Stikla› á stóru

2003:

1989-1992:

Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Ísafjör›/Hnífsdal,
Bolungarvík og Patreksfjör›.

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

2004:

1995:

Umhverfisrá›herra sta›festir n‡tt hættumat fyrir Bíldudal, Flateyri
og Ólafsvík.

Málaflokkurinn Varnir gegn snjófló›um og skri›uföllum færist frá félagsmálará›uneyti til umhverfisrá›uneytis me› lögum frá Alﬂingi. Lögin voru endursko›u› og samﬂykkt verulega breytt ári› 1997. Ve›urstofu Íslands fali› auki› hlutverk og ábyrg› í ofanfló›avörnum me› ﬂví a›
• gera hættumat fyrir sveitarfélög ﬂar sem mest hætta á
ofanfló›um er talin vera fyrir hendi.
• gefa út vi›varanir og l‡sa yfir/aflétta hættuástandi.

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›.

1995/1996:

2007:

Borgarafundir um snjófló›avarnir á átta stö›um á vegum
umhverfisrá›uneytis: Bolungarvík, Flateyri, Ísafir›i, Neskaupsta›, Patreksfir›i, Sey›isfir›i, Siglufir›i og Sú›avík.

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

1996:

Umhverfisrá›herra gefur út regluger› um varnir gegn snjófló›um og skri›uföllum ﬂar sem kve›i› er á um ﬂátt Ofanfló›asjó›s í ger› varnarvirkja og kaupum e›a flutningi húseigna á skilgreindum hættusvæ›um.
1996:

N‡ ofanfló›anefnd skipu› me› Magnús Jóhannesson, rá›uneytisstjóra, í forsæti. Nefndin átti fundi me› fulltrúum sveitarfélaga í ﬂéttb‡li, sem búa vi› hættu á snjófló›um, og lag›i
fram drög a› frumathugun á mögulegum vörnum og
kostna›i vi› varnarvirki.

Tillaga a› hættumati fyrir Seljalandshverfi, Tunguskei›, Tungudal,
Dagver›ardal og Innri-Kirkjubólshlí› á Ísafir›i kynnt íbúunum.
2008:

Umhverfisráðherra staðfestir nýtt hættumat fyrir Seljalandshverfi,
Tunguskei›, Tungudal, Dagver›ardal og Innri-Kirkjubólshlí› á Ísafir›i og fyrir Tálknafjörð.
2009:

Tillögur a› hættumati fyrir Drangsnes, Kirkjubæjarklaustur og Vík í
Mýrdal kynntar íbúunum.

1996:

Ve›urstofa Íslands og Almannavarnir ríkisins kynna áætlun
um r‡mingu húsnæ›is í á›urnefndum sveitarfélögum. Markmi›i› var a› auka öryggi íbúanna me› skipulegum
a›ger›um ﬂegar snjófló›ahætta skapa›ist. Liti› var á
r‡mingaráætlunina sem rá›stöfun til brá›abirg›a me›an
veri› væri a› afla frekari gagna um ástandi› á vi›komandi
stö›um, setja n‡jar reglur um hættumat og reisa mannvirki
til varnar gegn ofanfló›um.
2000:

Alﬂingi samﬂykkir frumvarp umhverfisrá›herra um breytingar á lögum nr. 49/1997 um varnir gegn snjófló›um og
skri›uföllum. N‡tt lagaákvæ›i tók gildi um a› skipa skyldi
hættumatsnefndir í vi›komandi sveitarfélögum til a› gera
tillögur a› hættumati í samrá›i vi› sveitarstjórnir og Ve›urstofu Íslands.
2000:

Umhverfisrá›herra gefur út regluger› nr. 505/2000 um
hættumat vegna ofanfló›a, flokkun og n‡tingu hættusvæ›a
og ger› brá›abirg›ahættumats. Fyrsta hættumatsnefndin
skipu› í ágúst, hættumatsnefnd Fjar›abygg›ar.
2002:

Umhverfisrá›herra sta›festir hættumat ofanfló›a fyrir Neskaupsta›, Siglufjör›, Sey›isfjör› og Eskifjör›.

Hættumat í ﬂágu öryggis íbúanna
Hættumat vegna ofanfló›a er li›ur í umfangsmiklu varnarstarfi
sem stjórnvöld og Alﬂingi ákvá›u a› hrinda í framkvæmd 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
• Hætta er á snjóflóðum, aurskriðum, grjóthruni og klakahruni
næst hlíðinni ofan þéttbýlis á Kirkjubæjarklaustri. Hún er tiltölulega lítil miðað við flesta aðra þéttbýlisstaði þar sem talin
er hætta á ofanflóðum og engin C-svæði eru skilgreind í
hættumatinu fyrir Klaustur.
• Hættusvæði A er skilgreint meðfram allri hlíðinni og hættusvæði B vegna snjóflóðahættu er skilgreint við sláturhúsið og
Skerjavelli.
• Á B-svæði eru fjögur íbúðarhús við Skerjavelli og hluti sláturhúss við Klausturveg.
• Á A-svæði eru sjö íbúðarhús við Skerjavelli og Skriðuvelli, sláturhúsið, kaupfélagið, eitt gömlu bæjarhúsanna á Klausturhlaðinu og útihús við Kirkjubæjarklaustur II.
• Hættumatsnefnd mælir ekki með því að ný atvinnu- eða íbúðarhús verði reist á A- eða B-svæði þrátt fyrir að slíkt kunni að
vera heimilt samkvæmt gildandi reglugerð um hættumat.

Tillaga til
kynningar og umræ›u
Tillaga a› hættumati vegna ofanfló›a á Kirkjubæjarklaustri var
unnin af Ve›urstofu Íslands á vegum hættumatsnefndar Skaftárhrepps. Umhverfisrá›herra skipa›i nefndina 22. janúar 2008 í
samræmi vi› ákvæ›i regluger›ar nr. 505/2000 um hættumat
vegna ofanfló›a, flokkun og n‡tingu hættusvæ›a og ger› brá›abirg›ahættumats.
• Tillaga a› hættumati er kynnt íbúum á Kirkjubæjarklaustri me›
ﬂessum bæklingi og á almennum fundi á sta›num. ﬁar gefst kostur
á a› fá frekari uppl‡singar, leita svara vi› spurningum og koma
athugasemdum á framfæri.
• Tillaga a› hættumati ver›ur a›gengileg almenningi á
hreppsskrifstofunni í fjórar vikur eftir kynningarfundinn eða til
30. desember 2009. Tillöguna og helstu sk‡rslur, sem liggja
henni til grundvallar, má einnig nálgast á heimasí›u Ve›urstofu
Íslands:
www.vedur.is/ofanflod/haettumat. Hættumatsnefnd leggur
sí›an tillöguna fyrir umhverfisrá›herra sem sta›festir hættumati› formlega.
• Innan sex mána›a frá sta›festingu hættumats skal bæjarstjórn
gera áætlun um a›ger›ir til a› tryggja öryggi íbúa á hættusvæ›um.
• Á hættusvæ›um A og B er heimilt a› tryggja öryggi íbúanna
me› eftirliti og eftir atvikum me› ﬂví a› r‡ma hús.

Endurskoðuð hættumatstillaga
Hættumatsnefnd Skaftárhrepps kynnti tillögu að hættumati ofanflóða fyrir Kirkjubæjarklaustur í félagsheimilinu Kirkjuhvoli 27. október 2009 og þá var jafnframt
dreift bæklingi um helstu niðurstöður hættumatsins. Á
fundinum komu síðan fram mikilvægar upplýsingar og
athugasemdir sem líklegt þótti að væru tilefni þess að
breyta hættumatinu. Það reyndist rétt vera.
Nú er staðfest að ofanflóðasaga Kirkjubæjarklausturs
hefur að geyma heimildir um snjóflóð sem breyta forsendum upphaflegrar tillögu að hættumati og í því ljósi
liggur fyrir endurskoðuð tillaga sem birt er hér í nýjum bæklingi í aðdraganda almenns kynningarfundar í
Kirkjuhvoli 26. nóvember 2009. Frestur til athugasemda
er í fjórar vikur eftir kynningarfundinn eða til 30. desember 2009.

Mat á hættu
vegna ofanfló›a
á Kirkjubæjarklaustri

Kynning á

endurskoðaðri

tillögu hættumatsnefndar
Skaftárhrepps

Hættumatsnefnd Skaftárhrepps
• Gunnar Guðni Tómasson, forseti tækni- og verkfræðideildar
Háskólans í Reykjavík, formaður.
• Bjarni Daníelsson, sveitarstjóri Skaftárhrepps.
• Jóna S. Sigurbjartsdóttir, oddviti Skaftárhrepps.
• Snjólfur Ólafsson, prófessor í viðskipta- og hagfræðideild
Háskóla Íslands.

Útgefandi: Hættumatsnefnd Skaftárhrepps
Umsjón, texti, hönnun: Athygli ehf.
Kort: Ve›urstofa Íslands
Prentun: Svansprent
Ljósmyndir: Mats Wibe Lund 2006 og Atli Rúnar Halldórsson 2008

Nóvember 2009

Fundur hættumatsnefndar 10. mars 2008. Frá vinstri Bjarni Daníelsson
sveitarstjóri, Yngvi Þór Loftsson frá Landmótun, Jóna S. Sigurbjartsdóttir
oddiviti og Gunnar Guðni Tómasson, formaður nefndarinnar.

Hættusvæ›i A, B og C
mörku› me› jafnáhættulínum
ﬁrenns konar hættusvæ›i eru mörku› á grundvelli mats á líkindum ﬂess a› ofanfló› falli á bygg› e›a nálægt henni. Í regluger›
umhverfisrá›herra er mi›a› vi› svokalla›a sta›aráhættu sem
skilgreind er sem árlegar dánarlíkur einstaklings af völdum ofanfló›a ef dvali› er öllum stundum í óstyrktu einb‡lishúsi. Sta›aráhætta svæ›a A, B og C er gefin hér upp sem tölfræ›ileg líkindi
ﬂess a› t‡na lífi í ofanfló›i. ﬁess má geta a› dánarlíkur í ofanfló›i
á mörkum A- og B-svæ›a teljast svipa›ar og hætta á a› farast í
umfer›arslysi á Íslandi.

A

• A-svæ›i: Sta›aráhætta á bilinu
0,3-1 af 10.000 á ári.

• B-svæ›i: Sta›aráhætta á bilinu
1-3 af 10.000 á ári.

A

• C-svæ›i: Sta›aráhætta meiri en
3 af 10.000 á ári.
Í tillögu a› n‡ju hættumati er ofanfló›ahætta metin í ﬂremur
ﬂrepum og hættusvæ›i A, B og C afmörku›. Hætta er minnst á
A-svæ›i en mest á C-svæ›i. Utan ﬂessara svæ›a telst áhættan
vera vi›unandi.

Áhætta – dæmi til samanbur›ar
• Dánarlíkur í umfer›inni á Íslandi eru á bilinu 0,5-1 af hverjum
10.000 á ári en sta›aráhætta/dánarlíkur á mörkum A- og
B-svæ›a eru taldar vera 1 af hverjum 10.000 á ári.
• Áhætta ﬂeirra sem búa nálægt bláu B-línunni á hættumatskortinu er ﬂannig álíka mikil og áhætta vegfarenda í
umfer›inni. Áhætta ﬂeirra sem búa nálægt rau›u C-línunni
er hins vegar ﬂrefalt meiri en áhætta í umfer›inni.

ﬁekking, reynsla, a›stæ›ur
Rannsóknir og upplýsingasöfnun eru nauðsynlegar forsendur
hættumats. Stuðst hefur verið við samræmdar aðferðir og
vinnureglur á þeim stöðum sem hætta á ofanflóðum hefur verið

metin á landinu undanfarin ár. Á Kirkjubæjarklaustri eru aðstæður hins vegar frábrugðnar dæmigerðum snjóflóðafarvegum ofan
byggðar annars staðar. Því var ekki unnt að beita sömu aðferðum og tíðkuðust annars staðar heldur var stuðst við sérstakar
viðmiðunarreglur fyrir snjóflóðahættumat undir lágum brekkum,
líkt og á Kirkjubæjarklaustri. Í þeim eru áhættureikningar fyrir
hefðbundna snjóflóðafarvegi lagaðir að slíku landslagi þar sem
fallhæð snjóflóða er einungis nokkrir tugir metra og þau ná því
að sama skapi minni hraða en ella. Hættumatið fyrir Kirkjubæjarklaustur byggist engu að síður að miklu leyti á mati á aðstæðum þar, í samræmi við aðferðafræði reglugerða umhverfisráðuneytis um hættumat.

Á Kirkjubæjarklaustri er hætta vegna annarra ofanflóða en snjóflóða talin tiltölulega lítil í samanburði við snjóflóðahættuna, þar
með talin er hætta vegna grjóthruns eða skriðufalla. Hætta er á
grjót- og íshruni á nokkrum stöðum næst hlíðinni, meðal annars
við Skerjavelli. Skriðuhætta er einnig nokkuð víða. Hættumatið
miðast að mestu við snjóflóð en tekið er tillit til hættu á grjótog íshruni og skriðuföllum þar sem það á við.
Heimildir eru um nokkur snjóflóð úr hlíðinni ofan byggðar á
Kirkjubæjarklaustri; í helmingi tilvika var þeim komið af stað af
fólki sem leið átti um hlíðina. Eitt flóðanna kann að hafa fallið
nokkuð langt inn á svæði sem nú er byggt.

Matsvinna

• Tillögur að hættumati fyrir Kirkjubæjarklaustur voru unnar á
Veðurstofu Íslands undir stjórn Tómasar Jóhannessonar jarðeðlisfræðings. Með honum störfuðu Jón Gunnar Egilsson
tæknifræðingur, Þórður Arason jarðeðlisfræðingur og Inga
Dagmar Karlsdóttir.

