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Sæl Jóhanna,
 
Hér koma umsagnir Strætó við fyrirspurnunum tveimur:
 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks
Íslands, um leiðarkerfisbreytingu strætó

Mál nr. US220090

 
Lögð fram að nýju svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem lögð var fram á fundi
skipulags- og samgönguráðs 6. apríl sl.:
Það vantar strætó sem fer í gegnum Hringbraut alla leið að Granda. Væri mögulegt að láta leið 3 fara frá Háskóla
Íslands til Granda, í gegnum Hringbraut en ekki gegnum Lækjatorg eins og er núna í tillögu?
 
Vísað til umsagnar Strætó bs.

 
Umsögn Strætó bs.:
Miðborgin er stór áfangastaður á leið 3 í dag og ef leiðin færi áfram eftir Hringbraut og út á Granda þá myndu t.d.
margir íbúar í Breiðholti missa beina tengingu við miðborgina. Í Nýju leiðaneti er gert ráð fyrir að leið F aki frá
Árbænum eftir Miklubraut og endilangri Hringbraut og endi við Eiðistorg:

 
Einnig mun leið I tengja Vesturbæ (Hringbraut) við Granda:
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Nýtt leiðanet verður innleitt í skrefum og munu leiðir I og F vera innleiddar síðar í ferlinu. Breytingin á næsta ári er gerð
vegna framkvæmdanna sem framundan eru á Hlemmi og því nauðsynlegt að breyta leið 3 á þeim tímapunkti.
 
 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks
Íslands, um Klappkort

Mál nr. US220089

 
Lögð fram að nýju svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem lögð var fram á fundi
skipulags- og samgönguráðs 6. apríl sl.:
Hvernig geta einstaklingar sem eiga ekki snjallsíma eða nettengda tölvu nálgast upplýsingar um stöðu á
Klappkorti sínu sem notað er í strætó? Hér er t.d. átt við 10 miða spjald. Strætófarþegar með slíkt þurfa að reiða
sig á minnið til að muna hversu mörg skipti eru eftir á kortinu þar sem það er einungis sýnilegt á skjá sem er
aðgengilegur þeim í strætó.
 
Vísað til umsagnar Strætó bs.

 
Umsögn Strætó bs.:
 
Það eru 3 leiðir til þess að fá stöðu á Klapp tíu (10 miða spjald)

1. Það er hægt að hringja upp í þjónustuver Strætó og fá þau til þess að kanna stöðuna á spjaldinu með því að
fletta upp raðnúmerinu í gegnum símann.

2. Þegar spjaldið er skannað í vagninum, þá sést hvað eru margar ferðir eftir á spjaldinu.
3. Það er einnig hægt að fara inn á https://www.klappid.is/ og fletta upp stöðuna á spjaldinu sínu. Það er gert með

því að slá inn raðnúmer spjaldsins í glugganum sem heitit KLAPP tía. Þessi virkni er einnig væntanlegt inn á
https://straeto.is/
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Some people who received this message don't often get email from johanna.gudjonsdottir@reykjavik.is. Learn why this is important

 
 
Með bestu kveðju,
 

Ragnheiður Einarsdóttir | Samgöngusérfræðingur
ragnheidure@straeto.is | s. 865 2152

Strætó bs | Hestháls 14 | 110 Rvk | +354 540 2700 
Skilmálar/Disclaimer

 
 

From: Jóhanna Guðjónsdóttir <Johanna.Gudjonsdottir@reykjavik.is> 
Sent: fimmtudagur, 28. apríl 2022 12:32
To: Valgerður Gréta Benediktsdóttir <valgerdur@straeto.is>; Ragnheiður Einarsdóttir <ragnheidure@straeto.is>;
Sólrún Svava Skúladóttir <solrun@straeto.is>
Subject: Fyrirspurnir úr skipulags- og samgönguráði Reykjavíkurborgar
 

Sælar
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Í kjölfar kynningar ykkar í skipulags- og samgönguráði 6. apríl voru lagðar fram tvær fyrirspurnir. Á ráðsfundi í gær var
þeim vísað til umsagnar Strætó bs.
Getið þið nokkuð svarað neðangreindu eða komið því áleiðis til einhverra sem geta svarað?
 

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks
Íslands, um leiðarkerfisbreytingu strætó

Mál nr. US220090

 
Lögð fram að nýju svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem lögð var fram á fundi
skipulags- og samgönguráðs 6. apríl sl.:
Það vantar strætó sem fer í gegnum Hringbraut alla leið að Granda. Væri mögulegt að láta leið 3 fara frá Háskóla
Íslands til Granda, í gegnum Hringbraut en ekki gegnum Lækjatorg eins og er núna í tillögu?
 
Vísað til umsagnar Strætó bs.

 
Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks
Íslands, um Klappkort

Mál nr. US220089

 
Lögð fram að nýju svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands sem lögð var fram á fundi
skipulags- og samgönguráðs 6. apríl sl.:
Hvernig geta einstaklingar sem eiga ekki snjallsíma eða nettengda tölvu nálgast upplýsingar um stöðu á
Klappkorti sínu sem notað er í strætó? Hér er t.d. átt við 10 miða spjald. Strætófarþegar með slíkt þurfa að reiða
sig á minnið til að muna hversu mörg skipti eru eftir á kortinu þar sem það er einungis sýnilegt á skjá sem er
aðgengilegur þeim í strætó.
 
Vísað til umsagnar Strætó bs.

 
 
Með kveðju,
Jóhanna Guðjónsdóttir
Sérfræðingur, skrifstofu stjórnsýslu og gæða
Sími/Tel.: +354 411 1111
johanna.gudjonsdottir@reykjavik.is

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík
www.reykjavik.is
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