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Reykjavík, 13. febrúar2002

Samgöngunefnd Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um samgönguáætlun með breytingum 

á öðrum lögum, 384. og 385. mál 127. löggjafarþings

í bréfí dagsettu 29. janúar er óskað umsagnar Olíudreifíngar ehf. á frumvarpi til laga um 
samgönguáætlun og viðeigandi breytingar á öðrum lögum um samgöngumál.

Flutningakerfi Oliudreifíngar ehf byggist á tveimur meginstoðum; samgöngum á landi með 
bilum og á sjó með skipum og mun fjallað um þá þætti sem að þeim snúa í þessari umsögn. Er 
setningu laga sem þessara fagnað, enda hefur lengi verið vöntun á heildarstefnumörkun i 
samgöngumálum sem gæti nýst fyrirtækinu við skipulagningu dreifíkerfis fyrirtækisins.

í 1. og 2. grein frumvarpsins um samgönguáætlun er fjallað um markmið samgönguáætlunar. 
Er mótmælt þeim viðmiðum sem samgönguáætlun skal taka mið af eins og segir i 2. grein: að 
“fjármunir rikissjóðs nýtist sem best og skal forgangsröðun byggjast á mati á þörf fyrir 
samgönguframkvæmdir í landinu í heild og í einstökum landshlutum”.

Það hlýtur að vera meginmarkmið samgönguáætlunar að stefha að því að samgöngur í 
landinu, þá bæði vöru- og fólksflutningar, séu með sem hagkvæmustum og öruggustum hætti 
fyrir samfélagið í heild sinni, óháð því hve stóran hlut ríkið eitt og sér ber af þeim kostnaði 
sem til fellur. Er því lagt til að þessari málsgrein sé breitt þannig að hagsmunir heildarinnar sé 
settir í öndvegi

I 3. grein eru ákvæði um samgönguráð og gerð samgönguáætlunar. Ekki er gert ráð fyrir að 
atvinnulifíð eigi fulltrúa í samgönguráði, sem væri æskilegt til að tryggja að tekið sé fullt tillit 
til sjónarmiða notenda þjónustunnar og er lagt til að auk þeirra aðila sem frumvarpið kveður á 
um, tilnefni samtök atvinnulífsins 3 fulltrúa i samgönguráð, einn fyrir hvert svið.

Eins er kveðið á um að við gerð samgöngunáætlunar skuli haft “samráð við hagsmunaaðila 
eins og ástæða þykir til hverju sinni”. Miðað við að í samgönguráði er ekki gert ráð fyrir setu 
fulltrúa atvinnulífisins að óbreyttu, er hér um of veikt ákvæði að ræða og réttara að kveða á 
um að “samgönguráð skuli hafa fullt samráð við hagsmunaðaðila við gerð 
samgönguáætlunar”.

Fagnað er aðkomu fulltrúa atvinnulífsins að hafnaráði, enda löngu nauðsynlegt að fulltrúar 
notenda þjónustunnar hafí talsmenn í hafnaráði og eins að sjónarmið þeirra einkaaðila sem 
reka hafnir eigi fulltrúa i hafnaráði en nokkrar af stærstu vöruhöfnum landsins eru í einkaeign, 
t.d. hafnimar við olíustöðina i Hvalfírði og á Grundartanga.
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