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Þjónustufyrirtæki á sviði
almenningssamgangna.



Fjárhagsmál

Rekstur 9M 2020 miðað
við áætlun

• Rekstrarafkoma tímabilsins er
neikvæð um 180 mkr. en áætlun
gerði ráð fyrir 26 mkr. í afgang.

• Rekstrartekjur eru 522 mkr. undir
áætlun.

• Aðrar tekjur hærri vegna nýs
fyrirkomulags í akstursþjónustu
vegna fatlaðs fólks og fatlaðra
skólabarna og auglýsinga á vagna.

• Gjöld eru um 450 mkr. undir áætlun
vegna minni umsvifa og
hagræðingar.

• Afskriftir lægri þar sem lítið hefur
verið fjárfest í vögnum síðustu tvö ár.

Rauntölur Fjárhagsáætlun Frávik

Frávik frá 

áætlun    

%

Skýr. 1.1-30.9 2020 1.1-30.9 2020

Rekstrartekjur 4

Fargjöld 1.182.886              1.705.372           -522.486 -31%

Rekstrarframlög eignaraðila 3.097.363              3.066.131           31.233 1%

Rikisframlag 27 675.000                 665.400              9.600 1%

Akstursþjónusta fatlaðs fólks 15 1.055.812              1.303.337           -247.526 -19%

Aðrar tekjur 16 183.431                 141.991              41.440 29%

Samtals tekjur 6.194.492              6.882.230           -687.738 -10%

Rekstrargjöld
Rekstrarsvið 18 4.504.470              4.671.204           -166.734 -4%

Samrekstur 19 576.407                 609.210              -32.803 -5%

Akstursþjónusta fatlaðs fólks 15 1.055.811              1.303.337           -247.527 -19%

Samtals rekstrargjöld 6.136.688              6.583.752           -447.064 -7%

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði 57.804                    298.479              -240.675

Afskriftir 20 188.900                 233.100              -44.200 -19%

Rekstrarniðurstaða fyrir fjárm.tekjur og (fjárm.gjöld) -131.096 65.379                 -196.475

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 5

Vaxtatekjur 1.365                      6.017                   -4.652 -77%

Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur -50.174 45.000-                 -5.174 11%

-48.809 38.983-                 -9.826 25%

Rekstrarniðurstaða -179.905 26.396                 -206.301



Rekstrarmál

• Heildarfjöldi vagna á 
höfuðborgarsvæðinu eru um 165.
• Strætó rekur um 85 vagna.

• 15 rafvagnar.

• 3 metanvagnar.

• Tveir verktakar eru með um 80 vagna.
• Ganga allir fyrir jarðefnaeldsneyti.

• 52 hjá Kynnisferðum og allt EURO VI (efsti 
umhverfistaðallinn) og elsti bíllinn 4 ára. 

• 25 hjá Hagvögnum, 13 EURO VI og 12 
EURO V. 



Rekstrarmál

• Búið að setja upp eina hraðhleðslustöð í 
Spöng.

• Eykur nýtingu á rafvögnum.

• Verið að huga að uppsetningu fleiri 
hraðhleðslustöðva.

• Viljayfirlýsing með Veitum um skoðun á 
staðsetningu rafmagns innviða.

Hleðslustöð í Spöng



Rekstrarmál

• Heildarakstur í leiðarkerfinu um 
10,4 m.km. á ári.

• Notkun á díselolíu hefur farið 
minnkandi frá 2015.

• Rafmagn á vagna aukist, 
töluverður sparnaður í rekstri.

• Minni losun 
gróðurhúsalofttegunda.



Stafræn mál

Rauntímaskilti
Upplýsingaskilti

Rauntímaupplýsingar
á stoppistöðvumUmferðarljós - forgangur



Stafræn mál

• Markaðsherferð í undirbúningi.
• Skilaboð

• Einfalt
• Réttlátara
• Fljótlegra
• „Eins og í útlöndum“

• Öll fargjöld rafræn
• Kappið – Greiðsluþak
• Snertilaus greiðslukort innan árs
• Miklir möguleikar til framtíðar

Klappið



• Mannauðs- og gæðamál

• Strætó fékk jafnlaunavottun á 
kvennafrídaginn 24. október 2019.

• Viðhaldsúttekt í október 2020.

• Covid

• Miklar smitvarnir.

• Sótthreinsun aukin.

• Skilrúm við vagnstjórabásinn.

• Spritt við við framdyr.

Á vinnustaðnum er eins komið 
fram við konur og karla



• Mannauðs- og gæðamál

• Mikil áhersla á fræðslu og starfsþjálfun.

• Öflug nýliðaþjálfun með s.k. Mentorakerfi.

• Stjórnendafræðsla með sérstakri áherslu á 
stjórnun og velferð mannauðs (álag, streita, 
einelti o.s.frv.).

• Áhersla á þjónustuhlutverk starfsfólks og 
samskipti við viðskiptavini.

• Áherslu og fræðsla um umhverfismál, flokkun 
úrgangs, minnka notkun umhverfismengandi 
efna, lausagangur vagna, hleðslustöð fyrir 
starfsmenn við bækistöð Strætó o.fl.



Nýtt leiðanet - staðan



Frumdragaskýrsla - Borgarlínan

• Von er á frumdragaskýrslu vegna
Borgarlínu á næstu vikum.

Heimild Borgarlínan



Leiðanet

• Sjálfvirkt talningarkerfi (APC) 
gefur góðar upplýsingar 
notkun o.fl.

• Mikilvægt í allri ítrun og 
hvernig breytingar hafa tekist.

• Er í hluta vagna en þegar 
komið í alla vagna þá er hægt 
að birta í rauntíma 
upplýsingar um notkun



MaaS í 3 skrefum

2. Í appi - Leit1. Á korti 3. Í appi - Bóka



Rekstrarmál

• Samtenging vistvænna 
ferðamáta MaaS, þ.e. fyrstu og 
síðastu km. í ferðinni.

• Sjálfkeyrandi vagnar - áhugavert 
að sjá þróun og prófa á næstu 
árum á höfuðborgarsvæðinu.




