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Efni: Umsögn um frumvarp til vegalaga. Þskj. 548 - 437. mál

Fagnað er framkomnu frumvarpi til nýrra vegalaga, sem nú er til meðferðar hjá samgöngunefnd Alþingis. 
Þær meginbreytingar sem frumvarpið felur í sér frá gildandi lögum nr. 45/1994 verða allar að teljast til 
bóta. Sérstaklega að með beinum hætti skuli gert ráð fyrir að aðrir en Vegagerðin geti komið að fjár- 
mögnun og gerð vegmannvirkja. örfáar minni háttar athugasemdir skulu þó gerðar.

í 2. kafla er fjallað um flokkun vega. Þar er einn flokkur nefndur sveitarfélagsvegir og þeir skilgreindir svo í 
9. gr. frumvarpsins:

„Sveitarfélagsvegir.
Sveitarfélagsvegir eru vegir innan þéttbýlis sem ekki teljast þjóðvegir skv. 8. gr., eru í umsjá 

sveitarfélaga og ætlaðir almenningi til fijálsrar umferðar.”
Nær sýnist að kalla þessa vegi einfaldlega þéttbýlisvegi þar sem samkvæmt skilgreiningunni í 
lagatextanum er einungis um að ræða vegi í þéttbýli. í flestum sveitarfélögum eru vegir hins vegar jafnt 
innan þéttbýlis og utan. Því verður að telja nokkuð villandi að kalla þessa vegi sveitarfélagsvegi þótt 
sveitarfélög fari með veghald þeirra. Sveitarfélög fara einnig með veghald sumra vega sem ekki eru i 
þéttbýli. Því er lagt til að greinin verði orðuð eitthvað á þessa leið:

Þéttbýlisvegir eru vegir innan þéttbýlis sem ekki teljast þjóðvegir skv. 8. gr., eru í umsjá sveitarfélaga og 
ætlaðir almenningi til frjálsrar umferðar.

Ekki þykir koma skýrt fram hvort stofnvegir sem iiggja í gegnum þéttbýli utan höfðuborgarsvæðisins teljast 
sveitarfélagavegir eða stofnvegir skv. skilgreiningum 8. og 9 .gr. frumvarpsins. En í texta a liðar 2. mgr. 8. 
gr. segir (með undirstrikun undirritaðs): ,JStofiivegir eru hluti af grunnkerfi saxngangna eins og það er
skilgreint í samgönguáætlun hveiju sinni. Til stofnvega teljast vegir sem tengja saman byggðir landsins. 
Við það vegakerfi sem þannig fæst skal tengja þéttbýlisstaði með um það bil 100 íbúa eða fleiri. Til 
stofnvega teliast einnig umferðarmestu vegir sem teneia saman sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. 
Einnig vegir á hálendinu sem mikilvægir eru fyrir flutninga og ferðaþjónustu. Þar sem stofiivegur endar í 
béttbvli skal hann ná að fvrstu bvergötu sem tilhevrir gatnakerfí béttbvlisins og enda bar. Þó er heimilt að 
láta stofnveg ná t il flugvallar og hafiiar sem mikilvæg er fyrir ferðaþjónustu og flutninga.

1.

9. gr. 
Þéttbýlisvegir.

2.
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( umfjöllun um 9. gr. frumvarpsins i greinargerð sem því fylgir segir (með undirstrikun undirritaðs):

„Um 9. gr.
Hér er kveðið á um að vegir í þéttbýli sem samkvæmt gildandi lögum nefnast almennir vegir og eru í 
umsjá sveitarfélaga skuli kallast sveitarfélagsvegir. Sveitarfélaesvegir eru allir vegir innan béttbvlis. aðrir 
en gegnumliggiandi stofiivegir. ...”
Þykir verða að taka af öll tvímæli um að stofn- eða aðalvegir sem liggja í gegn um þéttbýli utan höfuð- 
borgarsvæðins flokkist sem stofnvegir en ekki sveitarfélagsvegir (þéttbýlisvegir) og við þá séu bundin 
réttindi og skyldur sem slíka.

3.

1 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins er Vegagerðinni heimilað með samþykki samgönguráðherra, að stofna félag 
eða félög sem hafa það hlutverk að sinna framkvaemda- og þjónustuverkefnum stofnunarinnar. Ekki 
verður séð að neitt ætti að vera því til fyrirstöðu að Vegagerðin gerðist aðili að félögum sem aðrir aðilar 
hafa þegar stofnað eða áforma að stofna, Vegagerðin ætti þar hlut og hefði þar þau áhrif sem efni þætti 
standa til. Ekki er kunnugt hvort Vegagerðinni teljist þegar heimilt að eiga hiut í félögum, hlutafélögum, 
einkahlutafélögum eða annars konar félögum, en telja verður rétt að kveða á um þetta með ótvíræðum 
hætti í lagatextanum. T.d. á Vegagerðin eftir því sem best er vitað hlut i Speli ehf. sem á og rekur 
Hvalfjarðargöng og er sú heimild væntanlega fengin með sérstökum lögum.

4.

I 3. mgr. 17. er ákvæði sem heimilar að byggja gjaldtöku á sjónarmiðum um vernd umhverfis, 
umferðaröryggi og stýringu umferðar, svo sem til að jafna álagi á einstök vegamannvirki til að greiða fyrir 
umferð eða til að draga úr sliti vega. Ekki þykir Ijóst hvort í þessu ákvæði felist heimild til að ákveða t.d. 
sérstaka gjaldtöku af nagladekkjum sem sveitarfélög hugsanlega gætu beitt innan marka síns svæðis. 
Teljist þetta ekki réttur skilningur þykir verða að tryggja að slfkt ákvæði verði sett inn í frumvarpið, en 
menn virðast vera að vakna mjög til vitundar um að nagladekk valda talsverðum skaða jafnt á vegunum 
sjálfum sem andrúmsloftinu og að því kunni að vera rétt að takmarka notkun þeirra með gjaldtöku, en 
ófært þykir að banna notkun þeirra. Það væri þá á valdi einstakra sveitarfélaga að taka ákvarðanir um 
slíka gjaldtöku. Sérstaklega sýnist þetta geta átt við á höfuðborgarsvæðinu og hugsanlega öllu svæðinu 
við sunnanverðan Faxaflóa. Fylgir með umsögn þessari erindi frá Leið ehf. til sveitar-félaganna á 
höfðuborgarsvæðinu, dags. í dag, ásamt viðauka eða útfærsla þar sem lagt er til að hafinn verði 
undirbúningur að gjaldtöku fyrir notkun nagladekkja á höfðuborgarsvæðinu en til að svo megi verða þykir 
verða að liggja fyrir alveg skýr lagaheimild.

I norsku umferðarlögunum (lov 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov) er t.d. svohljóðandi ákvæði í 6. mgr. 13 : 
„Med samtykke fra departementet kan en kommune innfare gebyr for bruk av piggdekk i nærmere fastsatt 
omráde. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om slikt tiltak. Departementet kan pálegge en 
kommune á gjennomfore ordning som nevnt i dette ledd.

Er hér með lagt til að sérstöku ákvæði verði bætt inn í 17. gr. frumvarpsins þar sem með beinum og 
ótvíræðum hætti verði heimilað að krefjast gjalds af ökutækjum fyrir notkun nagladekkja innan þeirra 
þéttbýlissveitarfélaga sem þess óska og þar sem sýnt er fram á að einhver ávinningur gæti orðið af slíkri 
gjaldtöku.

Má t.d. orða 3. mgr. 17. gr. frumvarpsins sem svo: Heimilt er einnig að byggja gjaldtöku á sjónarmiðum
um vernd umhverfis, umferðaröryggi og stýringu umferðar, svo sem til að jafna álagi á einstök 
vegamannvirki til að greiða fyrir umferð eða til að draga úr sliti vega oa öðrum neikvæðum báttum veana 
t.d. notkunar nealdra hiólbarða.

5.
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Æskilegt væri að meiri tími heföi gefist til að fjalla um framkomið frumvarp, sérstaklega þann þátt þess er 
varðar mögulega gjaldtöku ( vegakerfmu. Því miður hefur ekki reynst ráðrúm til þess á þeim stutta tíma 
sem gefist hefur til að rita þessa umsögn, en þær hugmyndir sem fram koma í frumvarpinu um að beita 
megi gjaldtöku af ökutækjum þar sem henta þykir eru eindregið studdar.

F.h. Leiðar ehf. 
félags um framþróun í samgöngum á landi 

um einkafjármögnun vegmannvirkja,

v /v«* )  •
i Guðmundson, 

oitnaður stjórnar

»/ \

Fskj.

Ljósrít bréfs til sveitarfélaganna á höfðborgarsvæðinu, dags. í dag, með hugmyndum um gjaldtöku v. 
notkunar nagladekkja á höfðuborgarsvæðinu ásamt drögum að hugmyndum að útfærslu, dags. sama dag.

Skoðanankannanir Gallup fyrir Leið ehf. frá janúar og maí 2006 um viðhorf til gjaldtöku af nagladekkjum á 
höfuðborgarsvæðinu.



Bolungarvík, 19. febrúar2007.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Álftaness, 
bæjarstjóm Garöabæjar, 
bæjarstjóm Hafnarfjarðarkaupstaðar, 
bæjarstjóm Kópavogsbæjar, 
bæjarstjórn Mosfellsbæjar, 
borgarstjórn Reykjavíkurborgar. 
bæjarstjóm Seltjarnameskaupstaðar.

Efni: Tillaga um að hafinn verði undirbúningur að gjaldtöku af ökutækjum sem ekið er á nagladekkjum á 
höfuðborgarsvæðinu. Hugsanleg útfærsla slíkrar gjaldtöku.

Umræður um neikvæð áhrif af notkun nagladekkja hérlendis, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, hafa 
farið mjög vaxandi undanfarið. Er þá einkum litið til mengunar lofts af völdum svifryks, slits á götum, 
hávaða sem naglarnir valda og tjöruagna sem festast á dekk og lakk bifreiða. Þó virðist ætla að ganga 
hægt að draga að ráði úr notkun nagladekkja þótt eitthvað virðist hafi dregið úr henni frá þvf sem mest var. 
Vart kemur þó til greina að banna notkun nagladekkja hérlendis eins og sums staðar þekkist.

Benda má á nokkur atriði sem gera það að verkum að ekki gerist sama þörf fyrir nagladekk og áður. Mun 
fleiri ökutæki eru nú með drif á öllum hjólum sem gerir þau stöðugri og öruggari í hálku. Fleiri ökutæki eru 
búin svonefndum ABS-bremsum, sem gerir hemlun jafnt I hálku sem í annan tíma öruggari og hjálpar 
ökumönnum að halda réttri stefnu og draga úr hliðarskriði. Þróun í gerð hjólbarða hefur leitt til þess að 
margar gerðir þeirra henta mun betur til nota í snjó og hálku en áður þótt þau séu ónegld. Skulu þar 
einkum nefnd svonefnd loftbóludekk og e.t.v. að hluta harðkomadekk. Einnig er til búnaður sem á 
fljótlegan hátt má setja utan um hjóibarðann, svokallaðir dekkjasokkar.

Þá má nefna að siðustu ár hefur oftast tekist fljótt og vel að eyða hálku og hreinsa snjó af helstu götum á 
höfuðborgarsvæðinu þegar á hefur þurft að halda. Er nú þannig staðið að snjómokstri og hálkuvömum aö 
snjó nær vart að festa á umferöarmestu götunum eða hálka að myndast áöur en tæki til snjómoksturs og 
hreinsunar eru komin á stjá. Ekki má gleyma þeim veðurfarsbreytingum sem orðnar virðast staðreynd og 
gera það að verkum að að snjór og hálka skapar mun sjaldnar hættu á akleiðum höfðuborgarsvæöisins en 
áður var. Loks má benda á að liklegt má telja að nagladekk veiti mörgum falska öryggiskennd sem leiðir 
oft til hraðari aksturs þegar hált er en I raun telst æskilegt.

Að öllu þessu athuguðu verður að telja til mikils vinnandi að draga sem mest má verða úr notkun nagla- 
dekkja á höfuðborgarsvæðinu. Hugmyndir hafa komið fram um að hækka verð á nagladekkjum til að 
draga úr notkun þeirra en telja veröur að þaö feli I sér ákveöið óréttlæti gagnvart þeim sem búa á 
snjóþyngri svæðum. Mun eðlilegra sýnist að gera ráð fyrir að þeir sem kjósa að nota nagladekk greiði 
sérstaklega fyrir þá notkun á þeim svæðum þar sem þess yrði krafist vegna þeirra ókosta sem notkun 
þeirra hefur I för með sér fyrir samfélagið og aðra vegfarendur. Þetta úrræöi hefur verið notað í Osló og 
vlðar í Noregi og reynst vel eftir því sem næst verður komist.

Vart getur orðið af gjaldtöku eins og hér er lagt til nema til þess sé sérstök lagaheimild, sem ekki er fyrir 
hendi i dag. Hins vegar ber að líta til þess að I frumvarpi til nýrra vegalaga sem nú er til meöferðar á 
Alþingi er í 17. gr. gert ráð fyrir heimild til að ákveða f samgönguáætlun að veghald einstakra þjóövega 
skuli kostað að hluta eða öllu leyti með veggjaldi af umferð eða með notkunargjaldi. Þá segir í 3. mgr. 
greinarinnar að einnig sé heimilt að byggja gjaldtöku á sjónarmiðum um vernd umhverfis, umferðaröryggi 
og stýringu umferöar, svo sem til að jafna álagi á einstök vegmannvirki, til að greiða fyrir umferð eða til að 
draga úr sliti vega. Þótt e.t.v. mætti orða þetta ákvæði skýrar ef þaö á að verða grundvöllur gjaldtöku 
vegna notkunar nagladekkja sýnist það engu að sfður opna fyrir heimild sem þessa. Þess skal þó getið
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aö meö bréfi Leiðar ehf., dags. f dag, til samgöngunefndar Alþingis, er lagt til aö sérstakt ákvæði verði 
skotið inn f lagatextann þar sem gjaldtaka sem þessi verði heimiluð berum orðum.

Þótt ráða megi af skoðanakönnunum sem Gallup hefur unnið fyrir Leið ehf. nú sföast f maí á liðnu ári að 
meirihluti fbúa höfuöborgarsvæðisins utan þess hluta Reykjavfkur sem er innan Elliðaá sé andvtgur 
gjaldtöku sem þessari hefur það viöhorf án efa breyst eitthvaö síðan könnunin var gerð í Ijósi miklis frétta- 
flutnings af mikilli loftmengun á höföborgarsvæöinu af völdum bflaumferöar. Auk þess mætti án efa með 
gööri kynningu fá fteiri til að fallast á ágæti þessarar leiðar til að ná fram þeim markmiðum sem lýst er. 
Sérstaklega skal áréttaö að f meðfylgjandi útfærslu er gert ráð fýrir að ekki skuli innheimt gjald af 
ökutækum frá landshlutum þar sem aka þarf f meira en 200 metra hæð til aö komast til og frá höfuö- 
borgarsvaaðinu. Þetta ætti þvf ekki aö hindra þá sem Ifklega teljast helst þurfa aö nota nagladekk til aö 
búa ökutæki sfn slíkum dekkjum.

>
Aö framanrítuðu athuguðu er þvf hér með lagt til að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu samþykki aö 
hefja athugun á möguleikum gjaldtöku fyrir notkun nagladekkja innan á sfnu svæöi. Telja verður æskilegt 
aö öll sveitarfélögin komi að hugsanlegri gjaldtöku til aö skapa samræmi innan svæðisins. Jafnframt býðst 
Leið ehf. til að hafa forgöngu um aö leiða þá vinnu sem þarf til að af þessu megi verða. Hugmynd að 
mögulegrí útfærslu fylgir bréfi þessu. Þess er vænst aö erindi þessu verð svarað við fyrstu hentugleika.

Virðingarfyllst, 
f.h. Leiðar ehf., 

félags um framþróun f samgöngum á landi

Ljósrit bréfs og fskj.:

Samgönguráöuneytið, 
umhverflsráðuneytiö, 
samgöngunefnd Alþingis,

Bréf þetta er jafnframt sent f tölvupósti til allra viðtakenda.

Fskj. Hugmyndir aö útfærslu gjaldtöku af ökutækjum sem nýta nagladekk á höfuðborgarsvæöinu, dags. f 
dag -  drög (Ijósrit)

Tvær skoðanakannanir unnar af Gallup fyrir Leið ehf. f janúar og maf 2006 um viðhorf til gjaldtöku af 
nagladekkjum (Ijósrit).



Hugmyndir að útfærslu gjaldtöku af ökutækjum sem 
nýta nagladekk á höfuðborgarsvæðinu (drög)

Lagaheimild:

Vart verður talið heimilt að innheimta gjald fyrir notkun nagladekkja nema til þess sé sérstök lagaheimild. 
Ekki veröur séð aö sú heimild sé fyrir hendi I dag. í frumvarpi til nýrra vegalaga sem nú er til meðferðar á 
Alþingi er hins vegar ákvæði í 3 .mgr. 17 sem heimilar að byggja gjaldtöku á sjónarmiöum um vemd 
umhverfis, umferðaröryggi og stýringu umferöar, svo sem til að jafna álagi á einstök vegamannvirki til að 
greiða fyrir umferð eða til að draga úr sliti vega.

Þótt æskilegt væri að gjaldtaka af nagladekkjum yrði heimiluð meö skýrum og ótvíræðum hættu sýnist 
ekki útilokað að byggja gjaldtöku á þessu ákvæði. Með bréfi Leiðar ehf., dags. í dag, til samgöngunefndar 
Alþingis, sem nú hefur frumvarp aö nýjum vegalögum til meðferðar, er lagt til að sérstakt ákvæði verði sett 
inn í lagatextann þar sem gjaldtaka sem þessi verði heimiluð berum orðum.

Ákvæði sem þetta er i 13. gr. norsku umferðariaganna (lov 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov) þar sem 
segir: Med samtykke fra departementet kan en kommune innfere gebyr for bruk av piggdekk i nærmere 
fastsatt omráde. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om slikt tiltak. Departementet kan pálegge 
en kommune á gjennomfare ordning som nevnt i dette ledd.

Sýnist ákvæði sem þetta vel eiga heima I nýjum vegalögum og mætti t.d. hugsa sér að því yrði bætt við 3. 
mgr. 17 gr. fyrirliggjandi frumvarps sem þá yrði eitthvað á þessa leið: Heimilt er einnig að byggja gjaldtöku 
á sjónarmiðum um vemd umhverfis, umferðaröryggi og stýringu umferðar, svo sem til aö jafna álagi á 
einstök vegamannvirki til aö greiða fyrír umferð eða til aö draga draga úr sliti vega oa öðrum neikvæðum 
báttum veana t.d. notkunar nealdra hiólbarða.

Hverjum ber að greiða:

A) Eigendur og ug eða umráðamenn ökutækja sem nota nagladekk i akstri á götum innan marka 
höfuðborgarsvæðisins.

B) Undanþegin gjaldinu eru ökutæki sem notuð eru við neyðarþjónustu opinberra aðila eins og sjúkrabíla 
og lögreglubila.

C) Einnig eru undanþegnir eigendur og umráöamenn ökutækja sem skráð eru í sveitarfélögum sem fara 
þarf meiri en 200 metra hæð á aðalþjóðvegakerfi landsins til og frá höfuðborgarsvæöinu, þ.e. sveitar- 
félögin á noröanveröu Snæfellsnesi og Dalabyggð, sveitarfélög á Vestfjörðum, á Norðurlandi vestra og 
eystra, Austurlandi, og Suðurlandi allt aö Hellisheiði, rétt á endurgreiðslu gjaldsins. Tekiö skal fram að 
skv. upplýsingum ökutækjaskrár Umferðarstofu er ekki nema um 20% bifreiðaflota landsmanna skráður á 
þessu svæði.

Tímabil greiðsluskyldu:

Frá og með 1. nóvember til og með 15. apríl. Utan þess tíma er refsivert að aka um á negldum 
hjólbörðum.

Fjárhæð gjalds:
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Gjaldinu skal skipt í daggjald, vikugjald, mánaðargjald og árgjald. Af öllum ökutækjum undir 3,5 tonnum 
aö þyngd er gjaldiö sem hér segir: 300 krónur á dag, 1.000, kr. á viku, 3.000 krönur á mánuöi og 12.000 
krónur fyrirallt tfmabiliö. Af ökutækjum 3,5 tonn eöa þyngrí er gjaldið helmingi hærra.

Greiösla gjaldsins:

Gjadið skal greitt fyrirfram. Gjald fyrír einn dag skal vera unnt að inna af hendi i sjálfssölum þar sem ekið
er inn á höfuöborgarsvæöið. Á eftirtöldum bensfnstöðvum.....á vefsfðunni www.naglalaus.is, með SMS
smáskilaboðum og um sfmatorg.

Með tveimur siðustu greiðslumátunum fæst ekki miða til að nota. Greiðslan skráist f gagnagrunn sem er 
aðgengilegur þeim sem hefur eftirlit með notkuninni.

Dagmiði er skafmiðafyrírkomulagi þannig aö skafa ber af miðanum og setja í rúðuna eöa á annan 
áberandi stað.

Hvert rennur gjaldiö:

Gjaldið skal ganga upp í kostnað við að halda götum höfuðborgarsvæðisins snjó- og hálkulausum, til við- 
halds á gatnakerfinu og eftir atvikum til almenningssamgangnakerfisins á höfuöborgarsvæðinu. Skal 
skipting gjaldsins milli sveitarfélaganna ákveðin á sama hátt og skipting framlaga sveitarfélaganna til 
almenningssamgangnakerfisins.

Framkvæmd eftirlits:

Þeir sem annast eftiriit með stöðumælum og aörir sem sveitarfélögin ráöa sérstaklega til slfkra starfa skulu 
hafa eftilit meö aö ökutæki sem ekið er með negldum hjólbörðum greiði tilskilið gjald.

Viöurlög:

Gera verður ráð fyrír reglum f formi reglugeröar frá samgönguráherra um útfærslu viðurlagakerfis. Ef 
tilskilið gjald er ekki greitt skal eiganda / umráöamanni gert að að greiða sekt að fjárhæð kr. 10.000 og 
skal sektarflárhæðin njöta lögveðs f ökutækinu. Ef um ftrekuð brot er að ræða skal sektin hækka um kr. 
10.000 fýrír hverja áðumenfda sekt sem er eldri en 10 daga.

Sjá má hvemig útfærslan er í Noregi á vefnum http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/piggdekk/

Bolungarvík, 19. febrúar2007,

f.h. Leiðar ehf. 
félags um framþróun i samgöngum á landi

http://www.naglalaus.is
http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/piggdekk/
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Framkvæmd
Janúar 2006
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Lýsing á rannsókn
Unnið fyrir 

Markmið 
Framkvæmdatími 

Aðferð 
Úrtak 

Verknúmer

Leið ehf
Að kanna viðhorf til gjaidtöku á notkun negldra hjólbarða
18.-30. jan. 2006
Simakönnun
1350 manns á öliu landinu, 16-75 ára, handahófsvalið úr þjóðskrá 
4014882

Stærð úrtaks og svörun
Upphaflegt úrtak 1350

Búsettir í útlöndum 16
Veikir 13
Látnir 1

Endanlegt úrtak 1320
Neita að svara 249

Næst ekki i 271
Fjðldi svarenda 800

Svarhlutfall 60,6%

Greiningarbreytur
Kyn

Aldur
Búseta

Fjölskyldutekjur
Menntun

Kariar og konur 
Fimm aldursflokkar
Reykjavik, nágrannasveitarfélög Reykjavikur og önnur sveitarfélög/
Höfuðborgarsvæðið, sjö flokkar
Tekjur allra á heimilinu fyrir skatta, fjórir flokkar
Fjórir flokkar

Reykjavik, 1. febrúar 2006 
Bestu þakklr fyrlr gott samstarf,

Kristinn Óiafsson 
Linda Marfa Þorsteinsdóttir 
Matthfas Þorvaldsson
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Gjald vegna nagladekkja 
allir

Sp. 1. Hversu hlynntu(ur) eða andvlg(ur) ertu þvl að bifreiðaeigendur 
greiði sérslakt gjaid fyrir notkun nagiadekkja innan höfuðborgar- 
svæðisins vegna þess aukna slits á götum sem rekja má tii 
nagiadekkja?

Janúar 2006

'■5
*
|

-?

lSvör C I
Mjög hlynnt(ur) (5) 132 18,1 2,8
Frekar hlynnt(ur) (4) 149 20,5 2,9
Hvorki né (3) 55 7,6 1,9
Frekar andvlg(ur) (2) 130 17,9 2,8
Mjög andvlg(ur) (1) 262 36,0 3,5
Hlynnt(ur) 38,6 3,5
Hvorki né 7,6 1,9
Andvlg(ur) 53,8 3,6
Fjöldi svara 728 100,0
Tóku afstöðu 728 91,0
Tóku ekki afstöðu 72 9,0
Fjöldi svarenda 800 100,0
Meðaltal 2,7
Staðalfrávik 1,6

Meðaltal er reiknað með þvl að leggja saman 
margfeidi af vægi svars og fjölda sem velja það 
svar og deila upp I summuna með heildarfjölda 
svara. I töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal 
skv. eftirfarandi formúlu: [Mjög hlynnt(ur) (fj. x 
5) + frekar hlynnt(ur) (fj. x 4) + hvorki né (0- x 3) 
+ frekar andvlg(ur) (fj. x 2) + mjög andvlg(ur) (fj. 
x 1)| / Heiidarfjöldi svara.
Meðaltalið tekur gildi á kvarðanum 1 til 5.

■  Mjög hlynnt(ur) ■ Frekar hlynnt(ur) ■  Hvorki né ■  Frekar andvlg(ur) ■  Mjög andvig(ur)

Greiningar
Fjöldi Mjög Frekar Hvorki Frekar Mjög
svara hlynnt(ur) hlynn<ur) né andvig(ur) andvfg(ur) Meðaltal

Kyn
Kariar 353 21,0% 17,3% 5,9% 19,0% 36,8% ■ 1 2 , 7
Konur 375 15,5% 23,5% 9,1% 16,8% 35,2% ■ ■  2,7
Aldur *
16-24 ára 131 5,3% 24,4% 10,7% 24,4% 35,1% ■  M
25-34 ára 149 21,5% 21,5% 2,7% 16,1% 38,3% ^ ■ 2 , 7
35-44 ára 135 28,1% 19,3% 4,4% 14,8% 33,3% ■ ■ 2 , 9
45-54 ára 142 21,8% 21,8% 4,2% 16,2% 35,9% ■ ■ 2 , 8
55-75 ára 171 14,0% 16,4% 14,6% 18,1% 36,8% ■ ■ 2 . 5
Búseta *
Reykjavlk 267 24,3% 19,9% 6,7% 18,4% 30,7% ■ ■ 2 , 9
Nágrannasv.félög Rvk 171 17,0% 18,7% 6,4% 16,4% 41,5% ■ ■  2'5
önnur sveitarfélög 290 13,1% 22,1% 9,0% 18,3% 37,6% ■ ■  2,5
Fjölskyldutekjur
Lægrí en 250 þúsund 128 14,1% 20,3% 9,4% 15,6% 40,6% ■ n  2,5
250 til 399 þúsund 162 19,1% 22,2% 6,8% 21,0% 30,9% ■ ■  2,8
400 til 549 þúsund 140 13,6% 22,9% 5,7% 14,3% 43,6% ■ 1 2 , 5
550 þúsund eða hærri 148 26,4% 18,9% 4,7% 16,9% 33,1% 1— 1 2,9
Menntun
Grunnskólapróf 140 9,3% 22,1% 9,3% 25,0% 34,3% ■ 1  2,5
Grunnskölapröf og viðböt 189 18,5% 20,1% 8,5% 14,3% 38,6% ■ ■  2,7
Framhaldsskólapróf 231 19,5% 21,2% 6,1% 17,7% 35,5% ■ ■  2,7
Háskölapróf 167 22,8% 18,6% 7,2% 16,2% 35,3% —  2,8
* Marktækur munur í meðaltölum hðpa
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f íia lH  u o n n a  n a n la r lo k k ia  SP- v  Hversu h|ynnlu<ur) eöa andvfg(ur) ertu því að bifreiðaeigendur
o j d i u  v e y i  i ð  i  i a y i a u e i M \ | a  grej(Jj sérstakt ^  notkun nag|adek|ga innan höfuðborgar-

höfuðborgarsvæðið svæðisins vegna þess aukna slits á götum sem rekja má til
nagladekkja?

Janúar 2006

IMCj
G A L L U P

Svör Fj
öl

di
*
|

"í
í

i
Mjög hlynnt(ur) (5) 94 21,5 3,8
Frekar hlynnt(ur) (4) 85 19,4 3,7
Hvorki né (3) 29 6.6 2,3
Frekar andvig(ur) (2) 77 17,6 3,6
Mjög andvig(ur) (1) 153 34,9 4,5
Hlynnt(ur) 40,9 4,6
Hvorki né 6,6 2,3
Andvig(ur) 52,5 4,7
Fjöldi svara 438 100,0
Tóku afstöðu 438 54,8
Búsettir utan 
höfuðborgarsvæðisins 331 41,4
Tóku ekki afstöðu 31 3,9
Fjöldi svarenda 800 100,0
Meðalta!
Staðalfrávik

2,7
1,6

l Mjög hlynnt(ur) ■  Frekar hlynnt(ur) ■  Hvorki né ■  Frekar andvlg(ur) ■  Mjög andvlg(ur)

Greiningar
Fjöldi Mjög Frekar Hvorki Frekar «jög
svara hlynnt(ur) hlynnl(ur) né andvig(ur) andvlg(ur) Meðaltal

Kyn
Karlar 202 24,8% 17,3% 6,4% 17,8% 33,7% ■ H i  2,8
Konur 236 18,6% 21,2% 6,8% 17,4% 36,0% ■ H i  2.7
Aldur
16-24 ára 86 7,0% 23,3% 11,6% 20,9% 37,2% ■ H  2,4
25-34 ára 89 25,8% 19,1% 2,2% 16,9% 36,0% ■ m  2,8
35-44 ára 77 32,5% 15,6% 3,9% 14,3% 33,8% ■ H H  3.0
45-54 ára 85 25,9% 18,8% 2,4% 16,5% 36,5% WMKKL 2.8
55-75 ára 101 17,8% 19,8% 11,9% 18,8% 31,7% 2.7
Búseta *
Miðb.+Vesturbær 38 44,7% 15,8% 10,5% 18,4% 10,5% ■ ■ ■ 1 3 ,
Austurbær að Elliðaám 79 30,4% 21,5% 6,3% 15,2% 26,6% ■ ■ ■ 3 . 1
Árbær+Grafarvogur 77 16,9% 18,2% 6,5% 20,8% 37,7% ■ 1 2 . 6
Breiðhoit 73 15,1% 21,9% 5,5% 19,2% 38,4% ■ ■  2,6
Kópavogur 45 15,6% 15,6% 8,9% 13,3% 46,7% ^ ■ 2 . 4
HafnarQörður 58 19,0% 17,2% 5,2% 20,7% 37,9% ■ ■ I  2,6
önnur sveitarfélðg 68 16,2% 22,1% 5,9% 14,7% 41,2% ■ ■  2.6
Fjölskyldutekjur
Lægri en 250 þúsund 63 20,6% 22,2% 9,5% 17,5% 30,2% ■ m  2,9
250 til 399 þúsund 73 26,0% 20,5% 4,1% 17,8% 31,5% ■ m  2.9
400 til 549 þúsund 85 15,3% 22,4% 4,7% 16,5% 41,2% I ^ H  2.5
550 þúsund eða hærri 113 26,5% 15,9% 3,5% 17,7% 36,3% ■ M i  2.8
Menntun
Grunnskólapróf 73 12,3% 17,8% 11,0% 23,3% 35,6% ■ ■  2,5
Grunnskólapróf og viðbót 100 23,0% 23,0% 7,0% 13,0% 34,0% ■ ■ 1 2 , 9
Framhaldsskólapróf 143 21,7% 18,9% 5,6% 18,2% 35,7% ■ ■ ■  2,7
Háskólapróf 122 25,4% 18,0% 4,9% 17,2% 34,4% ■ ■ ■ 2 . 8
* Marktækur munur á meðaltölum hópa
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Túlkun niðurstaðna Hversu miklu máli skiptir...? Janúar 2006

I M C j
G A L l UP

'■5

*

1
~+

Svör iZ* I >
Mjög miklu máli (5) 217 27,6 3,1
Frekar miklu máli (4) 356 45,3 3,5
Hvorki né (3) 133 16,9 2,6
Frekar litlu máli (2) 61 7,8 1,9
Mjög litlu máli (1) 19 2,4 1,1
Miklu máli 72,9 3,1
Hvorki né 16,9 2,6
Litlu máli 10,2 2,1
Fjöldi svara 786 100,0
Tóku afstöðu 786 99,0
Tóku ekki afstöðu 8 1,0
Fjöldi svarenda 794 100,0
Meðaltal 3,9
Staðalfrávik 1,0

Meðaltal er reiknað með þvl að leggja saman 
margfeldi af vægi svars og fjölda sem velja það 
svar og deila upp l summuna með heildarfjölda 
svara. I töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal 
skv. eftirfarandi formúlu: [Mjög miklu máli (fj. x 
5) + frekar miklu máli (fj. x 4) + hvorki né (fj. x 
3) + frekar litlu máli (fj. x 2) + mjög litlu máli (fj. 
x 1)1 / Heildarfjöldi svara.
Meðaltalið tekur gildi á kvarðanum 1 til 5.

Staðalfrávik er algengur mælikvarði á dreifingu 
svara f kringum meðaltal. Það segir til um 
hversu llk eða ólfk svör þátttakenda við 
spurningu eru. Hátt staðalfrávik ber að tulka 
þannig að svör þátttakenda séu ólfk en lágt 
staðalfrávik þannig að svörin séu Ifk.

Töflur
Niðurstöður fyrir hveija spumingu eru settar fram I töflum og myndum. Hver spurning er efst á hverri blaðslðu 
og nafnið á þvf sem hún á að mæla er sett fyrir ofan hverja töflu. f töflunni er hægt að sjá svör þátttakenda og 
hve margir þeirra tóku ekki afstöðu til þessarar spumingar eða voru ekki spurðir. I töflunni hér til hliðar má sjá 
að rétt tæp 28% þátttakenda telja það sem spurt var um skipta mjög miklu máli og rlflega 45% frekar miklu. Ef 
teknir eru saman þeir sem segja þetta skipta .frekar miklu' og „mjög miklu' þá gefur það naumlega 73%.

Vikmörk
Til að geta áttað sig betur á niðurstöðum rannsókna er nauðsynlegt að skilja hvað vikmörk eru. Vikmörk em 
reiknuð fyrir hverja hlutfallstölu og ná jafn langt upp fyrir og niður fyrir töluna nema ef vikmörkin fara niður að 
0% eða upp að 100%. Oftast er miðað við 95% vissu. Segja má með 95% vissu að niðurstaða sem fengin er 
úr rannsókn lægi innan þessara vikmarka ef allir I þýðinu væru spurðir. Dæmi: segja má með 95% vissu að 
hefðu allir f þýði verið spurðir, hefðu á bilinu 24,5% til 30,7% (27,6% +/- 3,1%) þeirra sagt að þetta skipti mjög 
miklu máli.
f framhaldi af þessu er hægt að bera saman svarmöguleikana. Ef vikmörkin skarast ekki er munur á þeim 
marktækur. T.d. væri hægt að segja með 95% vissu að marktækt fleiri einstaklingar teldu það sem spurt var 
um skipta mjög miklu máli en frekar miklu máli.

( myndum er reynt að draga saman helstu niðurstöður 
þannig að auðvelt sé fyrir lesandann að átta sig á 
hvað sé markverðast hverju sinni. Ennfremur er oft 
gerð greining á hverri spurningu eftir öðrum 
greiningarbreytum I könnuninni. Má þar nefna kyn, 
aldur, búsetu, menntun og aðrar spurningar I sömu 
könnun. Hér fyrir neðan má sjá greiningu eftir kyni og 
aldri þátttakenda. Þar sést að ekki er munur á 
meðaltölum eftir kyni en hins vegar er munur eftir aldri 
þátttakenda. Hér skiptir það sem spurt var um þá sem 
eldri em meira máli en þá sem yngri eru.

Greiningar Mjðg Frekar I meðal- Frekar Mjðg
Fjöidi miklu miklu lagi litlu litlu

Kyn
Karlar 396 28,8% 43,7% 17,2% 7,1% 3,3%
Konur 390 26,4% 46,9% 16,7% 8,5% 1,5%
Aldur *
16-24 ára 166 22,1% 44,8% 16,3% 12,8% 4,0%
25-34 ára 159 22,6% 42,8% 16,4% 13,8% 4,4%
35-44 ára 164 25,0% 42,1% 24,4% 7,3% 1,2%
45-54 ára 136 30,1% 47,8% 15,4% 5,1% 1,5%
55-75 ára 161 32,3% 48,4% 11,8% 4,3% 3,1%

Meðaltal

' Marktskur munur i meðaltölum hópa

Marktekt
Algengur misskilningur er að ef niðurstaða tölfræðiprófs er ekki tölfræðilega marktæk þá sé ekkert að marka 
þá niðurstöðu. Það er rangt, þvl eina merking tölfræðilegrar marktektar felst I þvf hvort hægt sé að alhæfa 
mun I Urtaki yfir á þýði.
Við úrvinnslu á niðurstöðum eru alla jafna notuð tölfræðipróf sem greina hvort munur á tilteknum hópum sé 
tölfræðilega marktækur eða ekki. [ flestum tilfellum er einhver munur á öllum hópunum sem athugaðir eru. Þar 
sem einungis er verið að vinna með úrtök eru marktektarpróf notuð til að meta hvort hægt sé að staðhæfa 
hvort einhver munur sé einnig I þvl þýði sem úrtakið var dregið úr (dæmi um þýði: Allir Islendingar á aldrinum 
18-69 ára). Ef niðurstaða er ekki tölfræðilega marktæk er ekki hægt að staðhæfa að einhver munur sé á 
tilteknum hópum I þýði þrátt fyrir að munur sé á þeim I úrtakinu. Ef niðurstaða er tölfræðilega marktæk má 
álykta sem svo að munur sé á þessum hópum I þýðinu.
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Skýrsla þessi og innihald hennar er eingöngu til innanhússnota hjá
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Leið ehf.
Viðhorf til gjaldtöku á notkun negldra
hjólbarða
Viðhorfsrannsókn
Maí 2006



Framkvæmd
Mal 2006

IMG
G A l i . U P

Lýsing á rannsókn
Unnið fyrir 

Markmið 
Framkvæmdatlmi 

Aðferð 
Úrtak 

Verknúmer

Leið ehf.
Að kanna viðhorf til gjaldtöku á notkun negldra hjólbarða
9. - 23. mai 2006
Simakönnun
1350 manns á öllu landinu, 17-75 ára, handahófsvaiið úr þjóðskrá 
4014882

Stærð úrtaks og svörun
Upphaflegt úrtak 1350

Búsettir I útlöndum 27
Veikir 22 
Látnir 1 

Endanlegt úrtak 1300
Neita að svara 283

Næst ekki i 252
Fjöldi svarenda 765

Svarhlutfall 58,8%

Greiningarbreytur
Kyn

Aldur
Búseta

Fjölskyldutekjur
Menntun

Karlar og konur 
Fimm aldursflokkar
Reykjavik, nágrannasveitarfélög Reykjavíkur og önnur sveitarfélög/
Höfuðborgarsvæðið, sjö flokkar
Tekjur aHra á heimiinu fyrir skatta, Qórir ftokkar
Fjórir ftokkar

Reykjavik, 31. mai 2006 
Bestu þakkir fyrir gott samstarf,

Kristinn Ólafsson 
Jón Karl Árnason 
Matthías Þorvaldsson
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Gjald vegna nagladekkja 
allir

Sp. 1. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að lagt verði á 9.000 króna 
árgjald á einkabífreiðar á höfuðborgarsvæðinu sem nota nagladekk til 
að draga úr notkun þeirra?

Maí 2006

Svör Fj
öl

di

Hl
ut

fa
ll 

%

Vl
kin

ðr
k 

+/
-

Mjög hlynnt(ur) (5) 121 17,6 2,8
Frekar hlynnt(ur) (4) 163 23,7 3,2
Hvorki né (3) 65 9,5 2,2
Frekar andvíg(ur) (2) 140 20,4 3,0
Mjög andvíg(ur) (1) 198 28,8 3,4
Hlynnt(ur) 41,3 3,7
Hvorki né 9,5 2,2
Andvíg(ur) 49,2 3,7
Fjöldi svara 687 100,0
Tóku afstöðu 687 89,8
Tóku ekki afstöðu 78 10,2
Fjöldi svarenda 765 100,0
Meðaltal
Staðalfrávik

2,8
1,5

Meðalta! er reiknað með því að leggja saman 
margfeldi af vægi svars og fjðlda sem velja það 
svar og deila upp í summuna með heildarfjölda 
svara. ( töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal 
skv. eftirfarandi fomiúlu: [Mjög hlynnt(ur) (fj. x 
5) + frekar hlynnt(ur) (fj. x 4) + hvorki né (fj. x 3) 
+ frekar andvíg(ur) (fj. x 2) + mjðg andvíg(ur) (fj. 
x 1)] / Heildarfjöldi svara.
Meðaitalið tekur gildi á kvarðanum 1 til 5.

I Mjög hlynnt(ur) ■  Frekar hlynnt(ur) ■Hvorkiné ■  Frekar andvíg(ur) ■  Mjög andvíg(ur)

Greiningar
Fjöidi Mjög Frekar Hvorki Frekar Mjög
svara hlynnt(ur) hlynnt(ur) né andvíg(ur) andvíg(ur) Meðaltal

Kyn
Karlar 320 22,8% 19,1% 10,0% 20,0% 28,1% ■ H  2,9
Konur 367 13,1% 27,8% 9,0% 20,7% 29,4% ■ ■ I  2,7
Aldur
17-24 ára 113 13,3% 27,4% 15,9% 27,4% 15,9% ■ ■ 1 2 ,9
25-34 ára 157 16,6% 28,7% 7,6% 17,8% 29,3% —  2.9
35-44 ára 123 22,8% 20,3% 10,6% 11,4% 35,0% ■  2,8
45-54 ára 129 20,2% 16,3% 6,2% 22,5% 34,9% ■ ■ 2 , 6
55-75 ára 165 15,8% 24,8% 8,5% 23,0% 27,9% 1 H 2 , 8
Búseta *
Reykjavík 231 19,5% 21,6% 7,8% 24,7% 26,4% ■ ■ 2 , 8
Nágrannasv.félðg Rvk 177 17,5% 16,9% 5,6% 24,3% 35,6% ■ 1 2 , 6
Ónnur sveitarf ólðg 279 16,1% 29,7% 13,3% 14,3% 26,5% ■ ■ 2 , 9
Fjölskyldutekjur
Lægri en 250 þúsund 106 13,2% 24,5% 7,5% 21,7% 33,0% ■ 1  2,6
250 til 399 þúsund 172 20,9% 23,8% 11,6% 16,9% 26,7% —  3.0
400 til 549 þúsund 133 17,3% 24,8% 5,3% 18,0% 34,6% —  2.7
550 þúsund eða hærri 157 19,1% 22,3% 8,3% 23,6% 26,8% ■ ■  2,8
Menntun
Grunnskólapróf 113 15,9% 25,7% 11,5% 25,7% 21,2% ■ ■ 2 , 9
Grunnskólapróf og viðbót 168 15,5% 26,8% 8,3% 19,6% 29,8% ■ ■ 2 , 8
Framhaldsskólapróf 241 16,6% 24,9% 11,2% 17,8% 29,5% ■ ■ 2 , 8
Háskólapróf 163 22,1% 17,8% 6,1% 21,5% 32,5% —  2.8
* Marktnkur munur á meðaltölum hópa
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Gjald vegna nagladekkja 
höfuðborgarsvæðið

Sp. 1. Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að lagt verði á 9.000 króna 
árgjald á einkabifreiðar á hðfuðborgarsvasðlnu sem nota nagladekk tll 
að draga úr notkun þeirra?

Mai 2006
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Mjðg hlynnt(ur) (5) 76 18,6 3,8
Frekar hlynnt(ur) (4) 80 19,6 3,9
Hvorki né (3) 28 6,9 2,5
Frekar andvíg(ur) (2) 100 24,5 4,2
Mjðg andvíg(ur) (1) 124 30,4 4,5
Hlynnt(ur) 38,2 4,7
Hvorki né 6,9 2,5
Andvíg(ur) 54,9 4,8
Fjöldi svara 408 100,0
Tóku afstððu 408 53,3
Búsettir utan 
höfuðborgarsvæðisins 322 42,1
Tóku ekki afstððu 35 4,6
Fjðldi svarenda 765 100,0
Meðaltal
Staðaif rávik

2,7
1,5

l Mjög hlynnt(ur) *  Frekar hiynnt(ur) ■Hvorkiné ■Frekarandvíg(ur) I Mjög andvíg(ur)

Greiningar
Fjðldi MJög Frekar Hvorki Frekar MJög

Kyn
svara hlynnt(ur) hlynnt(ur) né andvfg(ur) andvfg(ur) Meðaltal

Karlar 174 25,3% 14,4% 6,9% 24,7% 28,7% ■ H  2,8
Konur
Aldur

234 13,7% 23,5% 6,8% 24,4% 31,6% ■ ■ 2 , 6

17-24 ára 55 12,7% 27,3% 10,9% 29,1% 20,0% ■ m  2,8
25-34 ára 103 18,4% 25,2% 5,8% 19,4% 31,1% ■ ■ ■ 2 , 8
35-44 ára 65 26,2% 12,3% 6,2% 18,5% 36,9% ■ ■ 1 2 ,7
45-54 ára 81 22,2% 12,3% 4,9% 27,2% 33,3% ■ ■ 1 2 ,6
55-75 ára 
Búseta

104 14,4% 20,2% 7,7% 28,8% 28,8%
™ 2'6

Miðb.+Vesturbær 53 22,6% 20,8% 13,2% 18,9% 24,5% ■ ■ ■ 3 , 0
Austurbær að Elliðaám 61 23,0% 21,3% 4,9% 31,1% 19,7% ■ ■ 1 3 , 0
Árbær+Grafarvogur 84 14,3% 22,6% 8,3% 23,8% 31,0% ■ ■ 2 , 7
Breiðholt 33 21,2% 21,2% 3,0% 24,2% 30,3% ■ H  2,8
Kópavogur 78 20,5% 15,4% 7,7% 23,1% 33,3% ■ 1  2,7
Hafnarfjðrður 50 14,0% 12,0% 4,0% 34,0% 36,0% ■ ■ 2 , 3
Önnur sveitarfélðg 
Fjölskyldutekjur

49 16,3% 24,5% 4,1% 16,3% 38,8%
™ 2'6

Lægri en 250 þúsund 64 12,5% 18,8% 6,3% 28,1% 34,4% ■ ■  2,5
250 til 399 þúsund 91 26,4% 17,6% 8,8% 19,8% 27,5% ■ ■ 1 3 , 0
400 til 549 þúsund 67 13,4% 25,4% 1,5% 23,9% 35,8% ■ ■ 2 , 6
550 þúsund eða hærri 
Menntun

115 19,1% 16,5% 6,1% 29,6% 28,7%
“ 2'7

Grunnskólapróf 59 16,9% 23,7% 10,2% 33,9% 15,3% WKKBM 2,9
Grunnskólapróf og viðbót 84 16,7% 21,4% 7,1% 22,6% 32,1% ■ ■ 1 2 ,7
Framhaldsskólapróf 141 19,1% 19,9% 7,8% 20,6% 32,6% ■ ■ [ 2 , 7
Háskólapróf 122 19,7% 16,4% 
Ekki er marktekur munur á meðaltölum hópa

3,3% 26,2% 34,4%
™ 2'6
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Túlkun niðurstaðna Hversu miklu máli skiptir...? Mai 2006
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Mjög miklu máli (5) 217 27,6 3,1
Frekar miklu máli (4) 356 45,3 3,5
Hvorki né (3) 133 16,9 2,6
Frekar litlu máli (2) 61 7,8 1,9
Mjög litlu máli (1) 19 2,4 1,1
Miklu máli 72,9 3,1
Hvorki né 16,9 2,6
Litlu máii 10,2 2,1
Fjöldi svara 786 100,0
Tóku afstöðu 786 99,0
Tóku ekki afstöðu 8 1,0
Fjöldi svarenda 794 100,0
Meðaltal
Staðalfrávik

3,9
1,0

Meðaltal er reiknað meö því að leggja saman 
margfeldi af vægi svars og fjðlda sem velja það 
svar og deila upp í summuna með heiidarfjöida 
svara. i töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal 
skv. eftirfarandi formúlu: [Mjðg miklu máli (fj. x 
5) + frekar miklu máli (fj. x 4) + hvorki né (fj. x 
3) + trekar litlu máli (fj. x 2) + mjög litlu máli (fj. 
x 1)] / Heildarfjöldi svara.
Meðaltalið tekur gildi á kvarðanum 1 til 5.

Staðalfrávik er algengur mælikvarði á dreifingu 
svara í kringum meðaltal. Það segir til um 
hversu lík eða ólík svör þátttakenda við 
spumingu eru. Hátt staðalfrávik ber að túlka 
þannig að svör þátttakenda séu ólík en lágt 
síaðalfrávik þannig að svörin séu lík.

Töflur
Niðurstöður fyrir hverja spumingu eru settar fram í töflum og myndum. Hver spuming er efst á hverri biaösiðu 
og nafnið á því sem hún á aö mæla er sett fyrir ofan hverja töflu. ( töflunni er hægt að sjá svör þátttakenda og 
hve margir þeirra tóku ekki afstöðu til þessarar spumingar eða voru ekki spurðir. í töflunni hér til hliðar má sjá 
að rétt tæp 28% þátttakenda telja það sem spurt var um skipta mjög miklu máli og ríflega 45% frekar miklu. Ef 
teknir eru saman þeir sem segja þetta skipta „frekar miklu" og „mjög miklu" þá gefur það naumlega 73%.

Vikmörk
Til að geta áttað sig betur á niðurstððum rannsókna er nauðsynlegt að skílja hvað vikmörk eru. Vikmöri( eru 
reiknuð fyrir hverja hlutfallstölu og ná jafn langt upp fyrir og niður fyrir töluna nema ef vikmörkin fara niður að 
0% eða upp að 100%. Oftast er miöað v'ið 95% vissu. Segja má með 95% vissu að niðurstaða sem fengin er 
úr rannsókn lægi innan þessara vikmarka ef allir í þýðinu væru spuröir. Dæmi: segja má með 95% vissu að 
hefðu allir í þýði verið spurðir, hefðu á bilinu 24,5% til 30,7% (27,6% +/• 3,1%) þeirra sagt að þetta skipti mjög 
miklu máli.
I framhaldi af þessu er hægt að bera saman svarmöguleikana. Ef vikmörkin skarast ekki er munur á þeim 
marktækur. T.d. væri hægt að segja með 95% vissu að marktækt fleiri einstaklingar teldu það sem spurt var 
um skipta mjög miklu máli en frekar miklu máli.

Myndlr
( myndum er reynt að draga saman helstu niðurstöður 
þannig að auðvelt sé fyrir lesandann að átta sig á 
hvað sé markveröast hverju sinni. Ennfremur er oft 
gerð greining á hverri spumingu eftir öðrum 
greiningarbreytum i könnuninni. Má þar nefna kyn, 
aldur, búsetu, menntun og aðrar spumingar í sömu 
könnun. Hér fyrír neðan má sjá greiningu eftir kyni og 
aldri þátttakenda. Þar sést að ekki er munur á 
meöaltölum eftir kyni en hins vegar er munur eftir aldri 
þátttakenda. Hér skiptir það sem spurt var um þá sem 
eldri eru meira máli en þá sem yngri eru.

Greiningar

Kyn
Karlar 
Konur 
Aldur *
16-24 ára 
25-34 ára 
35-44 ára 
45-54 ára 
55-75 ára

MJög 
FJöldi mildu

396
390

Frekar I meðal- Frekar MJög 
miklu lagi litlu litlu

28,8%
26,4%

166 22,1% 
159 22,6%
164 25,0%
136 30,1%
161 32,3%

Marktskur munur á meðaltölum hópa

43,7% 17,2% 7,1%
46,9% 16,7% 8,5%

44,8% 16,3%
42,8% 16,4%
42,1% 24,4%

15,4% 
11,8%

47,8%
48,4%

12,8%
13,8%
7,3%
5,1%
4,3%

3,3%
1,5%

4,0%
4,4%
1,2%

1,5%
3,1%

Meðaltal

Marktekt
Algengur misskilningur er að ef niðurstaða tölfræðiprófs er ekki tölfræðilega marktæk þá sé ekkert að marka 
þá niðurstöðu. Það er rangt, því eina merking tölfræðilegrar marktektar felst í því hvort hægt sé að alhæfa 
mun í úrtaki yfir á þýði.
Við úrvinnslu á niðurstððum eru alla jafna notuð tölfiæðipróf sem greina hvort munur á tilteknum hópum sé 
tölfræðilega marktækur eða ekki. f flestum tilfellum er einhver munur á öllum hópunum sem athugaðir eru. Þar 
sem einungis er verið að vinna með úrtök eru marktektarpróf notuð til að meta hvort hægt sé að staðhæfa 
hvort einhver munur sé einnig í þvi þýði sem úrtakið var dregiö úr (dæmi um þýði: Allir íslendingar á aldrinum 
18-69 ára). Ef niðurstaða er ekki tðlfræðilega marktæk er ekki hægt að staðhæfa að einhver munur sé á 
tilteknum höpum í þýði þrátt fyrir að munur sé á þeim í úrtakinu. Ef niðurstaða er tölfræöilega marktæk má 
álykta sem svo að munur sé á þessum hópum í þýðinu.
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