
BIRNA LÁRUSDÓTTIR ,  FORMAÐUR SAMGÖNGURÁÐS 



Stiklað á stórum tölum 
 Gera má ráð fyrir að 350-400 milljörðum verði varið 

til samgöngumála á tólf ára tímabilinu 2015-2026 

 Íbúaþróun og ferðamannafjöldi 

 Mannfjöldi 1. janúar 2015  328.751 

 Mannfjöldaspá 1. janúar 2026   372.500 (miðspá) 

 Fjöldi erlendra ferðamanna 2014      1.100.000 

 Spár um fjölgun ferðamanna vandasamar en línuritin 
tala sínu máli 

 Öll áætlanagerð þarf að taka mið af þessum aukna fjölda 
í samgöngukerfinu. Veruleg áskorun fyrir stjórnvöld 

 



Ferðamálastofa: 



Lög um samgönguáætlun 
 Markmið laga nr 33/2008 er að samræma áætlanagerð 

við framkvæmdir og rekstur í samgöngumálum 
 Fjármunir ríkissjóðs nýtist sem best og forgangsröðun byggi á 

mati á þörf fyrir samgönguframkvæmdir í landinu í heild og í 
einstökum landshlutum 

 Taka ber mið af eftirfarandi áherslum:  
 samræma forgangsröðun og stefnumótun 

 hagkvæmari notkun fjármagns og mannafla 

 samræma skipulag samgöngugreina/samstarf ríkisstofnana og 
fyrirtækja á vegum ríkisins 

 Gerð samgönguáætlunar er í höndum samgönguráðs 

Innanríkisráðuneytið 



Skipan samgönguráðs 
 Innanríkisráðherra skipar samgönguráð 
 Þar sitja forstöðumenn  samgöngustofnana  ásamt fulltrúa 

ráðherra sem jafnframt er formaður 
 Birna Lárusdóttir, fulltrúi ráðherra og formaður 
 Hreinn Haraldsson, vegamálastjóri 
 Hermann Guðjónsson/Þórólfur Árnason, forstjóri Samgöngustofu 
 Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia ohf – um málefni flugsins 

 Samstarfsfólk samgönguráðs í innanríkisráðuneyti er:  
 Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri 
 Ásta Þorleifsdóttir, jarðverkfræðingur 
 Friðfinnur Skaftason, verkfræðingur 

 Auk starfsfólks samgöngustofnana, ýmissa ráðgjafa og fulltrúa 
sveitarfélaga, atvinnulífs, fræðasamfélagsins og fleiri 
 

 
 Innanríkisráðuneytið 



Stofnanir samgöngumála 
 Miklar breytingar á stjórnskipun 1. júlí 2013 með lögum 

 Tilgangur að skilja að stjórnsýslu/eftirlit og framkvæmdir 

 Tvær samgöngustofnanir í stað fjögurra: 

 Vegagerðin 

 Vegaframkvæmdir, framkvæmdir við hafnir og sjóvarnir 

 Samgöngustofa 

 Stjórnsýsla, eftirlit og leyfisveitingar  

 Og eitt opinbert hlutafélag: 

 Isavia ohf 

 Rekstur og framkvæmdir á flugvöllum og flugleiðsaga 

 

 
Innanríkisráðuneytið 



Áætlanagerð til 4 ára og 12 ára 
 12 ára samgönguáætlun er stefnumótandi 

 Endurskoðast á fjögurra ára fresti 

 Gildandi  12 ára samgönguáætlun nær til áranna 2011-2022 

 4. ára samgönguáætlun (verkefnaáætlun) lýsir verkefnum 
og fjárveitingum fjögur ár í senn 
 Endurskoðast á 2ja ára fresti 

 Engin fjögurra ára áætlun í gildi 

 Endurskoðuð áætlun 2013-2016  
 Lögð fram á Alþingi í janúar 2013  en ekki afgreidd 

 Endurskoðuð áætlun lögð fram á Alþingi í mars 2014 en ekki afgreidd 

 Samgönguáætlun 2015-2018 er nú unnin samhliða 
samgönguáætlun 2015-2026 

 

Innanríkisráðuneytið 



Samráð um stefnu og 
verkefni 

Í meðförum þingsins 

Almennir kynningarfundir 
/samráðsvettvangur 

Fundir með Samgöngunefnd 
Hagsmunaaðilar - tillögur 

Kynning /auglýsing 
Matslýsingar  

Gerð  matslýsingar 

Kynningarfundir -
Athugasemdir 

Samþykkt  matslýsing 

Mat á 
umhverfisáhrifum 

Unnið MáU 
 á grundvelli tillögu 

Samþykkt  MáU 

Kynning –Athugasemdir - úrvinnsla 

Mótun tillögu 
Verkefni og fjárþörf 

Kynning tillögu 

Tillaga samgönguráðs 

Samgönguáætlun 

Áherslur Samgönguráðs 

Þingsályktun 

Tillaga ráðherra 

Áherslur Ráðherra 
Stöðugreining 
m.v. 2011-2022 

Samgönguþing- Úrvinnsla 
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Innanríkisráðuneytið 



Forsendur stefnu og forgangsröðunar 
 Lög um samgönguáætlun  

 Stefna innanríkisráðherra og ríkisstjórnar 

 Félagshagfræðilegar greiningar  við forgangsröðun 
stærri verkefna 

 Samþætting við aðrar áætlanir 

 Virkt samráðsferli á öllum stigum 

 Landshlutasamtök sveitarfélaga 

 Atvinnulíf  

 Almenningur og frjáls félagasamtök 

Innanríkisráðuneytið 



Áherslur ráðherra 2015-2026 
  

 Samgöngukerfið þjóni íbúum landsins og atvinnulífi með skilvirkum 
hætti 

 Samþætting samgangna á landi, í lofti og á sjó 

 Bæta öryggi í samgöngum ekki síst í ljósi vaxandi ferðamannastraums til 
landsins og vinna öryggisáætlun fyrir allar samgöngugreinar 

 Innanlandsflug þjónar afar mikilvægum almanna- og öryggishagsmunum 

 Auka hlut vistvænna orkugjafa í samgöngum 

 Einkaaðilar komi að uppbyggingu og rekstri innviða í landinu - eftir 
atvikum í samstarfi við hið opinbera 

 Meta samgöngukerfið með tilliti til þróunar ferðaþjónustu 

 Nýta upplýsingatækni til að greiða fyrir samgöngum 

 Viðhald mannvirkja og fjárfestinga í samgöngukerfinu 

Innanríkisráðuneytið 



Samgönguáætlun 2015-2026 
 Byggir á 2011-2022 - unnin í tíð síðustu ríkisstjórnar 

 Áherslur nýs ráðherra  og nýrrar ríkisstjórnar  

 Ýmsir starfshópar á vegum samgönguráðs og ráðherra 
vinna að útfærslum í einstökum málaflokkum 

 Samráðsferlið: 
 Fundur með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis 

 Fundað með  
 Landshlutasamtökum  sveitarfélaga 

 Samtökum atvinnulífsins 

 Ýmsum félagasamtökum  

 Samráðsvettvangur; faghópar og fræðasamfélag 

 Samgönguþing 19. febrúar 2015 

 
Innanríkisráðuneytið 



Samþætting við aðrar áætlanir 
 Landsskipulagsstefna 2015-2026 

 Sameiginlegir samráðs- og kynningarfundir 

 Fjarskiptaáætlun 
 Samstarf samgönguráðs og Fjarskiptasjóðs 

 Afmarka sameiginlega þætti og finna bestu lausnir 

Kerfisáætlun Landsnets  
Almannavarna- og öryggisáætlun 
Löggæsluáætlun 
 Byggðaáætlun 
 Aðrar áætlanir 

 Rammaáætlun um nýtingu náttúruauðlinda 
 Náttúruverndaráætlun 
 Ferðamálaáætlun 
 Fleiri áætlanir sem varða Ísland til framtíðar 
 Innanríkisráðuneytið 



Stefnu- og áætlanagerð Tímaáætlun 
 

Samgönguáætlun 2015 - 2026   2013 2014 2015 

    okt nóv des jan feb mar apríl maí júní júlí ág sept okt nóv des jan feb mar 

Samgönguráð         

   *Vinnsla tillögu                                 

   *Vinnuhópar               

   *Drög að stefnumótun                         

   *Samgönguþing 3. október              

   *Forgangsröðun fjármuna og stærri verkefna                 

   *Tillaga samgönguráðs             

        

Umhverfismat         

   *Gerð matslýsingar           

    * Kynning, úrvinnsla - samþykkt               

   *Drög umhverfismatsskýrslu                

   *Auglýsing úrvinnsla aths. ofl.           

   *Umhverfismatsskýrsla         

        

Ráðherra         

   *Stefnumörkun/               

   *Fjárhagsrammi                 

   *Vinnsla tillögu             

   *Framlagning           

        

Alþingi             

    2014   

Samráðsáætlun   okt nóv des jan feb mar apríl maí júní júlí ág sept okt nóv des jan feb mar 

          

Samgönguráð         

   * Bréf til landshlutasamtaka           

    *Fundir með landshlutasamtökum             

    *Matslýsing í kynningu           

   *Samráðs og hugarflugsfundir með almenningi (landsskipulagsstefna)             

   *Samstarfsvettvangur-Faghópar/fræðasamfélag             

   *Samgönguþing             

    *Mat á umhverfisáhrifum kynning               

   *Samþætting áætlana- innra samráð           

   *Sóknaráætlanir landshluta - tillögur frá landshlutasamtökum           

   *Vistvænar, sjálfbærar samgöngur           

Ráðherra           Innanríkisráðuneytið 



TAKK FYRIR 


