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Fyrirspurn til Strætó bs.  

1. Hvað hafa margir farþegar ferðast með Strætó bs. það sem af er þessu ári? 

2. Hver var farþegafjöldinn á árunum 2019, 2018, 2017 og 2016? 

3. Hvenær var reglan um talningu innstiga í vagna tekin upp í stað ferða sem greitt var fyrir pr. 
farþega? 

4. Hverjar er tekjur Strætó bs. af farþegum það sem af er þessu ári? 

5. Hverjar voru tekjur Strætó bs. af farþegum á árunum 2019, 2018, 2017 og 2016? 

6. Í hverju felst viðauki við ráðningarsamning framkvæmdastjóra Strætó bs. sem stjórn Strætó bs. 
samþykkti á fundi sínum þann 19. júní sl.? 

 

Vísað til umsagnar Strætó bs. 



 
 

 
 

Reykjavík 13. október 2020 
 
Skipulags- og samgönguráð 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík 
 
 

 

Efni: Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins frá 27.08.2020 nr. US200259. 

 

1. Fjöldi innstiga til loka september 2020 eru  7,1 milljón innstiga. 
2. Fjöldi innstig eftir árum sjá töflu 1, einnig má sjá á heimasíðu Strætó upplýsingar um fjölda innstiga 

í árskýrslum Strætó ásamt fleiri upplýsingum. 
3. Ekki hefur verið breytt um talningaraðferð, heldur alltaf miðað við fjölda innstiga. Hinsvegar var 

áður talið handvirk einu sinni á ári fjöldi innstiga og svokallaðri tölfræðilegri greiðslugreiningu beitt 
til að áætla fjölda innstiga niður á mánuði. Árið 2018 var byrjað að telja rafrænt með því að 
búnaður var settur í um 50 vagna og eftir uppsetningu á þeim búnaði er hægt að fá reglulegar 
talningar fyrir alla mánuði ársins. 

4. Tekjur Strætó af farþegum sem af er ári eru um  1.174.681 þús. kr.  
5. Tekjur Strætó af farþegum eftir árum má sjá í töflu 2. Einnig má sjá á heimasíðu Strætó upplýsingar 

um tekjur Strætó af farþegum eftir árum í árskýrslum Strætó ásamt fleiri upplýsingum. 
6. Viðaukinn fjallaði um það að laun framkvæmdastjóra hækki eftir kjarasamningi Strætó við 

Sameyki (stéttarfélag starsmana Strætó). 

Tafla 1. 

Fjöldi innstiga í milljónum 11,2 11,7 12,1 12,3 7,1 

Tafla 2. 

 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
____________________________________ 
Jóhannes S. Rúnarsson, framkvæmdastjóri 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Tekjur í þús. kr.   1.820.595    1.889.625    1.951.996    2.074.376    1.174.681  
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