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Hver var aðdragandinn?

• Stofnun Samgöngustofu 1. júlí 2013

• Sameining Umferðarstofu, Flugmálastjórnar 
stjórnsýsluhluta Siglingastofnunar og Vegagerðar

• Ný stofnun, nýr vinnustaður, ný hugsun, nýr vefur



Hverjar voru þarfirnar?

• Notendavænn – fjölbreyttar þarfir viðskiptavina

• Aðgengilegur – fyrir alla hópa

• Snjall vefur – spjaldtölvur og farsímar

• Snjöll og öflug leit

• Texti hnitmiðaður – sniðinn fyrir veflestur

• Skýr flokkun efnis



Hverjar voru áskoranirnar?

• Búa til einn vef úr þremur stórum vefjum

• Úr 2000 síðum í 600 (70% fækkun)

• Ná samstöðu starfsfólks í miðju sameiningarferli

• Horfa út fyrir ramma stofnunarinnar í átt til þarfa 
viðskiptavinanna – card sorting æfing



Hvernig var ferlið?

• Vinna hófst haustið 2013 

• Samstarf við Hugsmiðjuna og Fúnksjón vefráðgjöf

• Ítarleg þarfagreining 

• Flokkunaræfing (cardsorting) – ný stefna tekin

• Efnistiltekt – endurskrifun og samræming

• Viðmótshönnun

• Notendaprófanir



www.sigling.is



www.us.is



www.caa.is



www.samgongustofa.is





Flokkar



Leitin er snjöll



Skipulögð eyðublaðaleit



Hvernig tókst okkur til?

• Valinn Besti opinberi vefurinn af SVEF

• Tilnefndur sem Aðgengilegasti vefurinn

• Rökstuðningur SVEF:

Við gerð besta opinbera vefsins hefur heimavinnan verið vel unnin. Skýr 
markmið eru með síðunni og markhópanálgun, skipulag og uppbygging til 
fyrirmyndar. Einfaldleiki er í fyrirrúmi í efnistökum og framsetningu og 
leitarvirkni er afburðagóð. Leiðakerfi er skýrt og gott flæði er á síðunni, sem 
er mikil áskorun fyrir vefsíðu sem þarf að koma á framfæri umfangsmiklum 
upplýsingum og ólíkum málaflokkum eftir sameiningu þriggja stofnana. Það 
er því við hæfi að vitna í Hávamál; „Sá einn veit: er víða ratar: og hefir fjöld 
um farið” og veita vef Samgöngustofu verðlaun í flokknum Besti opinberi 
vefurinn.



Hvað lærðum við á leiðinni?

• Fá alla með 

• Gæta sveigjanleika – hugsa út fyrir stofnunina

• „Þetta var alltaf svona á gamla vefnum“

• Meiri vinna en maður heldur – margfalda með p

• Mikilvægi efnisvinnslu vs. útlit (vefvænt efni)

• Vefurinn er aldrei tilbúinn

• Vefurinn er verkfærið!



Hver er staða vefsins og framtíðarsýn?

• Um 25.000 notendur og 215.000 síðuflettingar á 
mánuði

• Aukning í notkun vefs í snjalltækjum 4% á fyrstu 6 
mánuðum vefsins

• Auka rafræna þjónustu (Mitt svæði) – minnkar álag á 
starfsfólki og hagræðing fyrir viðskiptavini

• Þróa vefinn í takt við þarfir samfélagsins



Takk fyrir!


