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Snjóflóðavarnir og rýming 
 

Í sambandi við rýminguna sem var um daginn hvað hefur breyst síðan garðurinn var gerður? 
Ef ekki er hægt að treysta þessum garði lengur þá vitum við ekki hvernig framtíðin verður í 
þessu hverfi, því ekki er hægt að hækka garðinn svo flóð fari ekki yfir hann? 
Má maður búast við því að þurfa oft að rýma yfir veturinn 
Ef svo er samkvæmt nýjum útreikningum þá er þetta svæði undir garðinum ekki lengur öruggt 
og þar af leiðandi finnst okkur að þeir sem hönnuðu og létu gera garðinn ( sem er 
Ofanflóðasjóður er það ekki rétt hjá okkur) myndu kaupa upp húseignir á þessu svæði sem er 
ekki lengur öruggt? 
Samkvæmt hættumati fyrir Siglufjörð sem var staðfest af umhverfisráðherra 22. mars 2002 er 
sagt að talið sé að leiðigarðar fyrir neðan Jörundarskál og Strengsgil veiti fullnægjandi vörn gegn 
sjóflóðum.  
Hefur þetta hættumat verið endurskoðað og/eða verið gerðar frekari rannsóknir á gagnsemi 
þessara leiðigarða sem gefa tilefni til að efast nú um að þessir garðar séu fullnægjandi fyrir 
byggð neðan þeirra? 
Ef það er raunin, hver er þá skýringin á því að íbúar hafa ekki verið upplýstir um þá hættu sem 
nú er talin vera? 
Rýmingin í jan. sl. var gerð þegar nýbyrjað er að snjóa og lítill snjór í Strengsgili og fjallinu hér 
fyrir ofan bæinn. Við íbúarnir viljum því vita við hverju við megum búast í framtíðinni ef við 
fáum á okkur alvöru vetrarveður? 
Það vekur undrun að núna eru rýmd fleiri hús en gert var áður en garðarnir voru reistir, er talin 
vera aukin hætta af þeirra völdum? 
Hvað hefur breyst og hvað ætlið þið að gera til að tryggja öryggi hverfisins framvegis? 
Ef ekkert verður gert er ofanflóðasjóður tilbúinn til að kaupa þessi hús, skilst að það sé í lögum 
ef ekki verður tryggt svæðið ber sjóðnum að kaupa eignina? 
 
Áætlun útrýmingar ca. des 2001 segir að þetta hverfi sé á svæði C 3 stig útrýming en hefur 
aldrei verið rýmd þar til nú, en snjóalög hafa oft verið meiri á þessum árum frá 2001-2021, 
hefur þessi áætlun aldrei verið yfirfarin og þá hvers vegna ekki? 
Því voru ekki bara öll húsin tekin og rýmd ef þetta svæði telst núna svo hættulegt undir vissum 
kringumstæðum , hvernig getið þið fundið út hvar línan er þar sem flóð myndi fara ef svo færi? 
Verður sett upp almennileg tæki til snjómælinga í þessi gil eins og Jörundarskál og Strengsgil? 
Og gerum okkur grein fyrir að flóðið á Flateyri hefur áhrif á þessar ákvarðanir sem teknar voru 
en telst ekki fullnægjandi svar? 
Eftir að Stóri Boli var vígður 1999 var fólkinu í Norðurtúni sagt að það byggi í öruggustu 
húsunum á Siglufirði. Síðan þá hefur aldrei verið rýmt. Hvað kemur til að nú er gripið til 
rýmingar? 
Mikið af snjóflóðum féllu á nýliðnu tímabili á norðurlandi og vestfjörðum. Í hlíðinni hér fyrir 
ofan okkur hinsvegar hefur þessi litli snjór sem var kominn ekki haggast. Má ekki ætla að matið 
fyrir rýmingu hafi verið rangt? 
Nú hafa nokkur flóð stór og smá fallið á Stóra Bola og aldrei neitt farið yfir hann eftir því sem ég 
kemst næst. Hvers vegna var hald manna nú að hann myndi ekki halda 
Ef Stóri Boli er ekki lengur "talinn öruggur", hvenær munu þá lagfæringar fara fram og hvenær 
verður þeim lokið? 
Miðað við snjóinn sem kominn var fyrir rýmingu. Mega þá íbúar Siglufjarðar búa sig undir 
allsherjar rýmingu þegar snjóar hér í NV átt og öll hlíðin fyllist af snjó? 
Liggur fyrir hvenær endurskoðun hættusvæðis verði lokið? 
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Hér áður var manni sagt að uppstreymi sunnan garðanna sé það mikið að þeir safni ekki snjó og 
því ætti hættan ekki að vera fyrir hendi er það rangt? 
Og ein ábending að lokum varðandi samband við þá sem voru reknir út, en þetta var komið á 
götubylgjuna áður en þeim var tilkynnt sem áttu hlut að máli sem er ekki gott, nógu stressandi 
samt? 
Eftirlit á svæðinu var ábótavant, sást til fólks á gangi neðan Stóra Bola þessa daga sem hætta 
var? 
Hvernig er með snjóflóðaeftirlitsmenn Fjallabyggðar er ekki tekið mark á þeim, varðandi 
upplýsingar sem þeir veita varðandi snjóalög? 
Á vef Veðurstofunnar eru leiðbeiningar um veðurviðvaranir.  Þar er talað um áhrif á samgöngur 
og samfélagsleg áhrif.  Nú voru engar viðvaranir gefnar út fyrir þetta veður sem olli þessari 
snjóflóðahrinu.  En viðvaranir komu meðan veðrið gekk yfir.  Hvað eða hver ræður því að 
viðvaranir eru gefnar út? 

 

Samgöngur 
 

Eru skáparnir á Ólafsfjarðarvegi tæmdir reglulega yfir veturinn? 
Hver er besta framtíðarlausn hvað varðar ný jarðgöng á svæðinu að mati vegagerðarinnar? 
Hver er kostnaður við siglufjarðar veg á ári í viðhald og halda honum góðum 
Er fylgst með hreyfingu landslags og vegarins í jarðsiginu á Almenningum með sjálfvirkum 
mælum? Ef svo er hver er niðurstaðan? 
Ef svo er ekki - hvers vegna er það ekki gert, og telur fulltrúi Vegagerðarinnar og Almannavarna 
það ekki nauðsynlegt öryggisins vegna? 
Í sambandi við Múlaveginn er ekki hægt að reisa einhvers konar vegskýli á snjóflóðasvæðinu 
þannig að flóð fari yfir veginn og það verði þannig þangað til göng milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur 
verða að veruleika svona hafa Norðmenn og aðrir sem búa við slík vandamál leyst málin. 
Að lokum vegna samgangna. Er það ekki rétt að vegurinn um Almenninga (skriðurnar) eru í 
stöðugu viðhaldi vegna jarðsigs fyrir utan snjóruðninginn sem mikið fer fyrir bara til að halda 
honum opnum? Er ekki orðið löngu tímabært að fara í gangnagerð og þar með slá tvær flugur í 
einu höggi, losna við skriðurnar og minnka snjóruðning verulega og já, losa almenning og 
fyrirtæki við stórhættulegan vegarkafla? 

 


