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AÐFERÐ

SETJA LÓGÓ FYRIRTÆKIS HÉR

Reykjavík, 23. ágúst 2018.

Með þökk fyrir gott samstarf,

Þóra Ásgeirsdóttir

Birgir Rafn Baldursson

Þorkell Stefánsson

MARKMIÐ OG FRAMKVÆMD

Könnun þessi er gerð af Maskínu fyrir Reykjavíkurborg. Húner umviðhorf Reykvíkinga til göngugatna miðborgarinnar. Þetta er í annað sinnsem hún erframkvæmd.

Könnunin var lögð fyrir Reykvíkinga í Þjóðgátt Maskínu, sem er þjóðhópur fólks (e. Panel) dreginn með tilviljun úr Þjóðskrá. Könnunin fór fram á netinu dagana 26. júlí - 22. ágúst 2018. Svarendur eru af báðum kynjum á

aldrinum 18-75 ára úröllum hverfum Reykjavíkurborgar. Send varáminning þrisvar sinnum á þá sem ekki höfðu svarað.

Svarendur voru 768 og voru gögnin vigtuð með tilliti til kyns, aldur og búsetu (póstnúmera) í samræmi við upplýsingar úr Þjóðskrá. Við vigtun gagna getur birst örlítið misræmi í fjöldatölum og hlutföllum sem orsakast af

námundun.

Í upphafi könnnunarinnar birtist kort af göngugötusvæði Reykjavíkur með eftirfarandi skýringartexta:

Undanfarinár hefur nokkrum götum ímiðborgReykjavíkur verið breytt í göngugötur, milli 1.maí og1. október.

Eftirfarandi götumer breytt í göngugötur:

• Laugavegi og Bankastræti,milli Vatnsstígs ogÞingholtsstrætis.
• Skólavörðustíg milli Bergstaðastrætis ogLaugavegar.
• Austurstræti, Veltusundi ogVallarstræti.
• Pósthússtræti, milli Kirkjustrætis og Hafnarstrætis.

STUTTAR SKÝRINGAR Á TÖLFRÆÐIHUGTÖKUM Í SKÝRSLU
Meðaltal í könnunum er mæligildi á svonefnda miðsækni svara. Þ að segir t il um hvar þungamiðja svara við tiltekinni spurningu liggur. Formúla

meðaltals í orðum er einfaldlega að tölugildi svara allra þátttakenda eru lögð saman og deilt í með fjölda svara.

Staðalf rávik í könnunum er mæligildi á það hve mikið svör v ið tiltekinni spurningu sem er mæld á s amfelldan kvarð a dreif ast í krin gum meðaltal
hennar. Þannig að í tiltekinni viðhorfsspurningu þýðir lágt staðalfrávik að lítill munur sé á viðhorfi svarenda og meira að marka meðaltalsviðhorfið

en þegar staðalfrávikið er hátt, sem myndi þýða að meiri munur væri á viðhorfi svarenda.

Vikmörk eru talnabil utan um meðaltal sem inniheldur raunverulegt meðaltal í þýði (allir) með 95% vissu.

T-próf er notað til að meta hvort marktækur munur sé á meðaltölum tveggja hópa þegar svörin eru á kvarða.

ANOVA er skammstöfun á An alysis of Varianc e sem hefur ýmist verið n efnt f ervikagreinin g eð a dreifigreinin g á íslensku. ANOVA er notað ti l að
meta hvort marktækur munur sé á meðaltölum tveggja eða fleiri hópa þegar svörin eru á kvarða.

Kí-kvaðrat próf er notað er til að meta hvort marktækur munur sé á tveimur eða fleiri hópum þegar svörin eru ekki á kvarða.
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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HELSTU NIÐURSTÖÐUR
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VIÐHORF TIL GÖNGUGATNA 

Sp. 1.

Fjöldi %

Mjög jákvæð(ur) (5) 363 49,4 Meðalta l 4,04

Fremur jákvæð(ur) (4) 159 21,6 Vikmörk á  meðalta l ið +/-0,08

Í meðal lagi  (3) 130 17,7 Staðal frávik 1,17

Fremur neikvæð(ur) (2) 46 6,2

Mjög neikvæð(ur) (1) 37 5,0

Gi ld svör 734 100,0

Gi ldi r svarendur 734 95,5

Svöruðu ekki 34 4,5

Hei ldarfjöldi 768 100,0

Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

1 2 3 4 5

49,4%

21,6%

17,7%

6,2%
5,0%

11,3%17,7% 71,0%

Hér er reiknað meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem
valmöguleikinn „Mjög jákvæð(ur)“ fær gildið 5 en
valmöguleikinn „Mjög neikvæð(ur)“ fær gildið 1, aðri r
svarkostir eru þar á milli.

Ekki er marktækur munur á meðaltali frá síðustu mælingu skv. t-prófi.

4,05 4,04

1

5

2017 2018
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VIÐHORF TIL GÖNGUGATNA 

Sp. 1.

Fjöldi % % % %

Al l i r 734 49,4 21,6 17,7 11,3

Kyn

Karl 370 51,6 20,7 13,8 13,9

Kona 364 47,1 22,6 21,7 8,6

Aldur*

18-29 ára 185 58,6 19,3 20,1 2,1

30-39 ára 150 64,8 19,7 10,0 5,5

40-49 ára 130 43,6 20,0 20,8 15,5

50-59 ára 128 44,1 23,2 17,7 15,0

60 ára  og eldri 141 31,2 26,8 20,0 22,0

Hverfi*

101-Miðborg 104 76,4 7,0 10,8 5,7

103-Kringlan 10 54,4 28,3 9,2 8,1

104-Laugardalur 57 51,3 20,3 16,8 11,6

105-Hl íðar 104 63,6 18,5 10,2 7,8

107-Vesturbær 49 51,0 23,5 18,9 6,6

108-Fossvogur 76 49,9 26,4 16,8 6,9

109-Neðra Breiðholt 68 25,5 30,7 24,3 19,6

110-Árbær 75 50,3 25,6 16,0 8,0

111-Efra  Breiðholt 52 33,9 27,6 16,9 21,6

112-Grafarvogur 101 33,7 19,7 27,9 18,8

113-Grafarholt og Úl farsárdalur 32 39,0 30,5 24,1 6,4

116/162-Kja larnes 7 8,6 32,3 40,5 18,5

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

Gi ld 

svör Mjög jákvæð(ur)

Fremur 

jákvæð(ur) Í meðal lagi Neikvæð(ur)

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.
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Breyting frá fyrri mælingu
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VIÐHORF TIL GÖNGUGATNA 

Sp. 1.

Fjöldi % % % %

Al l i r 734 49,4 21,6 17,7 11,3

Menntun*

Grunnskólapróf 85 32,0 19,2 27,5 21,3

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun 228 39,6 27,5 19,5 13,5

Háskólapróf 391 60,1 18,5 13,5 7,9

Heimi l i s tekjur

Lægri  en 400 þúsund 83 49,1 22,6 15,0 13,3

400 ti l  549 þúsund 92 50,8 18,1 17,9 13,2

550 ti l  799 þúsund 129 48,2 16,6 26,1 9,1

800 ti l  999 þúsund 94 58,4 16,3 15,0 10,2

Mi l l jón ti l  1.199 þúsund 101 57,8 19,8 12,5 9,8

1.200 þúsund eða hærri 121 47,4 30,6 14,8 7,2

Hjúskaparstaða

Gift/Kvæntur/Í sambúð 508 48,6 23,3 17,4 10,7

Einhleyp(ur) 162 56,8 15,8 15,2 12,2

Fráski l in(n)/Ekkja/Ekki l l 38 35,7 17,8 26,9 19,6

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?
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svör Mjög jákvæð(ur)

Fremur 

jákvæð(ur) Í meðal lagi Neikvæð(ur)
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Breyting frá fyrri mælingu
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VIÐHORF TIL GÖNGUGATNA 

Sp. 1.

Fjöldi % % % %

Al l i r 734 49,4 21,6 17,7 11,3

Finnst þér tímabi l  göngugatna, þ.e. frá  1. maí ti l  1. október, vera  of s tutt, hæfi legt eða of langt?*

Ég vi l  göngugötur a l l t árið 177 96,4 3,2 0,4 0,0

Of s tutt 42 87,1 12,9 0,0 0,0

Hæfi legt 281 44,9 36,6 17,5 1,0

Of langt 177 13,6 23,4 37,3 25,8

Ég er a l farið á  móti  göngugötum 34 0,0 0,0 6,0 94,0

Telur þú göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi  jákvæð eða neikvæð áhri f á  mannl íf miðborgarinnar?*

Mjög jákvæð 322 90,4 9,1 0,6 0,0

Fremur jákvæð 228 27,8 48,9 21,8 1,6

Í meðal lagi/ Neikvæð 166 2,3 8,4 42,7 46,6

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?*

Já 611 55,1 21,3 13,0 10,5

Nei 107 19,2 23,2 40,5 17,1

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?*

Sja ldnar en mánaðarlega 196 17,8 29,6 33,9 18,7

1-3 s innum í mánuði 281 51,5 24,9 14,2 9,4

Vikulega eða oftar 236 73,5 11,5 7,0 8,0

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

Ert þú jákvæð(ur) eða neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

Gi ld 

svör Mjög jákvæð(ur)

Fremur 

jákvæð(ur) Í meðal lagi Neikvæð(ur)
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Breyting frá fyrri mælingu
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú mjög neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

101 - Miðbær
▪ Erfi tt fyri r eldra fólk og hreyfihamlaða.
▪ Lengur að komast á milli staða.

104 - Laugardalur
▪ Vi l  komast á bíl.

105 - Hlíðar
▪ Er með hreyfihömlun, erfitt að komast í verslanir á  Laugaveg og í miðborg.

▪ Erfi tt fyri r hreyfihamlaða og fyri r umferð.
▪ Göngugötur draga úr verslun og minnka l íf í miðbænum.
▪ Í  þau fáu skipti sem ég fer niður í miðbæ er þegar ég rúnta þar um. Þegar ekki er hægt að 

keyra  þessar götur sleppi ég því frekar að fara. Ég veit um fleiri sem eru á sama máli.
▪ Þá getur maður ekki keyrt niður þær götur.

107 - Vesturbær
▪ Heft aðgengi að fyri rtækjum og þjónustu sem ég sæki á  svæðinu.

▪ Slæmt fyri r þá  sem eiga erfitt með að ganga lengri leiðir.
▪ Öl l  umferð í borginni er í ólestri.

108 - Fossvogur
▪ Óþarfi . Frekar lækka hámarkshraða.

109 - Neðra-Breiðholt
▪ Eiga  engan rétt á sér.
▪ Gangstéttir eru til að ganga á og götur sem lagðar eru í upphafi sem akstursgötur eiga að 

vera  fyri r akandi umferð. Það geta ekki a llir gengið.
▪ Minnkar aðgengi annarra en þeirra sem búa á svæðinu.
▪ Þetta  er miðbær Reykjavíkur - ekki eitthvert túristasýnishorn af borg sem ekki er fyrir íbúa 

hennar. E.t.v. væri  hægt að þvæla  einhverjum til að leika íbúa á svæðinu!

110 - Árbær
▪ Bara  hafa þetta eins og er.
▪ Þetta  er erfitt fyri r öryrkja að komast að fyri rtækjum þar sem göngugötur eru.

111 - Efra-Breiðholt
▪ Ennþá erfiðara að fara um miðborgina.
▪ Gríðaleg fækkun bílastæða, ógerningur fyri r þjónustubíla að komast að fyri rtækjum til að 

þjónusta yfir a llt árið og þrælversnar yfi r sumartímann.
▪ Þessi gjörningur er ekki fyri r okkur Íslendinga. En fyrs t og fremst er verið að útiloka 

hreyfihamlaða frá miðbænum. Fólk með göngugrindur og skerta hæfni ti l gangs fer ekki 
lengur í bæinn.

112 - Grafarvogur
▪ Erfi tt að ferðast fyrir venjulegt fólk fyri r utan fólk sem býr í 101.
▪ Erfi tt að finna bílastæði í miðborginni og erfitt að komast um og að búðum á  lokuðum 

götum.
▪ Fólk sem erfitt með gang er nánast bannað fara um þær og svo eru þetta akbrautir en 

ekki  gaungubrautir fólk sem hefur gaman að því að ganga á  að ganga á  þar ti l gerðum 
stígum.

▪ Hefti r aðgengi að verslunum og þjónustu, þess vegna versla ég síður í miðbænum. Maður 
hefur oft ekki mikinn tíma til að labba langar leiðir þegar maður er að s tússa eftir vinnu. 
Þá er voða gott að geta stokkið út úr bílnum, sinna s ínu erindi og láta svo pikka sig upp 
aftur.

▪ Lokunin varir of lengi. Væri  nóg að hafa lokað í þrjá  mánuði.
▪ Miðborgin á að vera fyri r alla ekki bara útvalda.
▪ Skemmir götuna, sem verslun við seljum til Ísl. 80-90%.
▪ Það truflar umferðina og engin bílastæði.
▪ Þetta  eru götur.

113 - Grafarholt og Úlfarsárdalur
▪ Þetta  fæl ir mig frá miðborginni.

Mjög neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú fremur neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

101 - Miðborg
▪ Fyri rtæki , verslanir eru að hverfa úr miðbænum.
▪ Hamlar aðgengi að þjónustu.
▪ Takmarkar aðgengi eldra fólks og þeirra sem eiga erfitt með gang. Lokar of mikið af 

vers lanir á svæðinu.
▪ Vegna a ldurs er ég ekki mjög gangfær.

103 - Kringlan
▪ Andbílismi.

104 - Laugardalur
▪ Erfi tt að komast leiðar sinnar nema þú búir í miðborginni.
▪ Ég fer minna á  laugarveginn eftir að lokuninn byrjaði það er alltaf gaman l íka að keyra  í 

gegn um miðbæinn.
▪ Mér finnst það í lagi í miðbænum sjálfum en alls ekki Laugaveg/Bankastræti  og 

Skólavörðustíg.
▪ Vegna þess þetta er ekkert notað þar sem þetta byrjar við Vatnsstíg, ekkert meiri umferð 

fyri r ofan, þ.e. gangandi.
▪ Við erum bílaþjóð.

105 - Hlíðar
▪ Bílastæði .
▪ Erum ekki það fjölmenn að eg telji þörf a  því.
▪ Ég er hreyfihömluð eins og svo margir aðrir og við megum ekki aka á bílunum okkar niður 

Laugaveginn. Mörg okkar og þar á  meðal ég, getum ekki gengið langa leið og eigum l íka 
erfi tt með að fá nógu breitt bílastæði .

▪ Tafi r á  umferð.
▪ Takmarkar allt aðgengi og umferð.
▪ Vi l  geta komist þangað á  bíl.
▪ Það er bara  ekkert gaman lengur að rúlla sér í ökuferð um bæinn því að miðborgin er öll 

lokuð. Einnig nennir maður ekki að fara niður í bæ ti l  að versla þegar a llt er lokað út um 
al lt.

107 - Vesturbær
▪ Af því ég kemst ekki leiðar minnar þegar ég er á bíl, ef ég er labbandi finnst mér þetta 

fínt!
▪ Al l t of margar götur eru göngugötur.

108 - Fossvogur
▪ Ég er einn af þeim Reykvíkingum sem ferðast um miðbæinn í bíl. Þar með lokast 

miðbærinn fyri r mér.
▪ Ég vi l  geta keyrt um göturnar.

109 - Neðra-Breiðholt
▪ Af því að hreyfihamlaðir þurfa líka að komast.
▪ Af því að umferðin er ekki það mikil og við þufum bara að læra að taka tillit til hvors 

annars gangandi og bílar.
▪ Eingöngu hlynnt þegar veðrið er gott. Hef horft upp á það í sumar að það gengur enginn á  

götunum og enginn bíll svo það vantar líf. Er að drepa alla verslun, væri  brjáluð ef ég væri  
vers lunareigandi.

▪ Finnst ég eiga að geta keyrt a lla götuna, finnst fólk ekki nota þetta sem göngugötu (fólk 
labbar hvort eð er alltaf á  gangstéttinni þó svo gatan sé lokuð). Miðbærinn er nógu 
flókinn fyrir, þarf ekki að loka götum svo það sé enn meira vesen að keyra í miðbænum. 
Ef ég ætti  búð á  sumar/göngugötu væri  ég ósátt með það vegna vöruafhendingar og 
fleira.

▪ Æ, það er vonlaust að fara í miðbæinn orðið, hvergi hægt að fá bílastæði .

110 - Árbær
▪ Ekki  a llir sem geta gengið.
▪ Finnst borgin vera farinn að hugsa of l ítið um bíla meira um hjól og gangandi.
▪ Þetta  er bílagata.

111 - Efra-Breiðholt
▪ Erfi tt að fara á  bíl í miðbæinn.
▪ Vegna fyri rtækja á þessu svæði .
▪ Það geta  ekki allir gengið.

Fremur neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú fremur neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

111 - Efra-Breiðholt
▪ Aðeins fyri r túrista.
▪ Erfi tt að fara á  bíl í miðbæinn.
▪ Skemmir verslun.
▪ Vegna fyri rtækja á þessu svæði .
▪ Það geta ekki allir gengið.
▪ Þarf að komast í bíl.

112 - Grafarvogur

▪ Hefti r akstur og aðgang að þeim hluta sem er lokaður.
▪ Maður nýtur þess ekki nema í mjög góðu veðri, annars vill maður komast leiðar sinnar á 

bíl .
▪ Veðrið eins og það er. Rigning út í eitt. Lítið gaman að rölta.
▪ Það hefti r aðgengi eldri borgara og fatlaðra. Og er því verið að mismuna fólki. Fyri r utan 

það að það er orðið mjög leiðinlegt að fara í miðbæinn.

113 - Grafarholt og Úlfarsárdalur 

▪ Ferðamenn versla ekki vörur í miðbænum, fæl ir Íslendinga sem versla frá .

116/162 Kjalarnes
▪ Göngugötur kippa fótunum undan þeim rekstri sem þar er. Ekkert samráð er haft við 

eigendur fyri rtækja.
▪ Vi l landi.

Fremur neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú í meðallagi jákvæð(ur)/neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

101 - Miðborg
▪ Bras  að finna s tæði ef maður vi ll komast í búð sem er á  lokaða svæðinu.
▪ Bæði  jákvætt og neikvætt.
▪ Eitthvað gott við það en sakna gamla fyri rkomulagsins.
▪ Erfiðar íbúum, starfsfólki og viðskiptavinum aðkomu.
▪ Erfi tt að komast um fyri r íbúa og þá sem vinna á svæðinu. Stundum þarf að komast með 

þunga hluti og í sumum tilfellum með gamalt fólk og fótafúið og þá  eru svona miklar 
lokanir óþægilegar. En það er líka gaman að hafa svæði  sem eru lokuð bílaumferð.

▪ Ég bý á  þessu svæði og kemur sér ekki alltaf vel.

▪ Getur verið s læmt fyri r búðareigendur og sem manneskja á  bíl þarf maður að breyta 
rútínu s inni um að komast um bæinn.

▪ Hefur s ína kosti og galla.
▪ Í  lagi fyrir þá  sem vi lja en nota þetta ekki sjálf.
▪ Kannski óþarfi að loka svona lengi.
▪ Slæmt aðgengi að verslunum / þjónustu í miðbæ.
▪ Það er erfi tt fyri r hreyfihamlaða og a ldraða og þá sem eiga erfitt með að ganga eða hjóla 

að komast í miðbæinn.

▪ Það mun henta svo mörgum öðrum en mér, því ég er oftast nær akandi.

103 - Kringlan
▪ Sumir geta bara ferðast á  bíl.

104 - Laugardalur
▪ Er s ja ldan í miðborginni þannig að þetta hvorki truflar né hjálpar mér.
▪ Finnst óþarfi að loka götum í slagviðri. Fínt að loka ef sólin skín og bærinn fullur af 

gangandi flóki.
▪ Skiptir mig engu máli.
▪ Sæki  l itla þjónustu í miðbæinn.
▪ Það er gott að hafa göngugötur en getur verið óhentugt að loka götum ef fólk á leið þar í 

bíl .
▪ Það er vesen að koma akandi Laugarveginn og hann er lokaður.

105 - Hlíðar
▪ Efins um tilganginn.
▪ Er l ítið í miðbænum. Fannst mikilvægara að geta keyrt í gegnum miðbæinn en að labba á  

götunni þegar ég bjó í miðbænum.
▪ Fínt á  sumardögum ef maður er að ganga þarna en held að þetta nýtist ekki það mikið. 

Pi rrandi að hafa færri  bílastæði þar sem þau eru of fá fyri r. Erfi tt fyrir þá  sem eru að koma 
með vörur í fyri rtækin á  svæðinu.

▪ Gott fyri r gangandi en slæmt fyri r vörumóttöku og rúnt.
▪ Mannlífið verður öðruvísi þegar ekki þarf að huga að bílaumferð. Mengun minnkar.

▪ Mjög erfi tt að komast til eða frá miðborginni. Líst vel á  að hafa göngugötur, en þegar 
hinar göturnar eru lélegar í að hægt sé að keyra  þá vi rkar þetta illa.

▪ Of mikið um lokanir til viðbótar vegna framkvæmda.
▪ Truflar mig ekki því að ég fer nánast aldrei í miðbæinn.
▪ Vegna þess að þrátt fyri r að það sé mikil umferð af gangandi vegfarendum þá hefur þetta 

haft greinileg áhrif á fjölbreytileika þjónustu í miðbænum.
▪ Þetta  pirrar mig stundum þegar ég þarf að komast leiðar minnar í miðbænum. Þannig að 

ég er svona semí-jákvæður með þetta.

107 - Vesturbær
▪ Alveg sama, nenni ekki í miðbæinn - alltof troðið.
▪ Finnst lokarninar í lagi kannski hluta dags.
▪ Fínt fyri r mannlífið á  viðkomandi svæði  en getur verið mjög óþægilegt fyri r íbúa á  

svæðinu. Ég á  skyldmenni sem býr á  lokaða svæðinu og hef því kynnst því hve mikil höft 
fylgja  lokuninni fyri r íbúa. Þessi íbúi hefur staðið í framkvæmdum í húsinu sínu og lent í 
miklum vandræðum við aðföng og að losna við dót við þær framkvæmdir. Borgaryfirvöld 
hafa verið ósveigjanleg og boðið einungis upp á  lausnir sem hafa kostað ta lsverða 
peninga og önnur óþægindi. Þarna gleymist að miðbærinn er enn íbúðasvæði .

▪ Nokkuð jákvæð.
▪ Skemmtilegt fyri r bæjarlífið en þreytandi fyri r umferð.
▪ Skiptir mig ekki miklu máli þar sem ég get ennþá gengið ef ég þarf eitthvað að sækja sem 

er við þessar götur. Gaman að geta rölt um göturnar án bílaumferðar.
▪ Þetta  er a llt í lagi.

Í meðallagi jákvæðir/neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú í meðallagi jákvæð(ur)/neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

108 - Fossvogur
▪ Ég fer mjög s jaldan í miðbæinn, þannig að það skiptir mig ekki máli hvort það séu 

göngugötur í miðborginni.
▪ Í  lagi ef það tefur ekki almenna umferð ökutækja og þeirra sem þurfa að komast um 

borgina.
▪ Í  meðallagi.
▪ Skerðir möguleika hreyfihamlaðra.
▪ Snerti r mig ekkert. Sæki ekkert í miðbæinn.
▪ Stundum þarf að komast á  bíl í þessar götur t.d. í vondu veðri . Aðra daga getur verið gott 

að ganga.
▪ Sumir þurfa einfaldlega að geta ekið að þeim stað sem þeir ætla að fara á .
▪ Vegna þess að ég á íbúð á  þessu svæði  sem ekki var hægt að komast að á  bíl vegna þessa.

109 - Neðra-Breiðholt
▪ Ekki  nógu kunnugur.
▪ Er s ja ldan í miðbænum. Þetta skiptir mig ekki máli.
▪ Erfi tt að komast að búðum á  t.d Laugavegi.

▪ Ég er l ítið í miðborginni svo þetta hefur takmörkuð áhrif á mig.
▪ Ég held að það geri tilveruna erfiðari fyri r fyri rtæki sem gera út á þjónustu við aðra en 

túris ta.
▪ Fer l ítið sem ekkert í miðbæinn.
▪ Fer s jaldan í miðbæin.
▪ Get ekki keyrt þær.
▪ Mér er a lveg sama, er alveg hættur að fara í miðbæinn meðal annars út af göngugötum 

og öðru bul li í þessum blessuðu borgarfulltrúum okkar.
▪ Pirrandi að geta ekki keyrt niður Laugaveginn og mjög pirrandi að það er endalaust verið 

að fækka s tæðum t.d á  Laugaveginum.
▪ Það er mjög erfi tt að komast leiðar sinnar í miðbænum og maður getur lent í alls konar 

ófyri rs jáanlegum tálmunum á leið s inni.
▪ Það eru svo margir gangandi.

110 - Árbær
▪ Af því að maður þarf stundum að ganga lengra eftir þjónustu.
▪ Á köflum tilgerðarlegt, fremur en praktískt. Þar að auki eru hjólreiðar, einhverra hluta 

vegna, ekki bannaðar á þessum svæðum - sem er algert s tílbrot við „göngu“-götur.
▪ Er hvorki  ánægð né óánægð og fer afar sjaldan niður í miðbæ.
▪ Ég fer mjög s jaldan í miðborgina.
▪ Mér finnst þetta of mikil lokun. Finnst lokunin á  Laugavegi og Bankastræti óþörf og mér 

ski lst að sumir verslunareigendur séu mjög óánægðir með þessar lokanir. Mér finnst 
hinar lokanirnar mættu þess vegna vera allt árið.

▪ Óþægi leg lokun á  Laugarvegi.
▪ Spi llir fyri r aðgengi hreyfihamlaðra.
▪ Tefur samgöngur.

111 - Efra-Breiðholt
▪ Fer nánast aldrei í miðbæinn.
▪ Finnst fínt að geta keyrt þangað sem mig vantar að komast.
▪ Mín vegna mætti vera  opið fyri r bíla.

▪ Skemmtilegt að geta rúntað um miðbæinn.

Í meðallagi jákvæðir/neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú í meðallagi jákvæð(ur)/neikvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

112 - Grafarvogur
▪ Alveg sama.
▪ Breytir mig litlu, fer s jaldan niður í bæ.
▪ Ekki  gott fyri r s tarfandi fyri rtæki í miðborginni, en betra fyri r gangandi vegfarendur.
▪ Er fínt þegar maður er gangandi en algerlega óþolandi þegar keyrt er um miðbæinn. Enda 

er maður hættur að gera sér ferð niður í bæ ti l að versla og útrétta. Minn miðbær er 
Skei fan og nágrenni.

▪ Erfiðara að komast leiðar sinnar.
▪ Erfi tt að komast um á  bíl.

▪ Fer l ítið í miðborgina, því hefur þetta l ítil áhrif á  mig.
▪ Fer s jaldan í miðbæinn.
▪ Hef ekki mikla skoðun, sæki l ítið í miðbæ.
▪ Man a ldrei eftir lokunum þá sjaldan ég ek niður Laugaveginn og þarf að taka á  mig krók. 

Finnst þetta samt alveg fínt.
▪ Mer finnst fullmikil lokun.
▪ Mér er eginlega bara alveg sama hvort það er eða ekki.
▪ Nýti  þessar götur takmarkað.

▪ Skiptir mig engu máli, fer nánast aldrei þessar götur.
▪ Skiptir mig engu máli.
▪ Skiptir mig litlu máli þar sem ég kem sjaldan í miðbæinn að skoða lundabúðir.
▪ Stundum er þetta of mikið er tilfelli að malbika nálægt.
▪ Vi l  ekki hafa of margar götur göngugötur. Of miklar krókaleiðir til þess að komast á  

áfangastað.
▪ Það er ekki orðið farandi niður í miðbæ.
▪ Þetta  tefur mig.

113 - Grafarholt og Úlfarsárdalur
▪ Fólk getur gengið á  göngustígum, flækir umferð.
▪ Gott að losna við bílaumferð.
▪ Hefur l ítil áhrif á mig kem þangað mjög sjaldan.
▪ Mér er bara  sama.
▪ Mér finnst þetta skerða aðgengi að verslunum og þjónustu á  viðkomandi svæði .
▪ Stundum heftandi þegar maður þarf að fara í eina búð og þarf að leggja langt frá. Verður 

ti l  þess að maður fari ekki í þá  búð heldur reyni að finna annað.
▪ Svo gangandi njóti s ín betur þá  fáu daga sem veðrið er gott.

116/162 - Kjalarnes
▪ Fer þangað s jaldan.
▪ Gott fyri r fólk með ok hreyfigetu en heldur erfiðara fyrir fólk með skerta getu.

Í meðallagi jákvæðir/neikvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú fremur jákvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

101 - Miðborg
▪ Aukinn fjöldi gangandi fólks á  svæðinu. Minni mengun. Skemmtilegra mannlíf.
▪ Bý í miðbænum.
▪ Er miðbæingur.
▪ Gott að ganga þar.
▪ Meira  líf og auðveldara að ganga á  milli staða.
▪ Minni mengun, gangandi vegfarendur njóta sín.

103 - Kringlan

▪ Búa ti l stemmingu eins og er í öðrum borgum.
▪ Það er gott að ganga.

104 - Laugardalur
▪ Betra  að hjóla og ganga.
▪ Betri  miðbæjarstemming.
▪ Gott að geta gengið um göturnar laus við bílaumferð.
▪ Góð stemming.

▪ Huggulegt í góðu veðri.
▪ Meira  fólk úti við.
▪ Mér finnst verða meiri s temming, verður öðruvísi mannlíf.
▪ Myndast góð s temmning meðal gangandi fólks.
▪ Skapa skemmtilegra mannlíf.
▪ Skapar betri stemmningu.
▪ Því það er a lgjör óþarfi að hafa bílana alls s taðar. Ég ferðast mikið á  bíl en finnst óþarfi að 

fara  Laugaveginn á honum, alveg sama hvert maður er að fara.

105 - Hlíðar
▪ Auðveldara að komast um vegna fjölda ferðamanna.
▪ Betri  s temmning.
▪ Finnst þetta góð hugmynd í takt við borgir í kringum okkur.
▪ Líflegt mannlíf.
▪ Mikið mannlíf.
▪ Minni bílaumferð.
▪ Skapar skemmtilega stemningu í bænum, og ég fer minna leiða á  hjóli yfir sumartímann.
▪ Skapar skemmtilegt andrúmsloft.

▪ Skemmtileg s temming sem skapast - en vi l samt ekki að þetta  verði til þess að kaupmenn 
fari  a f svæðinu.

▪ Vegna mikillar umferðar og svo má ekki gleyma tækifærinu til að njóta blíðviðrisins í 
Reykjavík! Bílar eru nauðsynlegri í vetrarhríðinni!

▪ Það myndast skemmtilegri s temning í bænum þegar fólk labbar um heldur en þegar það 
keyri r. Afs lappaðra andrúmsloft.

107 - Vesturbær

▪ Bý í bænum og geng þangað. Fer ekki á  bíl.
▪ Finnst frábært að það sé göngugata yfi r sumartímann svo lengi sem maður getur keyrt 

nálægt þeim.
▪ Göngugötur bjóða upp á stemningu og mannlíf sem annars þrífs t illa/ekki. Götulist, 

skreytingar ýmsar, listaverk, útisetu við veitingahús/kaffihús o.fl.
▪ Mér þykir gott að njóta  sumarsins í miðbænum og sólríkasti hluti götunnar er yfi rleitt 

miðjan þar sem ekið er.
▪ Minni mengun og engin óþarfa umferð.
▪ Skapar skemmtilega sumarstemningu.
▪ Svo mikið af ferðamönnum að fólk væri  öxl í öxl bókstaflega ef að það gæti  bara verið á  

mjóum gangstéttum.
▪ Það er svo gaman að hafa líf á götunum.

Fremur jákvæðir
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ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú fremur jákvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

108 - Fossvogur
▪ Er það mikill fjöldi á  gangi á ákveðnum stöðum svo þetta er nauðsynlegt.
▪ Finnst notalegt að labba þar sem ekki eru bílar.
▪ Gott að labba bara í góðu veðri.
▪ Losna við bílana, meira líf.
▪ Mannlíf miklu betra.
▪ Mikið af gangandi fólki og það eykur pláss þeirra.
▪ Minni umferð í miðbæ.
▪ Notalegt að ganga í friði frá bílaumferð.

▪ Skemmtileg s temmning sem fylgir.
▪ Skemmtilegt.
▪ Það s tytti r kannski upp.

109 - Neðra-Breiðholt
▪ Betra  aðgengi.
▪ Eykur örugg svæði  fyri r fjölskylduna.
▪ Gott að geta  gengið það sem maður þarf að fara. Er s jaldan í miðborginni, veit að hentar 

búðunum i lla.
▪ Göfgar mannlífið í miðbænum.
▪ Mjög.
▪ Var ekki búin að mynda mér skoðun um þetta mál.
▪ Vegna fjölda fólks í miðborginni og svo skapast góð stemning.
▪ Það er í lagi að minnka umferð í miðbænum.
▪ Það léttir andrúmsloftið að þurfa ekki að anda að sér mengun, heyra í þeim (bílunum) og 

s já  þá  silast framhjá. Auðveldara að s itja fyri r utan kaffihús. Meira pláss fyri r gangandi 
vegfarendur. Fleiri tæki færi fyri r uppákomur t.d. l istamenn að s törfum. Bara öðruvísi og 
skemmtilegri s temmning.

▪ Því það er fínt að geta  rölt um þar sem oft er þröngt á  göngustígum.

110 - Árbær
▪ Aðeins meira afslappandi að ganga um á  sumrin án bílaumferðar.
▪ Betra  ef mikið af fólki á  ferð.
▪ Bílar hafa ekkert að gera í miðbæinn. Leggja áhersu á  bílastæði „nærri“ miðbænum, ca. 5-

10 mín gangur.
▪ Finnst í lagi að þetta séu gögnugötur á  sumrin - þegar oft, þó ekki þetta sumarið, er hægt 

að njóta  útiveru.
▪ Finnst það skapa góða stemmingu niður í miðbæ.
▪ Fínt en mætti  hætta 1. sept í stað 1. okt þar sem tilgangur þessarar götu er að ganga á 

henni og veðrið á það ti l að hætta  að leyfa það í september.
▪ Meira  pláss fyri r gangandi. Þeir öruggari, betri s temming.
▪ Myndast miðborgarstemning.
▪ Skemmtilegra að ganga um miðbæinn.
▪ Það er svo mikið af fólki að það þarf pláss en að sama skapi þarf að vera betra pláss fyri r 

bíla .
▪ Þá er fleira fólk á ferli og ef góðir dagar koma getur verið gott að hafa götuna einungis 

fyri r gangandi.

▪ Þær skapa jákvætt umhverfi fyrir gangandi en á sama tíma nokkuð neikvætt fyri r umferð 
bifreiða. Það má skoða hvernig gera má þægilegri aðkomu fyri r bíla í bæinn því 
fjölskyldan er hætt að nenna þangað.

111 - Efra-Breiðholt
▪ Bjóða upp á  mun rólegri ferðamáta.
▪ Gott að geta gengið milli búða án þess að hafa ahyggjur af umferð.
▪ Laus  við bílaumferð.
▪ Ti l  að mynda gangandi miðborgarstemmingu án truflunar ökutækja. Rólegheit og minni 

hávaði og mengun.
▪ Það l ífgar upp á  mannlíf í miðbænum.
▪ Öruggara að ganga með börn.

112 - Grafarvogur
▪ Finnst það skapa s temmingu.
▪ Gott fyri r mannlífið.

Fremur jákvæðir
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112 - Grafarvogur
▪ Auðveldar aðgengi þegar margir eru á ferðinni.
▪ Betra  fyri r mannlífið í borginni.
▪ Finnst það skapa s temmingu.
▪ Gefur borginni skemmtilegt yfi rbragð.
▪ Gerir mannlífið skemmtilegra.
▪ Gott fyri r mannlífið.
▪ Meira  mannlíf.
▪ Skapar stemmingu.

▪ Skemmtilegra mannlíf á göngugötum.
▪ Skemmtilegri s temning í miðbænum. Skemmtilegra að labba um miðbæinn.
▪ Útivera  og njóta.
▪ Verður fjölbreyttara mannlíf á sumrin.
▪ Það er fleira fólk á ferli og leiðinlegt að ganga um bæinn í útblástursmenguninni frá  

bílum.
▪ Það er svo mikið af fólki þarna yfir sumartímann að það er fínt að hafa meira pláss en 

bara  gangstéttirnar til þess að labba á.

▪ Það er svo mikill fjöldi gangandi fólks kringum miðbæinn og því fínt að fá  alla götuna fyri r 
gangandi fólk og þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að s tíga út fyri r gangstéttina og í veg 
fyri r akandi bíl.

▪ Þægi legt að labba.

113 - Grafarholt og Úlfarsárdalur 
▪ Bara.
▪ Betra   mannlíf.
▪ Gaman að geta skoðað s ig um án bílatruflunar.
▪ Gaman að röl ta þar um.
▪ Gefur borginni líf.
▪ Gerir borgina líflegri og líkist meira borgum erlenis.
▪ Gott að geta gengið um laus við bílaumferð.
▪ Gott fyri r bæjarl ífið.

▪ Mikið af fólki í bænum og auðveldar að komast áfram.
▪ Minni mengun.
▪ Minni s lysahætta.
▪ Of miki l umferð, mjóar götur og mikið fólk í bænum á þessum tíma.
▪ Skapar ákveðna stemningu, stæði  eru hvort eð er að skornum skammti.
▪ Skemmtilegt ef veður er gott.
▪ Það er bara  allt of mikil bílaumferð og fólk fær þá að njóta betur að ganga um þessar 

götur.

▪ Þetta  eru gamlar hestagötur og hæfa vel sem göngugötur. En mjög illa til þéttingar 
byggðar í s tíl  gáma arkitektúrs eins og nú ríður húsum hjá Degi og co.

116/162 - Kjalarnes
▪ Finnst notaleg stemming myndast.
▪ Gott fyri r mannlífið.
▪ Kaffihúsamenning.
▪ Meira  mannlíf, betri möguleiki til að sitja úti, njóta mismunandi mannlífs og uppákoma.

Fremur jákvæðir
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101 - Miðbær
▪ Auðgar mannlíf.
▪ Auðveldar göngu um miðbæinn og óþarfi að vera þar á bíl.
▪ Betra  að umferð sé bara fyri r gangandi vegfarendur, nóg af stæðum rétt utan við þetta  

svæði . Sérstaða miðbæjar er einmitt bílleysið.
▪ Betra  mannlíf, skemmtilegra að labba um miðbæinn.
▪ Blómstrandi mannlíf og minni mengun.
▪ Borgin verður mun meira lifandi, nærandi umhverfi með fleira fólki á  ferli en ekki fara 

bakvið glugga. Al lt lifnar við.

▪ Breyti r s temmingunni í miðbænum algjörlega.
▪ Bætir mannlíf.
▪ Eykur ánægjuna að vera þarna og bílar eiga ekki heima í svona þröngum götum.
▪ Eykur mannlífið í miðbænum.
▪ Ég er bíl laus og bý í nágrenninu, það er mjög kósý að ganga þarna í kringum fullt a f fólki. 

Það býr l íka ti l aðra menningu á  því svæði .
▪ Ég kýs  mannlíf fram yfir bíla.
▪ Finnst bara gaman að hafa mannlíf á götunum og þurfa ekki að hugsa út í umferðina.

▪ Finnst frábært að losna við umferð í miðbænum.
▪ Fjöldi fólks í miðbænum hefur aukist mikið s íðustu ár og þetta eykur ánægju mína að því 

leiti að ég þarf ekki að ganga í mikilli kös.
▪ Friður og ró ásamt nægu plássi fyrir gangandi og hjólandi. Minni mengun.
▪ Færri  bílar.
▪ Gaman að geta gengið í miðbænum og laus við mengandi og hávaðasama bíla.
▪ Gangstéttar allt of þröngar. Með fjölgun túrista vantar mun meira pláss fyri r gangandi 

vegfarendur. Minni hávaði og mengun.
▪ Gerir götuna skemmtilegri. Það er eiginlega óþarfi að hafa umferð þar.
▪ Gerir miðborgina skemmtilegri.
▪ Gott að geta  gengið um miðbæinn.
▪ Gott að halda bílaumferð í lágmarki og gangandi vegfarendur fá að njóta miðborgarinnar 

betur.
▪ Gott að hleypa gangandi vegfarendum um göturnar. Skemmtilegra líf í miðbænum.
▪ Gott að losna við bílana.
▪ Gott að vera  laus við bíla á  þessu svæði .

▪ Gott fyri r umhverfið.
▪ Greiðari leið fyri r gangandi. Er það ekki meinigin?
▪ Göngugötur bæta mannlíf, draga úr mengun, gera börnum, gamalmennum og fólki með 

barnavagna og hjól auðveldara fyri r að ferðast um miðborgina.
▪ Göngugötur skapa góða stemningu í miðbænum. Það er skemmtilegra að fara á bæjarrölt 

án truflunar frá  bílum.
▪ Kemur svo skemmtilegur bragur á  borgina.
▪ Lífgar upp á mannlífið - betri loftgæði .

▪ Læti  í bílum og of mikið af fólki er ti l að það komist á  gangstéttir.
▪ Mannlíf afslappaðra  án bíla. Hreinna loft og minni hávaði. Engin hætta á  bílslysum. Fjöldi 

ferðamanna orðinn það mikill að þeir rúmast varla eingöngu á gangstéttum á neðri  hluta 
Laugavegar og Skólavörðustígs.

▪ Meira  líf, meiri samskipti, bílastæðaleit óþarfi, skilvi rkari innkaup ef þarf að þræða búðir.
▪ Meira  mannlíf, minna bílalíf.
▪ Meira  og lifandi mannlíf.
▪ Meira  pláss fyri r fólk, minni mengun.

▪ Meiri  líkur á  að ég fari í miðbæinn.
▪ Meiri  stemning og pláss fyrir fótgangandi vegfarnedur. Betra loft og rólegra andrúmsloft.
▪ Mér finnst það auka á mannlífið, fólk sést ganga um, ekki löng bílaröð. Í  sumum tilfellum 

var fyri r lokun pökkuð gangstétt og örfáir bílar á  ferli, sem er arfaslök nýting á  fermetrum.
▪ Miðborgin er fín fyri r gangandi vegfarendur, s íður fyri r bíla.
▪ Miðborgin verður ánægjulegri til útivistar.
▪ Miklu skemmtilegra að ganga um miðbæinn.
▪ Minni bílaumferð.
▪ Minnkuð bílaumferð og meira mannlíf.
▪ Myndast skemmtilegt götulíf.
▪ Skapa skemmtilega stemningu, gott að vera laus við útblástur og hávaða í bílum.
▪ Skapar skemmtilega stemmingu í borginni.
▪ Skemmtileg s temmning og öruggara fyri r krakka.
▪ Skemmtilegra mannlíf.
▪ Tel  það s tyðja við blómstrandi félagslíf í borginni.

Mjög jákvæðir
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101 - Miðbær frh.
▪ Vegna þess að það er indælt að geta gengið um miðbæinn ótruflaður af bílum.
▪ Vegna þess að það skapar miðbæjarstemningu sem næst ekki meðfram bílaumferð. Þó 

svo að ég búi í miðbænum og sé með fyri rtæki sem verður fyri r því að aðgengi byrgja og 
annarra að því sé heft vegna lokunar gatna mætti mín vegna loka fleiri götum og lengur, 
ja fnvel útbúa upphituð svæði  eða skýli svo að miðbærinn yrði  meira lifandi.

▪ Það auðgar líf í borgarkjarnanum. Það gerir hverfið aðlaðandi. Það væri  frábært að hafa 
göngugötur allt árið!

▪ Það auðveldar útivist og gönguferðir um miðborgina.

▪ Það er a l lt of mikið af fólki í miðbænum um sumur og sumargötur hjálpa rosalega með 
þrengs lin sem myndast.

▪ Það er betra  og skemmtilegra að vera  gangandi vegfarandi og að hjóla þegar göturnar eru 
lokaðar. Auk þess er allt hljóðlátara og rólegra þegar bílarnir eru víðs fjarri sem gerir 
borgarmenninguna þægilegri og skemmtilegri.

▪ Það er mikið um gangandi fólk og það þarf sitt rými . Einnig skapar þetta léttara yfirbragð.
▪ Það er þægi legt að þurfa ekki að hafa áhyggjur af bílaumferð.
▪ Það l i fnar yfi r miðbænum, fleira fólk á ferli, fólk gefur sér meiri tíma, meira 

umfjölskyldufólk. Mér finnst börn l íka öruggari á ferð þegar göngugöturnar eru til staðar. 
Mannlíf.

▪ Það skapar pláss fyri r lifandi miðbæ.
▪ Þá er meira pláss fyrir gangandi vegfarendur og það verður góð stemming í miðbænum 

við það. Bílar hafa nægilega mikið pláss.
▪ Þá er pláss fyrir fólk í miðbænum ekki bíla. Það er miklu auðveldara að komast á milli 

staða.
▪ Því þarna er mun meira af fólki en bílum og þetta býr ti l miklu betri s temningu.

103 - Kringlan
▪ Almennt betra að hafa miðbæinn sem mest fyri r gangandi og hjólandi.
▪ Bílastæðahúsin eru góð, fínt að geta bara gengið um.
▪ Frábært að hafa minna af bílum í miðborginni þegar veðrið gæti  verið gott.
▪ Gerir svæðin aðlaðandi fyri r gangandi.
▪ Njóta að ganga án þess að vera í bílamengun.

104 - Laugardalur
▪ Af hverju ætti  ég ekki að vera  það?
▪ Af því að svæðið verður mun skemmtilegra með göngugötum.
▪ Al l t verður svo rólegra, minni hávaði og engin mengun. Ég nota hjól þannig að ég er ekki 

að leita að bílastæði.
▪ Betra  mannlíf og minni mengun.
▪ Breyti r mannlífi, skemmtilegri og rólegri stemning og mun jákvæðari.
▪ Finnst gott að gefa fólki pláss í miðbænum yfi r sumarið á kostnað bílanna.
▪ Fólki fjölgar á götunum og það er þröngt fyri r bíla og svo má minnka mengun með 

göngugötunum.
▪ Gerir s temningu í borginni miklu skemmtilegri. Kaffihús með borð útá  götu o.s.frv.
▪ Góð stemning.
▪ Meira  mannlíf, meira rými, minni mengun.
▪ Meira  pláss og betri s temning.
▪ Meira  öryggi, friður, frelsi og fallegt yfi rbragð og mannlíf.
▪ Mér finnst gangandi vegfarendur rétthærri bílaumferð.
▪ Mér finnst það umhverfisvænna.

▪ Miklu betra aðgengi fyrir gangandi og maður er laus við mengunina frá bílunum.
▪ Notaleg s temming.
▪ Opnar fyri r fólk erfitt að labba þegar bílar eru fyri r.
▪ Skaðar góða borgarstemmningu.
▪ Verulega.
▪ Það er mun skemmtilegra og þægilegra að hafa svæðið fyri r gangandi umferð. Mætti  gera 

á s tærra  svæði  og fleiri s töðum. Hafa t.d. svona tálma sem hægt er s tjórna rafrænt sem 
fara  upp og niður úr jörðinni þá  gætu íbúar jafnvel komist heim og að heiman þó lokað sé 
fyri r a lmenna umferð.

▪ Þá eru ekki bílar að þvælast fyrir og hægt að njóta þess að vera gangnadi, hjólandi eða 
hlaupandi.

Mjög jákvæðir
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105 - Hlíðar
▪ Að þurfa  ekki að hafa áhyggjur af bílum þegar rölt er um miðbæinn.
▪ Betra  að njóta miðbæjarins fótgangandi. Meira pláss þrátt fyri r fjölda ferðamanna.
▪ Betra  mannlíf.
▪ Betra  mannlíf.
▪ Bílar og miðunktar í miðborgum eiga ekki saman. Bílar ná að gera allt aðeins verra í 

miðbæ Reykjavíkur. Ég sé ekki mikla þörf á  því að vera  keyra þessar götur þegar svo 
margt annað er, og getur verið, í gangi. Þeir eru fyri r, taka pláss, menga, hljóðmenga, 
skapa stress, öll bílastæðin þeirra taka pláss frá betri hugmyndum. Hafa þetta göngugötur 

og nota  svo göturnar í ei tthvað fjör.
▪ Borgin á að vera fyri r fólk, ekki bíla!
▪ Bý nærri  miðborginni og geng eða hjóla mikið þar.
▪ Bætt l ífsgæði.
▪ Efl i r mannlífið.
▪ Ég kann mjög vel við að ganga fáeina kílómetra til að versla / sækja þjónustu ef ég þarf 

ekki  að bera þunga hluti.
▪ Finnst dásamlegt að vera  laus við mengun bíla og hávaðann sem fylgir.

▪ Finnst gaman að geta labbað um og skoðað í búðirnar án þess að eiga í hættu að ég eða 
börnin mín verði fyri r bíl. Einnig finnst mér s temningin vera notalegri og afslappaðri.

▪ Finnst sjálfsagt að hafa rými  fyrir gangangi vegfarendur.
▪ Fjöldi ferðamanna er mikill og því erfi tt að komast um keyrandi og ógerningur að leggja 

bílum.
▪ Frábært að ganga um göturnar þannig. Ekki veitir af plássinu. Svo margir á ferð og flugi.
▪ Frábært og l ifandi umhverfi - óþarfi að hafa bíla.
▪ Frelsi.
▪ Friður fyri r ökutækjum.
▪ Færri  bílar, meira fólk.
▪ Færri  bílar, meiri ró.
▪ Færri  bílar.
▪ Gefur borginni aukinn sjarma.
▪ Gefur borginni evrópskan brag.
▪ Gefur miðbænum skemmtilegt yfi rbragð.

▪ Gerir borgina mannlegri og betra að koma í bæinn með börnin.
▪ Gott fyri r miðbæinn. Því færri  bílar, því betra .
▪ Gott pláss fyri r gangandi og gesti verslana og veitingahúsa.
▪ Líkar betur að fara um þessar götur.
▪ Losna við bílamengun.
▪ Meira  líf í miðbænum, mun skemmtilegra að ganga og skoða búðir og mannlífið.
▪ Meira  mannlíf.
▪ Mér finnst mannlífið blómstra betur, meira fjör í bænum og vi l einfaldlega að miðbærinn 

sé sem mest fyrir gangandi og hjólandi fólk. Bílar eru plássfrekir og leiðinlegir og eiga ekki 
heima í vers lunargötum innan um börn í barnavögnum, kaffihús og kisur.

▪ Mér finnst mannlífið skemmtilegt á göngugötunum.
▪ Mér finnst skemmtilegt að geta gengið á  götunum en ekki þröngum gangstígunum þegar 

mikið er um fólk.
▪ Mér finnst það skapa grundvöll fyri r öðruvisi mannlífi á  þessu svæði .
▪ Miklu betra að sækja verslun og þjónustu í miðbænum. Og a lmennt skemmtilegra að vera 

þar.

▪ Minni mengun, meira rými  til útiveru fyri r gangandi og hjólandi, sem skapar meira l íf í 
miðborginni.

▪ Minni mengun, meiri nálægð við aðra.
▪ Minni umferð og mengun af bílum. Meiri borgarbragur yfi r bænum líkt og í höfuðborgum 

nágrannaþjóða.
▪ Myndar skemmtilega og lifandi stemmingu í miðbænum.
▪ Næs að hafa pláss.
▪ Óþolandi að hafa bíla á Laugavegi, Skólavörðustíg og Austurstræti.
▪ Skapar aðra  menningu að hafa gönugötur rými  fyri r lifandi bæ.
▪ Skapar gott bæjarlíf á sumrin.
▪ Skapar pláss fyri r umferð um göturnar, eru of þröngar annars.
▪ Skapar skemmtilega miðborgarstemmningu.
▪ Skapar stemningu.
▪ Skemmtilegra mannlíf.
▪ Skemmtilegt mannlíf fær að blómstra. Minni mengun. Meira pláss fyrir gangandi og 

fjölskyldufólk.

Mjög jákvæðir
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105 - Hlíðar frh.
▪ Skemmtilegur bragur yfir miðbænum. Betra aðgengi gangandi. Meira líf á götunum.
▪ Stærsti  hópur viðskiptavina miðbæjarins eru erlendir ferðamenn. Án þeirra væri  ekki sú 

gróska sem við s jáum í verslun og veitingahúsum. VIð ættum að miða skipulag 
miðbæjarins við þarfir ferðamanna sem eru flestir ekki á  bíl. Fyri r utan það eru næg 
bílastæði/bílastæðahús fyri r heimamenn.

▪ Svo hægt sé að ganga. Bifreiðar eiga ekki erindi á  þessar götur, frekar en á  göngum 
vers lunarmiðstöðva.

▪ Vegna þess að það er mikil mengun af bílum þarna og skapar óþarfa hættu sérstaklega 

þegar mikið er um mannlíf í borginni eins og á sumrin.
▪ Það er mikið auðveldara og huggulegra að ferðast um miðbæinn þegar göturnar eru 

lokaðar fyri r bílaumferð. Fjöldi gangandi fólks í miðbænum er það mikill að það er varla 
pláss fyri r bíla l íka á þessum götum.

▪ Það er skemmtilegra að ganga og vera  laus við bílana.
▪ Það geri r miðbæinn skemmtilegri, l íflegri og grænni.
▪ Það glaðnar yfi r.
▪ Það skapar skemmtilega stemmningu í borginni.

▪ Því að bílar eiga ekkert erindi innan um gangandi vegfarendur og þá  nýtist svæðið einnig 
miklu betur fyri r viðburði, svo eitthvað sé nefnt. Einnig er mannmergðinni síður þröngvað 
inn þrönga stíga l íkt og dýrum á  leið í s láturhús.

▪ Því það eru svo margir á  ferli á  Laugaveginum núorðið og mjög oft l ítið pláss á 
gangstéttunum.

▪ Þægi leg viðbrigði að vera laus við bifreiðaumferðina. Skemmtilegra mannlíf.
▪ Þægi legra fyri r gangandi vegfarendur og öruggara til dæmis fyri r fólk með börn eða 

barnavagna.
▪ Þægi legt að komast það sem maður þarf.
▪ Þær bæta mannlífið og auka aðgengi gangandi vegfarenda að verslun og þjónustu. Þær 

auka l íka öryggi gangandi vegfarenda og útblástur bílaumferðar er auðvitað minni.
▪ Þær gera  borgarlífið skemmtilegra og afslappaðra.

107 - Vesturbær
▪ Aukið götulíf.
▪ Betra  aðgengi fyrir gangandi og hjólandi, meira l íf í miðbænum.
▪ Betra  mannlíf.
▪ Bíl l inn er óþarfur.
▪ Ég er reiðhjólamaður, og ástæðan er sú, að engir bílar eru fyrir manni.
▪ Ég sé enga ástæðu ti l að hafa bílaumferð á  þessu svæði . Ég vi l að miðborgin sé hönnuð 

fyri r gangandi vegfarendur, ekki bíla.
▪ Finnst það eðlileg þróun.

▪ Gaman að hafa mannlíf.
▪ Gaman að labba í miðbænum á þeim tíma og laus við bíla.
▪ Gangandi vegfarendur og mögulega hægt að skapa miðbæjarstemmingu.
▪ Gangandi vegfarendur þurfa plássið og bílarnir trufla.
▪ Laus  við bíla, meira rými  fyri r gangandi.
▪ Loft og hl jóðgæði.
▪ Miðborgin fær skemmtilegt yfirbragð en mér finnst að s jálfsögðu að það megi leyfa afar 

takmarkaða umferð svo að fatlaðir borgarbúar hafi sama aðgang og aðrir.

▪ Miklu skemmtilegra mannlíf í miðbænum þegar götum er lokað.
▪ Skapar miðborgarlíf.
▪ Skemmtilegra.
▪ Vi l l að stór hluti miðbæjarins verði lokaður fyri r allri ónauðsynlegri bílaumferð.
▪ Það er engin ástæða ti l að vera með bíla á  þessum stöðum á sumrin.
▪ Það er meira l íf í kringum göngugötur en bílagötur. Ég vi l persónulega loka öllum þessum 

götum allt árið - opna fyri r umferð á ákveðnum tímum dagsins til að koma með vörur.
▪ Það er skemmtilegra að ganga um miðbæinn þegar umferð er engin. Þar fyri r utan eru 

flestar borgir með a .m.k. eina göngugötu allt árið, en við enga.
▪ Það myndast önnur götustemming.
▪ Það skapar s temningu í miðbænum, minnkar mengun, hvetur til útivistar og hreyfingu.
▪ Því minna af bílaumferð, því ánægjulegra er að dvelja í miðborginni. Gangandi 

vegfarendur fá meira rými og t.d. kaffihús og markaðir sem setja svip sinn og s jarma á 
götul ífið.

Mjög jákvæðir



28

ÁSTÆÐUR VIÐHORFS

Sp. 2. Hvers  vegna ert þú mjög jákvæð(ur) gagnvart göngugötum í miðborginni  yfi r sumartímann?

108 - Fossvogur
▪ Al l taf góð stemming á  göngugötum.
▪ Bætir bæjarbraginn og setur fólk ofar bílum.
▪ Ef svo i l la vi ll til að mig langar að ganga um bæinn þá eru bílar ekki að þvælast fyri r. Ég hef 

ekkert á  móti bílum og nota hann sjálf, en finnst s jálfsögð vi rðing við fólk sem býr í 
bænum að þessum götum sé lokað fyri r umferð yfi r sumartíma þegar á lag er sem mest og 
ferðamenn í óhófi. Rútubílar og annað eiga bara að eiga s taura úti í bæ eins og erlendis. 
Mengun má minnka í miðbænum með þessu móti og svo finnst mér líka bara í lagi að 
takamarka umferð um þessar þröngu götur. Auk þess finnst mér t.d. Laugavegurinn sem 

vers lunargata, fallegri bíllaus. Ég skil að það þurfi að koma vörum að en mér finnst 
fyri rkomulagið að hafa það fyri r hádegi mjög gott.

▪ Eina  vonin að maður hafi geð á að fara í bæinn ef hægt er að ganga án þess að vera innan 
um bílaumferð.

▪ Eykur aðgengi mitt að miðbænum. Ég get farið með börnin án þess að ríghalda í þau 
vegna umferðar.

▪ Ég tel  að vel  skipulagðar göngugötur og umhverfi geti skapað heilbrigðan miðbæjarkúltur.
▪ Gaman að vera  labbandi í miðborginni án þess að þurfa að hafa áhyggjur af bílum minni 

mengun og hávaði.
▪ Gatan er mun skemmtilegri með auknu mannlífi og færri  bílum.
▪ Gerir bæinn skemmtilegri og þægi legra að labba um.
▪ Gerir mannlífið skemmtilegra og fækkar bílum í miðborginni.
▪ Gerir miðbæinn mun meira aðlaðandi.
▪ Gott að gefa gangandi fólki meira pláss og það skapar jákvæða s temmningu.
▪ Í  miðborginni finnst mér að eigi að vera göngusvæði  og má vera a llt árið.
▪ Léttara  andrúmsloft, skemmtilegra svæði .
▪ Meira  sjarmerandi, gerir fólki hærra  undir höfði á  kostnað bílanna sem er jákvætt og bílar 

eiga ekki að vera í 1. sæti  alltaf og allsstaðar. Það skapast bara betri s temning í bænum.
▪ Mér finnst notalegt að ráfa þarna um þegar engir bílar eru. Það er hinsvegar ekki jafn 

notalegt að röl ta í mengunarskýinu frá  bílum.
▪ Skapar notaleg og örugg svæði  fyri r gesti og gangnandi.
▪ Skapar skemmtilega stemmningu.
▪ Skapar stemmningu.

▪ Stemming.
▪ Svo hægt sé að hafa það huggulegt og rölta um 101.
▪ Ti l  að efla mannlíf í miðbænum.
▪ Vegna þess að bílar eru mengandi og hávaðasamir og plássfrekir og eiga sem minnst 

heima í miðri miðborg þar sem allt er í göngufæri.
▪ Vegna þess að það skapar skemmtilega s temningu á götunum. Svæðið er ekki það stórt 

að fólk geti ekki lagt annarsstaðar og gengið auðveldlega að göngugötunum ef um 
hei lbrigðan einstakling er að ræða. Vonandi hvetur þetta fólk til þess að hjóla frekar eða 
taka  strætó í vinnu/skóla/annað.

▪ Það er skemmtilegt og mannlífsbætandi og dregur úr mengandi bílaumferð.
▪ Þægi legt að geta rölt um án þess að a llt sé fullt a f bílum.
▪ Þægi legt andrúmsloft.
▪ Þægi legt fyri r gangandi vegfarendur.

109 - Neðra-Breiðholt
▪ Bara huggulegt að geta va lsað á  milli búða og veitingastaða án þess að eiga það á  hættu 

að verða fyri r bíl  :)

▪ Finnst það hreinsa andrúmsloftið í þessum götum og auka öryggi.
▪ Fleira fólk á ferli.
▪ Í  fyrs ta  lagi er það umhverfisvænt og í öðru lagi eru Íslendingar allt of ofdekraðir og hafa 

gott af því að labba smá.
▪ Mjög þægi legt.
▪ Notalegra.
▪ Skapar ákveðna stemmningu í miðbænum.
▪ Það l ífgar upp á  göturnar. Gerir þær meira aðlaðandi og skapar betra umhverfi.
▪ Það minnkar bílaumferð og þar af leiðandi mengun.

Mjög jákvæðir
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110 - Árbær
▪ Af því það er gaman að ganga um miðbæinn, væri  í fínu lagi mín vegna ef þessar götur 

væru a l ltaf göngugötur.
▪ Auðveldar aðgengi gangandi vegfarenda.
▪ Betra  fyri r gangandi vegfarendur… túrista.
▪ Eykur l íf í miðborginni, sem er a llt annað en var þegar Laugavegurinn var að drabbast 

niður í kringum árið 2000. Var í Flórens í sumar, þar eru göngugötur í miðborginni 
væntanlega á  eins ferkílómetra svæði , og miðað við það eru lokanir í Reykjavík hjóm eitt.

▪ Eykur mannlífs upplifunina að fara um gangandi heldur en í bíl.

▪ Finnst borgin vera meira lifandi þannig.
▪ Fínt að búa ti l göngugötustemmningu í miðborginni. „Stækkar“ borgina að sumarlagi.
▪ Fólki stafar þá  ekki hætta frá bílaumferð auk þess sem gangstéttir rúma varla fjöldann 

lengur.
▪ Færri  bílar.
▪ Gaman að hafa þær sem göngugötur.
▪ Gerir mannlífið skemmtilegra, sérstaklega um helgar og þegar gott veður.
▪ Gott að vera  laus við bílinn.

▪ Kozy.
▪ Lífgar up á  miðborgina.
▪ Maður á  að ganga sem mest.
▪ Mannlífið verður meira.
▪ Mér l íkar vel að ganga um þessar götur, laus við bílaumferð og mengun frá henni.  

Öðruvís i  og notalegra mannlíf.
▪ Minni mengun meiri menning.
▪ Minni mengun og þurfa ekki að hafa áhyggjur af bílaumferð.
▪ Minnkar umferð og hvetur fólk ti l að fara niður í bæ.
▪ Myndar góða stemningu.
▪ Of þröngt ti l  að beina bílaumferðinni í gegnum allan miðbæinn.
▪ Rólegra, betra loft.
▪ Skapar gott andrúmsloft, ekki einungis í loftgæðum heldur og andlegt.
▪ Skapar skemmtilega stemningu í miðbænum.
▪ Skemmtilegra að ráfa um í bænum við þær aðstæður.

▪ Skemmtilegra að rölta bæinn án umferðar.
▪ Skemmtilegra umhverfi þannig.
▪ Þá fjölgar fólki til muna sem fer um þetta svæði og þarna skapast góð s temming til 

útiveru fyri r íbúa sem og gesta/ferðamanna.
▪ Því það l ífgar upp á lífið í borginni að fjölga gangandi farþegum.
▪ Þægi legra og öruggara að labba um miðborgina. Betra ef maður er með börn með sér þar 

sem ekki þarf að hafa eins miklar áhyggjur af að þau hlaupi fyri r bíl. Gangstéttirnar eru 
l íka  mjög þröngar, þannig það er aukið pláss sem kemur sér vel ef maður ferðast með 

kerru eða barnavagn.

111 - Efra-Breiðholt
▪ Finnst það gefa miðborginni hlýlegt og skemmtilegt yfirbragð.
▪ Frábær s temming.
▪ Gerir götuna meira heillandi, minni s lysahætta út af fjölda.
▪ Gott.
▪ Hægt að ganga á þess að hafa miklar áhyggjur af bílaumferð.

▪ Mikið af fólki, fínt að hafa meira pláss.
▪ Öryggi  gangandi vegfaranda.

Mjög jákvæðir
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112 - Grafarvogur
▪ Auðveldara að njóta þess að vera  í miðborginni. Skemmtilegra að geta gengið um og geta 

sest úti á  kaffihúsum án þess að það séu bílar ofan í fólki.
▪ Betri  s temning í miðborginni.
▪ Bílar þvælast bara fyrir á  sumrin.
▪ Fínt að minnka umferðina og leyfa gangandi vegfarendum að njóta s ín aðeins í þessum 

l i tla miðbæ sem við eigum. Bílar eru allsráðandi á svo mörgum stöðum, þeir þurfa ekkert 
að troða sér þarna líka rétt yfi r sumartímann.

▪ Fleiri sem ganga þarna og það minkar slysahættu. Einnig væri  umferð þarna mjög hæg.

▪ Fyrst og fremst mjög skemmtileg stemning, svo er það margt fólk á ferðinni að ég sé ekki 
að það sé pláss fyri r bíla í þessum götum.

▪ Gerir s temminguna betri.
▪ Gerir umferð þægi legri.
▪ Gott að gangandi fái meira pláss.
▪ Gott að losna við bílana að hluta.
▪ Göngugötur gefa afslappaðra umhverfi.
▪ Meira  líf í bænum.

▪ Meira  og fjölbreyttara mannlíf.
▪ Meira  pláss fyri r gangandi fólk, óþarfi að troðast á  bílum á  þessu svæði.
▪ Mjög jákvæð.
▪ Skemmtilegra götulíf.
▪ Það er bara  líflegra í bænum.
▪ Það er meira pláss fyri r gangandi vegfarendur.
▪ Það er mun notalegra að þvælast um borgina án mengandi bíla við hliðina á manni.
▪ Það eru miklu meiri tækifæri fyri r fólk að vera  úti við og það með fjölskyldunni. 

Skemmtilegra en að vera alltaf innilokaður í bíl.
▪ Það greiðir fyri r umferð fólks þegar hún er sem mest.
▪ Þægi legt að komast um með barnavagninn.
▪ Þægi legt.

113 - Grafarholt og Úlfarsárdalur
▪ Auðveldara að njóta, göturnar verða skemmtilegri.
▪ Betra  fyri r gangandi.
▪ Betra  mannlíf.
▪ Fá sumarstemmingu. Lokað a sólardögum er einnig sniðugt.
▪ Finnst frábært að gangandi vegfarendur fái meira pláss (ekki vanþörf á) og eykur 

öryggis tilfinningu á  gangi um bæinn (á daginn).
▪ Hei lbrigðara líferni.
▪ Hvetur fólk ti l meiri útveru og öruggara svæði  fyri r fótgangandi.

▪ Meira  fólk í bænum á þessum tíma, meira öryggi og skemmtilegri stemmning með 
göngugötum.

▪ Miðborgin er fyrir fólk, ekki bíla.
▪ Mikið ánægjulegra að ganga um miðbæinn þegar göngugöturnar eru til staðar.
▪ Njóta þess að ganga án þess að vera  í útblæstri bíla og mun rólegra.
▪ Skapar góða stemmingu.
▪ Skapar mannslíf.
▪ Svo gangandi vegfarendur séu öruggari og hafi meira pláss, því það er fjölmennara á  

þessum tíma og þá  er líka hægt að halda a llskonar skemmtilega viðburði á  þessum 
svæðum sem lífga upp á  menninguna.

▪ Ti l  þess að vera  frjáls fyri r bílum.
▪ Vegna fólksfjöldans sem þar er og þannig er hægt að njóta fallega miðbæjarins okkar!
▪ Það er gaman að geta gengið í miðbænum þegar fólksfjöldi er mikill og farið á  milli 

vers lana án þess að þurfa  að leita að bílastæði fyri r utan þá  einu verslun sem þú þarft að 
fara  í. Með þessu móti versla ég meira en ég ætlaði mér.

▪ Það er nóg af bílastæðum annars s taðar, betra mannlíf.

116/126 - Kjalarnes
▪ Umhverfisvænna.

Mjög jákvæðir
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TÍMABIL GÖNGUGATNA

Sp. 3.

Fjöldi %

Ég vi l  göngugötur a l l t árið um kring (5) 177 25,0 Meðalta l 3,15

Tímabi l ið er a l l t of s tutt (5) 14 1,9 Vikmörk á  meðalta l ið +/-0,10

Tímabi l ið er fremur of s tutt (4) 28 4,0 Staðal frávik 1,33

Tímabi l ið er hæfi legt (3) 281 39,5

Tímabi l ið er fremur of langt (2) 118 16,7

Tímabi l ið er a l l t of langt (1) 58 8,2

Ég er a l farið á  móti  göngugötum (1) 34 4,8

Gi ld svör 710 100,0

Gi ldi r svarendur 710 92,4

Svöruðu ekki 58 7,6

Hei ldarfjöldi 768 100,0

Finnst þér tímabi l  göngugatna, þ.e. frá  1. maí ti l  1. október, vera  of s tutt, hæfi legt eða of langt?

25,0%

1,9%

4,0%

39,5%

16,7%

8,2%
4,8%

29,6% 39,5% 30,8% Hér er reiknað meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem
valmöguleikarnir „Ég vil göngugötur allt árið um kring“
og „Tímabilið er allt of stutt“ fá gildið 5 en
valmöguleikarnir „Ég er alfarið á móti göngugötum“ og
„Tímabilið er all t of langt“ fá gildið 1, aðri r svarkosti r eru
þar á mi lli.

Marktækur munurer á meðaltali frá síðustu mælingu skv. t-prófi (p<0,05).

2,92
3,15

1

5

2017 2018

1 2 3 4 5
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TÍMABIL GÖNGUGATNA

Sp. 3.

Fjöldi % % % % %

Al l i r 710 25,0 5,9 39,5 24,9 4,8

Kyn*

Karl 357 31,0 7,6 32,1 21,9 7,4

Kona 353 18,9 4,2 47,0 27,8 2,1

Aldur*

18-29 ára 177 32,2 7,4 33,0 27,4 0,0

30-39 ára 145 32,3 3,9 41,5 20,9 1,4

40-49 ára 128 23,8 4,4 38,5 24,8 8,5

50-59 ára 124 17,4 6,1 48,0 23,4 5,2

60 ára  og eldri 136 15,7 7,2 39,1 27,2 10,7

Hverfi*

101-Miðborg 105 37,2 10,9 30,8 20,2 0,7

103-Kringlan 10 12,4 4,6 47,7 27,3 8,1

104-Laugardalur 54 30,3 10,9 33,1 23,1 2,6

105-Hl íðar 100 38,1 9,4 30,7 20,4 1,4

107-Vesturbær 48 30,5 7,2 33,0 26,1 3,2

108-Fossvogur 72 28,3 1,4 50,6 18,3 1,4

109-Neðra Breiðholt 67 13,4 1,9 46,3 27,8 10,6

110-Árbær 72 23,4 3,3 34,8 32,8 5,7

111-Efra  Breiðholt 50 14,0 3,0 36,3 32,1 14,7

112-Grafarvogur 95 9,3 3,7 54,6 24,4 7,9

113-Grafarholt og Úl farsárdalur 32 18,3 2,7 49,8 26,4 2,7

116/162-Kja larnes 5 0,0 10,9 13,3 75,8 0,0

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

Ég er a l farið á  móti  

göngugötum

Finnst þér tímabi l  göngugatna, þ.e. frá  1. maí ti l  1. október, vera  of s tutt, hæfi legt eða of langt?

Gi ld 

svör

Ég vi l  göngugötur 

a l l t árið Of s tutt Hæfi legt Of langt

3,15

3,29

3,01

3,41

3,42

3,03

2,97

2,81

3,60

2,71

3,41

3,58

3,38

3,32

2,65

3,02

2,57

2,71

3,05

2,12

-0,07

-0,29

-0,34

0,23

0,36

0,10

0,55

0,17

0,16

0,08

0,06

0,24

0,21

0,58

0,35

0,22

0,43

0,13

0,38

0,19

Breyting frá fyrri mælingu
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TÍMABIL GÖNGUGATNA

Sp. 3.

Fjöldi % % % % %

Al l i r 710 25,0 5,9 39,5 24,9 4,8

Menntun*

Grunnskólapróf 82 19,9 0,0 34,4 31,4 14,4

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun 224 24,1 2,5 33,2 35,0 5,2

Háskólapróf 390 27,0 8,2 44,5 17,9 2,4

Heimi l i s tekjur

Lægri  en 400 þúsund 81 32,9 5,2 31,7 25,2 5,0

400 ti l  549 þúsund 92 17,5 3,7 44,6 24,2 10,1

550 ti l  799 þúsund 128 28,8 2,0 39,5 25,8 4,0

800 ti l  999 þúsund 92 24,3 9,4 35,1 27,1 4,1

Mi l l jón ti l  1.199 þúsund 101 33,7 4,0 41,9 16,4 4,1

1.200 þúsund eða hærri 120 22,4 7,4 42,3 25,7 2,2

Hjúskaparstaða

Gift/Kvæntur/Í sambúð 504 25,2 4,9 41,3 24,3 4,3

Einhleyp(ur) 159 26,4 7,7 35,1 23,9 6,9

Fráski l in(n)/Ekkja/Ekki l l 37 16,2 3,4 38,2 38,7 3,5

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

Ég er a l farið á  móti  

göngugötum

Finnst þér tímabi l  göngugatna, þ.e. frá  1. maí ti l  1. október, vera  of s tutt, hæfi legt eða of langt?

Gi ld 

svör

Ég vi l  göngugötur 

a l l t árið Of s tutt Hæfi legt Of langt

3,25

2,89

3,17

3,16

3,41

3,21

3,17

3,16

2,75

3,15

2,71

2,96

3,35

-0,05

-0,23

0,23

0,17

0,16

0,23

0,33

0,42

0,08

0,21

0,32

Breyting frá fyrri mælingu
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TÍMABIL GÖNGUGATNA

Sp. 3.

Fjöldi % % % % %

Al l i r 710 25,0 5,9 39,5 24,9 4,8

Telur þú göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi  jákvæð eða neikvæð áhri f á  mannl íf miðborgarinnar?*

Mjög jákvæð 322 49,0 11,7 32,4 6,9 0,0

Fremur jákvæð 223 7,9 1,5 63,8 26,8 0,0

Í meðal lagi/ Neikvæð 162 1,2 0,0 20,2 58,3 20,4

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?*

Já 606 28,0 6,9 38,3 22,3 4,5

Nei 102 6,4 0,0 46,3 40,7 6,6

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?*

Sja ldnar en mánaðarlega 190 5,1 1,1 45,8 38,5 9,5

1-3 s innum í mánuði 279 20,6 5,4 46,5 25,6 1,8

Vikulega eða oftar 237 46,0 10,1 26,4 13,0 4,6

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Finnst þér tímabi l  göngugatna, þ.e. frá  1. maí ti l  1. október, vera  of s tutt, hæfi legt eða of langt?

Gi ld 

svör

Ég vi l  göngugötur 

a l l t árið Of s tutt Hæfi legt Of langt

Ég er a l farið á  móti  

göngugötum

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

3,15

4,07

2,87

1,73

3,27

2,44

2,41

3,11

3,79

-0,10

-0,09

0,23

0,48

0,03

0,04

0,26

0,35

0,38

Breyting frá fyrri mælingu



35

ÁHRIF GÖNGUGATNA Á MANNLÍF

Sp. 4.

Fjöldi %

Mjög jákvæð (5) 323 45,1 Meðalta l 4,12

Fremur jákvæð (4) 228 31,8 Vikmörk á  meðalta l ið +/-0,07

Í meðal lagi  (3) 110 15,4 Staðal frávik 1,01

Fremur neikvæð (2) 39 5,4

Mjög neikvæð (1) 17 2,3

Gi ld svör 716 100,0

Gi ldi r svarendur 716 93,2

Svöruðu ekki 52 6,8

Hei ldarfjöldi 768 100,0

Telur þú að göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi  jákvæð eða neikvæð áhri f á  mannl íf miðborgarinnar?

1 2 3 4 5

45,1%

31,8%

15,4%

5,4% 2,3%

7,8%15,4% 76,8%

Hér er reiknað meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem
valmöguleikinn „Mjög jákvæð“ fær gildið 5 en valmöguleikinn
„Mjög neikvæð“ fær gi ldið 1, aðri r svarkostir eru þar á milli.

Ekki er marktækur munur á meðaltali frá síðustu mælingu skv. t-prófi.

4,16 4,12

1

5

2017 2018
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ÁHRIF GÖNGUGATNA Á MANNLÍF

Sp. 4.

Fjöldi % % %

Al l i r 716 45,1 31,8 23,2

Kyn

Karl 360 48,7 29,5 21,9

Kona 356 41,4 34,1 24,5

Aldur*

18-29 ára 177 52,7 33,6 13,7

30-39 ára 147 58,1 27,3 14,7

40-49 ára 129 37,1 34,0 28,9

50-59 ára 126 40,2 33,5 26,2

60 ára  og eldri 137 33,1 30,6 36,4

Hverfi*

101-Miðborg 103 68,0 21,5 10,4

103-Kringlan 10 22,2 65,1 12,7

104-Laugardalur 53 46,5 22,9 30,5

105-Hl íðar 101 62,2 22,8 15,0

107-Vesturbær 48 49,7 24,5 25,8

108-Fossvogur 73 52,8 24,7 22,5

109-Neðra Breiðholt 67 31,8 37,4 30,8

110-Árbær 74 41,9 39,3 18,8

111-Efra  Breiðholt 52 15,5 55,4 29,1

112-Grafarvogur 98 28,7 35,4 35,9

113-Grafarholt og Úl farsárdalur 32 35,0 40,9 24,0

116/162-Kja larnes 6 16,5 61,7 21,9

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Telur þú að göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi  jákvæð eða neikvæð áhri f á  mannl íf miðborgarinnar?

Gi ld 

svör Mjög jákvæð Fremur jákvæð

Í meðal lagi/ 

Neikvæð

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

4,13

4,11

4,12

4,37

4,40

3,92

4,04

3,74

4,52

4,01

4,05

4,40

4,18

4,24

3,79

4,16

3,66

3,82

4,04

3,61

-0,04

-0,14

-0,00

-0,12

-0,23

-0,21

-0,01

-0,06

-0,21

-0,08

-0,28

-0,14

-0,57

0,05

0,19

0,09

0,22

0,05

0,06

0,11
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ÁHRIF GÖNGUGATNA Á MANNLÍF

Sp. 4.

Fjöldi % % %

Al l i r 716 45,1 31,8 23,2

Menntun*

Grunnskólapróf 85 31,6 26,5 41,9

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun 228 32,4 42,0 25,6

Háskólapróf 389 55,3 27,4 17,3

Heimi l i s tekjur

Lægri  en 400 þúsund 83 45,0 32,5 22,4

400 ti l  549 þúsund 92 40,3 32,7 27,0

550 ti l  799 þúsund 129 38,7 37,7 23,6

800 ti l  999 þúsund 93 47,5 33,3 19,2

Mi l l jón ti l  1.199 þúsund 101 54,2 26,9 19,0

1.200 þúsund eða hærri 120 46,3 35,7 18,1

Hjúskaparstaða

Gift/Kvæntur/Í sambúð 506 45,5 31,3 23,2

Einhleyp(ur) 162 44,9 33,5 21,7

Fráski l in(n)/Ekkja/Ekki l l 38 37,1 31,5 31,4

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?*

Já 608 50,5 30,8 18,7

Nei 106 12,7 37,9 49,4

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?*

Sja ldnar en mánaðarlega 195 16,8 41,4 41,8

1-3 s innum í mánuði 279 45,4 33,9 20,7

Vikulega eða oftar 235 68,1 21,1 10,7

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Telur þú að göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi  jákvæð eða neikvæð áhri f á  mannl íf miðborgarinnar?

Gi ld 

svör Mjög jákvæð Fremur jákvæð

Í meðal lagi/ 

Neikvæð

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

4,12

3,96

4,07

4,16

4,27

4,21

4,13

4,12

3,90

4,12

3,65

3,95

4,32

4,22

3,51

3,58

4,17

4,50

-0,04

-0,18

-0,08

-0,05

-0,02

-0,08

-0,04

-0,22

-0,04

-0,24

-0,27

-0,00

0,02

0,01

0,02

0,09
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AÐSÓKN AÐ GÖNGUGÖTUSVÆÐINU

Sp. 5.

Fjöldi %

Já 613 84,9

Nei 109 15,1

Gi ld svör 722 100,0

Gi ldi r svarendur 722 94,0

Svöruðu ekki 46 6,0

Hei ldarfjöldi 768 100,0

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?

84,9%

15,1%

Ekki  er marktækur munur á hlutfalli frá s íðustu mælingu skv. z-prófi.

81,5%
84,9%

0%

100%

2017 2018

Já
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AÐSÓKN AÐ GÖNGUGÖTUSVÆÐINU

Sp. 5.

Fjöldi % %

Al l i r 722 84,9 15,1

Kyn*

Karl 363 89,3 10,7

Kona 359 80,5 19,5

Aldur

18-29 ára 178 88,2 11,8

30-39 ára 146 80,3 19,7

40-49 ára 130 84,9 15,1

50-59 ára 126 89,3 10,7

60 ára  og eldri 141 81,6 18,4

Hverfi*

101-Miðborg 105 95,2 4,8

103-Kringlan 10 90,8 9,2

104-Laugardalur 54 86,8 13,2

105-Hl íðar 101 91,6 8,4

107-Vesturbær 47 96,9 3,1

108-Fossvogur 73 86,2 13,8

109-Neðra Breiðholt 68 77,1 22,9

110-Árbær 74 81,0 19,0

111-Efra  Breiðholt 52 65,5 34,5

112-Grafarvogur 100 83,4 16,6

113-Grafarholt og Úl farsárdalur 33 72,4 27,6

116/162-Kja larnes 6 52,0 48,0

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. Kíkvaðrat prófi  (p<0,05).

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?

Gi ld 

svör Já Nei

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar hlutföl l  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem hlutfa l l s tölur eru fei tl i taðar þar sem munar 

mestu í hverjum dálki  og munurinn er a .m.k. 10 prósentustig.
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87%
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86%

77%

81%

66%

83%

72%

52%

15%

11%

20%

12%

20%

15%

11%

18%

5%

9%

13%
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14%

23%

19%

34%

17%

28%

48%
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AÐSÓKN AÐ GÖNGUGÖTUSVÆÐINU

Sp. 5.

Fjöldi % %

Al l i r 722 84,9 15,1

Menntun*

Grunnskólapróf 86 78,0 22,0

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun 228 80,4 19,6

Háskólapróf 392 89,2 10,8

Heimi l i s tekjur

Lægri  en 400 þúsund 83 87,4 12,6

400 ti l  549 þúsund 92 87,3 12,7

550 ti l  799 þúsund 130 76,8 23,2

800 ti l  999 þúsund 94 87,9 12,1

Mi l l jón ti l  1.199 þúsund 101 85,5 14,5

1.200 þúsund eða hærri 120 89,2 10,8

Hjúskaparstaða

Gift/Kvæntur/Í sambúð 509 83,9 16,1

Einhleyp(ur) 163 87,6 12,4

Fráski l in(n)/Ekkja/Ekki l l 39 84,9 15,1

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?*

Sja ldnar en mánaðarlega 197 48,7 51,3

1-3 s innum í mánuði 279 98,3 1,7

Vikulega eða oftar 236 99,2 0,8

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. Kíkvaðrat prófi  (p<0,05).

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar hlutföl l  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem hlutfa l l s tölur eru fei tl i taðar þar sem munar 

mestu í hverjum dálki  og munurinn er a .m.k. 10 prósentustig.

Hefur þú komið á  göngugötusvæðið í miðborginni  efti r 1. maí í ár?

Gi ld 

svör Já Nei
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TÍÐNI FERÐA Á GÖNGUGÖTUSVÆÐIÐ

Sp. 6.

Fjöldi %

Sja ldnar en mánaðarlega (0,5) 197 27,6 Meðalta l 4,81  s innum í mánuði

U.þ.b. mánaðarlega (1) 137 19,2 Vikmörk á  meðalta l ið +/-0,55

2-3 s innum í mánuði  (2,5) 144 20,1 Staðal frávik 7,51

U.þ.b. Vikulega (4) 107 15,0

2-4 s innum í viku (12) 74 10,4

Al la  vi rka  daga (20) 12 1,7

Daglega (30) 43 6,0

Gi ld svör 715 100,0

Gi ldi r svarendur 715 93,1

Svöruðu ekki 53 6,9

Hei ldarfjöldi 768 100,0

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?

27,6%

19,2%

20,1%

15,0%

10,4%

1,7%

6,0%

0% 100%
Hér er reiknaður meðalfjöldi skipta í mánuði út frá
svarkostunum þar sem möguleikinn „Sjaldnar en

mánaðarlega“ fær gildið 0,5 og valmöguleikinn
„Daglega“ fær gi ldið 30 og aðrir svarkostir eru þar á milli.

Ekki er marktækur munur á meðaltali frá síðustu mælingu skv. t-prófi.

4,32
4,81

0

5

10

2017 2018
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TÍÐNI FERÐA Á GÖNGUGÖTUSVÆÐIÐ

Sp. 6.

Fjöldi % % %

Al l i r 715 27,6 39,3 33,1

Kyn*

Karl 360 21,1 40,1 38,8

Kona 355 34,2 38,5 27,3

Aldur*

18-29 ára 177 22,5 33,6 43,9

30-39 ára 145 29,9 44,8 25,2

40-49 ára 128 26,8 39,7 33,5

50-59 ára 126 27,1 42,5 30,3

60 ára  og eldri 139 32,7 37,5 29,8

Hverfi*

101-Miðborg 103 5,2 27,0 67,7

103-Kringlan 10 16,7 43,1 40,2

104-Laugardalur 52 25,8 44,9 29,3

105-Hl íðar 100 18,8 33,8 47,4

107-Vesturbær 49 6,6 49,6 43,8

108-Fossvogur 72 22,4 49,3 28,3

109-Neðra Breiðholt 67 43,3 44,2 12,6

110-Árbær 74 30,2 40,6 29,3

111-Efra  Breiðholt 51 53,3 25,1 21,6

112-Grafarvogur 98 41,1 46,8 12,1

113-Grafarholt og Úl farsárdalur 33 46,2 37,7 16,1

116/162-Kja larnes 6 80,9 19,1 0,0

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?

Gi ld 

svör

Sja ldnar en 

mánaðarlega

1-3 s innum í 

mánuði

Vikulega eða 

oftar

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.

4,81

5,82

3,80

6,11

3,50

5,72

4,07

4,38

11,56

3,04

3,09

5,61

5,76

3,97

2,09

3,23

4,79

2,28

2,32

0,60

-2,16

-1,60

-0,23

-1,30

-0,71

-0,59

0,49

0,68

0,31

2,38

1,05

0,19

0,61

1,28

1,56

0,59

0,22

1,87

3,24

0,75
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TÍÐNI FERÐA Á GÖNGUGÖTUSVÆÐIÐ

Sp. 6.

Fjöldi % % %

Al l i r 715 27,6 39,3 33,1

Menntun*

Grunnskólapróf 85 30,7 36,0 33,3

Framhaldsskólapróf/Iðnmenntun 223 34,1 34,6 31,2

Háskólapróf 393 23,2 43,3 33,5

Heimi l i s tekjur

Lægri  en 400 þúsund 83 23,4 42,0 34,6

400 ti l  549 þúsund 92 32,2 34,4 33,5

550 ti l  799 þúsund 130 33,4 35,6 31,0

800 ti l  999 þúsund 93 26,2 44,0 29,9

Mi l l jón ti l  1.199 þúsund 101 27,6 32,6 39,9

1.200 þúsund eða hærri 121 24,2 45,3 30,6

Hjúskaparstaða

Gift/Kvæntur/Í sambúð 507 29,5 38,2 32,3

Einhleyp(ur) 160 20,8 43,2 36,0

Fráski l in(n)/Ekkja/Ekki l l 38 34,7 36,1 29,2

*Marktækur munur á  mi l l i  hópa skv. ANOVA prófi  (p<0,05).

Hversu oft kemur þú að jafnaði  á  göngugötusvæðið í miðborginni?

Gi ld 

svör

Sja ldnar en 

mánaðarlega

1-3 s innum í 

mánuði

Vikulega eða 

oftar

Hér má s já  greiningu efti r bakgrunni  svarenda. Þegar meðaltöl  eru greind er marktækur munur ti lgreindur með stjörnumerkingu auk þess  sem láréttar súlur sem sýna meðaltöl  hópanna 

eru dökkgráar.
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4,00

4,56

5,85

3,90

4,81

5,96

3,69

5,15

-0,04
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