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Staða aðgerða 
2022/2023

• Í kjölfar óveðursins í desember 2019 var stofnaður átakshópur 
sex ráðuneyta til að vinna tillögur til úrbóta á innviðum

• Í lok febrúar 2020 voru gefnar út lýsingar á aðgerðum

• Í lok áranna 2020, 2021 og 2022 var framvinda og staða 
aðgerða könnuð

• Nokkrar aðgerðir færðust milli ráðuneyta

• Eftirfylgni átaksins er lokið, sem og sérstökum 
fjárfestingaaðgerðum

• Eftirleiðis eru aðgerðir í eftirfylgni ráðuneyta



Uppbygging innviða
 Staða aðgerða 2022/2023

 Alls 554 aðgerðir
 Opinberar áætlanir 267 aðgerðir (ekki fylgt eftir í þessu verkefni)

 Sérstök uppbygging 287 aðgerðir (fylgt eftir í þessu verkefni)

 Aðgerðir í sérstakri uppbyggingu eru:
 Bein afleiðing óveðursins – rauðar
 Flýting vegna óveðursins – gular
 Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular

 Aðgerðir í sérstakri uppbyggingu skiptast í 
 Skammtímaaðgerðir – skyldi lokið árið 2020
 Langtímaaðgerðir – skyldi lokið árið 2021 eða síðar

 Sérstakt fjárfestingaátak vegna uppbyggingar

 COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu 

 aðgerða til seinkunar



Framgangur aðgerða
Skammtímaaðgerðir

‒ Tæplega 70% lokið (53)

‒ Uppbyggingaraðgerðum í fjarskiptakerfum að fullu lokið, styrking stoðveitu rúmlega 149 fjarskiptastaða (22)

‒ Uppbyggingaraðgerðum til styrkingar færanlegs varaafls í orkukerfinu lokið (2)

‒ Flýtiaðgerðum í dreifikerfinu RARIK vegna óveðursins lokið (10), aðrar flýtiaðgerðir á áætlun (6), 74% af dreifikerfinu 
komið í jörð

‒ Flýtiaðgerðum viðgerða og afgreiðslu mála í raforkuflutningskerfinu lokið (2), aðrar flýtiaðgerðir á áætlun (9)

‒ Viðgerðum vegna tjóns á hafnarmannvirkjum í fárviðrinu lokið (5)

Langtímaaðgerðir
‒ 95% aðgerða hafnar (186)

‒ 40% vel á veg komnar eða lokið (82)

‒ Verið er að vinna upp töf rúmlega 35% aðgerða sem töfðust vegna heimsfaraldurs, en eru komnar af stað, þar á 
meðal 72 aðgerðir upplýsingaöflunar vegna varaafls innviða

‒ Fáeinar aðgerðir í bið vegna breytinga á lögum um félagsþjónustu (11)

Framhaldið
‒ Öllum aðgerðum sem ekki er lokið nú, er fylgt eftir af viðkomandi ráðuneyti



Framvinda innviðir
 Skammtímaaðgerðir: Hefjast og lýkur 2020

<50%: 9 af 14 aðgerðum eru varaaflsaðgerðir sem töfðust 
vegna Covid19

50-99%: 11 aðgerðir í farvegi

Sameinuð annarri aðgerð 
eða felld niður

<50%

51-99%

Lokið



Framvinda – innviðir
Langtímaaðgerðir: Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

Sameinuð annarri aðgerð eða 
felld niður

Ekki hafin eða í bið

<50%

51-99%

Lokið

Bíða lagabr.8 Varaafl 14,ofanflóðavarnir 4

Varaafl 8

Varaafl 8

Varaafl 8

Varaafl 8

Samein.8 Varaafl 8

Varaafl 8, flýtiaðgerðir í flutn.kerfi



10 vörður – staða

 Í upphafi verkefnisins var aðgerðunum skipt upp í megin áhersluflokka sem 
kallaðir voru vörður.
 Þessar vörður voru:
• Orka: Styrking flutnings- og dreifikerfis raforku, einföldun 

leyfisveitingaferla, raforkutengingar fjarskiptastaða og orkuöryggi á SV 
horninu (37 aðgerðir)

• Fjarskipti: Öryggi í fjarskiptakerfinu (40 aðgerðir )

• Samgöngur: Öryggi í samgöngum (22 aðgerðir)

• Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta: Almannavarnir, vöktun 
náttúruvár og ofanflóðavarnir (75 aðgerðir)

• Allir innviðir: Varaafl allra innviða, samræmd stefnumótun og hlutverk 
stofnana (113)

 Skammtímaaðgerðir / Langtímaaðgerðir



10 vörður - skammtímaaðgerðir
 Skammtímaaðgerðir: Hefjast og lýkur 2020

Orka

1. Flýting á lagningu dreifikerfis í jörð 2025 í stað 
2030

2. Einföldun og aukin skilvirkni í 
leyfisveitingaferlum vegna framkvæmda við 

flutningskerfi raforku

Fjarskipti

5. Grunnnet fjarskipta verði byggt upp með 
hliðsjón af aðgengi og öryggi og tengingu Íslands 

við umheiminn

Samgöngur

6. Öryggi verði haft í fyrirrúmi við allar ákvarðanir 
í samgöngumálum

Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta

7. Efling almannavarnakerfisins og heildstæð 
vöktun náttúruvár

Allir innviðir

9. Varaafl fyrir alla innviði endurskilgreint og eflt

10. Samræmd stefnumótun í málefnum  innviða 
og áætlunum ríkisins og gætt að hlutverki og 

yfirsýn stofnana

Sameinuð annarri aðgerð eða felld 
niður

<50%

51-99%

Lokið



10 vörður - langtímaaðgerðir
 Langtímaaðgerðir: Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar

Orka

1. Flýting á lagningu dreifikerfis í jörð 2025 í stað 
2030

2. Einföldun og aukin skilvirkni í 
leyfisveitingaferlum vegna framkvæmda við 

flutningskerfi raforku

3. Framkvæmdir í flutningskerfinu og flýting 
styrkingar svæðisflutningskerfis raforku  

4. Öryggi í framboði varma á Suðurnesjum og 
höfuðborgarsvæðinu í nafni almannahagsmuna   

Fjarskipti

5. Grunnnet fjarskipta verði byggt upp með 
hliðsjón af aðgengi og öryggi og tengingu Íslands 

við umheiminn
Samgöngur

6. Öryggi verði haft í fyrirrúmi við allar ákvarðanir í 
samgöngumálum

Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta

7. Efling almannavarnakerfisins og heildstæð 
vöktun náttúruvár

8. Uppbygging ofanflóðavarna verði lokið 2030

Allir innviðir

9. Varaafl fyrir alla innviði endurskilgreint og eflt

10. Samræmd stefnumótun í málefnum innviða og 
áætlunum ríkisins og gætt að hlutverki og yfirsýn 

stofnana

Sameinuð annarri aðgerð eða felld 
niður

Ekki hafin eða í bið

<50%

51-99%

Lokið



Lokastaða átaksins Innviðir2020

• Viðgerðum vegna tjóns á innviðum í óveðrinu lokið
• Sérstakri styrkingu stoðveitu fjarskiptakerfisins lokið
• Flýtiaðgerðum í raforkudreifikerfi lokið
• Sérstökum fjárfestingaaðgerðum lokið
• Aðgerðir til uppbyggingar raforkuflutnings og dreifikerfis á 

áætlun
• Hvatt er til að lokið verði upplýsingaöflun, mati á stöðu og 

uppbyggingu varaafls innviða (72 aðgerðir) – sérstakt eyðublað 
frá Orkustofnun fylgir gögnum

• Aðgerðir átaksins sem ólokið er eru færðar í áætlanir ráðuneyta


