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Tilefni endurskoðunar
Flóðin á Flateyri þann 14. janúar sýna að snjóflóðahætta þar er 
vanmetin í núgildandi hættumati og að virkni varnargarðanna þar er 
ekki jafn góð og gert hefur verið ráð fyrir.

Viðfangsefni

• Greining mælinga á flóðunum í janúar 2020, túlkun í samvinnu við innlenda 
og erlenda sérfræðinga,

• Tíðni snjóflóða – endurmat í ljósi reynslu síðustu u.þ.b. 20 ára,

• Hætta af völdum yfirflæðis.

Ljóst er að niðurstaðan verður í öllum tilvikum stækkun hættusvæða. 
Unnið er að endurskoðun hættumats fyrir Flateyri, Bíldudal 
(Búðargil), Ísafjörð (Seljalandshlíð), Siglufjörð (Strengsgil), Ólafsfjörð 
(við Hornbrekku) og Neskaupstað (Miðstrandarskarð).

Snjóflóðin á Flateyri 14. janúar 2020



Skollahvilftargarður, ljósmynd: Óliver Hilmarssson



Skollahvilftargarður, ljósmynd: Óliver Hilmarssson



Kohler o.fl. (2015), JGR

Þurr snjóflóð skiptast í þrjá meginhluta



Yfirborð 
snjóflóðanna 
þann 17. og 
18. janúar og 
eðlisþyngd í 
efri hluta 
flóðsnævarins

Svarmi / Sidney 
Gunnarsson, 

Tryggvi Stefánsson



Snjódýpt á 
Flateyri eftir 
flóðin, mæld 
þann 17. og 
18. janúar

Svarmi / Sidney 
Gunnarsson, Tryggvi 

Stefánsson
TopScan, VÍ

Rúmmál flóðanna

Skollahvilft
315 þús. m3

Innra-Bæjargil
240 þús. m3



Stóri- og Litli-Boli, Siglufirði
18/15 m leiðigarðar, reistir 1998–1999

• Annað stóra varnarvirkjaverkefnið hér á 
landi eftir 1995.

• Sex / fimm snjóflóð hafa lent á 
görðunum síðan 1998.

• Ekki eru áreiðanlegar upplýsingar um
það hversu langt upp á garðana flóðin
flæddu.

• Lengstu flóðin náðu niður fyrir Stóra-
Bola.



Strengsgiljasvæðið Siglufirði

• Sum flóðanna sem fallið hafa á síðustu

tveimur áratugum hefðu væntanlega

fallið niður undir efstu hús eða á húsin.

• Snjóflóðasaga síðan garðarnir voru

reistir er í samræmi við forsendur

hættumatsins og staðfestir að hætta

undir Strengsgiljum var mjög mikil áður

en garðarnir voru reistir.

Vatnaskil á jökli.
Helgi Björnsson og 

Finnur Pálsson (2008)

18/15 m leiðigarðar, reistir 1998–1999



Siglufjörður, norðan Strengsgilja
Allt að 15 m þvergarðar, reistir 2003–2008

• Fimm þvergarðar og einn leiðigarðar mjög

nærri byggðinni.

• Lítið pláss.

• Fleiri en fimm flóð hafa lent á görðunum.

• Eitt flóðanna náði upp undir garðtopp.

• Stoðvirki á meginupptakasvæðunum eru

lykilatriði í hönnun varnarvirkjanna.



Siglufjörður, norðan Strengsgilja

• Snjóflóðahætta er mikil án varnarvirkja.

• Mælingar á snjódýpt í hlíðinni og

snjóflóðasaga síðustu 20 ára er í stórum

dráttum í samræmi við forsendur hættumats.

Allt að 15 m þvergarðar, reistir 2003–2008



SAMOS 
líkan-
reikningar á 
flóðunum 
2020

Hættumat fyrir Siglufjörð frá 2001/2002
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á flóðunum 
2020
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2020



Allstór snjóflóð



Enn stærri snjóflóð



Mjög stór snjóflóð



Mjög stór snjóflóð



•Við teljum leiðigarðana munu beina þétta kjarna talsvert stærri snjóflóða en 
fallið hafa til þessa á garðana að mestu frá byggðinni eins og fyrir snjóflóðin á 
Flateyri í janúar 2020

•Eðlisþyngd yfirflæðisins er talin vera 20–100 kg/m3, en kjarnans 300 kg/m3

•… og þykktin 1–10 m, e.t.v. 10 m fyrir flóðin á Flateyri í janúar 2020

•Hætta af völdum þessa hluta flóðsins er talin mun minni en af völdum þétta 
kjarnans

•Yfirflæðið bremsast hraðar en þétti kjarninn þegar það hefur skilist frá honum, 
bil milli hættulína er því minna en ella

•Við þekkjum ekki hvort kraftmikið yfirflæði af þessum toga fylgir öllum eða 
flestum stórum flóðum

•Ekki varð yfirflæði fyrir snjóflóðin í febrúar 1999 og febrúar 2000 á Skolla-
hvilftar- og Innra-Bæjargilsgarðana né í flóðum á Strengsgilsgarðinn til þessa

•Óvarlegt er annað en að gera ráð fyrir sambærilegu yfirflæði fyrir mjög stór 
flóð á Strengsgilsgarðinn, því öflugra sem flóðin eru stærriSnjóflóðin á Flateyri 14. janúar 2020

Endurskoðað hættumat



Styrkt hús, Sviss
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Rýmingarkort Flateyri

• Rýmingarkort fyrir Flateyri hefur verið 
endurskoðað með hliðsjón af þessu 
nýja hættumati

• Svæði I nær til húsanna næst 
görðunum þar sem hætta á yfirflæði 
er mest.

• Svæði II yrði rýmt í alvarlegum 
snjóflóðahrinum þegar aðstæður eru 
metnar sambærilegar við 2020 og 
1995 

• Svæði III er hugsað fyrir algerar 
aftakastæður

• Kortið hefur verið kynnt lögreglu og 
almannavörnum sem vinna að nánari 
útfærslu rýmingaráætlunar
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Rýmingarkort

• Rýmingarkort fyrir 
Siglufjörð hefur verið 
endurskoðað með hliðsjón 
af þessum nýju aðstæðum

• Ekki er gert ráð fyrir 
rýmingu á stigi I

• Svæði II yrði rýmt í 
alvarlegum snjóflóða-
hrinum eins og nú

• Svæði III er hugsað fyrir 
algerar aftakastæður

• Kortið hefur verið kynnt 
lögreglu og almanna-
vörnum sem vinna að 
nánari útfærslu og kynn-
ingu rýmingaráætlunar
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