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Vinsamlegast svarið öllum spurningum sem við eiga 

 

 
1. Ert þú karl eða kona? 

   Karl    Kona 
 

2. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

 Árið: _________ 

 
 

3. Hvar býrð þú? 

 Póstnúmer: ______  Sveitarfélag: ____________________________ 

 
4. Hefur þú bílpróf? 

   Já, ég hef bílpróf 

   Nei, ég hef ekki bílpróf. 

   Nei, en ég hef haft bílpróf. 

 
 

5. Hefur þú bíl til umráða?  (Merktu við allt sem við á) 

   Nei. 

   Já, ég hef fólksbíl til umráða. 

   Já, ég hef fjórhjóladrifinn fólksbíl til umráða. 

   Já, ég hef jeppa til umráða. 

           Annað: ______________________________________ 
 

6. Hversu mikið ekur þú á ári? 

 Ég ek um það bil _____  þúsund kílómetra á ári. 

 
7. Hver af eftirtöldum fullyrðingum á best við um þig? 

   Ég ek einkabíl mest í þéttbýli. 

   Ég ek einkabíl mest utan þéttbýlis. 

   Ég ek atvinnubíl mest í þéttbýli. 

   Ég ek atvinnubíl mest utan þéttbýlis. 

 
8. Hvað ertu lengi að aka til miðborgar Reykjavíkur? 

                    (klst.  :  mín.) 

            Það tekur mig um það bil ____ : ____  að aka til miðborgar Reykjavíkur. 
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9. Hvaða ferðamáta notar þú oftast milli heimilis og vinnustaðar/skóla? 

   Ég fer gangandi. 

   Ég hjóla. 

   Ég fer á einkabíl sem ég ek sjálf(ur). 

   Ég er farþegi í einkabíl. 

   Ég nota almenningssamgöngur (strætisvagn rúta, starfsmannarúta). 

   Ég ek í bíl frá vinnuveitanda. 

   Ég nota annan ferðamáta. 

  Hvaða? _______________________________________________ 

           Ég þarf ekki að fara á milli heimilis og vinnustaðar/skóla. 
 

10. Þarft þú að koma einhvers staðar við á leið þinni til eða frá vinnu?  

   Nei. 

   Já, ég fer með barn í leikskóla. 

   Já, ég fer með barn í skóla. 

   Já, ég fer með maka í vinnu/skóla. 

   Já, ég gef öðrum einstaklingi far þangað sem hann/hún þarf að fara (skutla). 

   Já, ég kem við í verslun. 

   Á ekki við. 

 
11. Næst er spurt um reglubundnar ferðir þínar. Tilgreindu hversu lengi það tekur þig 

að aka slíka ferð, aðra leið og hversu oft í viku þú ferð slíkar ferðir, en fram og til 

baka telst ein ferð. 

 Tilgangur ferðar        (klst.  :  mín.) 

 Til vinnu /skóla  Um það bil ____:____  Um það bil _____ ferðir á viku. 

         Dagleg innkaup    Um það bil ____:____  Um það bil _____ ferðir á viku. 
 

12. Hvað af eftirtöldu hefur þú sótt út fyrir heimabyggð þína á síðustu 12 mánuðum? 

                                                      aldrei      1-3 sinnum      4-10 sinnum     10 sinnum eða oftar 

          Mat og nauðsynjavörur...................      

Aðra verslun......................................      

Læknisþjónustu.................................      

Afþreyingu eða menningu...............       

 
13. Hversu lengi þarft þú að aka vegna þessara erindagjörða?  (aðra leið) 

                             (klst. : mín.) 

 Matur og nauðsynjavörur........................ Um það bil ______:_____  

 Önnur verslun.......................................... Um það bil ______:_____  

 Læknisþjónusta......................................... Um það bil ______:_____  

         Afþreyingu eða menningu....................... Um það bil ______:_____ 
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14a. Ef þú hugsar um daglegar ferðir þínar að sumarlagi, hversu vel eiga eftirtaldir 

þættir við hjá þér? (merktu við einn reit í hverjum lið) 

        Sjaldan/aldrei  Stundum    Oft     Mjög oft      Alltaf 

 Mér stafar hætta af öðrum vegfarendum.........  

 Umferðarþungi er of mikill...............................  

 Skriðuföll.............................................................  

 Hvassviðri/sviptivindar.....................................  

 Víðsjárverður vegur............................................   
 

14b. Ef þú hugsar um daglegar ferðir þínar að vetrarlagi, hversu vel eiga eftirtaldir 

þættir við hjá þér? (merktu við einn reit í hverjum lið) 

        Sjaldan/aldrei  Stundum    Oft     Mjög oft     Alltaf 

 Mér stafar hætta af öðrum vegfarendum.........  

 Umferðarþungi er of mikill...............................  

 Ófærð....................................................................  

 Hálka.....................................................................  

 Skriðuföll/snjóflóð.............................................  

 Hvassviðri/sviptivindar.....................................  

 Víðsjárverður vegur............................................   
 

15a. Ef þú hugsar um aðrar ferðir þínar en daglegar að sumarlagi, hversu vel eiga 

eftirtaldir þættir við hjá þér? (merktu við einn reit í hverjum lið) 

        Sjaldan/aldrei  Stundum    Oft     Mjög oft      Alltaf 

 Mér stafar hætta af öðrum vegfarendum.........  

 Umferðarþungi er of mikill...............................  

 Skriðuföll.............................................................  

 Hvassviðri/sviptivindar.....................................  

 Víðsjárverður vegur............................................   
 

15b. Ef þú hugsar um aðrar ferðir þínar en daglegar að vetrarlagi, hversu vel eiga 

eftirtaldir þættir við hjá þér? (merktu við einn reit í hverjum lið) 

       Sjaldan/aldrei   Stundum    Oft      Mjög oft      Alltaf 

 Mér stafar hætta af öðrum vegfarendum.........  

 Umferðarþungi er of mikill...............................  

 Ófærð....................................................................  

 Hálka.....................................................................  

Skriðuföll/snjóflóð.............................................  

 Hvassviðri/sviptivindar.....................................  

 Víðsjárverður vegur............................................   
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16. Hversu mikilvægar telurðu eftirtaldar samgöngubætur vera fyrir þig og þínar 

ferðir? 

   Alls ekki  Ekki  Nokkuð  Mjög  

   mikilvægt   mikilægt  mikilvægt mikilvægt 

Tvöföldun akreina...............................         

Mislæg gatnamót..................................          

Bætt veglýsing......................................          

Tvöföldun einbreiðra brúa................        

Bygging jarðganga...............................         

Bættar merkingar og upplýsingar.....         

Aukin löggæsla....................................         

Stytting milli byggðarkjarna...............         

Bætt vetrarþjónusta (mokstur 

og hálkuvarnir).....................................         

 
 

17. Greina má framkvæmdir í vegamálum í fjóra flokka eftir því hvert megin markmið 

með þeim er. Nú viljum við biðja þig að forgangsraða þessum fjórum flokkum 

framkvæmda, þar sem 1 er mest mikilvægt og 4 minnst mikilvægt? 

Meginmarkmið með framkvæmd:                    Forgangsröðun (1.-4. 

sæti) 

Að stuðla að aukinni hagræðingu (arðsemi)...................................................... _____

Að stuðla að auknu umferðaröryggi................................................................... _____

Að styrkja vaxtarkjarna eða vaxtarsvæði........................................................... _____

Að tengja saman byggðarlög eða byggðarkjarna.............................................. _____ 

 
 

18. Nefndu eina framkvæmd í vegamálum sem þér finnst mikilvægt að fara í á næstu 

árum: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

19. Hefur þú nýtt þér innanlandsflug á síðustu 12 mánuðum? 

 Aldrei 1-3 sinnum 4-10 sinnum Oftar en 10 sinnum 
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20. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um flugsamgöngur innanlands? 

    Mjög  Frekar Frekar Mjög 

   ósammála ósammála sammála sammála 

Tímaáætlanir standast ekki......................................    

Tímaáætlun hentar mér ekki...................................    

Það er óþægilegt að fljúga.......................................    

Veðuraðstæður til flugs eru oft slæmar.................    

Tenging milli innanlandsflugs  

og millilandaflugs er slæm.......................................    

Það er óþægilegt að hafa ekki bíl á áfangastað.....    

Það er of dýrt að fljúga............................................    

Það hentar mér betur að fara á bíl.........................     

 
 

21. Hefur þú nýtt þér ferjusiglingar hérlendis á síðustu 12 mánuðum? 

  Aldrei 1-3 sinnum 4-10 sinnum Oftar en 10 sinnum 

     

 
22. Hvaða eða hverja af eftirtöldum ferjum hefur þú siglt með á síðustu 12 mánuðum? 

 Baldur      Sævar  Sæfari          Herjólfur 
 (á Breiðafirði) (Hríseyjarferja)       (Grímseyjarferja) (Vestmannaeyjaferja) 

    

 
23. Hversu vel á eftirfarandi við um ferjusiglingar innanlands að þínu mati? 

   Mjög  Frekar Frekar Mjög 

   ósammála ósammála sammála sammála 

Tímaáætlanir standast ekki.....................................     

Tímaáætlun hentar mér ekki..................................     

Það er óþægilegt að ferðast með ferjum..............     

Veðuraðstæður til ferjusiglinga eru oft slæmar....     

Það er of dýrt að ferðast með ferjum..................     

Það hentar mér betur að fara á bíl (ef hægt er!)..      

 
24. Átt þú eða hefur aðgang að frístundahúsi (sumarhúsi) sem þú dvelur í reglulega? 

                     (klst.  :  mín.) 

Já, og ég fer þangað að jafnaði ___ sinnum á ári. Ferðin þangað tekur mig um það bil ____ : ____ 

Nei, ég hvorki á né hef aðgang að slíku húsi. 
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25. Hver er staða þín á vinnumarkaðinum? 

   Með eigin atvinnurekstur. 

   Í fullu starfi sem launþegi. 

   Í hlutastarfi sem launþegi. 

   Í námi. 

   Í fríi eða barneignafríi. 

   Í atvinnuleit eða milli starfa. 

   Öryrki eða ellilífeyrisþegi. 

           Annað; hvað? ___________________________________________________ 

 
 

26. Hver er menntun þín?  (Merktu við allar prófgráður sem þú hefur lokið) 

   Ekkert af neðantöldu. 

   Grunnskóla– eða gagnfræðapróf. 

   Stúdentspróf. 

   Próf í iðngrein. 

   Styttra framhaldsnám (t.d. sjúkraliðapróf eða meinatæknapróf). 

   Lengra framhaldsnám (fyrsta háskólagráða). 

   Framhaldsnám á háskólastigi (mastersgráða, doktorsgráða eða sambærilegt). 

 
 

27. Hverjar eru heildartekjur þínar og fjölskyldunnar fyrir skatta? (Teljið með 

launatekjur, lífeyri, námslán og atvinnuleysisbætur en ekki barnabætur eða aðrar 

félagslegar bætur). 

  Ég bý ein(n). 

      Heildartekjur mínar fyrir skatta voru kr. ______________________ á mánuði. 

      Heildartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta voru kr. ______________________ á mánuði. 

 
 

28. Hve margir búa á heimilinu auk þín? 

 Börn að 5 ára aldri:  ____________ 

 Börn 6-17 ára:  ____________ 

 Einstaklingar 17-25 ára: ____________ 

     Einstaklingar eldri en 25 ára: ____________ 

 

 

Við þökkum þér kærlega fyrir þátttökuna! 


