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Snjóflóðavarnir hafa verið byggðar á ýmsum stöðum hér á landi og hafa reynst vel. Þær 

varnir sem helst eru byggðar eru varnir á upptakasvæðum, leiðigarðar, þvergarðar og keilu-

raðir.  

Fyrirhugað framkvæmdarsvæði stendur undir Urðarbotnum og Sniðgili sem er mitt á milli 

tveggja garða sem hafa nú þegar verið byggðir ofan byggðar í Neskaupstað. Þar hafa verið 

reistir tveir þvergarðar og keiluraðir og eru það garðar sem standa annars vegar undir Trölla-

gili sem liggur vestan megin við fyrirhugað framkvæmdarsvæði og hins vegar undir Dranga-

gili og er sá garður austan megin við svæðið. Við Tröllagils-þvergarðinn var einnig reistur 

leiðigarður.  

Markmið þessarar skýrslu er að taka saman þær upplýsingar sem liggja fyrir um jarðtækni-

legar aðstæður á svæðinu, búa til landmódel og reikna massajafnvægi við framkvæmdina. 

Jafnframt öðlast innsýn í snjóflóðavarnir, virkni þeirra, uppbyggingu kosti og galla. Einnig er 

farið yfir mismundandi snjóflóðatýpur og helstu áhrifavalda þeirra. 
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borði hjá VSÓ ráðgjöf þar sem Guðjón er starfandi og skýrsluhöfundur starfaði sumarið 

2017, var tilvalið að skoða það nánar. Það er ekki á hverjum degi sem maður fær tækifæri á 

að taka þátt í verkefni af þessu tagi og þótti það því mjög spennandi. Því langaði mig að 

öðlast betri skilning á jarðtæknilegum hluta sem snýr að svona stórum mannvirkjum.  
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1. Inngangur 

 

Snjóflóðavarnir geta verið mismunandi allt frá því að vera aðgerðir til að koma litlum 

snjóflóðum af stað á meðan engin umferð er um ákveðin svæði. Í það að vera grindur sem 

komið er fyrir á upptakasvæði sem styðja við snjómassa og koma í veg fyrir að snjóflóð fari 

af stað og gríðarstór mannvirki á borð við varnagarða t.d. leiðigarða eða þvergarða. Þessar 

aðgerðir eru þær algengustu og áhrifamestu til að koma í veg fyrir að snjóflóð fari af stað eða 

komi í veg fyrir að snjóflóð falli á byggð. 

 

Skráð hafa verið þau ofan flóð sem fallið hafa ofan byggðar í Neskaupstað fram að árinu 

2015. Ekki er þekkt að stór snjóflóð hafi fallið úr Urðarbotni eða Sniðgili, það stærsta sem 

fallið hefur var í desember 1974 og náði það ekki niður í byggð.  

Einna helst er talin vera töluverð hætta á að aurskriður og grjóthrun geti fallið úr Urðarbotni 

og nái þá alla leið niður í byggð. Til eru dæmi þar sem stórgrýti hefur runnið úr Urðarbotnum 

niður í byggð. Mikið er um stórgrýti í Urðarbotni og þegar gengið er um svæði ofan byggðar í 

Neskaupstað má sjá stór grjót sem fallið hafa úr Urðarbotni og fjallshlíðinni og stöðvast rétt 

ofan byggðar. Tekin var saman skriðuannáll fyrir Neskaupstað þar sem talið er að skriður úr 

Urðarbotni falli á um tíu ára fresti í mikilli rigningu eða leysingu.  

Mannvit hefur annast með mælingarnar á færslu á jarðvegi í Urðarbotni síðustu ár og hefur  

meðalfærsla á mælipunktum mælst 0.5m á ári síðastliðin tíu ár.[1] 

Með því að byggja þvergarð og keiluraðir neðan Urðarbotni og Sniðgils er hægt að 

fyrirbyggja að snjóflóð, aurskriður og grjóthrun nái alla leið niður í byggð og valdi þar miklu 

eignartjóni og/eða manntjóni.  

 

Umfjöllum um snjóflóð og snjóflóðahættu á Neskaupstað hefur verið talsverð síðastliðnar 

vikur og mánuði, má þar t.d. nefna nýlega heimildarmynd „Háski – fjöllin rumska“ sem gerð 

var um flóðin sem féllu 20. desember 1974, þar sem tólf manns fórust og tveir fundust aldrei.  

 

Tilgangur verkefnisins er að fjalla um frumhönnun með tilliti til jarðvegsaðstæðna fyrir 

snjóflóðavarnir á Neskaupstað, við Urðarbotn/Sniðgil. Markmiðið er að fá almenna yfirsýn 

yfir jarðtæknilega hönnun á snjóflóðagörðum. 



Fjallað verður almennt um snjóflóðavarnir á Íslandi, farið verður yfir stoðvirki á 

upptakasvæðum, leiðigarða, þvergarða, keilur og aðrar aðferðir við snjóflóðavarnir í byggð 

og á þeim svæðum sem umferð er um.  Gerð grein fyrir hverri tegund snjóflóðavarna, virkni 

þeirra og hvernig viðkomandi mannvirki hafa reynst við íslenskar aðstæður.  

Snjóflóðavarnargarður við Urðarbotn/Sniðgil á Neskaupstað verður hannaður allt frá „desk-

study“, jarðkönnunnar fram að formlegrar hönnun skv. EC7. Samhliða verkefninu er 

garðurinn í  hönnun hjá VSÓ Ráðgjöf, og hugmyndin er að bera saman verkefnið og 

hönnunina hjá VSÓ.[1] 

 

 

 



2. Snjóflóð 

 

2.1 Almennt um snjóflóð 

 

Snjóflóð geta verið mismunandi, allt frá því að vera lítið flóð sem gera engan skaða, frá því 

að vera mjög stór og hættuleg þar sem þau geta borið með sér tré og grjót. Skipta má 

snjóflóðum upp í tvo megin flokka, lausasnjóflóð og flekahlaup. 

Í lausasnjóflóðum er algengt að upptök verði á einum punkti en þegar neðar dregur dreifir 

flóðið úr sér og stækkar til muna. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd [2] hér að neðan. 

 

Flekahlaup eru 

algengustu snjóflóð á 

Íslandi og myndast þegar 

mikil samloðun er til 

staðar í snjónum og nær 

hann að bindast vel 

saman. Þegar þunginn frá 

snjónum er orðin það 

mikill er það veikasta 

lagið sem byrjar að 

springa og gefur sig á 

Mynd 2-1 Hér má sjá dæmi um lausasnjóflóð 

Mynd 2-2. Dæmi um brotlínu eftir flekahlauð Mynd 2-2. Dæmi um brotlínu eftir flekahlaup  



endanum og stórar snjóþekjur skríða þá af stað í einu lagi. Flekahlaup eru oftast stærri en 

lausasnjóflóð og oftast hættulegri. Helstu einkenni flekahlaupa er skörp brotlína sem myndast 

við upptakasvæði flóða. Á mynd 2-2 [3] má sjá brotlínu sem myndast hefur eftir flekaflóð. 

 

Fólk getur verið áhrifavaldur flóða þó svo að það sé ekki á upptökusvæði flóðs því sprungur 

geta borist með veikasta laginu og geta flóð því farið af stað þó umferð hafi ekki verið um 

svæðið. Því stærri og þykkri sem snjóalög verða því erfiðara er að spá fyrir um flekaflóð.[4] 

 

 

2.2 Helstu áhrifavaldar flóða 

 

Margar ástæður geta valdið því að snjóflóð fara af stað og getur það verið út frá náttúrulegum 

ástæðum t.d. snjókomu, vindum og jafnframt af mannavöldum. Talið er að helsti áhrifavaldur  

snjóflóða þar sem manntjón verður sé út frá fólki, þar sem fólk gerir sér þá ekki grein fyrir 

snjóflóðahættu. 

Skipta má áhrifavöldum snjóflóða gróflega upp í tvo flokka sem eru náttúruleg ástæður og 

upptök af mannavöldum.  

 

Náttúrulegar ástæður: 

- Mikið snjókoma í hlíðar  

- Vindur feykir snjó til, skafrenningur, snjósöfnun hlémegin í fjöll 

- Hitabreytingar í veðri 

- Grjóthrun, snjór sem fellur af trjám og fleira 

 

Ástæður af mannavöldum. 

- Skíðafólk, fólk á snjósleðum, göngufólk og fleira 

- Sprengingar 

 

Leið snjóflóða niður fjallshlíð getur líka haft áhrif og má skipta upp í þrjá flokka þar sem efst 

er upphafs svæði þar sem flóðið fer af stað, eftir það kemur einhverskonar farvegur sem getur 

t.d. verið gil. Flóðið rennur niður með farveginum og endar flóðið á svæði þar sem dregur úr 

halla og getur flóðið dreift úr sér þar og stöðvast.  

 



Þegar náttúrulegu upptök snjóflóða eru skoðuð má sjá að það er samspil fjölmargir þættir sem 

geta valdið því að snjóflóð fari af stað og farið verður yfir nokkra þætti hér, Halli fjallshlíðar, 

vindur, sól og skuggi, hæð yfir sjávarmáli, og stærð hlíðar eru allir þættir sem valdið geta 

snjóflóði. Þetta er þó engan vegin tæmandi listi yfir þá þætti sem geta valdið snjóflóði.[5] 

  

Halli fjallshlíðar:   

Halli skiptir miklu máli því stærstu snjóflóð sem falla eru yfirleitt að falla úr hlíðum þar sem 

halli er 30° til 45°. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd 2-3 [6] sést að þegar komið er niður 

fyrir 30° eru talsvert litlar líkur á því að snjóflóð falli þar sem halli fjallshlíðar er orðinn það 

lítill. Einnig má sjá að þegar komið er upp fyrir 45° er lítil hætta á því að snjóflóð falli þar 

sem fjallshlíð er orðin það brött að lítill 

snjór safnast í henni.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2-3. Hér má sjá hversu líklegt er að snjóflóð 

falli miðað við bratta fjallshlíðar 

 

Vindur:  

Vindur getur feykt snjó til og þannig getur snjór safnast saman í lægðir/hlémegin og álag á 

snjóþekjur orðið mikið. Þær hlíðar sem snúa undan vindátt auðveldara með að safna í sig 

snjó, ef um mikla snjókomu og vinda er að ræða getur snjósöfnun á þessum hliðum orðið til 

þess að álag á veikasta snjólagið verður of mikið og líkur á snjóflóðum verður meiri.[5] 

 



Sól og skuggi:  

Það þarf ekki bara að vera vont veður svo það sé hætta á að snjóflóð falli. Ef mikil sól skín í 

hlíðar getur snjórinn hitnað og verður veikari fyrir snjóflóðum heldur en þær hlíðar sem 

standa í skugga, þar sem snjórinn er fljótur að vera stöðugur en miklar hitabreytingar eru 

slæmar fyrir stöðugleika. Þessi skilyrði eiga einna helst við á vorin. 

Þetta þýðir samt ekki að líkurnar á snjóflóðum í hlíðum sem standa meira í skugga séu 

eitthvað minni.  

Eftir að mikil snjókoma hefur verið og 

sest á hlíðar sem standa í skugga tekur 

það snjóinn lengri tíma til að setjast 

almennilega, og tekur lengri tíma að 

vera stöðugur þar sem hann binst illa 

heldur en það gerir þegar sól skín á 

hann. Því eru meiri líkur á því að 

snjóflóð falli í hlíðum sem standa í 

skugga í köldum veðrum. Á mynd 2-4 

[7] hér til hliðar má sjá dæmi um 

hlíðar sem standa í skugga og sól.[5] 

 

 

Hæð yfir sjávarmáli:  

Það getur skipt máli í hversu mikilli hæð verið er að skoða snjóflóðahættu, í meiri hæð er 

meiri snjókoma og sterkari vindar heldur en í minni hæð yfir sjávarmáli. Einnig er minna um 

tré og gróður til þess að binda sjóinn niður.[5] 

 

Stærð hlíðar:  

Stærð á fjallshlíðinni getur haft mikið að segja, þar sem hlíðin er stór má gera ráð fyrir stórum 

snjóflóðum.[5] 

 

 

 

Mynd 2-4. Sést hvernig sól skín á aðra hliðina og hin er í skugga 



3. Snjóflóðavarnir 

 

3.1. Varnir á upptakasvæðum 

 

Snjóflóðavarnir á upptakasvæðum eru mikið notaðar hér á landi t.d. á Vestfjörðum, Siglufirði 

og Neskaupstað. Í Ölpunum eru varnir á upptakasvæðum algengasta snjóflóðavarna aðferðin 

til varnar snjóflóðum.  

Góð hönnun á grindum sem notaðar eru á upptakasvæðum geta minnkað líkur á að snjóflóð 

fari af stað á tilteknum svæðum. Grindurnar verka þannig að þær styðja við snjómassa og 

sporna þannig við því að snjóflóð fari af stað. 

Önnur þekkt úrræði til að varna því að snjóflóð fari af stað gæti verið að gróðursetja tré í 

hlíðina ef aðstæður leyfa, til að byrja með væri hægt að setja grindur upp en þegar trén væru 

orðin nægilega stór eða um 20 til 30 árum eftir gróðursetningu væri hægt að fjarlægja 

grindurnar þar sem trén myndu minnka líkurnar á að snjóflóð færi af stað. 

Ekki er gert ráð fyrir að komið sé fyrir 

vörnum á upptakasvæði í 

Urðarbotnum þar sem mikil hreyfing 

er á jarðvegi þar. Eins og sjá má á 

myndinni hér til hliðar sést hversu laus 

jarðvegur er í Urðarbotni, það má sjá á 

nýlegu sárinu sem hefur myndast þar 

sem grjóthrun og aurskriður hafa fallið 

niður gilið. Sárið sést augljóslega sem 

dökkbrún rák á myndinni.[4] 

 

 

3.2. Keilur 

 

Tveimur röðum af keilum er yfirleitt komið fyrir og þær hannaðar þannig að keilur standi sitt 

á hvað, þjónar því seinni keiluröð því hlutverki að brjóta upp þann hluta af snjóflóðinu sem 

kemst á milli eða fram hjá fyrri keiluröð áður en það lendir á þver – eða leiðigarði og draga 

þannig úr orku snjóflóðsins. 

Mynd 3-1. Horft upp í Urðarbotna 



Keiluraðir ofan þvergarðs hafa verið byggðar á nokkrum stöðum á landinu,  þar má meðal 

annars nefna keiluraðir ofan þvergarðs á Siglufirði og hafa þær reynst vel. 

Jarðtæknileg hönnun á keilum er mjög svipuð og hönnun á þvergarði, sjá má þversnið af 

keilum og þvergarði í viðauka B. Meðfylgjandi mynd 3-2 [8] sýnir uppbyggingu á keiluröð í 

Bolungarvík. 

 

Einnig má sjá á mynd 3-3 [9] þversnið í keilur 

 

  

Mynd 3-2. Gerð keiluraðar í Bolungarvík 

Mynd 3-3. Hér má sjá þversnið í keilu  



3.3. Leiðigarðar 

 

Tilgangur leiðigarða er sá að ef snjóflóð fellur á garðinn leiðir/stýrir hann flóðinu fram hjá 

byggð. Byggðir hafa verið nokkrir leiðigarðar hér á Íslandi en einna helst má nefna garðana 

fyrir ofan byggð á Flateyri.  

Á meðfylgjandi mynd 3-4 [10] má augljóslega sjá hvernig görðum er ætlað að stýra 

snjóflóðum sitt hvorum megin við byggðina, einnig má sjá að mitt á milli leiðigarðanna rétt 

fyrir ofan byggð er þvergarður sem hefur þann tilgang að stöðva snjóflóð ef það nær að flæða 

yfir leiðigarðana.  

 

 

Mynd 3-4. Yfirlitsmynd af görðum á Flateyri 

Leiðigarður Þvergarður 



3.4. Þvergarðar 

 

Þvergörðum er oftast komið fyrir þar sem ekki er hægt að koma leiðigörðum að. Þvergörðum 

er ætlað að stoppa/hægja á snjóflóðum. Til eru tilfelli þar sem snjóflóð hafa flætt yfir 

þvergarða.  

Því neðar í fjallshlíðinni sem þvergarðinum er komið fyrir því áhrifameiri verður hann, þar 

sem snjóflóðið er farið að hægja á sér og dreifa úr sér. Þvergarðar eru því tilvaldir þar sem 

meira er um minni snjóflóð eða aurskriður að ræða.[4] 

Á meðfylgjandi 

mynd 3-5 [11] 

sést annar af 

tveimur görðum 

sem búið er að 

byggja á 

Neskaupstað. 

Sjá þversnið í 

þvergarð má sjá í 

viðauka B. 

 

 

Hér að neðan á mynd 3-6 [9] má sjá þversnið í þvergarð 

 

 
Mynd 3-6. Hér má sjá þversnið í þvergarð 

 

 

Mynd 3-5. Garðar sem standa undir Drangagili á Neskaupstað 



3.5. Önnur úrræði 

 

Ef aðstæður á svæði eru þannig að ekki er hægt að koma fyrir vörnum á upptakasvæðum eða 

byggja varnargarða, verður að skoða fyrirhuguð framkvæmdarsvæði sem standa á svæðum 

þar sem mikil hætta er talin á að snjóflóð eða aurskriður geti fallið séu skoðuð vel áður en 

framkvæmdir hefjast. 

Þessi aðferð er áhrifamikil þegar horft er á áhættu frá snjóflóðum, ókosturinn er sá að þetta 

leysir ekki vanda í þeim bæjarfélögum sem nú þegar hafa verið byggð á áhættusvæðum. 

Brottflutningur á fólki annað hvort varanlega eða tímabundið þar sem snjóflóðatímabil er 

talið vera frá desember til maí.[4] 

Ofanflóðasjóður hefur stundum ráðist í það að meta kostnað eigna sem standa á 

áhættusvæðum og borið saman við kostnað varna. Hefur það komið fyrir að kostnaður við 

það að kaupa upp eignir er minni en kostnaður við framkvæmd varnargarða, og hefur 

Ofanflóðasjóður þá keypt þær eigni. 



4. Jarðvegsrannsóknir á framkvæmdarsvæði 

 

4.1. Aðstæður á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði 

 

Þann 2. júlí 2014, voru grafnar tíu prufuholur á svæðinu þar sem fyrirhugaður garður og 

keilur munu standa. Grafa sem notast var við var 28 tonna beltagrafa með tenntri skóflu. 

Framkvæmd á greftrinum við prufuholurnar fór þannig fram að yfirborð á öllum prufuholum 

var innmælt með GPS og grafið svo niður á fast í hverri holu eða eins djúpt og grafan náði 

sem voru 6.5 – 7m. Eftir að komið var niður á fast eða í um 6.5 – 7m voru jarðlög skoðuð og 

metin, þykkt þeirra mæld og skráð. Í ljós kom að gróf skipting á jarðlögum í prufuholum var 

skipt upp í fimm flokka sem eru eftirfarandi. 

Jarðvegur (yfirborð), skriðublandaður jarðvegur, jökulruðningur, fastur jökulleir og klöpp. 

Þegar jarðvegur í gryfjunum er skoðaður (sjá viðauka A) nánar sést að:  

Jarðvegur á yfirborði: þurr og jarðvegur þar er ljós mold. 

Skriðublandaður jarðvegur: þennan jarðveg mætti skipta í tvo flokka, en hann var 

mismunandi eftir gryfjum. Þar sem algengasta kornastærð var metin vera frá 0 – 250 mm allt 

upp í það að var 250 – 500 mm í þvermál, auk þess að einstöku steina mátti finna með 

þvermál frá 800 – 1000 mm. Grunnvatn má finna í neðri hluta þess jarðlags í gryfju 4 til 6 og 

8 til 10 þar sem kornastærðin var 250 – 500 mm og rann það ofan á þéttum jökulruðning sem 

liggur undir þessu jarðlagi. 

Jökulruðningur: þetta jarðlag einkenndist af dökkgráu, fínkorna seti sem í flest öllum 

tilfellum var frekar blautt og blandað grjóti. Keilu-próf var gert á jökulruðningnum til að 

finna út rúmþyngd jarðvegsins, kom hann ekki vel út úr því prófi þar sem hann átti það til að 

renna mikið út og stóð illa í haug, jarðefni er óstöðugt stendur illa í bröttum fyllingum. Í 

gryfju 4, 5, 8 og 10 mátti finna grunnvatn renna ofarlega í jökulruðningnum. 

Fastur jökulleir: Í flestum gryfjunum sem gerðar voru var komist niður á fastan jökulleir þar 

sem hægt var að krafsa lítillega í botninn með tenntri skóflu. Hafa þarf í huga að rugla ekki 

saman föstum jökulleir og klöpp, þegar kemur að magntölu mögulegs kjarnaefnis. 

Klöpp: Í einungis tveimur gryfjum (gryfju 3 og 7 ) má með vissu segja að klöpp hafi fundist. 

Nánari lýsingar á gryfjum má sjá í viðauka A, gryfjuloggar.[1] 

 

 



4.2. Nýtingarmöguleikar jarðefna 

 

Nýtingarmöguleikar á jarðefnum á svæðinu má áætla að séu eftirfarandi: 

Jarðvegur á yfirborði:  Ekki er talið að hægt sé að nota jarðveginn í fyllingar en mætti nota 

hann í fláa eða landmótun. 

Skriðublandaður jarðvegur: Fíngerðari hluti af þessum jarðveg, þ.e.a.s þar sem kornastærðin 

er frá 0 – 250 mm þvermál gæti verið nýtanlegur í fyllingar og fláa. 

Grófari hluti efnisins þar sem þvermál steina/grjóts var 250 – 500 mm og einstöku grjót 800 – 

1000 mm í þvermál er talið verið nýtanlegur í fyllingar og fláa. 

Jökulruðningur: Í flestum gryfjum var jökulruðningurinn mjög blautur og auðvelt að grafa 

sig niður í hann, jökulruðningurinn er ekki talinn nothæfur í fyllingar eða myndun fláa. 

Mögulegt er að nota jökulruðningin í landmótun. 

Fastur jökulleir: Í fyrri framkvæmdum á svæðinu í kring hefur fastur jökulleir verið notaður í 

garðfláa. Verður að hafa í huga að ef jökulleirinn blotnar er hann ónothæfur og ef jökulleirinn 

er sprengdur molnar hann niður og verður að mjög fínkorna efni. 

Klöpp: Notuð í kjarnaefni.[1] 

 

Fyrirhugað er að nota uppgrafið efni í þvergarð og keiluraðir, sbr mynd 4-1 [9] hér að neðan. 

Klöpp eða kjarnaefni er notað í kjarna samanber mynd 4-1. 

Það efni sem notað er í fylling, skriðuefni er skriðublandaður jarðvegur. 

Jarðvegur yfirborð verður notaður í yfirborð garðs til að móta fláan. 

 

Mynd 4-1. Sjá má hvernig efni verður nýtt 



4.3. Frárennsli ofan varnarvirkja 

 

Á fyrirhuguðu 

framkvæmdarsvæði renna 

nokkrir lækir niður úr 

fjallshlíðinni og eru það 

Stekkjarlækur, 

Konráðslækur, 

Stefánslækur, Tungulækur 

og Akurlækur. Lækirnir 

renna í gegnum bæinn og 

setja þannig svip sinn á 

bæjarlífið. Gera þarf ráð 

fyrir því að veita lækjum á svæðinu fram hjá eða undir fyrirhugaðan varnargarð.  

Á fyrri framkvæmdarsvæðum hefur lækjum á svæðinu verið veitt í skurð sem liggur samsíða 

varnargarðinum sem hefur þann tilgang að safna saman vatni frá lækjum 

framkvæmdarsvæðisins og leiða/safna í ræsi sem liggja undir varnargarðinn.  

Í fyrirhugaðri framkvæmd er áætlað að notfæra sér sambærilega aðferð og úr fyrri 

framkvæmdum og veita lækjum einnig í skurð sem liggur samsíða varnargarðinum og þaðan 

leiða/safna þeim saman í eitt eða tvö ræsi sem liggja undir varnargarðinn.[1] 

Á mynd 4-3 [9] sjást lækir sem renna í gegnum fyrirhugað framkvæmdarsvæði. 

 

 

 

Mynd 4-2. Hér má sjá skurð fyrir framan varnargarð  

Mynd 4-3. Yfirlitsmynd yfir læki sem renna í gegnum 

fyrirhugað framkvæmdarsvæði 



5. Úrvinnsla gagna 

 

5.1. Landmódel 

 

Í verkefninu var lagt upp með að gert yrði landmódel fyrir fyrirhugað framkvæmdarsvæði, út 

frá módelinu er hægt að meta hvernig hugsanleg klöpp, yfirborð lands og forhönnun á 

varnargarðinum og keilum lægju, einnig er hægt að meta umfang skeringa og fyllinga. 

Þau gögn sem lágu fyrir voru hæðarlínur á framkvæmdarsvæðinu, forhönnun á 

varnargarðinum og tveimur keiluröðum sem standa fyrir ofan garðinn.  

Einnig höfðu verið grafnar prufuholur á framkvæmdarsvæðinu eins og búið að vinna 

gryfjulýsingu sem hægt var að styðjast við (sjá viðauka A). Tekin voru GPS hnit af yfirborði 

hverrar prufuholu,  jarðvegur í hverri holu var metinn og hversu djúpt var niður á fast/klöpp. 

Á mynd 5-1 [1] hér að neðan má sjá staðsetningu á prufuholum. 

Byrjað var á því að setja upp módel í Autocad Civil 3D þar sem hæðarlínur á svæðinu og 

forhönnun á 

varnargarðinum og 

keiluröðum voru sett 

saman. Eftir að búið var að 

setja fyrrnefnd gögn saman 

í eitt módel var farið að 

skoða þær upplýsingar sem 

fengust úr gryfjulýsingum. 

Þegar búið var að staðsetja 

prufuholurnar í Autocad 

módelinu þurfti að finna út 

í hvaða hæð yfir sjávarmáli 

klöpp lægi, til þess að 

komast að því var dýpt hverrar prufuholu dregin frá þeirri hæð sem fékkst við GPS 

innmælingu á prufuholum. 

 

Til þess að geta útbúið yfirboð fyrir hugsanlega klöpp voru tíu punktar ekki nóg og þurfti að 

áætla legu klappar í fleiri punktum. Prufuholurnar sem grafnar höfðu verið voru grafnar í 

þremur röðum sem staðsettar voru mis ofarlega í fjallhlíðinni og þurfti því að áætla fleiri 

Mynd 5-1. Staðsetning á prufuholum sem grafnar voru 



punkta, var það gert með því að fundin var meðalhæð milli prufuhola og punktar áætlaðir þar 

á því svæði með jöfnu millibili. Til að fá punkta neðan við varnargarðinn voru fengnar 

upplýsingar um dýpt niður á klöpp úr þremur grunnvatns borholum sem höfðu verið boraðar 

á svæðinu, einnig voru nýttar upplýsingar um dýpt niður á klöpp úr tveimur prufuholum sem 

höfðu verið grafnar fyrir varnargarð vestan megin við fyrirhugaða framkvæmd. Fyrir ofan 

efri keiluröð var dýpt niður á fast áætluð vera á 1m dýpi.  

 

Eftir að búið var að setja út punkta fyrir hugsanlegri klöpp þurfti að búa til yfirborð úr 

þessum gögnum til að fá yfirborð hugsanlegrar klappar.  

Þegar yfirborð hugsanlegrar klappar, yfirborð á landinu og frumhönnum varnargarðs og 

keilna er komið saman í eitt módel eins og sjá má á mynd hér að neðan er hægt að láta 

Autocad civil 3d magntaka fyllingar og skeringar við varnargarðinn og keiluraðir. 

 

 

 

 

 

Mynd 5-2. Skjáskot úr Autocad Civil 3D þar sjá má mynd þar sem öllum yfirborðum hefur verið komið saman 



 

Tekið var snið í gegnum módelið eins og sést á mynd 5-2 hér að ofan. Á sniðinu má sjá 

hvernig forhönnun á görðunum liggur miðað við núverandi yfirborð sem sést á mynd sem 

græn lína og yfirborð klappar sem er neðri línan og er dökk. Hægt er þá að áætla skeringu og 

fyllingar fyrir keiluraðir og varnargarð.  

 

 
Mynd 5-3. Hér má sjá hvernig forhönnun á keiluröðum og varnargarði liggur miða við yfirborð lands og áætlað yfirborð 

klappar 

Áætluð lega klappar 



5.2. Magntölur 

 

Hér að neðan má sjá helstu magntölur sem fengust úr landmódelinu sem gert var fyrir 

fyrirhugaðri framkvæmd, þar sem magntölum er skipt í þrjár töflur. 

Tafla 1. samantekt á magntölum fyrir þvergarðinn 

Tafla 2. samantekt á magntölum fyrir keiluraðir 

Tafla 3. eru teknar saman magntölur fyrir alla framkvæmdina, þar sem magntölur fyrir 

þvergarð, efri og neðri keiluröð eru teknar saman. 

Ákveðið var svo að bera saman þessar magntölur fyrir alla framkvæmdina saman við þær 

magntölur sem búin var að setja fram í frumathugun frá Verkís.[1] 

 

Tafla 1. Magntölur fyrir þvergarð 

Virk hæð,  
 
Lengd í fullri hæð 
 
Virk breidd skeringa 
 
Rúmmál skeringa 

- Skriðuefni/jarðvegur 
- Fastur gröftur 

 
Rúmmál fyllinga 

- Fláafleygur  
- Kjarni 
 

Massajafnvægi 
- Kjarni 
- Fláafleygur 

 

10-17 m 
 

350 m 
 

30 m 
 

103 Þús.  
73 Þús.  
30 Þús.  

 
130 Þús.  

78 Þús.  
52 Þús.  

 
- 27 Þús.  
-22 Þús.  

-5 Þús.  

 

Í töflu 1 má sjá rúmmál skeringa sem fengið var úr Autocad, til þess að fá rúmmál fyllinga 

var þvergarðurinn sjálfur skoðaður og þær forsendur gefnar að 40% af efni sem færi í garðinn 

væri kjarnaefni og 60% færi í fláafleyga. 

Sjá má að talsverð vöntun er á því efni sem notast á í kjarnaefni og efni sem notast á í 

fláafleiga kemur nokkuð vel út. 

 

 

 



Tafla 2. Magntölur fyrir keiluraðir 

Virk hæð,  
 
Fjöldi 
 
Lengd í fullri hæð 
 
Virk breidd skeringa 
 
Rúmmál skeringa 

- Skriðuefni/jarðvegur 
- Fastur gröftur 

 
Rúmmál fyllinga 

- Fláafleygur  
- Kjarni 

 
Massajafnvægi 

- Kjarni 
- Fláafleygur 

 

8 m 
 

16 stk 
 

8 m 
 

15 m 
 

53 Þús.  
32 Þús.  
21 Þús.  

 
17 Þús.  

5 Þús.  
12 Þús.  

 
36 Þús.  

9 Þús.  
27 Þús.  

 

Rúmmál skeringa fyrir keiluraðir var fundið á sama hátt og rúmmál skeringa fyrir 

þvergarðinn. Til þess að finna rúmmál fyllinga var rúmmál þriggja mismunandi keilna 

fundið, meðaltal rúmmálsins reiknað og margfaldað með fjölda keilna. 

Gefnar eru þær forsendur að 70% af efni sem notað er í keilurnar færi í fláafleyga og 30% 

færi í kjarnaefni. 

Þegar massajafnvægið er skoðað í keiluröðum sést að talsvert er af afgangs efni, sérstaklega í 

efni sem nýta má í fláafleyga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tafla 3. Magntölur fyrir heildarframkvæmd, þvergarð og keiluraðir 

Rúmmál skeringa 
- Skriðuefni/jarðvegur 

o Ónothæft efni 15% 
o Nothæft efni 85% 

- Fastur gröftur 
o Aukið rúmmál klappar eftir fleygun. 15% 

 
Rúmmál fyllinga 

- Fláafleygur þvergarðs 
- Kjarni og keiluflái 
 

Massajafnvægi 
- Kjarni og keiluflái 
- Fláafleygur 

 

156 Þús.  
105 Þús.  

16 Þús.  
89 Þús.  
51 Þús.  
58 Þús.  

 
147 Þús.  

83 Þús.  
64 Þús.  

 
9 Þús.  

-6 Þús.  
6 Þús.  

 

Þegar litið er á heildar magntökuna þar sem búið er að taka þvergarð og keiluraðir saman í 

eina töflu sést að út frá landmódelinu vantar enn talsvert uppá efni sem notað verður í kjarna, 

og komið er umfram efni sem notast á í fláafleyga miðavið forhönnun.  

Áætlað er að 15% af efni sem kemur úr skriðuefni sé ónothæfur jökulruðingur og verði 

haugsettur og sé nýttanlegt í landfyllingar, einni er tekið tillit til þess að þegar klöpp er 

fleyguð eykst rúmmál hennar um 15%. 

Í fyrirhugaðri framkvæmd er gert ráð fyrir því að skeringasvæði verði stækkað til þess að fá 

það magn af kjarna efni sem þörf er á í bæði þvergarð og keiluraðir, samkvæmt töflu hér að 

ofan má sjá að kjarnaefni vantar og þarf því að stækka skeringarsvæði. 

Hér að neðan má svo sjá magntölur fyrir heildarframkvæmd úr frumathugun frá Verkís.[1] 

 

Tafla 4. Magntölur fyrir heildarframkvæmd, þvergarð og keiluraðir úr frumathugun frá Verkís [1] 

Rúmmál skeringa 
- Skriðuefni/jarðvegur 
- Fastur gröftur 

 
Rúmmál fyllinga 

- Fláafleygur þvergarðs 
- Kjarni og keiluflái 
 

Massajafnvægi 
- Kjarni og keiluflái 
- Fláafleygur 

 

155 Þús.  
105 Þús.  

50 Þús.  
 

145 Þús.  
80 Þús.  
65 Þús.  

 
0 Þús.  

-5 Þús.  
5 Þús.  



Þegar magntölur frá landmódeli eru bornar saman við magntölur úr frumathugun frá Verkís 

sést að magntölur frá landmódeli stemma vel við frumathugun frá Verkís. 



6. Vettvangsferð 

 

Farið var í vettvangsferð austur á Neskaupstað þann 22. ágúst 2017. Þar sem fyrri 

framkvæmdir á svæðinu voru skoðaðar með tilliti til jarðvegsstyrkingar þar sem mismunandi 

styrktarkerfi voru notuð í garði austan megin og vestan megin við framkvæmdarsvæðið, 

fráveitu ofanvatns og jarðvegs aðstæðna.  

Einnig var gengið um svæðið þar sem fyrirhuguð framkvæmd mun standa þar sem horft var 

til jarðtæknilegra aðstæðna og legu lagna á svæðinu. 

 
Mynd 6-1. Horft upp í Urðarbotn og sjá má þar sem 
jarðvegur er brúnleitur  hefur fallið grjót eða aur 

 
Mynd 6-2. Horft upp í Urðarbotn 

 
Mynd 6-3. Horft meðfram garði sem stendur undir 
Drangagili austan megin við fyrirhugað 
framkvæmdarsvæði 

 
Mynd 6-4. Keilur ofan þvergarðs sem stendur undir 
Drangagili, sjá má hvernig jarðvegur er farinn að renna 
til. 

Aðstæður á verkstað voru myndaðar vel og einnig garðar sem hafa nú þegar verið reistir fyrir 

ofan byggð á Neskaupstað, meðfylgjandi má sjá myndir af verkstað.  

Fyrstu níu myndirnar eru frá garðinum sem stendur austan megin við fyrirhugað 

framkvæmdarsvæði og næstu sex myndir frá garði sem staðsetur er vestan megin. 

 

 

 



 
Mynd 6-5. Hér má sjá hversu stórar keilurnar undir 
Drangagili eru 

 
Mynd 6-6. Hér má sjá jarðstyrkingarkerfið á keilum á 
mynd hér til vinstri, þetta er ekki gott og það sem veldur er 
það að flái á keilum er 45° og jarðvegur sem notaður er 
hefur viðnámshornið 44° og stendur því ekki svona bratt. 
Sjá kafla 8. 

 
Mynd 6-7. Ræsi í gegnum þvergarð  

 
Mynd 6-8. Sést hvernig C-einingarnar staflast upp 

 
Mynd 6-9. Sést hversu stór þvergarðurinn er í samanburði 
tvær manneskjur  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mynd 6-10. Horft yfir þvergarð sem stendur undir 
Tröllagili vestan megin við fyrirhugað framkvæmdarsvæði 

Mynd 6-11. Keiluröð neðan Tröllagils vestan megin við 
fyrirhugaða framkvæmdarsvæði, keilur í þessari 
framkvæmd voru þökulagðar og jarðvegur virðist standa 
betur en í keilum undir Drangagili 

Mynd 6-12. Stærð þvergarðs Mynd 6-13. Festingar á jarðvegsstyrkingarkerfi á 
framkvæmd vestan megin við fyrirhugað 
framkvæmdarsvæði 

Mynd 6-14. Skeringar, efnistaka klöpp Mynd 6-15. Sjá má skeringar og hvernig vatni er veitt á 
svæðinu 

 



7. Staðlar, kröfur og prófanir 

 

Farið var í íslenska þjóðarviðaukann fyrir evrópska þolhönnunarstaðla frá Staðlaráði Íslands, 

þar sem skoðaðir voru eftirfarandi staðlar, sem sjá má hér að neðan [12]: 

 

ÍST EN 1990 EUROCODE 0  - Basis of structural  design 

ÍST EN 1990:2002/NA:2010 

 

ÍST EN 1997 EUROCODE 7  - Geotechnical design 

ÍST EN 1997-1:2004/NA:2010 - Geotechnical design – Part 1: General rule 

ÍST EN 1997-2:2007/NA:2010 - Geotechnical design – Part 2: Ground investigation and test 

 

 



7.1 Eurocode 0 

 

Til þess að sjá í hvaða flokk mannvirki á borð við snjóflóðavarnir eru settar er tafla B1 í 

annex B í eurocode 0 skoðuð, tafla hér að neðan samsvarar töflu B1 í eurocode 0.  

 

Tafla 5. Útskýringar á afleiðingarflokkum  

Consequences 
Class 

Description Examples of buildings and civil engineering 
works 

CC3  
High 
Consequence for loss og 
human life, or 
economic, social or 
environmental 
consequences 
Very great. 

 
High rise buildings and other structures which 
are often occupied by a large number of 
people, for example: 

- Residential, offive and business 
buildings with more than 4 storeys. 

- Concert halls, theatres, sports and 
exhibitions halls, spectator stands. 

- Buildings with long spans. 
Health care facilities and hospitals. Schools 
and other educational facilities. Buildings and 
other structures essential for public safety, 
police stations and emergency services. 
Special structures such as high masts, silos 
and towers close to residential area. 

 
CC2 

 
Medium 
Consequence for loss of 
human life, economic, 
social or environmental 
consequences 
Considerable. 

 
Buildings and structures not belonging to 
classes CC3 and CC1. 

CC1  
Low 
Consequence for loss of 
human life and 
economic, social or 
environmental 
consequences 
Small or negligible. 

 
1-and 2-storey buildings which are only 
occasionally occupied by people, for example 
warehouses and agricultural buildings. 

 

Þegar tafla 5 er skoðuð sést að framkvæmd við snjóflóðavarnir á Neskaupstað fellur í 

afleiðingarflokk CC3 þar sem mikil hætta er á manntjóni, tjóni á húsum og byggð ef flóð 

fellur og nær alla leið niður í byggð.[12] 

 

 



Jarðtæknihönnun skiptist upp í þrjá Geotechnical flokka, og fellur þessi framkvæmd undir 

flokk 3, skv ÍST EN 1997-1:2004.[12]  

Útskýringar má sjá hér að neðan: 

 

 

 

 

Þar sem framkvæmdin fellur í afleiðingarflokk CC3 er gerð krafa um yfirferð og samþykkt á 

hönnun.[12] 

 
Mynd 7-1. Sjá má hvernig yfirferð á að vera háttað 



7.2 Eurocode 7 

 

Þegar ÍST EN 1997-1:2004/NA:2010 er skoðaður má finna í töflu A.2 þau gildi fyrir , , 

 og . Töfluna má sjá hér að neðan samsvarar töflu A.2 í eurocode 7.[12] 

 

Tafla 6.  Hlutstuðlar (γ ) 

Soil parameter Symbol  
Angle of shearing resistance  1,25 

Effective cohesion  1,25 

Undrained shear strength  1,4 

Unconfined compression 
strength 

 1,4 

Weight density  1,0 
a. This factor is applied to tan( ) 
b. If less favorable – characteristic soil strength shall be multiplied by partial 

factor 
 

Þessa stuðla er notast við útreikninga fyrir garðinn og keiluraðir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einnig var horft til töflu G.2 í Annex G sem samsvarar töflu í ÍST 15, en í báðum töflum er 

yfirlit yfir leyfilegt álag á mismunandi klappar yfirborð er skoðað. Klöpp á framkvæmdar-

svæði fellur undir 1 - 2 MPa sem samsvarar 1000 - 2000 kN/ , þar sem berg er lélegt og 

mikið af sprungum er hægt að sjá þegar búið er að fjarlægja jarðvega af berginu. 

Tafla 7 hér að neðan samvarar töflu G.2 í eurocode 7.[12]  

 

 

Tafla 7. Leyfilegt meðalálag á klöpp 

Bedrock  characterisitcs Allowable load 
MPa 

 
Sound igneous rock ( basalt or dolerite ), unweathered or cut down to 
unweathered surface; minor joints and fissures with not less than 1m 
spacing. 
 
Sound igneous rock ( basalt or dolerite ), unewathered or cut down to 
unweathered surface, minor joints and fissures with not less than 0,5m 
spacing. 
 
Altered or weathered rock with minor* joints and fissures with not less 
than 0,6m spacing and larger joints and fissures with not less than 1m 
spacing. 
 
Sedimentary rock ( sandstone, tillite, consolidated aeolian deposits ) 
graded with respect to compaction. 
 
Cracked bedrock with 0,3 – 0,6m spacing of joints and fissures, breccia 
or vesicular rock. 
 
Highly cracked bedrock with spacing of joints and fissures less than 
0,2m is calculated as compacted gravel. 
 
Vesicular, highly cracked bedrock with spacing of joints and fissures 
less than 0,2m is calculated as compacted lava-fill. 
 

 
8 – 10 

 
 
 
 

4 – 6 
 
 
 
 

2 – 4 
 
 
 
 

1 – 2 
 
 
 

0,5 – 1,5 
 

 

*Minor joints and fissures are open and less than 5mm wide or filled and less then 25mm 

wide. 

 

 



7.3 Prófanir 

 

Við gerð varnargarða undir Tröllagili voru framkvæmdar prófanir á jarðvegi og klöpp á því 

framkvæmdarsvæði. Fyrirhugað framkvæmdarsvæði liggur rétt til hliðar við framkvæmd 

undir Tröllagili má gera ráð fyrir að jarðvegur og klöpp hafi sömu efniseignleika, því hægt að 

nýta niðurstöður frá fyrri prófunum. Þær prófanir sem gerðar voru á jarðvegi og klöpp voru 

meðal annars þríásapróf, kornakúrfur og proctor-þjöppunarpróf, allar prófanirnar voru 

framkvæmdar af Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Niðurstöður þessara prófana má sjá hér að 

neðan. 

Í töflu 8 má sjá þar sem búið er að taka saman helstu niðurstöður sem fengust úr þríásaprófi 

sem gert var.[13] 

 

Tafla 8. Helstu efniseiginleikar bergskeringar 

Efniseiginleiki Niðurstöður 
Rúmþyngd 23,2 kN/  
Þurr rúmþyngd 20,6 kN/  
Holrýmd 29,7 % 
Pórutala 0,4 
Viðnámshorn 44° 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Á myndum hér að neðan má sjá niðurstöður úr kornakúrfu og proctorprófi sem gerð voru á 

jarðveginum.[13] 

 

Mynd 7-2. Niðurstöður kornakúrfu 



 

Þær upplýsingar sem búið er að taka saman í kafla 7 eru nægar til þess að hægt sé að reikna 

stöðuleika á garðinum og keiluröðum. 

Úr þríásaprófinu fékk að jarðvegur hefur viðnámshornið 44°.[13] 

 

Mynd 7-3. Niðurstöður úr proctorprófi 



8. Stöðugleikagreining 

 

Í þessari skýrslu er stöðugleiki fyrir garðinn ekki reiknaður en allar upplýsingar og breytur 

sem þörf er á fyrir stöðugleikareikninga eru dregnar fram.  

Brotflötur fláa er í flestum tilfellum hringlaga. Til eru mismunandi tilfelli brotflatar og er það 

þegar brotið verður við tá fyllingarinnar, brotið verður ofarlega í fyllingunni og brotflöturinn 

nær niður fyrir tá fláans. Hér að neðan á mynd 8-1 [14] má sjá dæmi um brotfleti. 

 

Þegar verið er að gera 

stöðuleikagreiningu er hægt 

að skipta aðferðum sem 

notast er við í tvo flokka, og 

eru það massaaðferð og 

sneiðaaðferð.  

Þegar massaaðferð er notuð 

þarf að áætla að allt jarðefni 

sem liggur ofan brotflatarins 

sé ein heild og einsleitt.  

 

Í sneiðaðferðinni er jarðefni 

ofan brotflatar skipt upp í nokkrar lóðréttar sneiðar, því fleiri sneiðar sem teknar eru því 

nákvæmari verða útreikningar. Þegar búið er að skipta jarðefni upp er hægt að reikna 

stöðuleika fyrir hverja sneið fyrir sig. Á myndum 8-2 og 8-3 [15] má sjá sneiðar og hvernig 

kraftar verka á þær.[16] 

 

Mynd 8-1. Dæmi um brotfleti 

Mynd 8-2. Búið að skipta brotferli upp í sneiðar 
Mynd 8-3. Kraftar sem verka á hverja sneið 



Þegar verið er að skoða jafnvægi á sneiðum í brotfleti samanborið við mynd 8-2 er tekið vægi 

um punktinn O sem gefur[15]:  

 

sin ∝ =   

 

Það sem: =  ( + ′ tan ′) ∆  = ( ∆  +  

tan ′)  

 

Þegar þetta er komið er hægt að finna öryggisstuðul fláans og er það gert með eftirfarandi for-

múlu[15]: 

 

=
∑ ( + tan + ∆ tan )

1
∝( )

∑ sin ∝
 

 

Þar sem: ∝( ) = cos ∝ + ∝
 

 



Þegar keilur í framkvæmd undir Drangagili voru skoðaðar var tekið eftir að farið var að 

hrynja úr þeim hliðum keilna með hallan 1:1 eins og sjá má á mynd 6-4 í kafla 6, sjá má hlið 

með halla 1:1 betur á mynd 8-4 [9] hér að neðan. 

  

Þar sem halli er 1:1 er stöðugleiki 45° og þá á öryggisstuðull Fs að vera 1,25 -1,4. Samkvæmt 

þríásaprófi sem gert var á bergskeringu á svæðinu og er notuð í kjarna efni var viðnáms-

hornið 44° og getur jarðefnið því ekki staðið svona bratt. 

Fleiri ástæður gætu valdið því að farið sé að hrynja úr þessum hliðum og má þar nefna rof, 

rigning og umgangur fólks sem er að klifra upp á keilurnar. 

Ef horft er á keiluraðir í framkvæmd undir Tröllagili sést að þær eru betur farnar á þessum 

hliðum og má álykta að þar sem í þær var sáð að grasið hjálpi til við að halda jarðvegi stöð-

ugri. 

 

Mynd 8-4. Helstu kennistærðir keilna 



9. Landmótun 

 

Lagt er upp með að landmótum á landi í kringum þvergarð og keiluraðir verði feld inn í 

umhverfið eins og hægt er. Stígakerfi frá görðum sem standa sitthvoru megin við 

framkvæmdarsvæðið tengist stígakerfi og gerðir verða stígar upp með keiluröðum og 

meðfram þvergarði. Gróðursett verða tré á fyrirfram ákveðnum svæðum og áningarstaðir 

útbúnir þannig að hægt sé að njóta þess að vera á svæðinu og ný útivistarsvæði myndast, t.d. 

frisbígolf og önnur afþreying, núverandi svæði þar sem varnargarður á að koma er að hluta til 

skóræktarsvæði. 

Það svæði milli garða og keiluraða sem ekki fer undir framkvæmdir verður reynt að halda að 

mestu óbreyttu. 

Skógrækt[1] 



10. Niðurstaða 

 

Í skýrslunni er einna helst farið yfir jarðvegsaðstæður á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði við 

Urðarbotna og Sniðgil þar sem að mestu leiti var stuðst við skýrslu frá Verkís sem gerð var í 

Júní 2015 um frumathugun við Urðarbotn/Sniðgil.  

Nýttar voru upplýsingar úr prufuholum og gryfjuloggum sem finna má í frumathugun frá 

Verkís og í viðauka A til að meta jarðveg á framkvæmdarsvæði, þar sem lagskipting jarðefna 

var metin, grunnvatnsstaða áætluð og dýpi niður á fast. Eftir það voru nýtingarmöguleikar 

hvers og eins jarðefnis metnir. 

Út frá gryfjuloggum, hæðarlínum af svæðinu og frumhönnun á þvergarði og keiluröðum var 

jarðmódel af svæðinu útbúið og var þá hægt að magntaka skeringar, fyllingar, 

skriðuefni/jarðefni og fastan gröft, niðurstöður voru settar fram í töflum í kafla 5.2. 

 

Skoðaðar voru báðar fyrri framkvæmdir sem gerðar höfðu verið á svæðinu og styrkingarkerfi 

þeirra borin saman, kostir og gallar við hvort kerfi skoðaðir og bornir saman.  

Garður og keiluraðir sem standa undir Drangagili eru með styrkingarkerfi sem eru C – laga  

járngrindur sem er staflað ofan á hvor aðra, grindurnar eru festar með flatjárnum sem fest eru 

í efri brún á grindum og jarðvegur lagður ofan á til að fá festu. Sjá má á meðfylgjandi 

myndum hvernig grindurnar eru og hvernig þeim er staflað upp. 

 
Mynd 10-1. C-laga járngrindur 

 
Mynd 10-2. Sjá má hvernig C-laga grindurnar staflast 

 

 



Á garðinum og keiluröðun undir Tröllagili er styrkingarkerfið þannig byggt upp að 

járnamottur eru lagðar á framhliðina og festar með krók með teygju utan um sem er svo lögð 

inn í garðinn og keilur þannig að jarðvegur haldi festu. Þessi aðferð er ekki talin mjög fýsileg 

þar sem óttast er að teygjurnar munu ekki endast nægilega lengi. Sjá má festingar og hvernig 

járnamotturnar liggja í bylgjum utan á garðinum á meðfylgjandi myndum. Talið er að talsvert 

auðveldara er að vinna með C-laga járnagrindurnar heldur er járnamotturnar, þar sem 

uppsetning er þægilegri. Einnig er ending talin betri í C-laga járnagrindum þar sem notast er 

við flatjárn þegar verið er að binda grindurnar en þar sem járnamottur eru notaðar er notast 

við teygju. 

 

 
Mynd 10-3. Sést í festingar og teygju 

 
Mynd 10-4. Sjá má hvernig járnamottur liggja utan á 
garðinum 

 

Í fyrirhugaða framkvæmd hefur verið ákveðið að notast við sama styrkingarkerfi notast var 

við í garði undir Drangagili, C-laga járngrindur. 



11. Samantekt 

 

Niðurstöður um jarðvegsaðstæður á svæðinu undir Urðarbotnum og Sniðgili hafa verið 

dregnar fram í skýrslunni, þar sem farið er yfir jarðlagskipan á svæðinu og kom þar í ljós að 

þær eru mjög breytilegar. Þegar gryfjuloggar eru skoðaðar sést að algengustu jarðefni sem er 

að finna í prufuholum á svæðinu er moldarjarðvegur og grár jökulruðningur. Þykkt lausra 

jarðlaga í prufuholum á framkvæmdarsvæðinu er frá því að vera 1,1 – 4,3 m en algengast er 

að þykktin sé á bilinu 1,9 – 4,3 m. Grunnvatnsyfirborð er frekar breytilegt, grunnvatn fannst í 

sex af tíu gryfjum á dýpinu 1,8 – 2,9 m.  

Farið er yfir nýtingarmöguleika jarðlaga þar sem skoðað er hvaða jarðefni eru nýtanleg í 

kjarna, fláa og landmótun í fyrirhugaðri framkvæmd.  

 

Bornar voru saman þær tvær framkvæmdir sem nú þegar hafa verið gerðar fyrir ofan byggð í 

Neskaupstað, þar sem helst var skoðað ástand garða, keiluraða, styrkingarkerfi og fráveita 

ofanvatns á framkvæmdarsvæðum.  

Í framkvæmd vestan megin við fyrirhugað framkvæmdarsvæði eða sá garður sem stendur 

undir Tröllagili. Var tekið eftir að þar höfðu hliðar garða og keiluraða sem snúa að byggð 

verið þökulagðar eða sáð í þær og virtist það binda jarðveg betur, virðist það koma í veg fyrir 

að jarðvegur væri að hrynja úr hliðum garðs og keiluraða eins og hafði verið að gerast í fram-

kvæmd undir Drangagili. Var því ákveðið að í fyrirhugaðri framkvæmd yrðu garður og keilu-

raðir þökulagðar eða sáð yrði í þær til að sporna við því að jarðvegur fari að hrynja úr hliðum. 

 

Einnig var horft á styrkingarkerfi á báðum framkvæmdum og komist að þeirri niðurstöðu að 

það styrkingarkerfi sem notast verður við í fyrirhugaðri framkvæmd verða C-laga grindur, 

þannig grindur var notast við í framkvæmdinni sem stendur austan megin við fyrirhugað 

framkvæmdarsvæði og er undir Drangagili.  

 

Útbúið var landmódel af fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði þar sem yfirborð af svæðinu út frá 

hæðarlínum, yfirborð af hugsanlegri klöpp sem útbúið var út frá gryfjuloggum, og frum-

hönnun á garði og keiluröðum voru borin saman. Þegar þessi yfirborð voru borin saman var 

hægt að magntaka skeringar og fyllingar sem þarf fyrir framkvæmdina.  

Magntölur sem fengust úr landmódelinu voru svo bornar saman við magntölur úr frum-

athugun frá Verkís [1], niðurstöður má sjá í kafla 5.2. 
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11. Viðauki A – Gryfjuloggar 

Gryfjuloggar í viðauka A eru fengir úr [1]  
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12. Viðauki B - Teikningar 

Teikningar í viðauka B eru fengnar úr [1] og [9]



 



 



 



 



 



 



 

Mynd 12-1. Staðsetning á prufuholum sem grafnar voru á svæðinu 



 
Mynd 12-2. Ásýnd á útlit garðs og keiluraða 

 


