif á 
notkun almenningssamgangna, en niðurstöður 
sýna einnig pirring borgarbúa vegna skorts á 
áreiðanleika í gögnum, seinkunn strætó og 
lesta og kostnaður. Ef horft er aðeins til 
borgarbúa minni borga eins og Reykjavík, þá 
stafar pirringur af að strætó tekur of langan 
tíma, þörf á fleiri leiðum, leigubíll of dýr, 
skortur á sveigjanleika.    

Bílstjórar einkabifreiða hafa þetta að segja;  
 

• Takmarkaðar leiðir fyrir strætó  

• Langar ferðir (gæti stafað af fáum 
leiðum í gangi og því lengri fyrir vikið)  

• Háannatími 

• Of dýrt að leggja (Catapult T. s., Júlí 
2016).  

43% vilja og búast við að fá upplýsingar um 
ýmsa samgöngumáta út frá þeirra eftirspurn á 
hverri stundu, þ.e. leiðir út frá góðu veðri, 
slæmu veðri, minnsti kostnaður o.s.frv. Það er 
3 af hverjum 7.  

Þriðjungur vill hafa þetta undir einu forriti eða 
3 af hverjum 8, og auka einfaldleikann og þar 
með notkun á almenningssamgöngum. Líkt og 
niðurstöður sýna í Helsinki, Finnlandi með 25% 
aukning eftir innleiðingu á deili- og 
snjallsamgöngum þar í borg. Kerfið eflir 
samgöngur og myndar heildstæðara kerfi/net.  

Könnun var gerð af Lyft farveituþjónustunni, 
sem sýndi fram á að 250,000 farþegar hafa selt 
einkabíl sinn og nýta deiliþjónustur í staðinn á 
borð við Lyft og Uber (Asel, 2018).   

Niðurstöður sýndi fram á að með að deila bíl, 
geta að meðaltali 19 manneskjur nýtt sér sömu 
bifreið yfir daginn og yrði nýtingin hátt í 6 
klukkustundir á dag eða 6föld aukning. Úr 
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rúmum 57.6 mínútum miðað við einn í bíl, í 360 
mínútur með að samnýta ferð (Asel, 2018). 
Miðað við sömu forsendur, þá standa 
fólksbifreiða Reykvíkinga samtals í 2 milljónir 
klukkutíma á dag, en fjöldi fólksbifreiða í 
Reykjavík eru rúm 87 þúsund talsins. 
Klukkustundir bifreiða Reykvíkinga gæti því 
minnkað um 440 þúsund talsins. á dag með því 
að nýta sömu bifreiðar eða fjöldi fólksbifreiða 
um 22% (Reykjavíkurborg, Reykjavik, 2018). 

Hugsunarháttur nýrri kynslóða er að breytast, 
talið er að Y kynslóðin (fædd árin 1980-2000) 
er meira opin fyrir nýjum tækninýjungum en X-
kynslóðin (fædd fyrir 1979) og Z kynslóðin 
(fædd 2000 og seinna ) þekkir lítið annað en að 
vera sítengdur. Nýleg könnun framkvæmd fyrir 
Accenture með 21 þúsund þáttakendum frá 19 

löndum, sýndi fram á að aldur hefur áhrif á 
hvort manneskjan myndi vilja vera farþegi í 
sjálfkeyrandi bifreið. Því yngri því meiri líkur á 
að manneskjan er viljugri til að sitja í 
sjálfkeyrandi bíl. Niðurstöðurnar voru 
eftirfarandi (Martin, 2018); 

• 71% - 14-17 ára 

• 61% - 18-34 ára 

• 53% - 35-54 ára 

• 37% - 55+ ára 

En víðsvegar erlendis líkt og hér, eru færri að 
taka bílpróf og velja frekar ýmsa aðra 
samgöngumáta en bíl s.s. deiliþjónustur, 
samnýta bíla og jafnvel sjálfkeyrandi bíla í 
framtíðinni.  
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Tækifæri fyrir samgöngur á Reykjavíkursvæðinu 

Reykjavík er í kjörnu tækifæri á að bæta 
samgöngur og gerast vistvænni. Margir 
fjárfestar eru að leita til Íslands til að hafa 
gagnaver sín. Reykjavík og Ísland hefur yfir 
góðum auðlindum að geyma, s.s. jarðvarma, 
vatnsaflsvirkjanir og getur því orðið leiðandi 
hvað varðar sjálfbærni og geymslu gagna með 
svokölluðu blockchain. En talið er að gögn frá 
sjálfkeyrandi bílum verði um 4TB á dag hvern 
frá einum bíl þegar þeir koma á göturnar eftir 
ókomin ár. Talið er að gögn bíls þíns eigi eftir 
að vera meira virði en bílinn sjálfur. 

Tækifæri er til að brúa bilið fyrir fyrstu og 
síðustu kílómetrana (e. First and last mile), en 
sá hluti ferðalagsins frá upphafs- og endastöð 
reynist oft erfiður og bætir við ferðatímann. 
Nýting á öðrum fararmátum s.s. deilihjólum, 
deilibílum, leigubílum, minni strætisvögnum 
innan hverfa og jafnvel seinna meir 
sjálfkeyrandi bílum sem kemur notendum til og 
frá stoppistöðvum á sem auðveldastan og 
skemmstan máta, gæti aukið notkun á 
almenningssamgöngum. Gott dæmi er fyrstu 
niðurstöður frá Dundee sem hefur innleitt 
deili- og snjallsamgöngur, sem fjallað var um í 
kafla 3.3 Deili- og snjallsamgöngur.  

Deili- og snjallsamgöngur  

Þegar litið er til þróunar sem er að eiga sér stað 
erlendis, margar borgir (minni og stærri) eru 
ýmist búið að innleiða samþættingu á ýmsum 
samgöngumátum þ.e. er deili- og 
snjallsamgöngur i, eða að sannreyna hvort kerfi 
virki líkt og Dundee á Írlandi. Til að sannreyna 
hérlendis, væri hægt að horfa til Dundee sem 
fyrirmynd og byrja á nemendum, þar sem stór 
hluti notenda almenningssamganga eru 
stúdentar. Þetta hefur sýnt sig með samstarfi 
Zip car og Strætó Bs. Með afslætti er hægt að 
virkja ýmsa samgöngumáta. Sama 
fyrirkomulag er að eiga sér stað í Dundee á 
Írlandi sem er ámóta að stærð og Reykjavík.  
Næsta skref gæti verið, að efla starfsmenn 
fyrirtækja gegn afslætti sem og lágtekjufólk til 
að nýta vistvænni samgöngumáta.  

Nú þegar hafa Zip car og Strætó Bs. myndað 
samstarf meðal nemenda. Niðurstöður sýna að 
aukning á notkun hjá báðum aðilum hefur 
aukist þó nákvæmar niðurstöður hafa ekki 
verið gefnar út samkvæmt Talsmanni Zip car. 
Hjólaleiðir um Reykjavík hefur aukist töluvert 
undanfarin misseri eða úr 0,3% hlutfall ferða 
árið 2002 í 7% árið 2018 (Vegagerðin, 2012) og 
talið að muni aukast en frekar á næstu árum. 
Með því að auka aðgengi til og frá 
stoppistöðvum með deilihjólum getur það 
aukið notkun á almenningssamgöngum eins og 
niðurstöður erlendis frá hafa gefið til kynna.  

Reykjavík er fremur aftarlega þegar kemur að 
notkun almenningssamgangna samanborið 
aðrar evrópuþjóðir. En þegar litið er á 
ferðatímann, sem tekur með 
almenningssamgöngum er tíminn í meðallagi 
og jafnvel lægri en víðsvegar annarstaðar. 
Almenningssamgöngur hérlendis má flokka 
sem fullægjandi þó vissulega er svigrúm til 
bætingar (sjá neðar viðmiðunarþætti). Strætó 
er með forrit þar sem hægt er að kaupa miða 
rafrænt. Í Reykjavík er einnig í boði aðrir 
samgöngumátar s.s. leigubíll, deilihjól frá Wow 
air, deilibíll (Zip car, Caritas, Samferða). Sum af 
fyrirtækjunum eru viljug að opna fyrir gögn og 
hefur Moovit fengið í hendurnar API 
(Application Programme Interface) frá Zip car 
og Wow air til að tengja við Strætó hérlendis. 
Gögnin gerir notendum kleift til að nýta alla 
samgöngumátana í einni ferð ef um 
hagkvæmasta kostinn er að ræða. Gögnin eru 
af góðum gæðum, Zip car er þegar þekkt 
erlendis og viðheldur gögnum vel, Wow air í 
samstarfi við erlenda aðila sjá um þeirra gögn 
sem og deilihjól víðsvegar og því gögn í gæðum. 
Þjónusturnar taka við rafrænum greiðslum sem 
gerir það að verkum, að deili- og 
snjallsamgöngur í Reykjavík getur orðið 
hagkvæmt.  

Þegar skoðað er hvort almenningssamgöngur 
eru fullnægjandi fyrir samfélagið eru ákveðnir 
þættir sem þarf að athuga;  

• Viðráðanlegt gjald í 
almenningssamgöngur 
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(Mánaðarlegur kostnaður gegn heildar 
innkomu, verðgjald, ávinningur á t.d. 
mánaðarkorti, tækifæris-
/fórnarkostnaður) 

• Framboð (Óskhyggja neytenda um 
leiðir á móti leiðum í boði, biðtími, 
ferðatími, áreiðanleiki, regluleg 
þjónusta, þjónusta um kvöld og helgar) 

• Aðgengi (Göngufæri, upplýsingar, 
aðgengi vega fyrir strætó innan hverfa, 
umhverfi, aðgengi hreyfihamlaða að 
stöðvum) 

• Viðunandi kerfi ( Öryggi í vögnum, 
hegðun bílstjóra, ástand stöðva/skýla, 
þrifnaður, þægindi, plássleysi) 
(Gomide, Leite, & 
Rebelo, 2004) 

Samkvæmt niðurstöðum sem 
Sveitarfélög samtaka á 
Höfuðborgarsvæðinu (SSH) 
stóð fyrir, telja 15% kostnað of 
dýran. Nýlega hóf Strætó að 
keyra á næturnar um helgar, 
þar með aukið framboð. Biðtími 
og lengd ferða er á við eða 
minna en það sem tíðkast 
erlendis. En víðsvegar erlendis 
er meðalferðatími 60 mínútur 
eða meira (Moovit, 2016). 
Áætla má að öryggi sé 
viðunandi, en einhverjar 
kvartanir hafa verið varðandi 
bílstjóra en ekkert sem hefur 
dregið úr áreiðanleika eða 
þægindum í miklum mæli. 
Upplýsingaflæði hefur aukist 
töluvert með forriti Strætó Bs., 
þar sem hægt er að kaupa miða, 
en þar er hægt að nálgast 
upplýsingar um hverjar leið fyrir 
sig í rauntíma. Þegar tekið er 
tillit til tækifæris-
/fórnarkostnað (e. 
Opportunity cost), þá eru 
almenningssamgöngur að 
skora hærra varðandi kostnað samanborið við 
einkabíl, en lægra hvað varðar tíma eyddan til 
og frá stöðum því en virðist vera fljótlegra í 
flestum tilvikum að nota einkabílinn. Í heildina 
litið má áætla að almenningssamgöngur sé 

viðunandi hérlendis. Þegar skoðaður er þann 
möguleiki á að innleiða deili- og 
snjallsamgöngur, er listi sem sýnir greiningu á 
ferlum til athugunar varðandi hagkvæmni slíks 
kerfis (sjá mynd 22) (Voege2 & Li, 2017).  

Áætla má að deili- og snjallsamgöngur  hafa 
mikla möguleika hérlendis, sér í lagi eftir fyrstu 
niðurstöður frá Dundee. Með deili- og 
snjallsamgöngum, deilir fólk í miklum mæli 
bifreiðum þ.e. er í samfloti með öðrum. Fólk 
gengur meira en ella þar sem annars 
einkabíllinn væri notaður. Notkun á leigubíl 
eykst einnig. Í viðauka má sjá samanburð með 
og án deilikerfis í samgöngum.  

Almenningssamgöngur 

Fyrirhugað er að bæta almenningssamgöngur 
með Borgarlínu, þar sem sérakreinar eru nýttar 
fyrir hraðvagna, leigubíla og rútur. Á þetta að 
bæta ferðatíma fólks þar sem hraðvagninn 

Mynd 22 - Skipurit til að athuga hvort deili- og snjallsamgöngur eru 
hagkvæmar innan borgar. 
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hefur forgang og tíðari ferðir. Með bættum 
almenningssamgöngum, getur það aukið 
notkun enn frekar, einnig með auknu samspili 
milli ýmsa samgangna og auknu framboði á 
fararmátum.  

Deilibíll 

Nokkrar lausnir á deilibílum má finna nú þegar 
í Reykjavík t.a.m. Zip car sem hefur þegar hafið 
samstarf við Strætó, Samferða og Caritas. Til að 
auka en fremur samgöngunetið og notkun á 
almenningssamgöngum, þá er ráðlagt að auka 
framboð á fararmátum líkt og Samferða og 
Caritas og mynda samstarf með almennings-
samgöngum. Því fleiri valmöguleikar og stærra 
svæði sem hægt er að mynda samspil ýmsa 
samgöngumáta því auðveldara er að nálgast og 
nýta það. Því auðveldari sem notkunin er, því 
meiri a notkun á almenningssamgöngum.  

Deilihjól 

Úr kafla 3.4.4. umfjöllun um deilihjól í 
hjólastæðum eða án stæða, þegar litið er til 
þéttleika Reykjavíkurborgar væri ástæða að 
byrja líkt og aðrar borgir með hjól í sérstökum 
stæðum sem hægt væri að þróa og bæta við 
deilihjólum án stæða seinna meir. Þekking af 
deilihjólum er minni á Íslandi en það sem 
tíðkast víðsvegar erlendis. Hætta er á, að hjólin 
geti safnast fyrir í úthverfum með frjálsu flæð 
(e. Free-floating system) og því erfitt að ná 
þeim inn á miðsvæðið sem er viljinn. Þyrfti því 
að móta reglur sem gilda fyrir deilihjól án 
sérstakra stæða, t.a.m. leggja einungis í 
stæðum við kantstein, hjólastæði o.sv.fr. 
Hjólalausnir getur verið hluti af lausninni með 
stæði víðsvegar um borgina. Því ef engar reglur 
muni gilda varðandi deilihjól án stæða þá er 
hætta á að þau verði skilin eftir víðsvegar um 
borgina og verði fyrir gangandi vegfarendum á 
göngustígum líkt og hefur gerst í Kaliforníu 
með nýjasta fararmátanum þar, hlaupahjóli, 
gangandi til lítillar gleði.  

Til að auka notkun deilihjóla væri ráðlagt að 
fara í markaðsherferð líkt og Bandaríkin gerðu. 
Þar sem stúdentar og lágtekjufólk fá afslátt af 
árskortum sem jók notkun deilihjóla um 9% og 
sölu um 15%. En til þess þyrfti stæði við 
Háskóla og Menntaskóla Reykjavíkursvæðisins 

sem og greining á mestu eftirspurn árs-
kortshafa, fyrir hentugar staðsetningar.  

Aðrir samgöngumátar  

Í framhaldinu væri ráðlagt að tengja fleiri 
samgöngumáta s.s. deilihjólin frá Donkey, 
Hopp hlaupahjólin, leigubíla, bílalaeigur þar 
sem flotinn gæti nýst betur. Eins og fram kom í 
kafla 3.2 eru bílar í notkun 4% af degi eða tæpa 
klukkustund á dag. Hægt væri því að nýta 
flotann betur og um leið fækka eigendum 
bifreiða og borga því einungis fyrir notkun 
hverju sinni. Framboð á bílastæðum gæti 
minnkað með slíkri útfærslu.  

Aðrir samgöngumátar til að styrkja deili- og 
snjallsamgöngukerfið geta verið t.a.m. bíla-
leigur, Caritas, farveitur, leigubílar, bílasölur 
geta einnig minnkað flotann sinn og verið með 
fáa bíla til notkunar í stað þess að vera lagður 
stóran hluta af degi. 

Ráðlagt er að byrjað smátt, fyrst sem 
tilraunaverkefni (e. Pilot project) með 3-4 
aðilum og auka eftir því sem á líður og sjá hver 
þróunin verði og hvaða aðrir samgöngumátar 
væru tilvaldir til að bæta við kerfið. Einnig út frá 
markaðshópum, sem yrðu greindir áður en 
farið af stað, þarf stöðugt stöðumat sem getur 
kallað á breytingar þegar fram um líður (e. 
Agile) þegar mynstur er farið að sjást hverjir er 
helsti markaðshópurinn fyrir deili- og 
snjallsamgöngur.    

Kortin hér að neðan sýna 30 mínútna radíus 
með mismunandi samgöngumátum til helstu 
stofnanna og fyrirtækja í kjarna Reykjavíkur; 
Reykjavíkurborg (Borgartúni), Landspítallinn, 
Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavíkur, 
Menntaskólar miðsvæðis, Alþingi og fleira. 
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Stöðvar sem tekið var mið af miðsvæðis voru  
BSÍ og Hlemmur, þ.e. frá þessum tveim 
stöðvum var ýmist gengið til og frá 
stofnanna/fyrirtækjanna eða nýtt deilihjól. 
Efsta mynd (mynd 23) til hægri sýnir 30 
mínútna radíus þar sem fólk gengur á næstu 
stoppistöð, tekur strætó án þess að þurfa að 
skipta og ganga ýmist frá Hlemmi eða BSÍ. Efri 
mynd til hægri sýnir fólk ganga fyrsta áfangann, 
taka strætó án skiptingar og svo hjóla síðasta 
áfangann. Neðri mynd til vinstri sýnir fólk hjóla 
bæði fyrsta og síðasta áfangann (3.áfanginn). 
Síðasta myndin, neðst til hægri, sýnir ef fólk 
keyrir (einka- eða deilibíll) eða er farþegi í bíl að 
næstu stoppistöð, tekur strætó og hjólar svo 
síðasta áfangann.  

Sjá má töluverðan mun ef hjólað er t.a.m. 
fyrsta áfangann í stað þess að ganga. En ekki 
mikill munur ef fólk keyrir eða skutlað í stað 
þess að hjóla fyrsta legginn. Taka skal fram að 

ekki er um rauntímagögn að ræða, heldur var 
stuðst við tímatöflur frá Strætó og því gæti 
einhverjar mínútur bæst við eða verið færri. 
Forsendur gefnar fyrir flutningsmátanna 
þriggja eru eftirfarandi; 

• Gönguhraði er 5 km/klst, meðal-
gönguhraði víðsvegar um heim 

• Hjólahraði 15.5 km/klst sbr. 
meðalhraða í Kaupmannahöfn (Trigg, 
2015) 

• Bílhraði 27 km/klst sbr. meðalhraða 
strætó er 21.5 km/klst (Mahesh & 
Ramadurai, 2017) 

Deili- og snjallsamgöngur, geta gert það að 
verkum að almenningssamgöngur verði 
samkeppnishæfari gagnvart einkabílnum, 
einhverjar hindranir kunna þó að standa í vegi. 
Sjá umfjöllun í næsta kafla. 

Mynd 23 - Ganga - strætó - ganga (efst tv.), Ganga - strætó - hjóla (efst th.), hjóla - strætó - hjóla (neðst tv.), akandi - 
strætó - hjólandi (neðst th.). 
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Reglugerðir, löggjöf farveitna og leigubíla (EES löggjöf) 

Leigubílar 

Leyfi fyrir leigubíla eru takmörkuð áhérlendis, 
eða 650 talsins. Skýrsla frá samgönguhóp 
skipuð öðru sinni nú af núverandi 
samgönguráðherra Sigurði Inga, þar sem 
athugaður var grundvöllur fyrir takmörkun á 
fjöldi leigubílaleyfa sem og leyfi fyrir farveitum 
á borð við Uber og Lyft. Samkvæmt. 
lögfræðingi hópsins er enginn grundvöllur fyrir 
að vera með takmarkanir á leyfum, þess í stað 
er þetta gegn EES löggjöf. Aðrar Norður-
landaþjóðir hafa afnumið eða munu brátt 
afnema leyfi ogtelur hópurinn að fella eigi 
leyfið niður og opna markaðinn enn frekar. 
Meirapróf er þó enn krafist til að keyra leigubíl 
og/eða farveitur. Því eru enn um einhver höft 
að ræða. Bílstjórar þurfa að hafa náð 21 árs 

aldri eða að hafa haft réttindi í 3 ár eða meira. 
Þurfa bílstjórar að gangast undir námskeið s.s. 
skyndihjálp, aðstoð fyrir hreyfihamla o.fl. 
Viðhalda þarf þessum námskeiðum á nokkurra 
ára fresti.  

Hvort þetta mun opna markaðinn frekar mun 
tíminn leiða í ljós. Eftirspurn er þó til staðar, en 
þar sem verðlag er yfir neytenda verði eru færri 
sem nýta sér þjónustuna en ella. Hvort borgin 
gæti orðið af ávinningi ef fleiri myndu nýta sér 
þjónustuna með lægra verðlagi sem myndast 

með aukinni samkeppni skal ósagt látið.  Sjá 
graf sem útskýrir frekari ávinning af samkeppni 
(mynd 24).  

Grafið sýnir að með takmörkunum á 
leigubílaleyfi, geta leigubílafyrirtæki haft 
fargjald í hámarki þar sem samkeppni er lítil. 
Fargjald er yfir því verði sem neytendur eru 
viljugir til að borga fyrir og minnkar þar með 
framboð á nýtingu leigubíla. Því meiri 
samkeppni sem verður á leigubílamarkaðinum 
getur það leitt til lægra gjalds og fleiri nýta sér 
leigubíla.  

En samkvæmt umsóknum sl. ár myndi þetta 
hækka leyfi aðeins upp í 750 og því ekki mikil 
aukning á framboði.  

Starfshópurinn telur áfram skilyrði fyrir að reka 
leigubifreið, er að rekstrarleyfishafi sé fjár síns 
ráðandi, samkvæmt grein í 5. tl. 1. mgr. 5. gr. 
núgildandi laga. Fram kom í skýrslu starfshóps 
að eðlilegt er að gera ráð fyrir að 
rekstrarleyfishafi geti sýnt fram á tiltekna 
eiginfjárstöðu, að leyfishafi geti staðið undir 
rekstrinum, þ.e. viðhaldi, greiðslu trygginga 
o.s.frv. Sama gildir einnig í nágrannalöndunum. 
Telur starfshópurinn eðlilegt að umsækjandi 
geti sýnt fram á 600.000 ISK í eiginfjárstöðu og 
að ógreidd opinber gjöld séu ei hærri en 
800.000 ISK (Arnardóttir, Garðarsson, Árnason, 
Markúsdóttir, & Sigurlaugsson, 2018). 

Þegar og ef sjálfkeyrandi bílar munu sjást á 
götum borgarinnar, þá má spyrja sig hver lögin 
og reglugerðir verða varðandi leigubíla. Ef um 
sjálfkeyrandi leigubíl er að ræða, þá  dettur 
sjálfkrafa út sú regla að krafist er meiraprófs. 
En mörg lönd hafa tekið sig saman og eru að 
undirbúa tilkomu sjálfkeyrandi bíla og hafa 
þegar hafist handa við gerð á lögum og 
reglugerðum á sjálfkeyrandi bifreiðum.  

Kostir 

Kostir leigubíla er að það eykur valmöguleika á 
samgöngum. Gefur kost fyrir þá sem eiga ekki 
bifreið að nýta sér leigubíla ef ekki gefst kostur 
á að nýta almenningssamgöngur. Talið er að 

Mynd 24 - Takmarkanir hafa áhrif á samkeppni og 
verðlag. 
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ódýrara sé að nýta leigubíla nokkrum sinnum á 
ári með almenningssamgöngum en að eiga og 
reka bifreið. Því er leigubíll mikilvægur 
samgöngukostur og myndar betra net innan 
samgangna. Ef ekki væri leigubílar, væri 
valmöguleikar um helgar og kvöld af skornum 
skammti í samgöngum. Gæðastuðullinn á 
leigubílum er hærri en fyrir almennings-
samgöngur, þar sem bílinn kemur að sækja þig 
og skutlar að dyrum.  

Ókostir 

Vegna fjöldi takmarkanna við 650 leyfi og lítillar 
samkeppni þá er kostnaðurinn talinn frekar hár 
og hærri en margir neytendur vilja greiða fyrir. 
Þegar samkeppni er lítil hafa leigubílar tök á að 
verðleggja hærra. Þetta getur haft þann ókost 
að færri nýti sér þjónustuna þar sem neytendur 
eru ekki tilbúnir að borga á þessu verði.  

Einnig er lítið verið að samnýta ferðir með 
öðrum sem eru að fara á svipaðar slóðir, þ.a.l. 
eru fleiri bílferðir farnar á svipaðar slóðir og 
hækkun á kolefnisspori.   

Farveitur 

Notkun á farveitum hefur aukist töluvert eftir 
að Uber kom fyrst á markað árið 2012. Talið er 
að 25% muni nýta sér farveitur (s.s. Uber) árið 
2030 og fari í 80% fimm árum seinna, 2035. 
Margar farveitur hafa bæst í hópinn s.s. Lyft, 

Crabi í Asíu, Didi ásamt fleirum. Mikil 
samkeppni er um markaðinn og er talið að 
rekstrarkostnaður farveitna sé 2,50 USD á 
hverja mílu (167 kr./km) þar með talið 60% 
kostnaður fyrir bílstjóra. Með sjálfkeyrandi 
rafmagnsbíla er talið að kostnaðurinn eigi eftir 
að falla töluvert eða allt að 70% kostnaður af 
því sem nemur nú og verði 0,70 USD (47 
kr./km) á hverja mílu og fellur kostnaður 
bílstjóra út.  

Uber er ekki leyft í mörgum borgum þar sem 
fyrirtækið fylgir ekki eftir tilsettum reglum 
borga á hverjum stað fyrir sig. En Uber er við 
það að missa starfsleyfi sitt í London þar sem 
upp komst að fyrirtækið krafðist ekki saka-
vottorðs og varð atvik bílstjóra við farþeg, þar 
sem þetta uppgötvaðist. Fyrirtækið hefur ekki 
fylgt eftir eftirfarandi reglum með keyrslu á 
farþegum sem atvinnu og komast hjá því að 
greiða skatta í löndum. Regla í Danmörku að 
sjáanlegur gjaldmælir verður að vera í 
leigubíl/farveitum sem og tækni í bílum, sem 
gefur til kynna að  bílbelti sé notað.  

Hreyfill hefur sótt um einkaleyfi á SuberTaxi 
sem á að gera notendum kleift að bóka í 
gegnum app sem svipar til farveitna eins og 
Uber, Lyft en eins og áður nefnt ef tillögurnar 
frá samgönguhóp muni taka gildi er það fyrst 
haustið 2019.  

 

Mynd 25 - Fjöldi eftir notkun farveitna/leigubíla í New York (tv.) og eingöngu Manhattan (th.). 
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Kostir 

Farveitur hafa það fram yfir leigubíla að hægt 
er að samnýta ferðir, þ.e. stuðst er við 
reiknilíkan til að sameina farþega staðsetta á 
svipuðum slóðum, eða eru að fara á svipaðar 
slóðir. Samkvæmt Uber eru hátt í 20% farþega 
sem nýta sér þann valmöguleika á að samnýta 
ferð með öðrum farþegum, en þetta kom fram 
á Snjallborgarráðstefnunni haldinn af 
Reykjavíkurborg þann 3. maí 2018. Kostnaður 
lækkar fyrir farþega með að samnýta og 
hækkar tekjur bílstjóra. Samkvæmt Deloitte 
hefur orðið aukning á notkun lesta með 
tilkomu farveitna. Fleiri nýta sér farveitur til og 
frá lestarstöðum, það sem tíðkast sem fyrsta 
og síðasta mílan erlendis.  

Ókostir 

Samkvæmt gögnum frá New York leigubílu og 
limósíum (e. NYC TLC) eru fleiri bílar á götum 
borga með tilkomu farveitna (sjá mynd 23). Til 
að mynda í New York hefur umferðateppa 
aukist töluvert, þar sem fleiri nýta sér farveitur 
miðað við leigubíla en áður fyrr. Með tilkomu 
farveitna hefur notkun á strætó lækkað 
samkvæmt Deloitte. Töluverð aukning hefur 
orðið á notkun farveitna í New York síðastliðin 
ár og er komið framúr leigubílum og einungis 
notkun farveitna er orðin meiri en notkun 
leigubíls frá árunum fyrir þ.e. 2010-2014. 
Samtals eru því bílferðir orðnar fleiri í heildina. 
Þegar litið er einungis á miðsvæðis New York, 
Manhattan, þá er notkun farveitna og leigubíla 
ámóta en til samans hefur fjöldi bílferða 
hækkað en þó mun minna en fyrir alla borgina 
eða um 2 milljónir ferða á mánuði.  

Gröfin gefa til kynna að fleiri ferðir eru farnar í 
Brooklyn, Queens og tengja við 
neðanjarðarlestir. Því líkt og kom fram ofar þá 

hefur notkun á neðanjarðarlestum, lestum 
aukist og flestar ferðir farveitna 

styttri ferðir. Strætó hefur fækkað ferðum 
sínum í Brooklyn, Queens og fleirir stöðum og 
eru óáreiðanlegri en áður fyrr, líkt og höfundur 
skýrslu varð vitni af í Mars mánuði 2018 sem 
varð til þess að farveitur voru notaðar.  

Sjálfkeyrandi bílar 

Samkvæmt Siemens er ekki talið að 
sjálfkeyrandi bílar muni leysa umferð á 
háannatíma en gæti verið góð viðbót á öðrum 
tímum dags. Sjálfkeyrandi vagnar frá 
Autonomous Mobility, sem rúma um 6-10 
manns kostar um 30 milljónir í dag. Kostnaður 
er því enn í hámarki þar sem tæknin er fremur 
ný en gæti verið að muni lækka í kostnaði í 
framtíðinni.  

Reglugerðir og löggjöf 

Mörg borgaryfirvöld víðsvegar um heim eru 
farin að leggja grunn fyrir tilkomu sjálfkeyrandi 
bifreiða. Huga þarf að siðferðisreglum því talið 
er óhjákvæmilegt að árekstur verði og þá þarf 
sjálfkeyrandi að velja á hvað keyrt er á, hvort 
það er hlutur, dýr eða manneskja. Víðsvegar er 
að finna próf þar sem fólk er sett í mismunandi 
aðstæður og þarf að velja hvað  það keyrir á 
hverju sinni. T.a.m. hefur háskólinn í Boston, 
MIT, sett af stað samskonar próf til að afla 
gagna um hegðun fólks undir stýri og hvernig 
það bregst við mismunandi aðstæðum (MIT, án 
dags.).  

Nú þegar hafa orðið fyrstu slysin við 
sjálfkeyrandi bíla. Fyrsta var við mótorhjól og 
það síðara keyrt á gangandi sem lét lífið. 
Reglugerðir þurfa því að vera til staðar áður en 
innleiðing á sjálfkeyrandi bílum á sér stað.   
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Framtíðarsýn Reykjavíkurborgar 

Margar borgir á stærð við höfuðborgarsvæðið 
og Reykjavík í heild eru að innleiða deili- og 
snjallsamgöngur. Ferðir í almennings-
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu er um 4% 
eða yfir 30 þús. ferðir á dag. Með bættum 
almenningssamgöngum, þ.e. strætó sem hefur 
forgang, getur það aukið notkun þar sem við 
erum að sjá þá þróun að færri eru að taka 
bílpróf. Fjölgun um 15% í almennings-
samgöngum á kostnað bifreiðar (forsendur frá 
Mobike í kafla 3.4.6), fer hlutfallið í 5% eða 
aukningu um rúmlega 5 þús. ferðir á dag. 
Niðurstöður frá EuroStat gefa til kynna að 
Ísland er í meðaltali varðandi hjólreiðar, með 
bættum innviðum fyrir hjólandi getur það 
aukið bæði notkun hjólreiða sem og 
almenningssamgöngur þar sem það brúar bilið 
til og frá stoppistöðvum og þar með 
ferðatímann í almenningssamgöngum.  

Hlutfall ferða í strætó hefur staðið í stað í 
nokkur ár eða í 4%, þó fjöldi ferða hafi aukist. 
Samkvæmt niðurstöðum síðustu ára, er mikið 
tækifæri á að auka hlutfallið í 
almenningssamgöngum sem virðist ekki 
minnka. Með auknu upplýsingaflæði, þægindi í 
fyrirrúmi og að auðvelda notkun á 
almenningssamgöngum yfir höfuð, þannig að 
það verði auðveldari kostur enn einkabíllinn.   

 Með hraðri tækni-
þróun er erfitt að sjá 
fyrir sér hvernig sam-
göngukerfi muni líta 
nákvæmlega út. Ör 
þróun hefur kynnt 
nýjar þjónustur á 
markaði s.s. farveitur, 
deilibíla, deilihjól o.fl. 
Eitt er þó víst að hinir 
ýmsu samgöngumátar 
eru að tengjast betur 
víðsvegar um heim og 
er engin undantekning 
á því hér á Reykja-
víkursvæðinu með 
samstarfi Strætó Bs. 
og Zip car. Meiri 
fókus virðist vera á 

notendur samgangna til að mæta þörfum og 
eftirspurn. Opinberir aðilar og fyrirtæki eru 
farin að taka meira höndum saman og mynda 
samstarf. Til að hámarka ávinning, eru fyrirtæki 
og opinberir aðilar að átta sig á, að með auknu 
samstarfi styðja þau hvort annað og mynda 
heildstæðara samgöngukerfi sem eykur notkun 
og hagkvæmni kerfisins. En með frekara 
samstarfi hins opinbera við einkarekin fyrirtæki 
er hægt að auka samgöngur enn frekar. 
Reykjavík með öflugu gagnaveri, sem erlendir 
fjárfestar líta öfundar augum á, getur stjórnað 
umferðarflæðinu með aukinni hagræðingu út 
frá öflugri gagnaöflun. Þar sem gögn safnast 
fyrir á einum stað (e. Blockchain), en til þess 
þarf að efla upplýsingatæknina og 
upplýsingaflæðið. Reykjavík hefur frábært 
tækifæri til að vera meðal fremstu snjallborga, 
þar sem snjallsamgöngur er stór hluti af.  

Reykjavík sem og landið allt er að koma fremur 
illa undan vetri varðandi vegi. Erfitt reynist að 
viðhalda vegum um land allt. Með því að bæta 
við akreinum, gerir það að verkum að viðhalda 
þarf fleiri vegum þar sem margir keyra einir í 
bíl. Má því leggja þá spurningu fram, erum við 
að seinka, að takast á við raunverulega 
vandann, með að halda áfram sem frá er 
horfið? Framtíðarsýn gæti verið Reykjavík sem 
græn borg sem allir vilja heimsækja, en stór 

74%

15%

11%

Eldsneytisnotkun í samgöngum

Umferð á landi Skipaumferð Flugumferð

Mynd 26 - Eldsneytisnotkun í samgöngum. 
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hluti eldsneytisnotkunar kemur frá umferð á 
landi eða um 74% , sjá mynd 26 (Bernódusson, 
2018).    

Með því að hugsa samgöngukerfið sem 
heildstætt kerfi, setja fókus á hvað neytendur 
samganga vilja og þá þróun sem er að eiga sér 

stað er hægt að ná fram góðum lausnum, því 
það verða hugsanlega ávallt þó nokkrir sem 
vilja keyra sjálfir. Ásamt að innleiða samspil 
milli samgangna, þá getur Reykjavík verið með 
aðrar lausnir sem geta skilað sér í aukinni 
hagræðingu og skilvirkari umferð
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Aðrar lausnir 

Aðrar lausnir sem vert er að skoða til að auka 
gæði í samgöngum innan Reykjavíkur, er 
tæknin sem er að eiga sér stað víðsvegar. 
Tæknin er að þróast ört og eru aðrar borgir að 
styðjast í auknum mæli við snjallt flutningskerfi 
(e. Intelligent Transportation System), s.s. 
hagræðing meðal umferðaljósa. T.a.m. hefur 
verið innleidd umferðarljós í Danmörku með 
fjórum ratsjám, sem greinir umferð í 500 m 
færi í allar áttir. Umferðarljósin má finna 
víðsvegar um heim með góðum árangri, þar 
sem gert er ráð fyrir forgangi trukka og nú 
nýverið grænar bylgjur fyrir forgangi hjóla. Út 
frá ljósum geta gögn verið mikilvæg til 
greiningar á umferð. Einnig er að koma fram 
umferðarljós sem gefur til kynna um árekstur á 
gatnamótum og því lóðsað fólki aðra leið með 
upplýsingaflæði.  

Hægt er að nýta einnig gagnaverin hérlendis 
sem eru eftirsóknarverð erlendis frá til að afla 
upplýsinga og til greiningar. Sjá má á mynd 26 
með átta lykilþáttum í þróun á samgöngum 
erlendis, sem tengjast saman. Sjálfkeyrandi 
bílar, rafmagnsbílar, 
farveitur, samflot, 
bann á dísel bílum í 
borgum, auðveld og 
rafræn borgun, deili-
bílar, forrit þar sem 
auðvelt er að borga og 
að nálgast upplýsingar, 
er það sem talið er að 
muni móta framtíðar 
samgöngur. 

Blockchain 

Reykjavíkurborg getur 
orðið eins og ein stór 
tölva með tengingum, 
skynjurum, neti og 
stjórnað umferð betur 
með aukinni hag-
ræðingu. Blockchain 
þar sem öll gögn 
safnast fyrir á einum 
stað og greining fer 

fram og út frá því er hægt að stjórna umferð, 
flæðinu og betri tengingu almennings-
samgangna við notendur og þar með efla 
þjónustuna.  

Opin gögn 

Finnar standa framalega varðandi snjall 
samgöngur. Finnska ríkið ákvað að taka við 
taumunum og opna fyrir dreifingu á gögnum til 
að auðvelda greiningu. Þetta er lausn sem 
jafnvel íslenska ríkið getur tekið sem fordæmi. 
Því aðgengilegri sem gögnin eru, því skilvirkari 
verður greiningin sem skilar sér í aukinni 
hagræðingu og skilvirkara flæði innan 
borgarinnar. Upplýsingar yfir Reykjavík og 
nágrenni eru af skornum skammti. Til að ýta 
höfuðborginni í átt að snjallari borg, þá þurfa 
upplýsingar að vera aðgengilegar, þar sem stór 
hluti snýst um gagnaöflun.  

 

 

Mynd 27 - Framtíðarstefna erlendis í samgöngum með 8 lykilþáttum. (Kielmanowicz, 2018). 
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Upplýsingaflæði 

Rannsóknir sýna að með auknu upplýsinga-
flæði, veldur það meiri ánægju með notkun á 
almenningssamgöngum. Strætó hefur stigið 
skrefið áfram og veitir notendum forritsins 
upplýsingar um vagna allra leiða í rauntíma. 
Með því að safna gögnum á sama stað er hægt 
að safna betri upplýsingum, sem skilar sér 
síðan beint til notenda og þar með líkur á 
aukinni notkun á almenningssamgöngum.  

Hvatningarkerfi 

Víðsvegar erlendis eru hvatningarkerfi til að 
efla notkun á almenningssamgöngum og 
deiliþjónustum. Eins og fram hefur komið, þá 
er gefin sérstakur afsláttur á deilihjóli sem er 
utan viss svæðis, í útjöðrum borgar, til að fá 
hjólin aftur miðsvæðis og öfugt ef farið er með 
deilihjólin í útjaðra borgar þá er rukkað meira. 
Kerfi sem þetta gæti virkað hérlendis þar sem 
Reykjavík er fremur dreifð samanborið við 
aðrar borgir einnig er þetta hentugra fyrir 
minni borgir.  

Samnýting bílferða 

Samkvæmt rannsóknum frá Bandaríkjunum 
sýnir að bílar eru aðeins í notkun 4% af tíma 
dags. Tekið mið af þeim 250 milljón bílum sem 
eru skráðir í Bandaríkjunum gerir þetta 5.8 
milljarðar klukkutíma sem bílar eru ekki notkun 
yfir einn dag. Samkvæmt Hagstofu Íslands eru 
fjöldi fólksbifreiða í Reykjavík rúmlega 87 
þúsund talsins, sem gerir rúmlega 2 milljónir 
klukkutíma sem bílinn er ekki í notkun.  

Líkt og fram hefur komið þá minnkaði fjöldi 
ferðakílómetra hjá fólki með að samnýta 
bifreiðar. Ef fleiri myndu deila bíl saman getur 
það orðið til fækkunar á bifreiðum, færri 

kílómetrar farnir á bíl, minni útlosun, 
sparnaður fyrir heimili. Því væri hægt að veita 
ákveðna hvatningu fyrir þá sem deila bíl, t.d. 
með fríu bílastæði o.þ.h. Fyrirtækin Facebook, 
Google hafa komið sér saman og ferja 
starfsmenn til og frá vinnu í strætisvögnum frá 
San Francisco borg til Mountain view og öfugt. 
Hvort fyrirtæki sem er í nálægð við hvort annað 
taki höndum saman og safni starfsmönnum 
sem vilja nýta sér þenna kost upp á ákveðnum 
stöðum.  

Samnýting hjóla 

Eigendur hjólreiða geta einnig leigt hjól sín yfir 
daginn, því eru fleiri hjól í samgöngunetinu í 
umferð og fleiri valmöguleikar. Með að skrá inn 
í kerfið hver leigir hjól af þér, þá ber sá 
einstaklingur líkt og með leigubíl ábyrgð á 
hjólinu yfir tilsettan tíma. Með skráningu er 
hægt að koma í veg fyrir að hjóli er stolið með 
auðkenni. Samnýting á einkahjóli, eykur ekki 
aðeins fjölda hjóla í umferð einnig geta 
eigendur greitt upp hjól sitt.  

Hugmyndir að hvatningarkerfi 

Hugsanlegur möguleiki á hvatningarkerfi fyrir 
deilibíla, fólk sem nýtir ferðir saman, þá væri 
hugmynd að bílstjóri fengi frítt bílastæði. 
Farþeginn getur einnig fengið frítt bílastæði 
sem væri hægt að nota þegar hentar eða fengi 
aðra hvatningu s.s. eina fría ferð í 
almenningssamgöngur sem dæmi. Með 
hvatningu sem þessari væri hægt að auka 
nýtingu ferða varðandi farþegafjölda, færri 
bílar í umferðinni og von um fleiri bílastæði 
laus. Fyrirtæki geta nýtt sér þennan valkost, 
hvetja fólk að ferðast saman gegn fríu bílastæði 
og á það sérstaklega við miðsvæðis Reykjavíkur 
þar sem rukkað er fyrir stæði. 
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Leiðarkerfi

Til eru mörg leiðarkerfi sem geta veitt 
upplýsingar hvernig hægt er að ferðast frá 
upphafstað á áfangastað. Sum leiðarkerfi sýna 
göngu- og hjólastíga í borgum erlendis, en eina 
kerfið sem sýnir hjólaleiðir fyrir 
höfuðborgarsvæðið er Transit app. Helstu 
leiðarkerfin sem fólk nýtir sér í borgum í dag 
eru Moovit, Transit app, Citymapper og Google 
Maps. Flestir þekkja Google Maps og verður því 
ekki fjallað nánar um það hér.  

Moovit 

Moovit er fyritæki sem veitir leiðsögn innan 
almenningssamgangna. Moovit var stofnað 
árið 2012 í Ísrael, en fyrirtækið veitir rauntíma 
upplýsingar um almenningssamgöngur og 
staðsetningar á mismunandi fararmátum, þar 
á meðal strætó, deiliþjónustur (Zip car), ferjur, 
neðanjarðarlest, lestir, sporvagna og fleira. 
Notendur Moovit forritsins geta nálgast lifandi 
kort og skoðað nálægar stöðvar, þ.e. 
staðsetningu með aðstoð aþjóðlegs stöðukerfi 
(GPS), og áætlun ferða byggt á rauntíma. 
Moovit er frábrugðið öðrum forritum að því 
leiti að það er samfélagsstýrt og samþættir 
opinber gögn um almenningssamgöngur með 
þeim hætti að hægt er að nýta mismunandi 
samgöngumáta frá upphafs- til áfangastaðar út 
frá rauntímagögnum. Gögn þessi er safnað 
saman frá notendum og hægt að auka hagræði 
samgangna út frá þeim. Forritið veitir einnig 
upplýsingar til notenda um ástæður tafa o.þ.h.  

Á yfir 3 árum hefur Moovit yfir 170 milljónir 
skráða notenda og fer þeim hratt fjölgandi. Er 
þetta að verða mest notaða forrit yfir 
almenningssamgöngur. Mörg lönd styðjast við 
Moovit, þ.á.m. Ísland þar sem er að finna leiðir 
Strætó um land allt.  

Moovit safnar saman gögnunum um notkun í 
gegnum forritið, en flestar af upplýsingunum 
má nálgast hjá Moovit. Meðal gagna er 
ferðatími, biðtími á stoppistöðvum, hversu 
margir ferðast meira en 2 tíma í senn o.fl. Með 
gögnum sem þessum gefur þetta betri mynd af 
hverri borg fyrir sig sem notar Moovit, hvernig 
fólk ferðast.  

Transit 

Transit var stofnað sama ár og Moovit, 2012, í 
Montreal Kanada. Líkt og með Moovit, geta 
notendur nálgast upplýsingar í rauntíma 
varðandi staðsetningar á samgöngumátum. En 
árið 2018 innleiddi fyrirtækið staðsetningar 
fyrir deilihlaupahjól og er því nú hægt að sjá 
staðsetningar flest allra samgöngumáta í 
forritinu. Hægt er að nota Transit app á Íslandi 
og er það eina leiðarkerfið hérlendis þar sem 
hjólaleiðir eru sýndar sem valmöguleiki til að 
ferðast á milli staða. Staðsetningar fyrir aðra 
samgöngumáta s.s. deilirafmagnshlaupahjól, 
deilihjól og deilibíla er ekki hægt að sjá að svo 
stöddu í forritinu hérlendis, en vonandi í 
framtíðinni.  

Citymapper 

Citymapper er ekki hægt að nota hérlendis eins 
og er, en er notað víðsvegar erlendis. 
Citymapper sýnir alla valmöguleika líkt og 
Google Maps, það er deiliþjónustur og 
leigubílaþjónustur. Citymapper var stofnað 
árið 2011 í London af fyrrum starfsmanni 
Google, Azmat Ysuf. Mikil samkeppni er á milli 
þessara forrita enda eru þau keimlík, þó 
Citymapper svipi meira til Google Maps meðan 
Moovit og Transit  eru meira lík hvor öðru. 
Citymapper hefur það fram yfir hin að það sýnir 
einnig leigubílaþjónustur.   

Upplýsingatækni 

Reykjavíkurborg hefur gert samning við 
fyrirtækið Billboard að koma upp 210 
strætóskýlum í borginni á næstu árum, þar af 
er ráðgert að a.m.k. 40 biðskýli verða 
snjallskýli. Snjallskýlin munu sýna komu næstu 
strætisvagna í rauntíma og hvað leið er um að 
ræða. Einhver snjallskýli munu sýna 
staðsetningar deiliþjónustna í grennd við 
tiltekið strætóskýli en til lengri tíma litið þá 
verður jafnvel komið fyrir snertiskjám í 
skýlunum þar sem hægt verður að færa 
staðsetningu á skjá á endastöð og skoða þær 
deiliþjónustur sem þar eru í boði.  
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Er þetta hluti af því að snjallvæða borgina, að 
skilaboðin berist fljótt og greiðlega til farþega. 
Markmið Reykjavíkurborgar er að stuðla enn 
frekar að vistvænni samgöngumátum, bæta 
þjónustuna, minnka hlutdeild einkabílsins og 
minnka þar með losun gróðurhúsalofttegunda 
af völdum samgangna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingagjöf til notenda er mikilvægur 
þáttur til að auka hlutdeild 
almenningssamgangna, auðvelda notkun og 
upplýsa vegfarendur hvernig hægt er að 
ferðast um borgina án einkabílsins á snjallan 
máta með deili- og snjallsamgöngum (e. 
MaaS).  

Upplýsingtæknin spilar þar stórt hlutverk 
ásamt samþættingu á samgöngu-mátum í einu 
forriti þar sem hægt er að greiða fyrir allar 
ferðir og alla samgöngumáta með einu klikki.  

  

  

Mynd 28 - Tillaga að útlit á snjallskýlum í Reykjavík. 
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Niðurstöður Parallel ráðgja-

far fyrir MaaS á Íslandi 

Árið 2019 var Parallel ráðgjöf fengið til að 
greina tækifærin í hugbúnaðinum sem fylgir 
MaaS fyrir Ísland. Á mynd 29 má sjá þau gögn 
og ytri kerfi sem MaaS forrit styðja við ásamt 
þeirri þjónustu sem í boði er á Íslandi í dag.      

 

 

Mynd 29 - Maas forrit og gögn sem þriðji aðili og 
ytra kerfi styðst við. 

Gerð var virðisgreining á MaaS, aðgerðir 
metnar eftir virði fyrir notendur. Huglætt mat 
var notað við greiningu á fjórum þáttum þ.e.  

• Tölfræði 

• Ferjur, rútur og flug 

• Greiðslugátt 

• Leiðarvísir 

Skiptinguna má sjá á mynd 30, þar sem 
veigamesti þátturinn er greiðslugátt eða 50% 
og því næst leiðarvísir 20% og tölfræði og aðrir 

samgöngumátar en notað dagsdaglega eru 
15% sitthvor þátturinn. 

Við innleiðingu á hugbúnaðinum (e. Software 
as a Platform, SaaS) fyrir deilihagkerfi í 
samgöngum (e. MaaS), þá er hægt að velja á 
milli þriggja valmöguleika í vali á tæknibirgja og 
greina hvaða valkostur er hentugri en annar 
þegar kemur að innleiðingu á hugbúnaðinum í 
borg eins og Reykjavík og Ísland í heild.    

Í næsta kafla verður farið yfir þessa þrjá 
valmöguleika sem Parallel ráðgjöf gerði 
greinaskil á, með nokkrum viðbótum sem 
Mannvit hefur bætt við í gerð þessarar skýrslu 
.   

Þrír valmöguleikar í vali tækni-
birgja 

Leið A: Þriðji aðili 

Líkt og nefnt í kafla Leiðarkefi þá eru að finna 

nú þegar forritin frá Moovit og Transit 

hérlendis. Forritin styðja við bæði stýrikerfin 

fyrir snjallsíma þ.e. Android og iOS. Fyrirtækin 

notast við GBFS gögn Strætó til að miðla 

leiðarkerfi á Höfuðborgarsvæðinu. Donkey 

Republic hjólin er að finna í Transit appinu.  

Möguleiki er að sveitarfélögin á höfuðborgar-

svæðinu og á landsbyggðinni gerðu samning 

um að annar hvor þessara aðila eða annar 

Mynd 30 - Virðisgreining MaaS frá Parallel ráðgjöf (heimild: Parallel Ráðgjöf). 
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þriðji aðili miðli þeim samgöngukostum sem 

eru í boði. Báðir aðilar hafa tiltölulega nýlega 

innleitt greiðslumiðlunkerfi sem samþættir við 

miðasöluaðila, því er reynslan minni en hjá 

fyrirtækjum sem hafa verið að bjóða hillulausn 

í nokkur ár (sjá kafla Leið C: Hillulaus).   

Leið B: Sérsmíði („Made in Iceland“) 

Opinberir eða einkaaðilar geta smíðað nýja 

lausn, séríslenska lausn, sem þjónar þörfum 

innlendra aðila og borgara. Með þessu móti 

væri hægt að spara í sérsmíði á appi fyrir 

Strætó og þess í stað 

myndi Strætó hafa 

aðkomu að smíði og 

rekstri til að tryggja að það 

þjóni hagsmunum sinna 

skjólstæðinga. Því Strætó 

mun gegna veigamiklu 

hlutverki í deilihagkerfi 

fyrir samgöngur og er 

„backbone“ í kerfinu.  

Í Þýskalandi hefur verið 

sérsmíðuð lausn en er oft 

tengt síðan við það sem 

kallast hillulausn (e. White 

label). Noregur hefur 

einnig smíðað lausn sem 

nefnist Entur.  

Leið C: Hillulausn (e. 
whitelabel) 

Þó nokkur fyrirtæki í 

heiminum eru að bjóða 

upp á hillulausn s.s. Kyyti, 

Moovel, Free2Move og 

Whim. Fyrirtækin bjóða viðskipta-vinum sínum 

að styðjast við þeirra hugbúnaðarlausn í 

ákveðnu útliti og mörkun þannig að appið verði 

„eign“ ákveðinnar borgar eða annars aðila sem 

hyggst samþætta samgöngumáta og miðasölu 

á einn stað. Því er hægt að bæta við forritið og 

aðlaga að hverri borg fyrir sig eða landi. 

Finnska fyrirtækið MaaS Global Oy er að baki 

Whim og byggir sína lausn á regluverki síns 

heimalands sem kveður á um opið samstarf 

hugbúnaðar- og samgönguaðila og gera gögn 

opinber til að ýta undir frekari nýsköpun í 

samgöngumátum.  

Enn á eftir að koma betri reynsla á slíkt 

regluverk. Whim hefur gefið út sína lausn í 

Singapor og Antwerpen þar sem hægt er að 

nálgast heildstæðan samgöngupassa þvert á 

samgöngurekstraraðila.  

Mynd 31 - Kostir og gallar þessara þriggja valmöguleika á vali á tæknibirgjum. 
Grænn er kostur og rautt er ókostur. 
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Þróun erlendis í vali 
tæknibirgja 

Þegar litið er yfir þróun erlendis í vali á 

tæknibirgju, má sjá að einkaaðilar er með 

hæsta hlutfallið þegar kemur að eignarhaldi á 

hugbúnaðinu (e. SaaS) eða 43%. Um þriðjungur 

af eignarhaldi og rekstrarábyrgð eru í eigu B-

hlutafélags og/eða Strætó. Með B-hlutafélagi 

er þá átt við ef félag t.d. í eigu sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu (SSH) með kauprétt frá 

ríkinu. En um fimmtungur MaaS lausna er 

samvinnuverkefni í Evrópu. Sjá má nánari 

skiptingu á skífuritinu hér að ofan.  

Niðurstöður Parallel ráðgjafar 

Niðurstöður frá Parallel ráðgjöf sýnir að ef 

MaaS lausn verður á færum einkaaðila er talið 

líklegt að Strætó muni tryggi sína miðasölu 

með eigin appi samhliða öðrum lausnum. Er því 

óljóst hver notendafjöldi verður í gegnum 

MaaS lausnina, ef fleiri styðjast við Strætó 

appið. Verði MaaS lausn á vegum opinberra 

aðila, þá er ekki gert ráð fyrir gjaldtöku fyrir % 

sölu. En getur orðið dýr lausn að byggja frá 

grunni. (Innskot frá Mannviti). Ef valið yrði 

hillulausn eða smíðuð séríslensk lausn er hægt 

að smíða/hanna eftir notendahópi, virkni og 

eftirspurn. Skilaboð, gögn og jafnvel þyngri 

þjónustuferli sem varða heimili og borgara má 

sjá fyrir sér sem hluta af MaaS lausn. Að nýta 

alla þá tækni sem nútíma farsímar bjóða upp á 

opnar á fjölmarga möguleika í samskiptum 

borgara og sinna sveitarfélaga. Hægt væri að 

tryggja að tekið sé mið af stíganeti í 

landupplýsingakerfi borgarinnar þegar 

leiðarbestun á sér stað og notandi velur þar til 

gert farartæki. Sömuleiðis má nota appið fyrir 

tilkynningar sem varða heimili notandans, t.d. 

sorptunnur, snjómokstur, söndun og götuþrif. 

Sveitarfélög geta dregið úr kostnaði við að 

koma þessum upplýsingum til skila í gegnum 

app með því að nýta það sem fyrir er til. 

Niðurstöður voru á þá leið að betra væri að 

bíða þar sem framboð er stöðugt í þróun og 

fleiri fyrirtæki að líta dagsins ljóss. Þegar komin 

er meiri reynsla á örflæði hérlendis og jafnvel 

nýir faramátar farnir að sjást á götum 

borgarinnar er hægt að taka stöðuna aftur, en 

um sinn sína niðurstöður að hagkvæmast er að 

hinkra aðeins.  

Mynd 32 - Skipting á fyrirkomulagi eignarhalds MaaS lausna í Evrópu. (Heimild: Parallel ráðgjöf). 
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