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Hættumat fyrir  Siglufjörð



Úr lögum og reglugerðum

Á hættusvæðum A er heimilt að reisa nýtt íbúðar- og atvinnuhúsnæði, 
svo og skála sem ætlaðir eru til næturgistingar á skíðasvæðum. Skóla, 
leikskóla, sjúkrahús, samkomuhús, fjölbýlishús með fleiri en 4 íbúðum 
og önnur sambærileg hús er heimilt að reisa enda séu þau styrkt til að 
standast ástreymisþrýsting, sbr. töflu II. 

Á hættusvæðum B er heimilt að reisa ný einbýlishús og fjölbýlishús 
með allt að 4 íbúðum, svo og byggja við skóla, leikskóla, sjúkrahús, 
samkomuhús, fjölbýlishús með fleiri en 4 íbúðum og önnur sambærileg 
hús enda séu húsin og/eða viðbyggingarnar styrktar til þess að 
standast ástreymisþrýsting, sbr. töflu II. Heimilt er að reisa 
atvinnuhúsnæði svo og skála á skíðasvæðum, sem ekki eru ætlaðir til 
næturgistingar, án kvaða um styrkingar. Nýja skóla, leikskóla, 
sjúkrahús, samkomuhús, fjölbýlishús með fleiri en 4 íbúðum og önnur 
sambærileg hús er óheimilt að reisa. 

Á hættusvæði C er einungis heimilt að reisa ný mannvirki þar sem ekki 
er búist við stöðugri viðveru fólks til búsetu eða til vinnu, s.s. dælu- og 
spennistöðvar, línumöstur og önnur sambærileg mannvirki enda skapist 
ekki frekari hætta gagnvart annarri byggð ef mannvirkið yrði fyrir áraun 
af völdum ofanflóða. Heimilt er að breyta íbúðar- og atvinnuhúsnæði þó 
þannig að heildaráhætta á viðkomandi svæði aukist ekki, t.d. með 
fjölgun íbúða eða fjölgun starfsmanna.d varnarvirkja skv. 3. mgr. 10. gr.



Veðurstofa Íslands  - Hættumat vegna ofanflóða



Tegund varnarvirkja

• Leiðigarður
• Leiðigarður með styrkingarkerfi
• Þvergarður með styrkingarkerfi
• Keilur með styrkingarkerfi
• Uppstakastoðvirki

Siglufjörður

Flateyri



Leiðigarðar og þvergarðar  - snið



Mismunandi útfærslur á styrkingarkerfi
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Flateyri 
Verktaki: Klæðning hf framkvæmdatími, ágúst ‘96 – júlí ‘98



Siglufjörður, leiðigarðar 
Verktaki: Héraðsverk hf framkvæmdatími, ágúst ‘98 – júlí ‘99







Neskupstaður, þvergarður og keilur  
Verktaki: Arnarfell  framkvæmdatími, ‘99 – ‘01



Ísafjörður 
Verktaki: Kubbur ehf framkvæmdatími, júní ‘03 – sept. ‘04

Leiðigarður við Seljalandshlíð

Keilur



Siglufjörður, þvergarðar og leiðigarður 
Verktaki: Suðurverk hf framkvæmdatími, maí ‘03 – júní ‘08













Bíldudalur, leiðigarðar m/styrkingu 
Verktaki: KNH ehf framkvæmdatími, júní ‘08 – sept ‘09





Búðargil  - Bíldudal



Bolungarvík 
Verktaki: Ósafl sf.  framkvæmdatími, júní ‘08 – okt ’10  +  ág. ‘12







































Bolungarvík



Ísafjörður, Kubbi þvergarður 
Verktaki: Geirnaglinn ehf. framkvæmdatími, maí ‘11 – nóv ‘12



Styrkingarkerfi 9,5-15,5 m





Neskupstaður, leiðigarður, þvergarður og 23 keilur  
Verktaki: Héraðsverk ehf  framkvæmdatími, 20011 – 20015



















Upptakastoðvirki  - grindur  - net

Í Grindargili í tilraunaverkefninu 

vour sett upp bæði net og grindur

Í Neskaupstað í 1. áfanga voru 

notuð net

Reynslan af netum er ekki góð 

vegna grundunar og viðhalds, 

frekar hefur verið mælt með að 

nota grindur

Grindur hafa verið settar upp á 

Siglufirði í Gróuskarðshnjúk, í Ólafsvík 

við heilsugæsluna, í öðrum áfang á

Neskaupstað í Tröllagiljum í öðrum 

áfanga, á Siglufirði í öðrum áfanga í 

Hafnarfjalli/Gimbraklettum og síðan í 

þriðja áfanga í Fífladölum.



Greiðsluþátttaka Ofanflóðasjóðs

• Greiða má allt að 90% af kostnaði við undirbúning 
og framkvæmdir við varnarvirki skv. 1. og 2. mgr. 
10. gr.

• Greiða má allt að 60% af kostnaði við viðhald 
varnarvirkja skv. 3. mgr. 10. gr.

• Sveitarfélagið getur sótt um lán fyrir sínum hluta 
kostnaðarins.

• Lánið er með mjög hagstæðum kjörum sem leiðir 
til þess að hlutur sveitarfélagsins verður óverulegur 



Upptakastoðvirki



Snjóflóðavarnir Siglufirði – Frumathugun
Unnin af Stefan Margreth á snjóflóðastofnuninni í Davos í Swiss



• 1996 Upptakastoðvirki tilarunaverkefni 

settar voru upp grindur og net í Grindargili

• 1998-1999 Leiðigarðarnir Stóriboli og 

Litliboli byggðir við Strengsgil

• 2003 Reist upptakastoðvirki 1. áfangi í 

Gróuskarðshnjúki 

• 2003-2007 byggðir 5 þvergarðar  og  1 

leiðigarður yfir allri byggðinni

• 2013-2015 Stoðvirki  2. áfangi í Hafnarfjalli  



Frumathugun unnin af Stefan Margreth árið 2001



• Lokið er við uppsetningu á grindum í línum 

B.1.1 til B.7.3 sem er um 35% af 2. áf.

• Búið er að bora, grauta og koma fyrir fótplötum 

í línum B.7.4 til B.11.6 og panta efni

• Búið er að bora og grauta línum B.12.2 til 

B.12.4 og B.13.3 til B.13.4 án fótplatna

• Eftir er að bora grauta og koma fyrir fótplötum í 

línum B12.1,  B.13.1,  B.13.2  og  B.14.1

2. Áfangi  - Útboð og framvinda verksins 



Snjóflóðavarnir  Siglufirði  -
Stoðvirki í Hafnarfjalli  3. áfangi



Undirbúningur og rannsóknir vegna 3. áf.

https://www.youtube.com
/watch?v=LYoJdbYBAxY



Framkvæmdasvæði 3. áfanga 



3. áfangi



























Upptakastoðvirki framkvæmdir við 3. áfanga
Áætlun um verklag:

Fjallabyggð samþykkir framkvæmdaleyfi

Fjallabyggð samþykkir að útboð fari fram

Fjallabyggð samþykkir samningu um kaup á efni frá Mair Wilfried GmbH

Útboð auglýst í byrjun mars 2015

Kynningarfundur um miðjan apríl

Tilboð opnuð í lok apríl

Framkvæmdir geta hafist í fjallinu 15. ágúst

Verklok september 2018



Afgreiðsla Fjallabyggðar: Samþykkja þarf framkvæmdaleyfi

Samþykkja þarf að útboð fari fram

Undirrita samning um innkaup 

á efni við Mair Wilfried GbmH



Að lokum

Fjallabyggð þarf að útbúa viðhaldsáætlun fyrir:

Stórabola og Litlabola

Gróuskarðshnjúk

Ríplana

Hornbrekkugarðinn


