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Snjóflóðavarnir 

Spurning frá íbúum 

Hvað hefur breyst frá því garðarnir voru reistir sem kallar á rýmingar? 

Svar Veðurstofu 

Sjóflóðasaga síðan garðarnir voru reistir er í samræmi við forsendur núgildandi hættumats 
og staðfestir að hætta undir Strenggiljum var mjög mikil áður en garðarnir voru reistir.  
Hættumat fyrir Siglufjörð var endurskoðað 2002. 
Rýmingarkort fyrir Siglufjörð hefur verið endurskoðað.  
Þau hús sem voru rýmd í byrjun janúar eru á svæði II og voru talin geta verið í hættu ef 
sambærilegt flóð myndi falla og gerist á Flateyri 2020. Nýtt rýmingarkort hefur verið kynnt 
lögreglu og almannavarna sem vinna að nánari útfærslu og kynningu rýmingaráætlunar.  
Engar snjóflóðavarnir eru öruggar. Það hefur verið gert ráð fyrir rýmingu undir 
görðunum ef ástæða þykir til og talin er hætta á sambærilegu yfirflæði og gerðist á 
Flateyri. Búast má við að gripið verði til tíðari rýmingar en ekkert í líkingu við það sem 
gripið var til áður en garðarnir voru reistir.  
Mikilvægt er að halda stöðugt áfram að þróa aðferðir og byggja upp búnað til þess að 
bæta vöktun og læra jafnóðum. 
 

Spurning frá íbúum 

Er hægt að treysta snjóflóðavarnargörðunum í framtíðinni og hvað verður gert til að tryggja 
öryggi íbúa á svæðinu ? 
 

Svar Veðurstofu 

Verið er að vinna að endurskoðuðu hættumati. Kannað verður hvort hægt verði að koma að 
frekari vörnum eða styrkingum og bæta við snjódýptarmæli í Strengsgili. 
 

Spurning frá íbúum 

Hversu oft má búast við rýmingu yfir veturinn? 

Svar frá Veðurstofu 

Ekki er gert ráð fyrir að hætta sé á snjóflóðum oft á vetri. Alltaf er þörf á að taka ákvarðanir 
um rýmingu ef mælingar, aðstæður s.s. veður og vindur og útreikningar gefa til kynna að 
mjög stórt snjóflóð gæti fallið. Óvarlegt er annað en að gera ráð fyrir yfirfæði fyrir mjög stór 
flóð.  
Veðurstofa gefur út viðvaranir um snjóflóðahættu. Það er ekki hægt að segja til um 
nákvæmlega hvenær og hvar snjóflóð falla og hversu stór þau verða. Það er því óvissa sem 
fylgir matinu, en stefnan er að vera öryggismegin þegar kemur að hættu í byggð. 
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Snjóflóðavarnir frh. 

Spurning frá íbúum 

Rýmingin í janúar sl. var gerð þegar nýbyrjað er að snjóa og lítill snjór í Strengsgili og fjallinu 
hér fyrir ofan bæinn? 

Svar frá Veðurstofu 

Mörg viðvörunarflögg voru á lofti. Stór flóð höfðu fallið úr hlíðum sem bentu til djúpstæðs 
veikleika í snjónum sem talið er að hafi myndast í umhleypingum daga eða vikurnar á undan. 
Veðurspá gerði ráð fyrir að úrkoma gæti aukist. Veðurspá var ekki hægstæð næstu daga. 
Skref var tekið í öryggisátt í rýmingum undir varnargörnum eftir snjóflóðin á Flateyri í janúar 
2020. Það þarf ekki alltaf aftaka snjódýpt til að fá aftakaflóð. 
 

Spurning frá íbúum 

Hefur áætlun um rýmingar verið yfirfarin ? 

Svar frá Veðurstofu 

Rýmingarkort fyrir Siglufjörð hefur verið endurskoðað og hefur verið kynnt fyrir lögreglu og 
almannavörnum sem vinna að nánari útfærslu og kynningu rýmingaráætlunar. 
 

Spurning frá íbúum 

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? 
 

Svar Veðurstofu 

Stór flóð höfðu fallið úr hlíðum sem vísa í mismunandi áttir. Flóðin bentu til djúpstæðs 
veikleika í sjónum vegna þess að þau voru óvenjuleg og stór þrátt fyrir að snjósöfnun hafi 
ekki verið aftakamikil. Tekið var skref í öryggisátt í rýmingu undir varnargörðum og 
samkvæmt fyrstu niðurstöðu á endurskoðun virkni varnargarna undir Strengsgiljum getur 
gefið yfir þá ef stórt snjóflóð fellur.  
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Snjóflóðavarnir frh. 

Spurning frá íbúum 

Verður sett upp tæki til snjómælinga í þessi gil eins og Jörundarskál og Strengsgil? 

Svar Veðurstofu 

Á dagskrá er að setja snjódýptarmæli í jaðarinn á Strengsgiljum. 

Spurning frá íbúum 

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? 

Svar Veðurstofu 

Rýmt var undir Strengsgiljum við minna tilefni en áður var fyrirhugað eftir snjóflóðin á 
Flateyri síðasta vetur. Þessi snjóflóðahrina var óvenjuleg og lúmsk og það var talin ástæða til 
þess að grípa til varúðarráðstafna. 
 

Spurning frá íbúum 

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? 
 

Svar Veðurstofu og Vegagerð 

Snjóflóðavakt Veðurstofunnar gerir daglega og oftar ef þurfa þykir, snjóflóðaspá fyrir svæðið 
og sendir út viðvaranir. Vegagerðin sendi út viðvaranir á vef og í sms til þeirra sem þess óska. 
Lögregla, almannavarnir og Vegagerðin taka ákvarðanir um lokanir á vegum og Vegagerðin 
um óvissustig á vegum byggðar á veður- og snjóflóðaspá Veðurstofunnar. 
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Samgöngur 

Spurning frá íbúa 

Eru skáparnir á Ólafsfjarðarvegi tæmdir reglulega yfir veturinn? 

Svar frá Vegagerðinni 

Skáparnir eru tæmdir strax eða um leið og aðstæður og færi gefst. 

Spurning frá íbúa 

Hver er besta framtíðarlausn hvað varðar ný jarðgöng á svæðinu að mati vegagerðarinnar? 

Svar frá Vegagerðinni 

Umræðan er ekki komin á það stig hjá Vegagerðinni að gefa út framtíðarlausn fyrir svæðið. 
Álitlegasti kosturinn hefur verið ræddur og er þá helst verið að horfa til jarðgangna úr Skarðsdal 
í Nautagil. Þetta er þó í skoðun og ekki ljóst hvaða ákvörðun verður tekin. Ekki verið gefið út 
hvaða leið sé á dagskrá. Einnig hefur verið rætt hvort breikka eigi Múlagöng eða byggja ný. 
 
Spurning frá íbúa 

Hver er kostnaður við Siglufjarðarveg á ári í viðhald og halda honum góðum? 

Svar frá Vegagerðinni 

Kostnaður er verulega breytilegur 

Spurning frá íbúa 

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? 
 
Svar frá Vegagerðinni 

Það er sjálfvirkur búnaður sem vaktar miklar hreyfingar. Von er á nýju mati á hættum og 
viðbúnaði á svæðinu. Verið er að vinna það af verkfræðistofu. 
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Samgöngur frh. 

Spurning frá íbúa 

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. 
 
Svar frá Vegagerðinni 

Það er talið mjög dýrt að reisa vegskála við veginn. Hagkvæmar er að halda áfram með skápa 
eins og gerðir hafa verið í Ólafsfjarðarmúla. Farið verður í það á vordögum að kanna hvar 
verður hægt að bæta við skápum. 

Spurning frá íbúa 

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 
Svar frá Vegagerðinni 

Vegurinn um Almenninga er í stöðugu eftirliti og viðhaldi.  
Það er mitt mat (Heimir Gunnarsson, Vegagerðin) að ekki verði umflúið að gera þarna jarðgöng. 
En hvenær það verður gert get ég ekki svarað. 

 


