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 Í kjölfar óveðursins í desember 2019 var

stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til vinnslu á

tillögum til úrbóta á innviðum

 Í lok febrúar 2020 voru gefnar út lýsingar á

aðgerðum

 Í lok árs 2020 var framvinda og staða aðgerða

könnuð í fyrsta sinn

Uppbygging innviða
Staða aðgerða í lok árs 2021

 Í lok árs 2021 var framvinda og staða aðgerða

könnuð í annað sinn og eru hér birtar

niðurstöður

 Aðgerðir voru færðar á ný ráðuneyti

 Þriðja og síðasta könnun á framvindu og stöðu

aðgerða er áætluð um áramót 2022/2023



Aðgerðir
• Alls 554 aðgerðir

− Sérstök uppbygging 287 aðgerðir

− Opinberar áætlanir 267 aðgerðir

• Aðgerðir eru:

− Bein afleiðing óveðursins – rauðar

− Flýting vegna óveðursins – gular

− Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular

• Aðgerðir eru

− Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020

− Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar

• Sérstakt fjárfestingaátak vegna uppbyggingar

• COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu aðgerða



Skammtímaaðgerðir

− Rúmlega 60% lokið

− Varaafls aðgerðum í fjarskiptakerfum að fullu lokið til
styrkingar á stoðveitu á rúmlega 141 fjarskiptastöðum

− Aðgerðum til styrkingar færanlegs varaafls
raforkukerfisins að ljúka; 10 varaaflsvélar alls 120 MW

− Flýtiaðgerðum endurnýjunar RARIK í dreifikerfinu auk
verkefna á áætlun, lokið og um 70% af dreifikerfinu
komið í jörð

− Flýting viðgerða og yfirbyggingu tengivirkja
flutningskerfisins, m.a. í Hrútatungu

− Rúmlega 35% aðgerða töfðust vegna heimsfaraldurs,
en eru komnar af stað, þar af upplýsingaöflun og mat
á stöðu varaafls 72 aðgerðir

Framgangur
Langtímaaðgerðir

− 95% aðgerða hafnar

− 30% vel á veg komnar eða lokið

− Fáeinar aðgerðir í bið vegna fyrirhugaðra breytinga á
lögum um félagsþjónustu

− 72 aðgerðum vegna upplýsingaöflunar og mats á
stöðu varaafls lýkur á árinu 2022



Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni

Sýnd er staða aðgerða eftir nýrri skipan ráðuneyta

Súlurit lýsa aðgerðum sem:

− Hefjast og lýkur 2020 (skammtímaaðgerðir)

− Hefjast 2020 eða síðar og lýkur 2021 eða síðar
(langtímaaðgerðir)

Auk þess:

− Aðgerðir fyrir orkukerfi og fjarskipti

Mat á framvindu er skilgreint sem:

Ekki hafin eða í bið

Í undirbúningi og á fyrri stigum vinnslu < 50%

Á seinni stigum vinnslu > 50%

Lokið



Framvinda – ráðuneyti – ný skipan 02-2022

Aðgerðatöflur ráðuneyta:
Kaflar 3-14 í fylgiskjali
kynningarefnis

Skammtímaaðgerðir
Hefjast og lýkur 2020-2020



Framvinda – ráðuneyti – ný skipan 02-2022

Langtímaaðgerðir
Hefjast 2020 eða síðar og
lýkur 2021 eða síðar

Aðgerðatöflur ráðuneyta:
Kaflar 3-14 í fylgiskjali
kynningarefnis

Þar af 72 varaaflsaðgerðir; innviða og landshluta

Bíða lagabreytinga



Skammtímaaðgerðum verði lokið á árinu 2022

− Upplýsingaöflun og yfirsýn yfir varaafl allra innviða

− Uppbygging og samhæfing viðbragða í vá

− Almannavarnaaðgerðir í farvegi í Stefnu stjórnvalda í
almannavarna- og öryggismálum 2021

Áherslur

Framgangur langtímaaðgerða

− Úrbótatillögur vegna varaafls innviða

− Uppbygging og samhæfing viðbragða í vá

− Viðbragðsáætlanir sveitarfélaga - aðgerðir tengdar endurskoðun á
lögum um félagsþjónustu

− Skilgreining innviða í farvegi í Stefnu stjórnvalda í almannavarna- og
öryggismálum 2021

− Hlutverk stofnana í vá

− Landhelgisgæsla; aðgangur að eldsneyti og varaafl frá varðskipinu Þór


