
Dæmi um ferðavenjukönnun 

Hér að neðan má sjá dæmi um ferðavenjukönnun sem þið getið stuðst við og aðlagað eftir ykkar þörfum. 

Mörg forrit eru til sem henta vel til þess að setja upp slíkar kannanir, sumar ókeypis en aðrar sem þarf að 

borga áskriftargjald af. Sem dæmi má nefna Google Survey og SurveyMonkey. 

 

Könnun Vinnustaðarins (setja inn nafn ykkar stofnunar/fyrirtækis hér) 

Meðfylgjandi eru nokkrar spurningar um ferðavenjur þínar til og frá vinnu. Könnunin er meðal aðgerða í 

Grænum skrefum og Loftslagsstefnu vinnustaðarins (setja inn nafn ykkar stofnunar/fyrirtækis hér). 

Markmið könnunarinnar er að fá yfirlit yfir ferðir og ferðaþörf vinnustaðarins (setja inn nafn ykkar 

stofnunar/fyrirtækis hér) og fá þannig betri sýn á umhverfisáhrif vegna samgangna. 

Aðeins tekur nokkrar mínútur að svara könnuninni. Svörin eru ekki rekjanleg til einstaklinga.  

 

1. Kyn 

a) Kona 

b) Karl 

c) Annað 

d) Vil ekki segja 

 

2. Hver er fjarlægðin milli heimilis þíns og vinnustaðar? 

Skriflegt svar (námundað upp eða niður í heilan km.)  

 

3. Hvernig ferðaðist þú oftast til og fá vinnu yfir vetrarmánuðina í ár (jan.-apríl og okt.-des.)? 

a) Oftast á bíl þar sem ég fékk far með öðrum. 

b) Oftast á bensín- eða díselbíl þar sem ég var bílstjórinn. 

c) Oftast á vistvænum bíl (t.d. rafmagns-, metan-, tvinnbíl) þar sem ég var bílstjórinn.  

d) Oftast á reiðhjóli, rafmagnsreiðhjóli, rafmagnshlaupahjóli eða rafmagnsvespu.  

e) Oftast gangandi eða hlaupandi.  

f) Oftast með strætó. 

g) Ég vann oftast heima. 

h) Ekkert af ofangreindu.  



j) Annað 

Ef annað er valið skal setja skriflegt svar 

 

5. Gætir þú hugsað þér að velja einhvern annan ferðamáta oftar en þú gerir nú (til og frá vinnu)? 

a) Já 

b) Nei 

 

6. Hvaða ferðamáta gætirðu helst hugsað þér að nota oftar (til og frá vinnu)? 

a) Bensín- eða díselbíl þar sem ég er bílstjóri. 

b) Vistvænum bíl þar sem ég er bílstjóri (t.d. rafmagns-, metan-, eða tvinnbíl). 

c) Bíl þar sem ég er farþegi. 

d) Reiðhjól, rafmagnshjól, rafmagnshlaupahjól eða rafvespa. 

e) Ganga eða hlaupa. 

f) Strætó. 

g) Ekkert af ofantöldu 

h) Annað, hvaða? Skriflegt svar 

 

7. Hvað hindrar að þú notir ferðamátann sem þú nefndir í spurningunni á undan oftar? Hér má merkja 

við einn eða fleiri valkosti. 

a) Aðstöðuleysi á vinnustaðnum.  

b) Aðstöðuleysi heima hjá mér. 

c) Leiðakerfi strætó hentar illa til og frá heimili mínu.  

d) Lélegt göngustíga-/hjólastígakerfi. 

e) Tekur of langan tíma. 

f) Veikindi/fötlun. 

g) Vont veður. 

h) Þarf að nota bílinn minn í vinnunni.  

i) Þarf að sinna ýmsum erindum á leiðinni til og frá vinnu.  

j) Ósveigjanlegur vinnutími 



k) Annað, hvað? Skriflegt svar.  

 

8. Hefur þú gert samgöngusamning? 

a) Já og hann er í gildi. 

b) Já en hann er ekki lengur í gildi. 

c) Nei en hann stendur til boða. 

d) Nei, hann stendur ekki til boða. 

e) Ég veit ekki hvað samgöngusamningur er.  

 

9. Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja til að meta ánægju starfsmanna með aðstöðu á 

vinnustað. 

 

14. Hvaða aðgerðir myndu hvetja þig mest til að nota vist- og heilsuvæna ferðamáta? Samkvæmt RSK 

eru vist- og heilsuvænir ferðamátar eftirfarandi: að ganga, hjóla, nýta vélknúið hjól eða hlaupahjól og 

almenningssamgöngur.  

 



a) Aukin tíðni strætóferða til og frá vinnustað. 

b) Að boðið væri upp á samgöngusamning.  

c) Að útfærsla samgöngusamninga yrði bætt.  

d) Að aðstaða yrði bætt fyrir hjól með læstum hjólaskýlum.  

e) Að settar yrðu upp (fleiri) hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla 

f) Að búningsaðstaða yrði bætt.  

g) Að hjóla- og göngustígar yrðu bættir við vinnustað. 

h) Að hjól/bílar væru við vinnustað sem hægt væri að nota á vinnutíma.  

i) Að boðið væri upp á sveigjanlegan vinnutíma 

j) Að boðið væri upp á fjarvinnu 

k) Annað, hvað? Skriflegt svar.  

 

15. Hefur þú unnið eitthvað heima á þessu ári? 

a) Já 

b) Nei 

 

 

 

  


