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Stikla› á stóru

1989-1992:
Sta›fest hættumat vegna ofanfló›a fyrir sex sta›i. Mati› var 
sí›an fellt úr gildi me› n‡jum lögum ári› 1997.

1995:
Málaflokkurinn Varnir gegn snjófló›um og skri›uföllum fær
ist frá félagsmálará›uneyti til umhverfisrá›uneytis me› lög
um frá Alflingi. Lögin voru endursko›u› og sam flykkt veru
lega breytt ári› 1997. Ve›urstofu Íslands fali› auki› hlut
verk og ábyrg› í ofanfló›avörnum me› flví a›

• gera hættumat fyrir sveitarfélög þar sem hætta á ofan
flóðum er talin mest.

• gefa út vi›varanir og l‡sa yfir/aflétta hættuástandi.

1995/1996:
Borgarafundir um snjófló›avarnir á átta stö›um á vegum 
umhverfisrá›uneytis: Bolungarvík, Flateyri, Ísafir›i, Nes kaup
sta›, Patreksfir›i, Sey›isfir›i, Siglufir›i og Sú›avík.

1996:
Umhverfisrá›herra gefur út regluger› um varnir gegn snjó
fló›um og skri›uföllum flar sem kve›i› er á um flátt Ofan
fló›asjó›s í ger› varnarvirkja og kaupum e›a flutn ingi hús
eigna á skilgreindum hættusvæ›um.

1996:
N‡ ofanfló›anefnd skipu› me› Magnús Jóhannesson rá›u
neytisstjóra í forsæti. Nefndin átti fundi me› full trú um 
sveitarfélaga í fléttb‡li, sem búa vi› hættu á snjó fló›um, og 
lag›i fram drög a› frumathugun á mögu leg um vörnum og 
kostna›i vi› varnarvirki.

1996:
Ve›urstofa Íslands og Almannavarnir ríkisins kynna áætlun 
um r‡mingu húsnæ›is í á›urnefndum sveit ar félög um (sjá 
1995/1996). Mark mi›i› var a› auka öryggi íbúanna me› 
skipulegum a›ger›um flegar snjófló›ahætta skapa›ist. Liti› 
var á r‡ming ar áætlunina sem rá›stöfun til brá›a birg›a 
me›an veri› væri a› afla frekari gagna um ástand i› á 
vi›komandi stö›um, setja n‡jar reglur um hættu  mat og 
reisa mannvirki til varnar ofanfló›um.

2000:
Alflingi samflykkir frumvarp umhverfisrá›herra um breyt ing
ar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjófló›um og 
skri›u föllum. N‡tt lagaákvæ›i tók gildi um a› skipa skyldi 
hættu matsnefndir í vi›komandi sveitarfélögum til a› gera 
tillögur a› hættumati í samrá›i vi› sveitarstjórnir og Ve›ur
stofu Íslands.

2000:
Umhverfisrá›herra gefur út regluger› nr. 505/2000 um 
hættu mat vegna ofanfló›a, flokkun og n‡tingu hættu svæ›a 
og ger› brá›abirg›ahættumats. Fyrsta hættumats nefndin 
skipu› í ágúst, hættumatsnefnd Fjar›abygg›ar.

2002:
Umhverfisrá›herra sta›festir hættumat ofanfló›a fyrir Nes
kaup sta›, Siglufjör›, Sey›isfjör› og Eskifjör›.

2003:
Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Ísafjör›/
Hnífs dal, Bolungarvík og Patreksfjör›.

2004:
Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Bíldudal,Flat eyri 
og Ólafsvík. 

2005:
Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Ólafsfjör›, 
Su›ureyri, fiingeyri og Sú›avík.

2006:
Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Bú›ir vi› 
Fáskrú›sfjör›.

2007:
Umhverfisrá›herra gefur út regluger› nr. 495/2007 til breytinga 
á regluger› 505/2000.

2008:
Umhverfisráðherra staðfestir nýtt hættumat fyrir Seljalandshverfi, 
Tunguskei›, Tungudal, Dagver›ardal og InnriKirkjubólshlí› á Ísa
fir›i og fyrir Tálknafjörð.

2009:
Umhverfisráðherra staðfestir hættumat fyrir Drangsnes. 

2010
Umhverfisráðherra staðfestir hættumat fyrir Kirkjubæjarklaustur, 
Vík í Mýrdal og Akureyri.

2010
Umhverfisráðherra gefur út reglugerðir nr. 309/2010 og 
1017/2010 til breytinga á reglugerð nr. 505/2000.

2011
Umhverfisráðherra staðfestir hættumat Mosfellsbæjar.

2014
Umhverfisráðherra gefur út reglugerð nr. 343/2014 til breytinga 
á reglugerð nr. 505/2000.

2014
Tillaga að hættumati á Kjalarnesi kynnt.

Til laga til 
kynn ing ar og um ræ›u
Tillagaa›hættumativegnaofanfló›aáKjalarnesivarunninaf
Ve›urstofu Íslands á vegum hættumatsnefndar Reykjavíkur.
Umhverfisrá›herraskipa›inefndina8.júní2010ísamræmivi›
ákvæ›i regluger›ar nr. 505/2000 um hættumat vegna ofan
fló›a,flokkunogn‡tinguhættusvæ›a.
• Tillagaa›hættumatierkynntíbúumáKjalarnesime›flessum

bæklingiogíopnuhúsi.fiargefstfæriáa›fáfrekariuppl‡singar,
leitasvaravi›spurningumogkomaathugasemdumáframfæri.

• Tillaga aðhættumati verður aðgengileg almenningi í þjónustu
veri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 1214, í fjórar vikur eftir
kynningarfundinn. Athugasemdir við hættumatið má senda á
netfangið skipulag@reykjavik.is eða í bréfi til umhverfis og
skipulagssviðs Reykjavíkur, Borgartúni 1214, 105 Reykjavík,
merkt Hættumat á Kjalarnesi. Tillöguna og helstu sk‡rslur,
semliggjahennitilgrundvallar,máeinnignálgastáheimasí›u
Ve›urstofu Íslands: www.vedur.is/ofanflod/haettumat.
Hættumatsnefnd leggur sí›an tillöguna fyrir umhverfis
rá›herrasemsta›festirhættumati›formlega.

• Innansexmána›a frá sta›festinguhættumats skuluborgar
yfirvöldgeraáætlunuma›ger›irtila›tryggjaöryggiíbúaá
hættusvæ›um.

• ÁhættusvæðumAogBíþéttbýlioghættusvæðiCásvæð
umutanþéttbýliserheimilt a› tryggjaöryggi íbúanname›
eftirlitiogeftiratvikumme›flvía›r‡mahús.

Útgefandi: HættumatsnefndReykjavíkur
Umsjón, texti, hönnun: Athygliehf.

Kort: Ve›urstofaÍslands
Prentun: Svansprent

Ljósmynd: ÁrniHjartarson

Hættumat í flágu öryggis íbúanna
Hættumat vegna ofanfló›a er li›ur í umfangsmiklu varnar starfi 
sem stjórnvöld og Alflingi ákvá›u a› hrinda í fram kvæmd til a› 
tryggja sem best öryggi íbúa á fleim svæ›um flar sem hætta er á 
snjófló›um og skri›uföllum.

Helstu ni›urstö›ur hættumatsins
•	 Áhætta er talin meiri af völdum skriðufalla en snjóflóða undir 

Esjuhlíðum.
•	 Í matinu er skilgreint Csvæði í farvegi hins forsögulega Sjávar

hólaberghlaups sem talið er hafa fallið fyrir um 10 þúsund 
árum. Þar standa fimm íbúðarhús. Gera þarf rýmingaráætlun 
fyrir þetta svæði sem gripið verður til ef skriðuhætta úr Gleið 
er talin yfirvofandi. Skriða þaðan eyddi bænum Öfugskeldu 
árið 1748.

•	 Sunnan Skrauthóla og Sjávarhóla eru skilgreind hættusvæði B 
og A sem víða ná langt niður á jafnsléttu, einna lengst undir 
Stóragili, Laugargnípugili og Gljúfurdal. Þar standa sjö íbúðar
hús, tvö á Bsvæði og fimm á Asvæði.

Hættumatsnefnd Reykjavíkur

• GunnarGuðniTómasson,forstjóriHRV,formaður.
• FjólaGuðrúnSigtryggsdóttir,sérfræðingurviðtækniog

verkfræðideildHáskólansíReykjavík.
• AuðurÓlafsdóttir,verkfræðinguráskrifstofuframkvæmda

ogviðhaldsáumhverfisogskipulagssviðiReykjavíkur
borgar.

• ÓlafurBjarnason,samgöngustjóriReykjavíkurborgar.

Matsvinna 
TillagaaðhættumativegnaofanflóðaáKjalarnesivarunniná
VeðurstofuÍslandsafJóniKristniHelgasynijarðfræðingiog
TómasiJóhannessynijarðeðlisfræðingi.Meðþeimstörfuðu
ÁrniHjartarson,jarðfræðingurhjáÍslenskumorkurannsókn
um,ÍSORogHalldórG.Pétursson,jarðfræðinguráNáttúru
fræðistofnunÍslandsáAkureyri.
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leg lík indi fless a› t‡na lífi í ofan fló›i. fiess má geta a› dán ar lík ur 
í ofan fló›i á mörk um A og Bsvæ›a telj ast svip a› ar og hætta á 
a› far ast í um fer› ar slysi á Ís landi.

Í hættumati er ofanfló›ahætt a metin í flrem ur flrep um og hættu
svæ›i A, B og C afmörku›. Hætta er minnst á Asvæ›i en mest 
á Csvæ›i. Utan flessara svæ›a telst áhætt an vera vi›un andi.  

Áhætta – dæmi til samanbur›ar

• Dánarlíkur í umfer›inni á Íslandi eru á bilinu 0,51 af hverj 
um 10.000 á ári en sta›ar áhætta /dánar líkur á mörk um A 
og Bsvæ›a eru taldar vera 1 af hverjum 10.000 á ári.

• Áhætta fleirra sem búa nálægt bláu Blínunni á hættu
matskortinu er flannig álíka mikil og áhætta vegfarenda í 
umfer›inni. Áhætta fleirra sem búa nálægt rau›u Clínunni,  
í þeim byggðarlögum þar sem Csvæði eru skilgreind í 
hættumati, er hins vegar flrefalt meiri en áhætta í umfer›inni.

fiekk ing, reynsla, a› stæ› ur

Undir Esjuhlíðum á Kjalarnesi er þekkt skriðusvæði. Skriður hafa 
þar margsinnis valdið umfangsmiklu eignatjóni og landspjöllum 
en ekki manntjóni frá landnámstíð svo vitað sé. Stór berghlaup 
hafa fallið úr efstu hlíðum Esju niður á láglendi á nútíma í jarð
fræðilegum skilningi, þ.e. á undanförnum 1112 þúsund árum.

Erfitt er að meta endurkomutíma slíkra hlaupa en ljóst má vera 
að marka ber stefnu um landnýtingu á Kjalarnesi með hliðsjón 
af niðurstöðu hættumatsins og varast að skipuleggja nýja byggð 
þar sem hætta er á stórum skriðum eða berghlaupum. 

Öruggar heimildir eru um skriðuföll á Kjalarnesi sem teljast til 
meiri háttar náttúruhamfara. Þannig féllu ótal skriður úr Esjuhlíð
um haustið 1886 og ollu miklu tjóni á níu jörðum, þar af tveim
ur þar sem búskapur lagðist alveg af. Árið 1748 féll skriða sem 
eyddi bænum Öfugskeldu.

Á rannsóknarsvæði hættumatsins sjást svo merki um fornt berg
hlaup sem féll efst úr Esjubrúnum niður á láglendi og út í sjó þar 
sem nú er Hofsvík. Þar er hætta á stórum skriðum úr upptaka
svæði berghlaupsins.

Þetta hættumat er unnið að frumkvæði Reykjavíkurborgar í 
framhaldi af deilum um ábyrgð á staðsetningu tiltekinnar 
nýbyggingar á landi sem áður tilheyrði Sjávarhólum og Skraut
hólum ofan þjóðvegar á Kjalarnesi. Hæstiréttur Íslands kvað upp 
dóm í málinu 19. mars 2009 og þar var meðal annars kveðið á 
um að formlegt hættumat yrði gert vegna umrædds húss. Það 
var gert og síðar ákveðið að meta hættu á mun stærra svæði 
sem á eru alls fjórtán byggingarlóðir milli Sjávarhóla og Árvalla 
og svæði suðaustan Grundarár þar sem afmarkaðar eru fjórar 
byggingarlóðir.

Haustið 2010 var hafist handa við hættumatið sem hér er kynnt 
og meðal annars grafnar könnunargryfjur til að rannsaka 
ummerki skriðufalla í lausum jarðlögum, alls sextán gryfjur í 
verk efninu öllu frá upphafi.

Ü

Ü

Ü

Hættu svæ›i A, B og C 
mörku› me› jafnáhættulínum

firenns kon ar hættu svæ›i eru mörk u› á grund velli mats á lík ind
um fless a› ofan fló› falli á bygg› e›a ná lægt henni. Í reglu ger› 
um hverf is rá› herra er mi› a› vi› svo kalla›a sta› ar  áhættu 
sem skil greind er sem ár leg ar dán ar lík ur ein stak  lings af völd um 
of an fló›a ef dval i› er öll um stund um í óstyrktu ein b‡l is húsi. 
Sta› ar á hætta svæ›a A, B og C er gef in hér upp sem töl fræ›i 

• A-svæ›i:Sta›aráhættaábilinu
 0,3-1af10.000áári.

• B-svæ›i:Sta›aráhættaábilinu
 1-3af10.000áári.

• C-svæ›i:Sta›aráhættameirien
 3af10.000áári.
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