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Staða aðgerða
2020/2021

•

Í desember 2019 í kjölfar óveðursins sem gekk yfir landið var
stofnaður átakshópur sex ráðuneyta til vinnslu á tillögum til úrbóta
á innviðum

•

Í lok febrúar 2020 voru gefnar út aðgerðalýsingar með niðurstöðum
hópsins

•

Í lok árs 2020 var framvinda og staða aðgerðanna könnuð

•

Aðgerðum á útgefnum framkvæmdaáætlunum var almennt ekki
fylgt eftir (samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun, o.fl.)

•

Næsta uppfærsla er áætluð um áramót 2021/2022

•

Hér á eftir fer yfirlit yfir stöðu aðgerða um áramót með uppfærslu
þar sem tök voru á

Aðgerðir á Norðurlandi vestra
•

Alls 54 aðgerðir
‒ Sérstök uppbygging 25 aðgerðir
‒ Opinberar áætlanir 29 aðgerðir

•

Aðgerðir eru:
‒
‒
‒
‒

•

Bein afleiðing óveðursins – rauðar – (20)
Flýting vegna óveðursins – gular – (4)
Uppbygging óháð óveðrinu – appelsínugular – (1)
Aðgerðir á áætlunum óháð óveðrinu – hvítar – (29)

Aðgerðir vegna óveðursins eru:
‒ Skammtímaaðgerðir - lokið árið 2020 (7)
‒ Langtímaaðgerðir - lokið árið 2021 eða síðar (18) þar af
2 áætlað lokið 2022-2024

•

Sérstakt fjárfestingaátak vegna uppbyggingar

•

COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á framvindu
aðgerða

©www.ssnv.is

Framvinda - landshlutar
Skammtímaaðgerðir
Hefjast og lýkur 2020

Fjarskipti, net og upplýsingakerfi
Orkukerfi

<50%

Samgöngukerfi

Lokið

Löggæsla, viðbúnaður og…
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Framvinda – Norðurland vestra
Fjarskipti
• Samkomulag fjarskiptafélaga og Neyðarlínu
• Stoðveita 25 fjarskiptastaða og 4 sendistaða RÚV
Orkukerfi
• Jarðstrengjavæðing dreifikerfis;
• Glaumbæjarlína/Hegraneslína
• Vesturhópslína
• Einnig aðrar aðgerðir sem voru á áætlun
• Vatnsneslína, Sauðárkrókur-Brennigerði,
Sauðárkrókur-Veðramót
Samgöngur
• Viðgerð á hafnarmannvirkjum Skarðseyri á Sauðárkróki og
Skaga – nú lokið
Löggæsla
• Varaafl

Fjarskipti, net og upplýsingakerfi

Orkukerfi
<50%
Lokið

Samgöngukerfi

Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta
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Framvinda - landshlutar
Langtímaaðgerðir
Hefjast 2020 eða síðar og
lýkur 2021 eða síðar

Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta
Heilbrigðisþjónusta
Orkukerfi

Sameinuð

Samgöngukerfi

Ekki hafin eða í bið

Fjarskipti, net og upplýsingakerfi

<50%

Fjármálakerfi

50-99%

Æðsta stjórn ríkisins

Matvæla-, fæðu-, neysluvatns- og fráveitukerfi
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Framvinda – Norðurland vestra
Löggæsla
• Almannavarnir í héraði og aðstaða yfirferð og úrbætur –
nú hafnar
• Samhæfing viðbragða sv.félaga í vá – félagsþjónusta,
áfallahjálp - óbreytt
Heilbrigðisþjónusta
• Samhæfing viðbragða sv.félaga í vá – lyf fært inn í
Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta
viðbragðsáætlanir heilbrigðisstofnana
Heilbrigðisþjónusta
• Viðbragðsgeta heilbrigðisstofnana
Orkukerfi
Orkukerfi
Samgöngukerfi
• Yfirbyggt tengivirki Hrútatungu
Fjarskipti, net og upplýsingakerfi
• Jarðstrengjavæðing
Fjármálakerfi
Fjarskipti
Æðsta stjórn ríkisins
• Yfirferð tillagna sveitarfélaga - Grænbók
Matvæla-, fæðu-, neysluvatns- og fráveitukerfi
Samgöngur
• Flugvallarframkvæmdir Sauðárkróki 80% og Blönduósi
100% (áætluð lok 2023)
Heilbrigðis-og félagsþjónusta, samgöngur, orkukerfi, fjármál,
æðsta stjórn, matvæli, menntastofnanir, viðbragðsaðilar
• Upplýsingaöflun, mat og úrbætur á varaafli

Langtímaaðgerðir
Hefjast 2020 eða síðar og
lýkur 2021 eða síðar

Sameinuð
Ekki hafin eða í bið
<50%
50-99%
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Framvinda – Norðurland vestra
Allar aðgerðir óháð
úrvinnslutíma
Samgöngukerfi

Orkukerfi

Fjarskipti, net og upplýsingakerfi

Sameinuð
Löggæsla, viðbúnaður og neyðarþjónusta

Ekki fylgt eftir að svo stöddu
Ekki hafin eða í bið
<50%

Heilbrigðisþjónusta

50-99%
Lokið

Matvæla-, fæðu-, neysluvatns- og fráveitukerfi

Æðsta stjórn ríkisins

Fjármálakerfi
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Framvinda – Norðurland vestra
Samgönguaðgerðir á samgönguáætlun

Þverárfjallsvegur
•
•
•
•
•

Álit vegna MÁU liggur fyrir
Aðalskipulag sveitarfélags hefur verið staðfest
Samningar við landeigendur á lokametrum
Fornleifarannsóknir í gangi í maí-júní 2021
Stefnt á útboð í maí 2021.

Hafnarframkvæmdir á ýmsum stöðum
Skagafjörður: Sauðárkrókur Efrigarður, Hofsós
Norðurgarður
• Hefur verið boðið út og hefst þegar niðurstaða
fæst í athugasemd smábátaeigenda
Skagaströnd: Dýpkun smábátahafnar, grjótgarður,
Ásgarður-stálþil
• Biðstaða vegna þungatakmarkana, lýkur
snemmsumars

Sauðárkrókur viðhaldsdýpkun
• Dýpkað eftir lengingu Norðurgarðs, lenging á áætlun 2021
Blönduós, sjóvarnir vestan sláturhúss að hreinsistöð yfir á lóð
Hafnarbrautar 1
• Áætlun haust 2021/vor2022
Skagaströnd: Réttarholt að Sjóvangi
• Haust 2022
Skagabyggð við Krók og norðanvert Kálfshamrsnes
• Boðið út haust 2021. Möguleg breyting á verkefni
Skagafjörður: Hofsós við Suðurbraut
• Verið að leita að námu svo unnt sé að hefja verkefnið
Húnaþing vestra: Borgir í Hrútafirði
Á áætlun haust 2021, bætt við sjóvörnum við Reykjaskóla í
Hrútafirði

Framvinda – Norðurland vestra
Uppbygging á fjarskiptakerfum
•

Fráveituframkvæmdir
•

Ekki yfirsýn yfir aðgerðir fjarskiptafélaganna

Ísland ljóstengt
•

•

Lokaúthlutun hefur farið fram og komið til móts
við allar styrkbeiðnir

Auglýst eftir umsóknum frá sv.félögum um styrki
í upphafi árs 2021
Styrkir veittir fyrir lok apríl 2021

Aðgerðir á áætlun Landsnets

Aðgerð lokið
•

Viðgerð tengivirkis Hrútatungu

Aðgerðir á áætlun 76-99%
•
•
•

Sauðaárkrókslína 2 Varmahlíð Sauðárkrókur
Tengivirki Sauðárkróki vegna tengingar SA2
Tengivirki Varmahlíð endurnýjun vegna SA2

Aðgerðir á langtíma áætlun
•
•
•

Hrútafjörður – Blanda, ný 220kV loftlína
Blöndulína 3 - Blanda Akureyri 220kV loftlína
Yfirbyggt tengivirki Varmahlíð

Framvinda – Norðurland vestra
Aðgerðir á áætlun RARIK

Dreifikerfi í jörð um áramót 2020/2021
• Skagafjörður 70%
• Húnavatnssýslur 59%
Alls 5 aðgerðum lokið á árinu 2020 (2 aðgerðir)
Ástæða munar er aldur dreifikerfis, rafvæðing
seinna á ferðinni í Húnavatnssýslum en
Skagafirði, eldri hlutum skipt út fyrst

Áætlun 2021
•
•

Skagafjörður 18 km og 5 km af
Siglufjarðarlínu frá Skeiðsfossi 33kV
Húnavatnssýslur, engin viðbót í ár

Verkefni 2020
Vatnsnes vestan - Hvammstangi - Sauðá háspenna
Vatnsnes austan - Hörgshóll-Þorfinnsstaðir háspenna
Glaumbæjarlína (Sauðárkrókur - Brennigerði).
Gröftur án samsíðatengingu
Skagalína (Sauðárkrókur - Veðramót) Innanbæjar
á Sauðárkrók
Álma að Húsabakka Skagafirði, strenglögn
v/óveðurs des 2019
Alls

km.
16
22
2,8
5,4
4,4
50,6

Landið allt
•
•

8.500 km
dreifikerfi
Þar af 66% komið
í jörð

Stefna RARIK
•

•
•

Þrífösun stærri
viðskiptavina í
dreifbýli >70.000
kWh
Öll býli í ábúð
með 3 fasa
rafmagn 2030
Strengvæðingu að
mestu lokið 2035

Staða áætlunar í
febrúar 2020

Eftirfylgni og
ítarefni

Næsta eftirfylgni aðgerða fyrir áramót 2021/2022
Gögn er að finna á vefsíðunni
www.innvidir2020.is

Takk fyrir

Framsetning á niðurstöðum eftirfylgni
Aðgerðir vegna sérstakrar uppbyggingar eru flokkaðar eftir landshlutum
Súlurit lýsa aðgerðum sem:
‒ Hefjast og ljúka 2020 (skammtímaaðgerðir)
‒ Hefjast 2020 eða síðar og ljúka 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

