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Stjórn SAMKÓP gerir alvarlegar athugasemdir við breytingar sem voru gerðar á leiðakerfi Strætó 
bs. í Kópavogi og tóku gildi í janúar 2018. Athugasemdirnar skiptast í fjóra kafla og lokaorð. 
 

Könnun meðal foreldra 
SAMKÓP gerði könnun á meðal foreldra barna í skólum í Kópavogi um hvernig breytingarnar 
kæmu út hjá fólki. Nokkur hluti var ánægður, leið 36 og leið 2 um Kóra voru þar veigamest, en 
mun stærri hluti var óánægður og voru margir hættir að nota Strætó fyrir tómstundir barna og 
farnir að skutla börnum í staðinn. Sjá nánari tölfræði og reynslusögur í viðkomandi kafla. 
 

Val aflagðra biðstöðva og aflagning púls-kerfis 
Val aflagðra biðstöðva og aflagning púls-kerfis er undarleg og afleiðingar helstu breytinga eru 
taldar upp. 
 
Sérstaklega vekur athygli að tómstundavagninn svokallaði, leið 28, hefur nú misst þann tilgang 
sem upp var lagt með þegar leiðakerfið var sett á laggirnar. Skutl foreldra hefur aukist og 
íþróttafélögin sjá fram á að þurfa að auka akstur vagna sinna í stað þess að draga úr honum eins 
og vænst var til eftir fund Kópavogsbæjar og framkvæmdastjóra félaganna Breiðablik, HK og 
Gerplu í byrjun hausts. 
 

Framkvæmdin á breytingunum 
Framkvæmdin á breytingunum var óboðleg, bæði af hálfu Strætó og Kópavogsbæjar. Aðstaða á 
nýjum biðstöðvum er hættulegri og algjörlega láðist að leggja í það kynningarstarf sem þarf þegar 
svo viðamiklar breytingar eru gerðar á samgöngum, bæði í Kópavogi og annar staðar þar sem 
breytingar urðu. Enn er viðunandi aðstaða ekki komin upp þegar tæpir fjórir mánuðir eru frá 
breytingunum. 
 

Eðlisbreyting á leiðakerfi almenningssamgangna 
Að lokum er um að ræða eðlisbreytingu á leiðakerfi almenningssamgangna þar sem ekki hefur 
verið farið í samráð og engir hagsmunaaðilar voru fengnir að borði. Þarna þarf að endurskoða 
stefnuna sem stjórn Strætó hefur tekið og fá álit almennings á því hvert markmiðið með 
almenningssamgöngum eigi að vera. 
 
Óskað var eftir gögnum í byrjun janúar eftir breytingarnar til að sjá hvaða og hvenær 
ákvarðanirnar hefðu verið teknar og hvaða forsendur lægju þar að baki, sem og verklagsreglur 
varðandi kynningu á leiðakerfisbreytingum og staðla fyrir frágang biðstöðva. Hvorki Strætó né 
Kópavogsbær hafa svarað erindunum þrátt fyrir ítrekanir. 
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Könnun á meðal foreldra 
Í framhaldi af miklum umræðum um breytingar á leiðakerfinu, bæði hvað varðar legu þess og 
framkvæmdina við breytinguna, setti stjórn SAMKÓP af stað könnun sem var send af formönnum 
foreldrafélaga á forráðamenn í grunnskólum Kópavogsbæjar. Könnunin var gerð aðgengileg á 
vefsíðu SAMKÓP á slóðinni http://www.samkop.is/nytt-leidarkerfi-straeto/ . 

Alls bárust 222 svör þar sem mikill minnihluti var 
ánægður með breytingarnar. 

Ef skoðað er hver eru helstu atriðin sem voru nefnd þá 
var tvennt sem vakti nokkra ánægju,  íbúar í Kórahverfi 
voru ánægðir með fljótari tengingu við Hamraborg eða Mjódd og svo var leið 36 (35 rangsælis) 
mikils metin. Ný biðstöð 21 við Smáralind var vel séð. 

Það sem vakti óánægju voru breytingarnar á leið 28 sem hentuðu afskaplega illa allri 
tómstundaiðkun, sérstaklega aflagning biðstöðva við Salalaug og í Dalsmára. Þriðja helsta 
kvörtunarefnið voru svo lengd í biðstöðvar og fækkun þeirra. Íbúar í Þingunum voru svo mjög 
óánægðir með að missa beinu tenginguna við hverfisskólann þar sem margir nemendur nýttu sér 
það enda um langan veg að fara. Verri tengingar milli vagna (púlskerfi) og óboðlegar biðstöðvar 
voru líka nefnd. 

Meðfylgjandi súlurit sýnir skoðanir fólks, flokkaðar í helstu flokka – sumar athugasemdir tóku til 
fleiri en eins atriðis og því samtala súlurits hærri en 222. 
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http://www.samkop.is/nytt-leidarkerfi-straeto/
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Reynslusögur 

Fólk hafði samband á Facebook, í tölvupósti, símtölum sem og í ofangreindri könnun og hér má 
sjá nokkrar reynslusögur sem endurspegla upplifun margra. 

Sonur minn sem er 12 ára tekur strætó nr. 28 frá Smáratorgi í Kópavogsskóla daglega. Við erum afskaplega óhress með 
það að strætó skuli vera hættur að keyra Dalsmárann vegna þess að gönguleiðin hans þrefaldaðist og það er ekki gott í 
myrkri og kulda. Í morgun missti hann af vagninum. Í símtali við þjónustuver Strætó fékk ég staðfest að vagninn var á 
Smáratorgi 7.36. Það er heilum 5 mínútum á undan áætlun. Það er að mínu mati óásættanlegt. 
Þriðjudagur: Strætó amk. 2 ef ekki 3 mín á undan áætlun. Send inn athugasemd sem hefur ekki verið svarað. Drengurinn 
náði vagninum. 
Í dag, miðvikudagur: Strætó 2 mín á undan áætlun, hringt inn og það staðfest m.v. skráningu hjá strætó. Drengurinn 
horfði á eftir vagninum. 
Gróflega áætlað eru 40% afföll af strætóferðum í skólann hjá honum á morgnana. Það þýðir að hann er að missa af 
strætó um það bil tvisvar sinnum í viku og það er af því að tímaáætlun er ekki virt. 
 
Þar sem ég kom heim úr miðbænum með nr. 1 í gærkvöldi þá hélt ég að nr. 2 væri samtengdur í Hamraborg. En það var 
um það bil 20 mínútna bið eftir honum þegar 1 var kominn í Hamraborg. Nr. 2 virðist hafa verið klipptur úr samhengi við 
aðrar leiðir í Hamraborginni. 
 
Vegna þeirra sem búa í þingahverfi og þurfa að nota biðstöðina í Dalaþingi og hjá Hrafnistu er alveg galið að taka teng-
inguna við Vatnsendaskóla og mjódd. Eiga krakkar sem eru bæði að fara í menntaskóla niður í bæ og krakkar sem eru í 
Vatnsendaskóla að labba 1 km á næstu stoppustöð? 
Það myndi leysa málið að leið 2 kæmi inn að Dalaþingi í stað 28.  
 
(Dalaþing) Þetta hverfi er víðfemt og eru gönguleiðir í hús innan sama skólahverfis langar. Börnin nota strætó til að 
komast í íþróttir, til vina sinna hinu megin í hverfinu og til þess að komast í og úr skóla í vondum veðrum. Ungt fólk 
stundar nám við hina ýmsu framhaldsskóla/háskóla og hefur Mjóddin verið helsta tengileið þeirra í skólann. Það að taka 
tenginguna okkar við Mjódd í burtu og setja inn strætó í staðinn sem tekur 15 mín að ganga í er mikil afturför 
 
Dóttir tók strætó 28 úr Boðaþingi yfir í Mjódd. Þarf nú að labba lengra til að taka tvistinn. Tvisturinn kom of seint í 
Mjóddina, sá á eftir leiðum 3 og 4 þegar þangað var komið og varð of sein í skóla. 
 
Öldruð móðir tekur strætó, leiðakerfisbreytingar ekkert kynntar og bílstjórar skilja margir hverjir ekki íslensku en segja 
bara já já við öllum spurningum. 
 
Dóttir mín kom of seint í skólann í dag þar sem engin af okkur vissi af þessum breytingum. Hún reyndi að spyrja 
strætóbílstjórann en hann gat ekki talað við hana þar sem hann var ekki íslenskur og skildi illa ensku. En það tekur hana 
núna um klukkustund að fara í skólann í staðin fyrir um 30 mínútur með sömu leið. 
 
Ég og drengurinn minn sem æfir sund í Salalaug erum svo sannarlega ekki sátt við þá breytingu að strætó stoppi ekki 
lengur í hringtorginu við Salalaug. Við vissum ekkert af því að til stæði að breyta kerfinu og drengurinn var í hálfgerðu 
sjokki yfir þessu öllu saman í dag, allt í einu var ekki lengur hægt að taka leið 28 þar sem hann var vanur að fara upp í 
vagninn og hann þurfti að fara úr strætó (leið 2 skildist mér) á einhverjum fáránlegum stað allt of langt frá Salalaug. 
 
Ef ég man rétt átti leið 28 að vera svokallaður frístundarvagn sem átti að leysa málefni íþróttafélaganna/tónlistarskólans 
og tengjast þeim og koma krökkunum til og frá æfingum. Það hefur ekki tekist hingað til og eru íþróttafélögin öll að 
keyra sína vagna með tilheyrandi kostnaði. Mér sýnist í fljótu bragði þetta vera mikil afturför og sé ég ekki að við getum 
hætt með okkar vagna að svo stöddu eins og við vonuðumst eftir með bættri þjónustu strætó. 
 
Við búum í Gulaþing 8 og vorum ánægð með strætó áður en breytingar áttu sér stað. Leið 28 er töluvert breytt og hann 
fer ekki lengur í Mjódd. En í staðinn eigum við að taka leið 28 í Hörðuvallaskóla og síðan taka leið 2 í Mjóddina. Þetta 
fyrirkomulag er ekki gott eins og í dag þar sem brjálað veður var í dag. Einnig er slæmt að koma heim úr vinnu komandi 
frá Mjóddinni. Þá tekur ég leið 2 í Hörðuvallaskóla og síðan leið 28 í Dalaþing. Þetta tekur allt of langan tíma sem er ekki 
gott. 
 
Fyrir breytingar tók það u.þ.b. 13 mínútur að komast frá Dalaþing, sem er stoppustöðinn mín, til Mjódd en eftir 
breytingar er það rúmlega 20 mínútur ef ekki meira.Fyrir breytingar tók það rúmlega 10 mínútur að fara frá Dalaþingi í 
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Mjódd, eftir breytingar frá Dalaþing tekur það um 20 mínútur. Einnig er gert ráð fyrir að við göngum í 10 mínútur til að 
ná í strætó. Það er ansi skít að þurfa ganga í 10 mínútur aukalega til að ná í strætó og ekki gaman að gera það í 
ógeðslegu verði eins og í morgun. 
 
Stysta leiðinn hjá Strætó þarf ég að ganga í 10 mínútur frá Dalaþingi, í öllum veðrum, til að komast á mína biðstöð. En 
mér finnst það allt of mikið sérstaklega á veturnar og fyrir lítil börn þegar allra veðra er von. Ef ég tek leið 28 upp í 
Hörðuvallaskóla þá er ég 40 mínútur að komast í Mjódd. Ég er núna 1 klst að komast í vinnuna, í staðinn var ég 38 
mínútur að komast í vinnuna. Þetta er ekki boðlegt ástand. 
 
Strákurinn minn tekur leið 28 í skólann. Bara þessa viku hefur leið 28 sleppt að fara í Dalaþing og þar af leiðandi hefur 
hann misst af strætó sem er slæmt. 
 
Breyting á strætó hefur haft leiðinlegar afleiðingar fyrir okkur og sérstaklega soninn, sem betur fer þarf ég sjaldan að 
taka strætó en kemur fyrir og ég á hækjum vegna taugaskemmda.  
Minn sonur er alls ekki ánægður með að missa 28 í mjóddina, hann notaði hann mikið og strætóstoppustöðin stoppaði 
rétt hjá okkur. Erum í Boðaþingi og nú þarf hann að taka 3 strætóa í menntaskólann. 
Vona innilega að hann haldi áfram eins og hann var. 
 
Ég er íbúi í Salahverfinu og er alveg gáttuð á þessum fáránlegu breytingum og á ég þá sérstaklega við þær biðstöðvar 
sem voru settar upp sitt hvoru megin við hringtorgið hjá Nettó. 
Þetta eru staurar sitt hvoru megin og eiga börnin okkar að bíða þar eftir strætó í öllum veðrum því það eru ekki einu sinni 
biðskýli. 
Þeir sem ryðja göturnar sjá ekki einu sinni til þess að búið sé að riðja almennilega þar sem strætó stoppar og þurfa 
börnin að standa næstum því úti á götunni og umferðin sem kemur í gegnum þetta hringtorg er ekki að hægja á sér 
þegar farið er í gegnum hringtorgið. 
Ég er reyndar búin að senda oftar en einu sinni kvörtun til Kópavogsbæjar um að það verði settar upp hraðahindranir 
austan megin við þetta hringtorg þannig að bílarnir verði að hægja á sér áður en farið er í gegnum hringtorgið en ég hef 
ekki fengið nein viðbrögð, ekki einu sinni eftir að keyrt var á stúlku á hjóli við þetta hringtorg. 
Ég efast um að þeir aðilar sem fengu þessa hugmynd eiga örugglega ekki börn sem þurfa að standa þarna úti og bíða 
eftir strætó. 
Ég tel að þessar breytingar ógni öryggi barnanna okkar og þetta sé ekki breyting til batnaðar. 
 
Úffff... eftir að lesa allar þessar athugasemdir er ég hundstressuð að senda mína 8 ára í fimleika á morgun. Óljóst hvort 
nýja stoppustöðin Arnarnesvegur/Salalaug (sem ætti að heita Arnarnesvegur/Salaskóli) er komin í notkun eða ekki.... og 
brjálað veður á morgun. 
 
Ég er afar ánægð með breytinguna á leið 2. Hentar mér og mínum frábærlega að komast hratt og örugglega heðan og í 
Fífuna (og geta valið milli 2 og 28) sem og beint niður i bæ á 30 mín. Tek þo undir að vissulega hefði mátt standa betur 
að kynningum og innleiðingu. 
 
Breyting á leið 2 hefur góð kosti í för með sér. Búum í þingunum og nuna getum við tekið leið 2 (smá labb á næstu 
stoppistöð) beint niður í laugardal í sund eða skauta eða fjölskyldu og húsdýragarðinn en aðue þurftum við að taka 28 og 
skipta í mjódd. Hugsa líka að þetta hljóti að henta framhaldsskólanemum í hverfinu sem sækja nám t.d. í Verzló. 
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Aflagning púls-kerfis og val aflagðra biðstöðva 

Aflagning púls-kerfis þar sem vagnar bíða eftir hver öðrum á ákveðnum stærri biðstöðvum (til 
dæmis Hamraborg og Mjódd) þýðir að ferðatími farþega lengist umtalsvert fyrir óljósan 
mínútusparnað. Þessi fjarlæging tenginga hefur orðið mörgum umkvörtunarefni, sérstaklega í 
Mjódd þar sem tvisturinn kemur að þegar aðrir vagnar leggja af stað og ekki hægt að skipta strax.  

Farþegi sem kemur með tvistinum úr bænum kemur of seint í Hamraborg til að ná öðrum vögnum 
og þarf þá að bíða í allt að 28 mínútur til dæmis eftir innanbæjarvögnum eftir klukkan 6. Farþegar 
sem koma með tvistinum úr Kópavogi missa iðulega af ásnum þegar tvisturinn tefst, þetta er 
veigamesta tenging í almenningssamgöngum í Kópavogi.  

Með því að skoða nánar nokkrar biðstöðvar sem voru lagðar niður koma undarlegir hlutir í ljós.  

Samhljómur í þeim er mikil afturför fyrir öryggi og þægindi farþega, það eru ekki einungis börn 
sem sækja þjónustu sína í sundlaugar, sjúkraþjálfun og aðra aðstöðu með strætó heldur er það oft 
eina leið margra eldri borgara sem og hreyfihamlaðra og annara til að koma sér í sund. Öll lenging 
á vegalengdum er því til mikilla baga fyrir þá sem hafa ekki val heldur er strætó eina úrræði 
þeirra. 

Einnig virðist enginn gaumur hafa verið gefinn því við lengingu allra leiða að 500 metra leið að 
biðstöð er ekki sambærileg á björtum sumardegi í fallegri sviðsmynd og hráslagalegum, 
votviðrasömum hálkudegi í raunheimum. Ferðatími gangandi þrefaldast líklega í verstu aðstæðum 
og þá eru 500 metrar orðnir mjög drjúgir fullfæru fólki, hvað þá öðrum. 

 

Versalir/Salalaug 

Biðstöðin við Salalaug sem þjónustaði sundlaugina, 
Gerplu, Versalavöll og Salaskóla var fjarlægð. Hún var 
með eindæmum örugg þar sem börn þurftu ekki að 
ganga yfir götu. Ný stöð var sett á laggirnar og skírð 
Salalaug, hún er umtalsvert lengra frá og stendur við 
þjóðveg. Þar eru undirgöng sem eiga að tryggja för 
fótgangandi sem nota eystri biðstöðina, þau eru hins 
vegar oft ófær í úrkomu og því eru margir sem þurfa 
hlaupa yfir þjóðveg í vondum veðrum og slæmu 
skyggni. 

Fyrri stöð var í góðu skjóli enda er komið upp á heiði, nýja stöðin er mun skjólverri og við 
þjóðveg þar sem mikil umferð er og mun bara aukast þegar Arnarnesvegur tengist yfir á 
Breiðholtsbraut. Enn hafa skýli ekki sést þar nú í maí, fjórum mánuðum eftir breytingar og 
mörgum mánuðum eftir að ákvörðunin var tekin að færa biðstöðina. 
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Lækjasmári/Lautasmári og Lindasmári 
Þessar biðstöðvar eru í hjarta eins mesta þéttbýlis í 
Kópavogi, sjá mynd sem sýnir þéttleika byggðar í 
Kópavogi. Þarna eru rauðu sexhyrningarnir neðst L-
smárar og Gullsmári. Það er skrítin forgangsröðun að 
leggja áherslu á þéttingu byggðar vegna meiri 
hagkvæmni, til dæmis samgangna, og svipta svo 
þéttbýlt svæðið nærþjónustu. 
 
Breytingin sem þarna varð er með öllu óskiljanleg þar 
sem enginn tími sparaðist í tímatöflu. Leið 28 eyðir 
þeim mínútum sem áður fóru í að aka Dalsmárann í 
lausagangi við biðstöðvarnar við Smáralind og Smára 
nyrðri, í seinna tilfellinu er það við gönguljós og lokar á 
umferð á annari af þeim akreinum sem þar eru. Þrátt 
fyrir að eyða þarna mörgum tugum mínútna á dag í 
lausagangi þá mátti sjá í reynslusögunum að tímataflan 
stenst ekki og strætó er iðulega of snemma á ferðinni 
við Smáratorg fyrir þá farþega sem áður gátu sótt hann 
nær heimili. 
 
Hér til hægri má sjá leið 28 fyrst dvelja við Smáralind 
nyrðri, fara svo þaðan til að gefa næsta 28 biðpláss sitt 
og bíða í staðinn við Smáralind syðri – þetta er gert í 
hverri einustu ferð og vekur mikla furðu – niðurskurður 
á þjónustu án ábata.  
 
Að auki er biðstöðin Lindasmári næst Tennishöllinni og 
Sporthúsinu, þar er til dæmis að finna sjúkraþjálfun 
sem margir nýta sér. Sporthúsið er ígildi íþróttatíma í 
Menntaskólanum í Kópavogi og bein tenging sem var 
þarna á milli er því fallin niður. Einnig er 
Smárahvammsvöllur, æfingasvæði Breiðabliks þarna við biðstöðina. 370 metrar eru nú í Smárar 
nyrðri og 430 metrar í Smáralindarstöð. 
 
Smáraskóli 
Biðstöðvar við Smáraskóla þjónusta jafnframt íþróttasvæði Breiðabliks, Smárann, Fífuna og 
útivelli sem og Kópavogsvöll. Þær voru við Dalsmárann sem er venjuleg safnbraut með eina 
akrein í hvora átt, hraðahindrun og gangbrautarvörslu á morgnana. Mjög öruggar stöðvar þar sem 
börn þurfa annað hvort ekki að fara yfir götu eða hafa þessa hraðahindrun og góðar merkingar til 
að fara yfir götu með 30 km hámarkshraða. 
 
Þessi biðstöð er aflögð og við henni tók Smárar nyrðri sem stendur við fjögurra akreina tengibraut 
með mun  hærri hámarkshraða, það eru um 130 metrar þangað aukalega og að auki er talsverður 
halli að henni, í því vetrarríki sem hér var eftir breytingar mátti sjá börn og unglinga á leið í 
íþróttir skauta þar niður og skríða upp í verri veðrum og færð. 
 
Enn fremur þurfa þeir sem þurfa að taka tvistinn eftir breytingar í efri byggðum að fara yfir þessar 
fjórar akreinar, umferðarljós eru á staðnum en bara á fyrsta degi lá við stórslysi þegar hópur 
drengja sá tvistinn nálgast og hljóp yfir án þess að fá grænt ljós, til að missa ekki af strætó. Fyrir 
breytingar hefði þessi hópur líklega tekið 28 við Smáraskóla án þess að fara yfir götu. 
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Smárar syðri/Gullsmári 
Þessi biðstöð var fjarlægð úr leið 28 þó svo að vagninn fari þar hjá. Þetta er bagalegt fyrir íbúa sem 
þurfa að taka 28 í áttina að Þingum, þar sem þeir þurfa að fara yfir fjögurra akreina tengibrautina. 
Gullsmárinn með mikinn fjölda heldri íbúa Kópavogs er þarna næst við. Íbúar sem koma svo úr 
Hamraborgaráttinni þurfa svo að fara yfir sömu akreinar þegar heim er komið til að komast í efri 
Smára. 
 
Ársalir 
Þessi biðstöð var við safnbrautina Salaveg og tryggði góða aðkomu að leikskólanum Fífusölum og 
heilsugæslunni, apótekinu og Nettó, aðeins þurfti að fara yfir götuna einu sinni. Hún var fjarlægð 
og þess í stað á að nota biðstöðina Fífuhvammsvegur/Salavegur sem er við tengibrautina 
Fífuhvammsveg. Þar er mikil og hröð umferð og slys orðið á fólki við hringtorgið þarna næst. 
 
Til að komast nú í heilsugæsluna þarf að lágmarki að fara yfir Salaveg, í versta falli þarf að fara 
einnig yfir Fífuhvammsveg þar sem umferð er mun hraðari og meiri. Langur spotti er í næstu 
undirgöng sem að auki vilja fyllast af vatni í vætutíð.  
 
Aðalþing 
Með þeirri breytingu að 28 ók ekki lengur framhjá Vatnsendaskóla voru Þingin slitin úr sambandi 
við hverfisskóla sinn. Sökum langra vegalengda, og rysjótts veðurs, hafa skólabörn mikið notað 28 
og þessi breyting hefur haft mikil áhrif. Valkostirnir eru að taka 28 niður að Hörðuvallaskóla og 
bíða þar eftir tvistinum, eða ganga vel yfir kílómetersleið að Vatnsendavegi fyrir þá sem lengst 
eiga að fara. Þetta lengir alla för í skólann, hvort sem skipt er um vagn eða gengið á aðra biðstöð. 
 
Þessi upptalning á breytingum á biðstöðvum er ekki tæmandi en eru þær breytingar sem brunnu á 
flestum. 
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Framkvæmdin á breytingunum 
Ekki var haft neitt samráð við íbúa, skóla, íþróttafélög eða aðra hagsmunaaðila. Fulltrúi Kópavogs 
í stjórn Strætó bs. fullyrti í símtali að samráð hefði verið haft, við það kannast ekki skólastjórar, 
fulltrúar íþróttafélaga, formenn foreldrafélaga né rekstraraðilar Sporthússins. 
 
Ekki fór fram nein almenn kynning á fyrirhuguðum breytingum. Engar auglýsingar voru í 
fjölmiðlum, hvorki um breytingar í Kópavogi né annar staðar. Umfang breytinganna var mikið, 
fjöldamörgum biðstöðvum var lokað og örfáum bætt við. Það er forkastanlegt að ekki hafi farið 
fram kynningarstarfsemi á breytingunum sem náði til almennings, hvorki í fjölmiðlum, í skólum 
né almenningsrýmum. 
 
Þjónustuver Strætó var ekki viðbúið breytingunum, innhringjandi hafði þetta að segja: 
„Þjónustuver Strætó gat ekki svarað spurningu á mánudeginum um nýja leiðakerfið, þurfti að taka 
niður upplýsingar og hafa samband aftur.“ 
 
Í Kópavogi birtist tilkynning á vef bæjarins 5. janúar undir fyrirsögninni „Stóraukin þjónusta 
Strætó í Kópavogi“. Þar var tæpt á sumum breytinganna en listinn var alls ekki tæmandi og 
vantaði til dæmis allt um þær 7 biðstöðvar sem voru lagðar niður í Smáranum og ekkert minnst á 
að stöðvar við Salalaug og Ársali væru færðar. Eftir ítrekaðar athugasemdir var minnst á 
Dalsmárann mörgum dögum seinna en margt stendur enn eftir óleiðrétt í þeirri frétt. 
 

Þeir sem gerðu sér ferð á vef Strætó þessa helgi gátu þar séð misvísandi tímatöflur og kort undir 
flokknum um nýtt leiðakerfi, þar voru kortin ýmist gömul eða ný og þar sáust enn leiðir og 
stöðvar sem voru aflagðar. Tímatöflur voru réttari en þá beið lesanda þess hlutverk að meta hvoru 
ætti að trúa í hvert skipti. Í Smáraskóla sendi foreldrafélagið út aðvörun á alla foreldra til að láta 
vita að börn þyrftu nú að finna sér aðrar leiðir og biðstöðvar þegar það var búið að draga rétta 
ályktun um breytingar í Smáranum, byggðar á þessum gölluðu gögnum Strætó og óvandvirkni 
Kópavogsbæjar. 
 
Það voru þó mjög margir fullorðnir sem stóðu við aflagðar biðstöðvar í Smáranum og þurftu 
vegfarendur, sem höfðu fengið póstinn, að láta þá vita að þar myndi enginn vagn birtast.  
 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9529&lang=is_is&readid=main&url=https%3A%2F%2Fwww.kopavogur.is%2Fis%2Ffrettir-tilkynningar%2Fstoraukin-thjonusta-straeto-i-kopavogi
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=9529&lang=is_is&readid=main&url=https%3A%2F%2Fwww.kopavogur.is%2Fis%2Ffrettir-tilkynningar%2Fstoraukin-thjonusta-straeto-i-kopavogi
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Biðstöðvarnar sem boðið var upp á voru  
ekki boðlegar. Eftir því sem hægt er að 
álykta samkvæmt fundargerðum Strætó 
bs. voru breytingar á leiðakerfi settar fram 
25. ágúst 2017 og endanlega samþykktar 
27. október 2017. Þarna var því nægur 
tími fyrir Kópavogsbæ til að setja upp 
viðunandi aðstöðu við nýjar biðstöðvar 
áður en vetur hófst og hvað þá að hefja 
kynningarstarf.  
 
Það fórst fyrir og hafa því farþegar þurft 
að hýrast á víðavangi í vegkanti án 
lýsingar og með einn staur, jafnvel ekki 
með leiðaráætlun, sér til halds og trausts 
í vondum veðrum sem hafa geysað hér, 
eins og siður er hvern vetur. Það var ekki 
fyrr en um miðjan mars sem að biðskýli 
fóru að sjást sums staðar og nú í apríl 
hefur enn ekki verið klárað að 
helluleggja, steypa eða malbika við 
Lindakirkju þannig að gönguleiðir og 
biðsvæði séu annað en möl, sandur og 
drulla. Lýsingu er enn fremur ábótavant. 
Við nýtt sundlaugarstopp er staurinn og 
skiltið enn eina aðstaðan, meira að segja 
vinnuvélin sem veitti skjól á fyrsta degi 

er farin. 
 
Strætisvagnabílstjórar virðast hafa verið einna verst undirbúnir, margir 
hafa vitnað til um að ekki hafi verið stöðvað við nýju biðstöðvarnar og 
bílstjórar jafnvel sagt að þeir ætluðu ekki að stöðva þar því að breytingin 
hefði ekki tekið gildi. Jafnframt var happa-glappa hvort að stöðvað var 
við aflagðar biðstöðvar. Farþegar sem voru að reyna að átta sig á þessum 
misvísandi upplýsingum sem vefur, snjallforrit, þjónustuver, frétt á vef 
Kópavogsbæjar og leiðartöflur og leiðarkort sýndu komu svo margir að 
tómum kofunum hjá bílstjórunum sem margir hverjir gátu hvorki tjáð sig 
á íslensku né ensku. Sögur af börnum sem biðu við nýju 
Salalaugarbiðstöðvarnar í svarta myrkri og hríð og sáu svo strætó aka 
fram hjá voru margar og ljótar og slíkt ætti aldrei að hafa gerst. 
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Leið 36 var svo stórundarleg saga, í Hafnarfirði eru til leiðir 33 og 34 sem keyra sama hring en 
andspænis hvor annarri. Leið 35 og 36 gera það sama en fyrstu dagana var vagn í gangi sem var 
númer 36 en á vef Strætó var slíkt ekki til. Fulltrúi Kópavogs í stjórn Strætó bs. þrætti fyrir það að 
leið 36 væri til þó að íbúar sæju hana með eigin augum. Leið 36 breyttist svo í leið 35 rangsælis 
sem hjálpaði enn minna til, sérstaklega þar sem að engin leiðartafla var á vef Strætó, hvorki fyrir 
36 né 35 rangsælis. Til að sjá biðstöðvar átti að lesa leið 35 að neðan og upp og giska á 
tímasetningar. Einhverjum 
vikum seinna var svo 35 
rangsælis aftur orðin að 36 og 
nú með tímatöflu á vef Strætó. 
Þessi innleiðing á annars góðri 
samgöngubót fyrir Kársnes og 
Digranes var viðvaningsleg í 
alla staði og furðuleg í ljósi þess 
að 33 og 34 sýndu hvernig best 
væri að leysa þetta. 
 
Ekki er búið að leiðrétta nein 
kort sem er að finna á 
biðstöðvum, hvorki í Kópavogi 
né annar staðar, sjá mynd tekna 
25. apríl hér til hægri.  
 

Reynslusögur 

 Í morgun var fyrsta reynsla mín af nýja leiðarkerfinu og mér fannst ekki ganga nógu  vel hjá þeim. Ég var að fylgjast með 

á appinu og sá að strætóinnn sem átti að koma 8:15 á stoppistöðina: Salavegur við Arnarnesveg kom ekki fyrr en 8:24. 

Síðan þegar ég fór á þessa nýju stoppistöð þar sem er ekki búið að setja upp: Skilti um ferðir, nein ljós né stoppistöð, þá 

átti strætóinn að koma 8:30 en koma ekki fyrr en 8:39 og var næstum farinn framhjá mér vegna þess að hann sá mig 

ekki og útskýring hans á því var að margir vissu ekki af nýju stöðunum og þess vegna átti maður að veifa honum. Mér 

fannst hann bara vera of hratt til að stoppa þótt ég hefði veifað honum fyrr. Hann stoppaði líka á flestum gömlum 

stöðvum á leiðinni eins og þessari hjá alveg hjá Salalaug í hringtorginu sem tvisturinn hefur aldrei stoppað hjá áður og 

mér skilst að sé ekki einu sinni stoppistöð lengur. 

Ég er íbúi í Salahverfinu og er alveg gáttuð á þessum fáránlegu breytingum og á ég þá sérstaklega við þær biðstöðvar 

sem voru settar upp sitt hvoru megin við hringtorgið hjá Nettó. Þetta eru staurar sitt hvoru megin og eiga börnin okkar 

að bíða þar eftir strætó í öllum veðrum því það eru ekki einu sinni biðskýli. 

Í dag (8/1) var nokkuð fámennt við upphaf æfingar Skólahljómsveitar Kópavogs en eftir æfinguna heyrði ég á samtali 

tveggja annarra nemenda að þeir mættu seint vegna þess að vagninn mætti ekki. Ég held að ég geti, út frá því, gert ráð 

fyrir því að aðrir nemendur hafi líka misst af strætó vegna lélegrar kynningar á breyttu plani. Við lok æfingarinnar 

stóðum við nokkur (u.þ.b.) 7 í hóp og töluðum um breytingarnar og ég heyrði að enginn var sáttur með breytingarnar en 

margir ósáttir. 
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Eðlisbreyting almenningssamgangna 
Í mars 2016 skilað ráðgjafinn Jarret Walker og starfsfólk hans af sér skýrslunni „Public Transport 
Choices Report“ þar sem greining þeirra á almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu var sett 
fram og svo ýmsar tillögur. Skýrsluna er hægt að nálgast á vef Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu (ssh.is). 
 
Aðalútgangspunktur skýrslunnar miðast við það takmark SSH að almenningssamgöngur 
fari úr 4% ferðahlutdeild núna í 12% árið 2040. Til að ná þessu markmiði eru settir fram 
möguleikar og spurningum varpað fram sem eru það víðtækar að samfélagið þarf að svara þeim. 
 
Þar vegur stærst spurningin um hvernig eigi að takast á við tvö aðalsjónarmiðin í rekstri 
almenningssamgangna. Annars vegar er það að reyna að hafa sem flesta farþega á fáum leiðum 
(ridership) eða að hafa sem besta nærþjónustu og gera fleirum kleift að eiga kost á því að nota 
almenningssamgöngur (coverage). 
 

 
 
Þessari spurningu hefur ekki verið velt upp til samfélagsins. Borgarlínan var kynnt sem 
hraðvagnakerfi sem myndi þá dekka hraðþjónustu (ridership) á meðan að almenningsstrætó væri 
áfram að sinna nærþjónustu (coverage). Breytingarnar sem voru gerðar í janúar 2018 voru hins 
vegar ónóg hraðþjónusta á kostnað nærþjónustu, hvorki fugl né fiskur. 
 
Í skýrslunni kom fram að miðað við sambærileg þéttbýli, sem voru nefnd í skýrslunni, þá var 
nýting almenningsvagna mun minni en í þeim, sem væri reyndar í samræmi við að þjónustustigið 
væri mun lakara, bæði hvað varðaði vegalengdir og þjónustutíma. Strætó er illa nýttur því að 
leiðakerfið býður ekki upp á betri þjónustu en þetta, miðað við höfðatölu. Eftir breytingarnar nú í 

Mynd 39 úr skýrslu Jarret Walker, tegundir almenningssamgangna 
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janúar er ekki hægt að álykta annað en að miðað við höfðatölu hafi hlutur farþega rýrnað enn 
meira síðan að þessar tölur voru teknar saman. 
 

 

 
 
Á blaðsíðu 27 er í skýrslunni að finna mynd sem sýnir fjölda ekinna kílómetra miðað við 
höfðatölu, þar er höfuðborgarsvæðið með mjög sjáanlega takmarkaðri þjónustu en 
samanburðarborgir.  
 
Markmiðið 2040 er því ekki ofarlega í huga sveitarfélaganna enn sem komið er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Úr skýrslu Walker, Mynd 37: Vehicle Kilometers per Capita 
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Lokaorð 
 
Til að ná þessu 12% hlutfalli árið 2040 sem SSH stefnir að er ljóst að ekki þarf aðeins að koma til 
meira fjármagn heldur þarf að ala upp kynslóðir sem njóta góðs samgöngukerfis frá barnæsku. 
Það sem Strætó bs. og SSH ættu að gera væri að tryggja að ferðir barna, til dæmis með 
endurvöktum tómstundastrætó 28 í Kópavogi, væru sem öruggastar og einfaldastar. 
 
Þær breytingar sem tæpt er á í þessu skjali (sem og aðrar, til dæmis í Staðahverfi sem höfðu mikil 
áhrif þar) hafa hins vegar latt þann hóp sem þegar hefur nýtt sér Strætó, þessi 4% sem það þó gera.  
 
Börn sem standa á biðstöðinni sinni að bíða eftir Strætó sem aldrei kemur meir muna það, óöryggi 
þeirra barna sem eru nýhafin að nota strætó síðustu árin er mikið eftir breytingarnar í janúar og 
dæmi um að börn hafi flosnað upp úr tómstundum sem þau áður sóttu sjálf með öruggum hætti. 
Frumforsenda í góðu tómstundastarfi er að auðvelt og öruggt sé að komast í tómstundir og að ekki 
þurfi að treysta á skutl foreldra eða annara vandamanna. 
 
Rétt framtíðarsýn er því að hlúa betur að þessum hópi, þannig ætti að nást meira en 12% eftir 22 ár 
þegar börnin nú eru komin á fullorðinsaldur og sjálf foreldrar. 
 
Ábyrgð Strætó bs. sem almeninngssamgangnakerfis er mikil – fjöldamargir hafa ekki kost á að 
koma sér öðru vísi milli staða, hvort sem er sökum aldurs – ungir sem aldnir, líkamlegrar eða 
andlegrar getu.  
 
Núverandi hugmyndafræði er ekki sniðin að þessu hlutverki svo sjáanlegt sé – þessu þarf að 
breyta, bæði fyrir þennan hóp sem á ekki aðra kosti sem og þá sem geta valið þennan kost frekar 
en einkabifreiðar. 
 
 
 
Stjórn SAMKÓP 


