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Útdráttur 

Snjóflóð og hættan sem af þeim stafar er vel þekkt á Íslandi en fjölmörg dauðsföll og slys 

hafa orðið vegna snjóflóða í gegnum tíðina. Siglufjörður hefur að geyma langa sögu samlífs 

manns og náttúru og hafa mörg snjóflóð fallið og valdið þar tjóni. Skíðasvæði Siglfirðinga 

er í Skarðsdal og þar er vel fylgst með snjóflóðahættu en þar hafa snjóflóð endað innan við 

mörk skíðasvæðisins og eyðilagt mannvirki. Með auknum vinsældum á fjallaskíða- og 

vélsleðaferðum á Íslandi verður æ mikilvægara að rannsaka undanfara hættulegra 

snjóflóðaaðstæða. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á snjóflóðaaðstæður vorið 

2018 í Skarðsdal á Siglufirði og greina samspil veðuraðdraganda, eiginleika snjóþekju og 

óstöðugleika hennar. Með gagnagreiningu og túlkun á niðurstöðum var leitast við að varpa 

ljósi á heildarmynd snjóflóðaaðstæðanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sterk tengsl 

voru á milli veðuraðdraganda og eiginleika snjóþekjunnar og óstöðugleika hennar. Í 

rannsókninni var notast við veðurfarsgögn, snjóþekju- og snjódýptarmælingar, 

stöðugleikapróf og upplýsingar úr snjógryfjum gröfnum í mars og apríl 2018.  

 

 

 

 

Abstract 

Avalanches and the danger they propose are well known in Iceland, but many have lost their 

lives due to their destructive forces. Siglufjörður is located on the Tröllaskagi peninsula in 

North Iceland and the town has a long history in living with the avalanche danger. The local 

ski resort is located in Skarðsdalur, one of the valleys going into the mountains south of the 

fjord. Observation and tracking of avalanches in the valley are very common but ski lifts and 

huts have been destroyed by avalanches throughout the years. With rising popularities in 

alpine skiing and snowmobile trips it becomes increasingly important to research the leading 

components in making avalanche conditions. The aim of this research is to gain further 

understanding of the avalanche conditions of spring 2018 in Skarðsdalur valley and analyze 

the ties between weather pattern, snowpack composition and its unstable conditions. To gain 

an overall understanding of the avalanche conditions the data sets were studied and results 

interpreted together. The data sets used in this research are weather observations and 

measures, snowpack and snow depth measurements and stability test results and snow pits 

dug in March and April 2018. 
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 Inngangur 

Yfir vetrartímann á Íslandi safnast oft mikill snjór upp til fjalla. Þegar landslag og mikil 

snjósöfnun við ákveðnar veðurfarslegar aðstæður fara saman getur snjóflóðahætta skapast í 

fjallshlíðum. Fjölmargir staðir á Íslandi eru þekktir fyrir snjóflóðahættu sem ógna byggð, 

samgöngum og almennum útivistarsvæðum. Í seinni tíð hefur eftirlit með snjóflóðahættu 

aukist mikið hér á landi. Með tækniframförum nútímans verður ofanflóðaeftirlit nákvæmara 

en þegar fólk fór ferða sinna ýmist fótgangandi eða á hestbaki á milli dala á veturna og þurfti 

að treysta á brjóstvit og eigin reynslu. Til þess að skilja snjóflóð betur þarf að skoða alla þá 

þætti sem valda því að snjóflóðaaðstæður myndast. Samhengi þessara þátta skiptir höfuðmáli 

og hafa menn lært betur og betur með tímanum að túlka veður- og landslagsaðstæður saman 

og lesa í snjóflóðahættu fjallanna. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á snjóflóðaaðstæður sem mynduðust í Skarðsdal 

á Siglufirði vorið 2018. Þá er veðurfari lýst og túlkað samhliða gögnum um snjóþekju, 

stöðugleika og skráð snjóflóð. Leitast er við að túlka þá þætti sem saman mynda þá 

snjóflóðahættu sem þekkist vel í Skarðsdal. Notast er við tvenns konar gögn við rannsóknina, 

veðurfarsmælingar og snjóþekjumælingar. Skíðasvæðið í Skarðsdal er vinsælt skíða- og 

útivistarsvæði og þar er vel fylgst með snjóflóðaaðstæðum með mælum og prófum sem 

framkvæmd eru af snjóathugunarmönnum. Skarðsdalur varð fyrir valinu sem 

rannsóknarsvæði vegna þess að höfundur er þar kunnugur staðháttum og þar eru ýmis 

veðurfars- og snjóþekjugögn. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði vorið 2018 þegar 

höfundur sótti ýmis námskeið um snjóflóð og félagabjörgun úr snjóflóðum hjá 

Björgunarskóla Slysavarnarfélagsins Landsbjörgu og Kanadísku snjóflóðasamtökunum 

(CAA) á Siglufirði. Með það að markmiði að öðlast dýpri þekkingu á snjóflóðum og 

aðstæðum til fjalla varð þetta viðfangsefni fyrir valinu.  

Í rannsókninni er leitast eftir að svara spurningunni hvaða veðurfarslegu aðstæður og 

óstöðugleiki í snjóþekju stuðlaði að hættulegum snjóflóðaaðstæðum sem sköpuðust vorið 

2018 í Skarðsdal? Í kafla 2 er sagt frá Siglufirði og sögu Skarðsdals, í kafla 3 er fjallað um 

snjóflóð, hættuna sem þau skapa og hvaða eiginleikar snævar skapa snjóflóðaaðstæður. Í 

kafla 4 er gögnum rannsóknarinnar gerð skil og gagnagreining sett fram. Í kafla 5 eru 

niðurstöður gagnagreiningar kynntar og að lokum eru niðurstöður ræddar í samhengi við 

rannsóknarspurningu í kafla 6.
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 Siglufjörður og Skarðsdalur 

Á Siglufirði hefur verið byggð frá landnámi þegar Þormóður rammi Haraldsson settist að á 

Siglunesi. Siglufjörður var mjög einangraður og lítill kaupstaður framan af en byggðist hratt 

upp á 19. og 20. öld með mikilli hákarlaútgerð og svo síðar síldarútvegsins. Með 

síldarævintýrinu stækkaði Siglufjörður ört og laðaði tugþúsundir verkafólks að áður en 

ævintýrinu lauk árið 1968 (Fjallabyggð). Í upphafi var helsta aðkoma að bænum sjóleiðina 

og þegar ekki var fært út fjörðinn þurfti fólk að ferðast um fjallvegi í gegnum Hestskarð í 

vestri, Siglufjarðarskarð í suðri og stundum austurleiðina í gegnum Afglapaskarð sem voru 

öll snjóþung og hættuleg að vetrarlagi. Siglufjarðarskarð um Skarðsdal sést á mynd 1 og var 

helsti bílvegur til og frá Siglufirði en þar var klöppin sprengd niður árið 1946 og var hann 

mikilvæg viðbót við sjóleiðina. Árið 1967 voru Strákagöng opnuð og opnuðu heiminn enn 

fremur fyrir bæjarbúum (Siglo.is, á.á.). 

 

 
Mynd 1: Vinna við Siglufjarðarskarð í upphafi. Ljósmynd nr. G 2096 (Kristfinnur 

Guðjónsson, á.á.). 

 

Siglfirðingar hafa lengi verið þekktir fyrir skíðaiðkun en hér á landi var hún fyrst stunduð á 

Norðurlandi á 19. öld og margir af bestu skíðamönnum landsins komu frá Siglufirði og 

nærliggjandi fjörðum. Siglfirðingar ferðuðust oft í gegnum Hestskarð og Siglufjarðarskarð 

að vetri á skíðum og þurftu læknar, ljósmæður og póstur að fara oft þar í gegn. Elstu skíði 

sem eru varðveitt á Íslandi eru frá Jakobínu Svanfríði Jensdóttur Stæhr ljósmóður frá 

Siglufirði. Sumir af fremstu skíðamönnum Íslands hafa komið frá Siglufirði en fyrsta 

skíðafélag Siglfirðinga var stofnað árið 1920 með mikilli uppsveiflu í skíðaiðkun og áhuga 

hjá landanum (Fjallabyggð, á.á.). Segja má að Siglfirska skíðafærnin eigi margt að þakka 

síldarævintýrinu en þegar slakaði á atvinnulífinu á veturna gat fólk stundað skíði af miklu 

kappi. Margir norskir síldarmenn fluttu til Siglufjarðar með fyrsta flokks skíði frá 
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heimalandinu en annars voru skíði lengi smíðuð úr síldartunnustöfum. Það mætti í raun kalla 

Siglufjörð skíða- og síldarbæinn (Fjallabyggð, á.á.).  

 Staðhættir og saga snjóflóða 

Siglufjörður er nyrsti kaupstaður Íslands og stendur við samnefndan fjörð. Fjörðurinn teygir 

sig langt suður upp dali og skiptist í Skarðsdal til vesturs, Hólsdal til suðurs og Skútudal til 

austurs. Fjallahringurinn er oft kallaður Siglfirsku alparnir en fjöllin mynda tignarlegan 

ramma utan um fallegan fjörðinn. Lega Siglufjarðar er nánast frá norðri til suðurs og eru 

ríkjandi vindáttir norð- og norðaustlægar og einnig suð- og suðvestlægar. Í Skarðsdal má 

finna Siglufjarðarskarð og Afglapaskarð, í dalnum má finna skíðasvæði Siglfirðinga og 

skaga Illviðrishnúkur og Leyningssúlur þar yfir. Hólshyrna klýfur Hólsdal og Skútudal í 

sundur, austari hluti fjallagarðsins samanstendur af Presthnjúk, Dísunni, Pallahnjúk og 

Hestskarðshnjúk sem aðskilja Siglufjörð og Héðinsfjörð. Í gegnum fjallgarðinn liggja 

Héðinsfjarðargöng sem voru opnuð árið 2010. 

Bærinn er staðsettur við brattar fjallshlíðar og er þekkt að snjóflóð hafi hafnað í byggð en þó 

algengara að spýjur teygji sig niður og stöðvist fyrir ofan byggð (Harpa Grímsdóttir og 

Þorsteinn Sæmundsson, 2001). Árið 2001 gaf Veðurstofa Íslands út hættumat vegna 

ofanflóða á Siglufirði á vegum hættumatsnefndar Siglufjarðar (2002). Skýrslan sýnir 

hættumatskort af bænum og útlistar ítarlega yfirvofandi hættu á snjóflóðum fyrir Siglufjörð 

og í ljós kom að talsvert af þéttbýli Siglufjarðar er á hættusvæði snjóflóða. Þar má helst nefna 

snjóflóð úr Strengsgiljum, Jörundarskál, Hafnarhyrnu, Fífladalssvæði og Gróuskarðshnjúki. 

Frá því svæði sem er Siglufjörður í dag eru ekki skráð snjóflóð sem hafa ollið manntjóni.  

Árið 1980 var snjóathugunarmaður ráðinn á Siglufirði, Örlygur Kristfinnsson og var það 

bylting í skráningu og eftirliti snjóflóða á staðnum. Fram að því má finna einhverjar 

skráningar af snjóflóðum en helst þeim sem ollu miklu tjóni. Elstu snjóflóð í annáli snjóflóða 

frá Veðurstofu Íslands eru frá 17. öld. Árið 1999 var fyrsta varnarvirki fyrir ofan byggðina 

reist, fyrir utan girðingu í Ytra-Strengsgili sem var sett ofarlega í gilið árið 1969. Leiðigarðar 

voru reistir árið 1999 neðan við Strengsgil og Jörundarskálar til þess að vernda íbúðarhúsin 

fyrir neðan. Þeir sýndu gagn sitt sama ár þegar garðurinn beindi snjóflóði frá byggð og í 

kjölfarið voru svokölluð „Snjóflóðahúsin“ tekin í notkun aftur (Harpa Grímsdóttir og 

Þorsteinn Sæmundsson, 2001).  

 Snjóflóð í Skarðsdal 

Mörg snjóflóð eru skráð í Skarðsdal og á núverandi skíðasvæði Siglfirðinga. Í og við 

Siglufjarðarskarð, þar sem alfaraleiðin var áður fyrr, eru skráð þó nokkur snjóflóð en 

skráningu fækkaði eftir að vegurinn var tekinn úr notkun við opnun Strákaganga árið 1967. 

Árið 1912 létust tveir menn í snjóflóði í Siglufjarðarskarði, annar í febrúar og hinn í mars og 

um miðja síðustu öld voru snjóflóð í skarðinu tíð. Þar sem skíðasvæðið er í dag hafa mörg 

snjóflóð fallið í gegnum tíðina og hafnað innan fyrir mörk troðinna brauta. Yfir svæðinu 

stendur Illviðrishnjúkur (895 m) og er fjallið algengt upptakasvæði snjóflóða með bröttum 

hlíðum og mikilli snjósöfnun. Skíðasvæðið var áður fyrr í vestanverðri Hólshyrnu en eftir 

að snjóflóð eyðilagði lyftur á svæðinu var það fært í Skarðsdal eftir 1989. Þar er þó enn 

snjóflóðahætta og árið 1995 féll stórt flóð frá Illviðrishnjúk. Flóðið skemmdi lyftur og 
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lyftuhús og rann svo áfram niður farveg Leyningsár. Árið 1999 féll flóð niður á skíðasvæðið 

og stöðvaðist við byrjendalyftuna þar sem skíðamót eru haldin í dag (Harpa Grímsdóttir og 

Jón Kristinn Helgason, 2011). 

 

 
Mynd 2: Ítarlegt kort af skíðasvæðinu í Skarðsdal með greiningu á hættusvæðum og 

útbreiðslu snjóflóða (Harpa Grímsdóttir og Jón Kristinn Helgason, 2011).   
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 Snjóflóð 

Snjóflóð er það fyrirbæri þegar snjór rennur undan halla niður fjallshlíð. Ástæða þess að 

flóðið renni af stað geta verið náttúrulegar eða af mannavöldum. Í öllum tilvikum er það 

einhver veikleiki sem gefur sig og þá losnar úr læðingi röð atburða sem endar í snjóflóði Í 

þessum kafla verður gerð grein fyrir snjóflóðum, þeirri hættu sem þau skapa fyrir íbúa og 

ferðafólk. Einnig verður leitast við að varpa ljósi á eðli snjóflóða, flokkun og skilgreining og 

einnig hvaða veðurfars- og landslagsaðstæður sem þarf til þess að snjóflóð falli. 

Snjóflóðahætta stendur nærri Íslendingum en um 15 bæjarfélög á Íslandi búa við yfirvofandi 

hættu ef réttar snjóflóðaaðstæður myndast. Þær byggðir eru að mestu að finna við strendur á 

Vestfjörðum, Norðurlandi og á Austfjörðum (Veðurstofa Íslands, 2006). Við þekkjum þessa 

staði á fallegum fjörðunum, háum fjöllum sem rísa úr sjónum og hlykkjóta vegi í fjöllunum. 

Margir þessara bæja eiga það sameiginlegt að upp frá byggð rísa 400-700 metra há fjöll sem 

eru svo flöt að ofan, en flatlendið stóreykur líkur á að skafrenningur safnist fyrir á 

upptakasvæðum snjóflóða. Við marga bæi hafa verið byggð varnarvirki því þekking og 

reynsla hafa sýnt fram á mikilvægi og gagn þeirra (Hættumatsnefnd Siglufjarðar, 2002). 

Fólk sem ferðast um fjalllendi sér til yndisauka, á tveim jafn fljótum eða vélknúnum tækjum 

sem og fólk sem býr nálægt snjóflóðahættusvæðum þarf að kunna að meta aðstæður hverju 

sinni og vita hvenær of hættulegt er til að ferðast um (McClung og Schaerer, 2006). Eins og 

það er mikilvægt að rannsaka snjóflóðahættu í byggð og á skíðasvæðum þá þarf einnig að 

rannsaka þau slys sem verða á fólki í snjóflóðum utan manngerðra svæða.  

 Snjóflóðahætta á Íslandi og öryggi 

skíðafólks 

Snjóflóð er óumflýjanlegur hluti af íslenskum veruleika og því er mikilvægt að rannsaka það 

manntjón sem snjóflóð hafa valdið á Íslandi. Samkvæmt grein frá Tómasi Jóhannessyni og 

Þorsteini Arnalds (2001) hafa frá upphafi um 680 dauðsföll af völdum snjóflóða verið skráð 

á Íslandi til ársins 2000. Á tuttugustu öld fórust um 193 af völdum snjó- og skriðufalla, 

samtals 113 í eða við þéttbýli og 80 manns til fjalla og á vegum. Vegna þess að öll dauðsföll 

hafa ekki verið skráð eða tengd við snjóflóð þá má gera má ráð fyrir töluvert fleiri 

dauðsföllum til viðbótar en fyrsta skráning sem vitað er um dauðsföll af völdum snjóflóðs 

er árið 1118 í Dölum en þar fórust fimm manns (Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds, 

2001). Í stóru snjóflóðunum á Súðavík og Flateyri árið 1995 létust samtals 34 og má segja 

að eftir þá atburði hafi Íslendingar vaknað upp við vondan draum og snjóflóðahætta í byggð 

verið skilgreind óásættanleg. Í kjölfarið var Ofanflóðasjóður styrktur verulega og öll 

umgjörð og regluverk um snjóflóðahættu endurbætt. Veðurstofa Íslands (2006) hefur í 

samstarfi við sveitarfélögin unnið að ofanflóðahættumati fyrir 15 bæi á Íslandi. Snjóflóð hafa 

einnig ollið miklu fjárhagslegu tjóni á Íslandi en frá árinu 1974 til 2000 hefur beint tjón af 

völdum snjóflóða og skriðufalla verið metið á yfir 3,3 milljarða króna (Tómas Jóhannesson 

og Þorsteinn Arnalds, 2001). 
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Ofanflóðahættumat hefur verið unnið fyrir þéttbýli Siglufjarðar (Hættumatsnefnd 

Siglufjarðar, 2002) sem og fyrir skíðasvæðið í Skarðsdal á Siglufirði (Harpa Grímsdóttir og 

Jón Kristinn Helgason, 2011). Hættumatsskýrslur skilgreina ofanflóðahættuna og þau svæði 

sem eru í mestri hættu. Það hjálpar bæjarfélögum við byggingu nýrra húsa og vega og 

endurskipulag á þeim svæðum sem eru í sem mestri hættu. Á sumum svæðum eru ákveðin 

hús einungis í notkun yfir sumarlag vegna óviðunandi hættu. Ofanflóðahættumat á 

skíðasvæðum er nauðsynlegt þegar nýjar skíðalyftur, lyftuhús og skíðaskálar eru byggðir til 

þess að lágmarka þá hættu sem skíðafólk er í á svæðinu, þá þarf einnig að greina hugsanleg 

söfnunarsvæði svæða og meta með tilliti til staðsetningar mannvirkja á skíðasvæðum sem 

eru nú þegar í notkun. Í slíku hættumati skíðasvæða er landslagið greint að meiri nákvæmni 

vegna nálægðar skíðafólks við upptakasvæði snjóflóða og taka þarf með í reikninginn að 

snjóflóð geti orsakast af mannlegum þáttum sem og náttúrulegum þáttum (Harpa Grímsdóttir 

og Jón Kristinn Helgason, 2011). Erfiðara getur reynst að gera hættumat eða spá fyrir um 

snjóflóðahættu í óbyggðum vegna stórra svæða sem um ræðir en þá þarf að byggja á reynslu 

og gefnum staðreyndum um aðstæður að hverju sinni. 

Eins og margar rannsóknir og reynsla hefur sýnt fram á þá minnkar fjöldi slysa og dauðsfalla 

af völdum snjóflóða í takt við aukna þekkingu og mat á snjóflóðahættu. Á sama tíma þá 

fjölgar þeim sem ferðast um fjalllendi að vetri til sem hefur í för með sér að fleiri slys verða 

af völdum snjóflóða (Page, Atkins, Shockely og Yaron, 1999). Samkvæmt McClung og 

Schaerer (2006) er helsta og mikilvægusta forvörnin við snjóflóðahættu að fræða og upplýsa 

ferðafólk sem ferðast um fjallendi að vetri til. Til þess að geta tekið meðvitaða ákvörðun 

hverju sinni um það hvort snjóflóðaaðstæður séu til staðar þarf fólk að geta lesið í helstu 

þætti sem valda snjóflóðaaðstæðum. Helstu þættirnir eru veðurfarsaðstæður og veður 

undanfarna daga, snjóalög og veik lög innan snjóþekjunnar og svo mat á óstöðugleika 

snjóþekjunnar í samhengi við það landslag sem skal ferðast um. Enginn einn þáttur getur 

gefið lokasvar þegar stórt er spurt um snjóflóðahættu og fæst ekki raunsætt mat á aðstæðum 

nema að skoða tengsl á milli þáttanna allra (McClung og Schaerer, 2006). 

Veðurstofa Íslands heldur utan um skráningar á snjóflóðum á Íslandi og hefur tekið saman 

annál snjóflóða á helstu snjóflóðabæjum landsins. Í annáli um Siglufjörð mátti finna snjóflóð 

sem hafa fallið allt til ársins 2001 (Harpa Grímsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson, 2001). 

Veðurstofan hefur einnig gefið út snjóflóðahættumat á skíðasvæðum landsins. Í gegnum 

tíðina hafa snjóflóð mun oftar verið skráð sem ollu miklu mann- eða eignartjóni því þær 

sögur lifðu lengur í manna minnum.  

Í dag er ferðalög á veturna að verða æ vinsælli og umferð fjallaskíðafólks og vélsleðafólks 

um ótroðnar slóðir eykst með hverju ári. Margir þessara einstaklinga fá einhverskonar 

kennslu á snjóflóðafræðum og björgunaraðferðum ef einhver grefst í snjóflóði en samt er allt 

of stór hluti þeirra óupplýstur og gerir sér litla grein fyrir hættulegum snjóflóðaaðstæðum til 

fjalla. Í dag eru samfélagsmiðlar einn af algengustu verkfærum upplýsingamiðlunar og þá 

sérstaklega til þess að skiptast á upplýsingum og þar eru snjóflóðaaðstæður engin 

undantekning. Íslendingar nota Fésbók (e. Facebook) mikið til þess að deila og afla 

upplýsingum og hefur það færst í aukana undanfarin ár að skíðafólk, leiðsögumenn og 

atvinnumenn skrifi innlegg inn á Fésbókar hópa tileinkuðum snjóflóðaaðstæðum eins og 

hópurinn Snjóflóðatilkynningar. Veðurstofa Íslands og Snjóflóðasetrið halda úti vefdagbók 

(e. blog) þar sem er að finna helstu tilkynningum um snjóflóðaaðstæður og fallin snjóflóð. 

Þær upplýsingar eru ritaðar af starfsfólki Veðurstofunnar og snjóathugunarmönnum og koma 

þar fram oft á tíðum upplýsingar frá snjógryfjum og samþjöppunarprófum. Mat á 
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snjóflóðaaðstæðum felst einnig í því að túlka landslag, greina ummerki um óstöðugleika og 

taka eftir breytingum. 

 Dánarorsök fórnalamba og lífslíkur 

Í rannsókn sem var unnin af Hörpu Grímsdóttur og David McClung (2006) voru snjóflóð 

sem skíðafólk lentu í utan troðinna brauta í Kanada sérstaklega skoðuð. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að meiri líkur eru á að setja af stað snjóflóð því hærra sem farið er, ofar við 

trjálínu, en munurinn á aðstæðum í Kanada og Íslandi felst að miklu leiti í trjáleysi hér á 

landi. Fleiri slys urðu snemma yfir veturinn og í viðtölum við skíðaleiðsögumenn í Kanada 

kom fram að við val á skíðaleið er heildarútlit og stærð brekkunar skoðað en að halli og 

snjóflóðatíðni á svæðinu hafi einnig áhrif. Mannlegi þátturinn hefur verið talinn einn af 

erfiðustu þáttunum þegar stöðugleiki mögulegrar skíðabrekku er metinn því hver og einn 

metur hættuna út frá sínum eigin forsendum. 

Í því samhengi þarf að skoða nánar hvað veldur snjóflóðum og dánarorsakir þeirra sem 

farast. Markmið slíkra rannsókna er að varpa ljósi á dánarorsakir fórnalamba snjóflóða til 

þess að efla forvarnir og lækka þannig dánartíðni. Í Svissnesku ölpunum var til dæmis slík 

rannsókn unnin af Harvey, Signorell og Genswein (2002) og var 30 ára tímabil af slysum 

skoðað. Sviss á langa sögu af sambúð manna og fjalla og þar af leiðandi hefur byggst upp 

stór gagnagrunnur með upplýsingum um slys á skíðafólki. Rannsóknin sýndi að meðal 

fórnalamba snjóflóða væri karlar á milli 17 og 30 ára aldurs og að 95% af snjóflóðunum sem 

ollu slysum voru orsökuð af mannavöldum. Þær niðustöður samnefnast niðurstöðum í áður 

nefndri rannsókn Hörpu og McClung (2006). Oft þykir mjög traustvekjandi að sjá ný 

skíðaför í brekku en getur verið falskt öryggi en rannsóknin í Sviss sýndi að í 30% tilvika 

voru nýleg skíðaför sjáanleg í brekku sem snjóflóð féll sem olli slysi (Harvey o.fl., 2002). 

Rannsóknin sýndi einnig að í um 60% tilvika var það fyrsti skíðamaður sem olli snjóflóðinu.  

 

Tafla 1: Hlutfall dánarorsaka hjá fórnalömbum snjóflóða  

 

 

 

 

 

 

 

Þessar tölur samræmast rannsóknum frá öðrum heimshlutum en rannsókn unnin af Page o.fl. 

(1999) frá Bandaríkjunum sýnir það vel. Sú rannsókn tók fyrir 45 ára tímabíl til ársins 1994 

og skoðaði alls tilvik 324 fórnalamba sem létust í snjóflóðum. Af þeim 324 sem létust voru 

87.7% grafnir að fullu og 87.3% þeirra voru karlmenn. Á tímabili rannsóknarinnar fór 

dánartíðni lækkandi hjá skíðafólki í troðinni braut en hækkandi hjá fjallaskíðafólki, 

vélsleðafólki og skíðagæslumönnum. Í bók McClung og Schaerer (2006) eru birt algengustu 

dánarorsök þeirra sem látist hafa af völdum snjóflóða. Af þeim látnu hafa 65% kafnað, 25% 

látast vegna áverka og 10% látast vegna ofkælingar eins og sést á töflu 1. Þær niðurstöður 

stangast á við algengan misskiling að stór hluti fórnalamba snjóflóða látist vegna ofkælingar. 

En eins og áður nefnd rannsókn Harvey o.fl. (2002) sýndi að af þeim 2649 sem lentu í 
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snjóflóði á einhvern hátt, lifðu 1986 af eða um 75%. Tölfræði um þá sem lifa af snjóflóð, sjá 

töflu 2, er að 80% einstaklinga lifa af ef þau fljóta á yfirborðinu, 40-45% lifa af ef þau eru 

að hluta til eða að fullu grafin og 55-60% lifa af ef þau eru varin á einhvern hátt við mannvirki 

eða farartæki (McClung og Schaerer, 2006). 

 

Tafla 2: Hlutfall þeirra sem lifa af snjóflóð og aðstæður sem viðkomandi er í 

 

 Veðurfar á Siglufirði og veðuraðdragandi 

snjóflóða 

Veðurfar á Norðurlandi getur tekið miklum árstíðarsveiflum og einkennist vetur þar af 

miklum snjóþyngslum. Siglufjörður er staðsettur nyrst á Tröllaskaga og er því engin 

undantekning frá aftakaveðrum. Verstu veðrin sem skella á eru yfirleitt kaldar, 

úrkomumiklar norðlægar áttir og með þeim fylgir oft mikil snjósöfnum og vindur. 

Veðuraðdragandi snjóflóðahrina á Siglufirði hefur sérstaklega verið rannsakaður af Halldóri 

Björnssyni (2001). Niðurstaða þeirrar rannsóknar er að þó nokkrar snjóflóðahrinur má rekja 

til norð- og norðaustlægra vindátta, vindhraði á bilinu 10-20 m/s og hiti undir frostmarki 

með snjókomu. Árið 1919 féll stórt snjóflóð á Siglufirði eftir slíkan veðuraðdraganda en 

veðrinu var lýst í skýrslu Halldórs (2001) sem mjög stirðri austan vetrarhríð sem gekk á í 

viku fyrir flóð. Þrátt fyrir að norðaustlægar áttir séu algengasti undanfari snjóflóða þá er það 

ekki alltaf sú vindátt sem veldur snjóflóðum. Snjóflóðahrina í kjölfar andstæðrar vindáttar, 

3-6 m/s vest-suðvestlægum vindáttum með lítilli úrkomu olli mjög stórri snjóflóðahrinu árið 

1988 (Halldór Björnsson, 2001). Þetta staðfestir að það eru margir samverkandi þættir sem 

valda snjóflóðum, ekki einungis veður og úrkoma en sagan hefur sýnt að stærstu snjóflóðin 

falla vegna hraðrar snjósöfnunar í kjölfar veðurskila eins Markús Á. Einarsson (1976) fjallar 

um í bók sinni um veðurfar á Íslandi. Þrátt fyrir að bókin var gefin út fyrir hátt í fimm 

áratugum síðan á hún vel við þau veðurfarskerfi sem einkenna Ísland. 

  Snjósöfnun og vindur 

Þeir þættir sem hafa mest áhrif á snjókomu og hvar snjórinn safnast eru vindur, hvaðan hann 

kemur og landslag. Það er mismunandi á hverjum stað og á hverjum tíma hvaða þáttur hefur 

mest áhrif og getur það verið breytilegt eftir árstíma og staðsetningu svæðisins. Magn 

snjókomu og hvar snjórinn safnast fyrir byggist á þessum þáttum sem mynda röð atburða 

sem leiða að lokum að snjóflóðahættu. Stærstu snjóflóðin falla vegna hraðrar snjósöfnunar 

vegna veðurskila. Ísland er staðsett á norðurhveli jarðar og má finna hér temprað og rakt 

loftslag sem verður fyrir miklum áhrifum af haf- og loftstraumum (Markús Á. Einarsson, 

1976). Veðurfar á Íslandi er síðan mismunandi eftir landshlutum en á Suðurlandi er yfirleitt 

hlýrra og vætuminna en á Norðurlandi. Á Norður- og Austurlandi byrjar veturinn fyrr og 

endar seinna og hlutfall daga yfir veturinn þar sem land er alhvítt er hærra en á Suður- og 

Hlutfall þeirra sem lifa af snjóflóð 

80 % Lifa af ef þau fljóta á yfirborði 

40-45 % Lifa af ef þau eru að hluta til eða að fullu grafin 

55-60 % Lifa af ef þau eru varin af mannvirki eða farartæki 
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Vesturlandi. Mesta ársúrkoma á Íslandi er bundin við fjalllendi eins og á Norður-, Austur- 

og Vesturlandi en mikill hluti vetrarúrkomu á Norðurlandi fellur í norðlægum og köldum 

vindáttum (Markús Á. Einarsson, 1976). 

Vindstyrkur og vindátt hefur mikil áhrif á myndun snjóflóðaaðstæða en hraði vindsins getur 

sagt til um magn nýsnævis sem fellur í veðurskilum. Vindur verður fyrir miklum áhrifum af 

landslagi, styrkurinn eykst þegar fjallgarðar og dalir þrengjast en dvínar þegar landslagið 

verður flatt. Vindur ber með sér efni og getur það safnast saman á ákveðnum stöðum vegna 

landslags, á Íslandi er þetta þekkt sem skaf og skafrenning. Í Doktorsritgerð sinni fjallar 

Svanbjörg Helga Haraldsdóttir (2004) um hvernig snjór og snjókorn verða fyrir áhrifum 

vinds og hegða sér mismunandi. Hún fjallar um mikilvægan þátt vindstyrks í 

snjóflóðamyndun á Íslandi, sem er oftast talinn minni áhrif en hann hefur í raun (Svanbjörg 

Helga Haraldsdóttir, 2004). 

Hægt er að flokka fjallshlíðar í áveðurs- og hléhlíðar en áveðurshlíðar taka á sig vindinn og 

snjór minnkar úr þeim á meðan hléhlíðar eru í skjóli fyrir vindum og þar verður mikil 

snjósöfnun. Oft myndast stórar hengjur fram af gilum og fjallstoppum og lægðir fyllast af 

snjó. Vindborinn snjór er mjög algengur á Íslandi, flutningur á lausum snjó eða á meðan 

hann fellur til jarðar. Ólafur Jónsson (1992) lýsir því í bókinni Skriðuföll og Snjóflóð að 

ásýnd fjallshlíða gagnvart vindáttum og sólargangi skiptir miklu máli í samhengi 

snjóflóðahættu. Langvarandi skafrenningur í álíka vindáttum getur valdið mikilli 

snjósöfnum hlémegin í fjallshlíðum og aukið þannig snjóflóðahættu. Algengasti 

veðuraðdragandi snjóflóða á Íslandi eru norð- og norðaustlægar áttir með mikilli snjósöfnun 

að vetri til, svokölluð aftakaveður (Sveinn Brynjólfsson, 2011). Þá er hiti undir frostmarki 

og vindstig 10-20 m/s. Fyrir lausan snjó þarf ekki nema um 5 m/s vindstyrk til að byrja að 

feykja snjókornum. Fyrir harðpakkaðan snjó þarf meira en 25 m/s til að byrja að flytja snjó 

(McClung og Schaerer, 2006). 

 Snjór og eiginleikar snjókorna    

Til þess að snjóflóð geti fallið þarf snjó og snjósöfnun. Snjórinn þarf einnig að safnast saman 

í ákveðnum halla til þess að snjóflóð geti skriðið af stað. Snjór byrjar líf sitt sem raki í 

veðrahvolfinu og ef aðstæður eru réttar þá frjósa vatnsagnirnar og byrja að hríma. Snjókorn 

byrja að vaxa. Allir hafa séð falleg sexhyrnd snjókorn í mikilli upplausn og einstaka 

uppbyggingu þeirra. Nálarnar stingast út eins og útbreiddir fingur og ekkert snjókorn lítur 

eins út. 

Snjór er í eðli sínu mjög veikt efni, breytist hratt undir áhrifum þrýstings og hitabreytinga  

og snjóflóð þurfa mjög lítinn þrýsting eða breytingu á þyngd til þess að falla í samanburði 

við grjótskriðu eða íshrun (McClung og Schaerer, 2006). Frá því snjór myndast í 

veðrahvolfinu, fellur til jarðar og þangað til hann bráðnar er hann stöðugt að breytast í tíma 

og rúmi. Snjór verður fyrir sífelldum hita- og þrýstingsbreytingum sem skila sér í breytingar 

á styrk og samloðun snjólaga (Doesken og Judson, 1997). Þess vegna er erfitt að rannsaka 

og greina snjóþekju en hún gefur mikilvægar upplýsingar um mögulega snjóflóðahættu. Hér 

á eftir verður fjallað um snjóþekju og eiginleika veikra laga sem stuðla að snjóflóðahættu. 

Til þess að meta þá hættu eru oft grafnar snjógryfjur og þannig fengnar upplýsingar um 

snjóalög og styrk þekjunnar. 
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  Snjókorn 

Þegar snjóflóðahætta er skoðuð eða veik lög sem valda snjóflóðum rannsökuð þá þarf að 

skoða vel hvernig snjókristalla má finna í því lagi. Það skiptir máli hvernig snjókristallar 

falla til jarðar, hvernig snjóalög myndast og hverjir eiginleikar veikra laga er í kjölfarið. 

Kristallamyndun veltur á hita- og rakastigi hvort snjókornin verði til dæmis hagl, slydda eða 

hárfínar nálar. Fram kemur í bók Doesken og Judson (1997) að eðlismassi nýsnævis er að 

öllu jafna á bilinu 0.04 og 0.10 kg/m3. Snjór með lágan eðlismassa þarf mikinn kulda og 

oftast lítinn vind þegar hann fellur en þéttari snjó má oft finna síðla veturs þegar hitastig er 

nær frostmarki.  

Algengasti massi snjós sem fellur í snjóflóði er um 80% loft og 20% ís og er eina samloðun 

hans tengingin á milli snjókorna. Snjór sem efni hefur því minni samloðun og styrk en mörg 

önnur efni, eins og til dæmis jarðefni (McClung og Schaerer, 2006). Mælingar á þéttleika 

snjóþekju er mjög mikilvæg við mat á snjóflóðahættu. McClung og Schaerer (2016) lýsa 

myndun snjókorna vel í bók sinni. Snjókorn myndast í skýjum veðrahvolfinu þar sem vökvi 

í andrúmsloftinu bindist saman og ef hitastigið er undir frostmarki frýs hann. Snjókornin 

byrja sem nokkrir míkrómetrar á stærð en stækka fljótt þegar meiri raki sest á þau og byggja 

upp lög utan á snjókristallinn. Kristalform snjókorna stýrist af uppbyggingu sameindanna, 

stærð þeirra og tengingu og snjókornin vaxa þess vegna í sexhyrnd munstur. 

Þegar snjóalög eru greind og stöðugleiki snjóþekjunnar er skoðaður þarf stundum að skoða 

snjókorn með stækkunargleri en lögun og stærð snjókorna getur sagt mikið til um 

snjóflóðahættu. Snjókorn eru flokkuð í 6 flokka eftir stærð frá <0.2 mm og allt að >5 mm. 

Eftir að snjókorn falla og mynda lag í snjóþekjunni þá byrja þau að umbreytast. Snjókorn 

mynda lag í snjóþekjunni og getur það verið veikt lag sem eykur snjóflóðahættu. Gerð veikra 

laga er hægt að flokka í tvenns konar, veik lög sem vara til lengri tíma eða styttri.  Viðvarandi 

veik lög eru til dæmis kantaðir snjókristallar, yfirborðshrím, íslög með litla samloðun við 

nærliggjandi lög. Þau geta varið í marga mánuði í senn, geta grafist og gleymst þrátt fyrir 

viðvarandi snjóflóðahættu. Veik lög sem vara í stuttan tíma byrja yfirleitt í nýsnævi en 

umbreytast tiltölulega hratt í snjóþekjunni og styrkjast með tímanum (McClung og Schaerer, 

2006).  

Tafla 3: Flokkunarkerfi snjókorna og tákn (CAA, 2014). 

Heiti Tákn Kóði 

Úrkomuagnir  PP 

Framleiddur snjór  MM 

Brotnar og rotnandi agnir  DR 

Rúnnaðar agnir  RG 

Kantaðir kristallar  FC 

Djúphrím  DH 

Yfirborðshrím  SH 

Bráð  MF 

Yfirborðsbráð  MFcr 

Ís  IF 
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  Snjókristallar 

Snjókorn eru mjög viðkvæm fyrir hitabreytingum og eru sífellt að bráðna eða frjósa. 

Snjókristallar sem vaxa vegna kulda og raka sem bætist við nálarnar eru að kanntast en 

snjókorn sem bráðna og missa hægt og rólega oddhvassa lögun sína eru að rúnnast. 

Kanntaðir kristallar eru brothættari, hafa minni samloðun en rúnnuð snjókorn og eru einn 

algengasti leyndi orsakavaldur snjóflóða (McClung og Schaerer, 2006). Inni í snjóþekju eru 

kanntaðir kristallar eins og hárfín glerbrot sem hafa staflast upp, ef nægur þrýstingur kemur 

á snjóþekjuna falla kristallarnir saman og geta valdið stórum snjóflóðum. Þegar snjóþekjan 

hitnar eða bráðnar þá á sér oft stað rúnnun á snjókornum. Rúnnuð snjókorn sitja betur saman 

og mynda þétt og sterk snjóalög.  

  Yfirborðshrím 

Yfirborðshrím, ólíkt snjókornum, myndast á yfirborði snjóþekju þegar raki úr 

andrúmsloftinu frýs við efsta lagið. Þá myndast ískristallar sem vaxa með hverri 

vatnssameind sem hrímar við kristallana. Yfirborðshrím myndast aðeins við ákveðnar 

aðstæður þegar það er bæði rakt og mikill kuldi. Það þarf einnig að vera logn eða andvari til 

þess að brothætt hrímið fjúki ekki. Þessar aðstæður myndast oft í heiðskýru köldu veðri 

(Ólafur Jónsson, 1992). Þegar snjóar yfir yfirborðshrím fellur snjór inn á milli hríms án þess 

að auka styrk þess lags. Yfirborðshrímið grefst þá niður í snjóþekjuna en er mjög veikburða 

í samanburði við snjóalög og við ákveðið álag mun hrímið gefa eftir. Mikið loft er í lagi af 

gröfnu yfirborðshrími og stundum má heyra hvell þegar snjólagið fellur saman, hljóðið er 

kallað „whoomp“ og er mjög sterkt merki um mikinn veikleika í snjóþekjunni (McClung og 

Schaerer, 2006).  

Í rannsókn sem gerð var í Kanada og Sviss á snjóflóðum af mannavöldum voru tegundir 

veiku lagana sérstaklega  rannsökuð og voru niðurstöðurnar mjög afgerandi. Tremper (2018) 

greinir frá niðurstöðunum í bók sinni og voru 82% af rannsökuðum snjóflóðum orsökuð af 

undirliggjandi veiku lagi eða yfirborðshrími, kantkristöllum eða djúphrími. Í miklum 

minnihluta voru veik lög úr nýjum snjó, smáum rúnnuðum snjókornum eða blautum snjó. Í 

sambærilegri rannsókn frá Montana fylki í Bandaríkjunum á árunum 1990-1996 voru 

undirliggjandi veik lög um 98% orsaka snjóflóða af mannavöldum (Tremper, 2018). 

 Flokkun snjóflóða og snjóflóðafarvega 

Snjóflóðum er gjarnan skipt niður í flekaflóð og lausasnjóflóð. Það fer eftir hita- og rakastigi 

hvort snjóflóðið sé flokkað í þurrt, vott eða krapa flóð. Tegundir snjóflóða segja mikið um 

flóðið og geta gefið vísbendingu um stærð þess og alvarleika en flekaflóð eru þekkt fyrir það 

að vera stærstu snjóflóðin sem falla. Stærð snjóflóða er skipt í 5 flokka sem sjást á töflu 5. 

Veðurfar og ástand snjóþekjunnar í bland við landslagshalla getur sagt til um hvort flóðið sé 

þurrt, vott eða krapa flóð. Hlýrra veðurfar og brattar hlíðar skila oft votum lausasnjóflóðum 

eftir sólbráð dagasins. Þurr flekaflóð eru mun algengari eftir mikla snjókomu og brotna á 

viðvarandi veiku lagi í snjóþekjunni. Hér á eftir verða tegundum snjóflóða gerð skil og 

eiginleikum þeirra. 
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  Flekaflóð 

Einkenni flekaflóða, stundum nefnd flekahlaup, er snjófleki sem fer af stað þegar snjóþekjan 

rifnar í sundur. Álagið sem veldur því að stöðugleiki snjóþekjunnar brestur og fer á hreyfingu 

niður fjallshlíð getur verið mismikið. Alls ekki er þörf á miklu álagi til að setja af stað stórt 

flekaflóð en langflest þeirra falla í tengslum við aukna þyngd á snjóþekjuna með snjókomu. 

McClung og Schaerer (2006) lýsa flekaflóði sem þéttum fleka sem rennur af stað vegna veiks 

snjólags undir flekanum. Snjóflekinn er orðinn að flekaflóði þegar hann hefu brotnað frá 

snjóþekjunni á alla kannta. Upptakahalli flekaflóða er um 25°-55°, í minni halla en 25° 

myndast ekki nógu miklir togkraftar til að setja fleka af stað og í meiri halla en 55° eru sífelld 

lausasnjóflóð að fyrirbyggja fullnægjandi uppsöfnun fleka. Þrátt fyrir þessa reglu þá eru til 

dæmi í Ölpunum um að snjóflóð hafi fallið í 14° (Ólafur Jónsson, 1992). Algengasti halli 

upptaka flekaflóða er að lokum á bilinu 30°-45° (McClung og Schaerer, 2006). Eins og fram 

hefur komið eru flekaflóð þéttari en lausasnjóflóð og þess heldur eru vot flekaflóð þéttari en 

þurr flekaflóð. Algengasti eðlismassi þurra flekaflóða sem mældur var úr brotstáli 70 

snjóflóða var 200 kg/m3 en voru mælingar allt frá 50-450 kg/m3. Eðlismassinn er töluvert 

þéttari en massi nýsnævis (McClung og Schaerer, 2006). 

Þurr flekaflóð, eru þau flekahlaup sem eru bæði algengust og hættulegust og valda hvað 

mestum skaða. Kaldur, þéttur flekinn fer af stað niður fjallshlíðina vegna veikleika sem 

brotnar undan álagi. Annað hvort springur flekinn frá snjóþekjunni með tilheyrandi broti 

sem leiðir út eða spenna í flekanum bregst og hann fer af stað. Flekinn skríður ekki alltaf 

langt en þá sést greinilega í sprungur í snjóþekjunni sem eru augljósar vísbendingar 

óstöðugleika sem ferðafólk þarf að taka mark á. Ólafur Jónsson (1992) skiptir þurrum 

flekahlaupum í foksnjóflóð og hrein flekaflóð. Foksnjóflóð verða í vindþjöppuðum snjó í 

fjallshlíðum sem snúa undan vindi en hrein flekaflóð geta bæði orðið í áveðurshlíðum fjalla 

eða þvert á vindstefnu og einnig eftir mikla nýfallna mjöll. Hér framvegis verður samt sem 

áður aðeins notast við þurr flekaflóð sem einn flokk.  

Þegar snjór blotnar þyngist hann og getur mum auðveldar skriðið af stað, sér í lagi þegar 

vatn seytlar undir snjófleka og niður veika lagið. Vot flekaflóð falla við þrjár meginaðstæður 

eins og McClung og Schaerer (2006) greina frá, aukinn þunga á snjóþekjuna vegna rigningar, 

breytingum á samloðun veika lagsins vegna vatns og að lokum þegar rennslisflöturinn verður 

sleipur vegna vatns sem rennur niður flötinn en það er algengt þegar íslag er að finna undir 

snjóflekanum. Á sama tíma eru snjór votra flekaflóða mun þéttari í sér en í þurrum 

flekaflóðum. 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4: Flokkun stærða snjóflóða og eðlismassi flóðanna 

Stærð Afleiðingar og eyðileggingarmáttur Eðlismassi 

1 Tiltölulega hættulaust mönnum <10 t 

2 Getur grafið, slasað eða „drepið“ manneskju 102 t 

3 Getur grafið bíl, eyðilagt tré og hús úr tréi 103 t 

4 Getur eyðilagt stóra vörubíla, nokkrar byggingar 

eða skóg að stærð 4 hektara 

104 t 

5 Stærstu þekktu snjóflóð, getur eyðilagt bæ eða 

skóg að stærð 40 hektara 

105 t 
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  Einkenni snjóflóða 

Áður en lengra er haldið þarf að útskýra megin einkenni snjóflóða. Snjóflóð skiptast í nokkur 

svæði og afmarkast svæðin með ákveðnum kennileitum. Þar sem snjóflóð byrjar að renna af 

stað kallast upptakasvæði, snjóflóðið rennur svo niður ákveðin farveg sem er stundum kallað 

fallbraut þess, þar sem snjórinn og lauslegir hlutir í flóðinu byrja að hægja á sér og safnast 

saman kallast úthlaupssvæði en þar stöðvast snjóflóðatungan. Þetta eru þrjú meginsvæði 

snjóflóða sem er að finna í hverju einasta flóði þó stundum geti mörkin á milli svæða verið 

óskýr eða blandast saman. Efri mörk upptakasvæðis nefnist brotstál, en það er sá veggur sem 

aðskilur snjóþekjuna sem varð eftir og þeim snjó sem rann niður. Brotvængir er sá hluti 

brotstálsins sem teygir sig niður brekkuna. Farvegurinn sem snjóflóðið rennur niður 

afmarkast af því svæði sem snjóflóðið greip með sér á leiðinni niður og er flatt yfirborð 

fallbrautarinnar kallað rennslisflötur flekans. Brotstálið er iðulega hornrétt á rennslisflöt. 

Neðri endimörk flekans sem rennur af stað kallast Stauch veggur, hann er oft ógreinilegur 

en sést þar sem flóðið virðist lyftast upp, oft við miðvik snjóflóðsins. Við snöggar breytingar 

á halla landslagsins geta skil á milli fallbrautar og úthlaupssvæðis verið mjög greinileg eða 

þegar fjallshlíðin endar og flatlendi tekur við (McClung og Schaerer, 2006). 

  Lausasnjóflóð 

Lausasnjóflóð eru frábrugðin flekaflóðum á þann hátt að upptakasvæði þeirra er yfirborð 

snjóþekjunnar og þar sem snjórinn hefur litla samloðun. Lausasnjóflóð byrja í einum punkt 

og stækka því neðar sem dregur og myndar dropalaga úthlaupssvæði. Slík hlaup sem 

myndast við náttúrulegar aðstæður þegar lausar agnir fara á hreyfingu vegna brattlendis, oft 

á tíðum með áhrifum frá sól og rigningu. Þegar tekur að vora og sól hækkar á lofti þá eru 

lausasnjóflóð eftirtektarverð efst í fjallshlíðum (Ólafur Jónsson, 1992). Lausasnjóflóð geta 

einnig verið vot eða þurr þar sem meginmunur á tegundunum er hraði flóðanna og hitastig 

snjósins. Vot lausasnjóflóð eru iðulega hægari, með meiri eðlismassa vegna vatnsmettunar 

og skilja eftir sig djúpa farvegi. Þurr lausasnjóflóð eru stundum kölluð kófhlaup og þau geta 

farið af stað vegna hreyfingu á yfirborði snjóþekjunnar, þau breiðast út droplaga og fara oft 

á tíðum á miklum hraða niður fjallshlíðarnar (Ólafur Jónsson, 1992). 

  Landslag 

Landslag er ein af höfuðorsökum snjóflóða og stendur fremst í flokki með veðurfari. Halli 

fjallshlíða er einna mikilvægasta landslagsbreytan til þess að snjóflóð falli en mörg 

landslagseinkenni geta skapað kjöraðstæður fyrir snjóflóð. Landslag hefur einnig mikil áhrif 

á hvernig flóð myndast, hvar það endar og hverjar afleiðingar þess eru. Hléhlíðar á 

fjallstoppum þar sem snjór skefur fram af og safnast saman eru algeng upptakasvæði 

snjóflóða, hvort sem heldur hengjur sem falla og setja flóð af stað eða lausasnjóflóð sem 

hefjast vegna mikils bratta. Flóð sem enda í gilum, dölum, ám eða sjó, óreglulegu landslagi 

eða fara fram af klettum verða mun hættulegri en flóð sem dreifa úr sér á flötu undirlendi. 

Þetta eru svokallaðar landslagsgildrur og ber þær að forðast sem heitan eldinn. 

Eins og rætt hefur verið þá safnast oft meiri snjór í hléhlíðum fjalls. Þar sem brekkan er 

íhvolf er oft þykkari snjóþekju að finna, andstætt við kúptar hlíðar fjalla, þar sem minni snjór 

nær að setjast. Ef snjóalögin eru þynnri í kúptum hlíðum þarf minni áhrif og þrýsting til að 

setja af stað flóð sem leiðir svo neðar í brekkuna þar sem snjóflekinn er þykkari og getur 
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valdið stóru snjóflóði. Í snjóflóðahandbók McClung og Shaerer (2006) er ítrekað að 

skíðafólk ætti sérstaklega að varast þennan veikleika kúptra hlíða. 

  Stöðugleiki snjóþekju 

Ein áhrifaríkasta leiðin til þess að meta stöðugleika snjóþekju hverju sinni er að grafa 

snjógryfju og rannsaka hana með beinum hætti (Ólafur Jónsson, 1992). Stöðugleiki 

snjóþekju er fundinn út með samþjöppunarprófum. Þá eru súla söguð út í vegg snjógryfju, 

skófla lögð ofan á súluna og högg eru látin dynja á skóflunni. Vel er fylgst með súluni ef 

hún skyldi bresta á veiku lagi (CAA, 2014). Niðurstöður samþjöppunarprófa segja mikið til 

um stöðugleika snjóþekjunnar, hveru mikið álag þurfti til þess að brjóta súluna. Ef fleki 

brotnar við mjög lítið álag er það merki um mikinn óstöðugleika og þá er annað próf 

framkvæmt til staðfestingar. Oft er það sögunarpróf en þá er sög látin færast upp veika lagið 

á ílöngum fleka og aftur er athugað hvenær flekinn brestur.  
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 Gögn og gagnagreining 

Gögn sem notuð voru í rannsóknina voru fjölþætt vegna þeirra ólíku þátta sem geta orsakað 

snjóflóðaaðstæður og ber að hafa í huga þegar snjóflóð eru rannsökuð. Í rannsókn líkt og 

þessari, koma ólík gögn við sögu frá mismunandi uppsprettum og þau svo samþætt til að fá 

fram heildarmynd. Öll gögn voru nú þegar til við upphaf rannsóknarinnar og ekki hægt fyrir 

rannsakanda að afla eigin gagna því tímabilið var liðið. Öll gögn sem notast var við koma 

frá eða tengjast Veðurstofu Íslands á einn eða annan hátt. Veðurstofan heldur utan um alla 

sjálfvirka veðurfars- og snjóþekjumæla sem notast var við til öflunar á gögnum. Veðurstofan 

sér einnig um skráningu á snjóflóðum sem falla á Íslandi. Gögn frá snjógryfjum eru skráð af 

snjóathugunarmönnum á vegum Veðurstofu Íslands. 

Í þessum kafla verður byrjað að fjalla um rannsóknarsvæðið og einkenni þess, þá verður 

fjallað um gagnaöflun fyrir rannsóknina og að lokum verða gögnin sem notast er við sett 

fram og útskýrð. 

 Rannsóknarsvæði 

Svæðið sem er til rannsóknar er Skarðsdalur á Siglufirði í grennd við skíðasvæðið og sést á 

mynd 3. Skarðsdalur er umkringdur Illviðrishnjúk, Skarðshnjúk og Klettahnjúk og niður 

dalinn rennur Leyningsá. Skarðsdalur er þekkt snjóflóðasvæði en áður hafa snjóflóð skemmt 

skíðalyftur og valdið manntjóni. Í Skarðsdal var hægt að afla gagna um snjóþekju og 

snjódýptargögn frá mæli í Illviðrishnjúk. Í botni Siglufjarðar er sjálfvirk 

veðurfarsmælingarstöð og í Fljótum til vesturs er önnur sjálfvirk mælistöð. Skíðasvæðið í 

Skarðsdal er stolt Siglfirðinga, vinsælt skíða- og útivistarsvæði. Þar er mikilvægt að 

snjóflóðaaðstæður séu kannaðar og að hægt sé að spá fyrir um snjóflóðahættu. 

 

 

 
Mynd 3: Rannsóknarsvæðið, skíðasvæðið í Skarðsdal á Siglufirði. Svæðið er vinsælt 

útivistar- og skíðasvæði og þar fer fram eftirlit á snjóflóðahættu (Gulli Stebbi, 2017) 
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Eins og fram kemur fyrr í ritgerðinni þá hefur Veðurstofa Íslands unnið að drögum að 

ofanflóðahættumati fyrir skíðasvæðið í Skarðsdal (Harpa Grímsdóttir og Jón Kristinn 

Helgason, 2011). Hluti af slíkum skýrlsum er að draga upp kort af svæðinu, skilgreina 

svæðin eftir snjóflóðahættu, draga inn helstu útlínur snjóflóða og merkja inn upptakasvæði. 

Á mynd 2 sést heildarkort af ofanflóðahættumati Skarðsdals en á einni mynd er hægt að sjá 

helstu niðurstöður hættumatsskýrslunnar. Þar sést rannsóknarsvæðið vel og hvernig 

snjóflóðahættan hefur verið greind í samrými við skíðabrautir og skíðalyftur.  

 Gagnaöflun 

Þau gögn sem notast var við í rannsókninni eru tvíþætt. Þau eru annars vegar veðurfars- og 

snjóþekjumælingar sem eru fengnar frá sjálfvirkum veðurathugunastöðvum á vegum 

Veðurstofu Íslands og hins vegar handskráðar mælingar af snjóalögum og skráningar af 

föllnum snjóflóðum. Tekin var ákvörðun um að afla gagna sem voru nú þegar til vegna 

mikils umfangs við gagnaöflun í rannsóknum á snjóflóðum sem skaraðist á við 

rannsóknaráætlun verkefnisins. Skarðsdalur býr svo vel að þar er hægt að afla allra þeirra 

gagna sem þurfti við þessa rannsókn og vorið 2018 var valið vegna áhugaverðrar snjóþekju. 

Gagnaöflun fór að mestu leiti fram í gegnum tölvupósta en starfsfólk Veðurstofu Íslands 

sýndi ótrúlega samvinnu við afhendingu gagna og útskýringar eftir þörfum. Snjógryfjur 

fengust af vefsíðu Snow Pilot, veðurfarsgögn fengust frá Kristínu Björgu Ólafsdóttur, 

snjóflóðaskráning fékkst frá Óliver Hilmarssyni og SM4 snjódýptarmælingar fengust frá 

Erni Ingólfssyni. Mikið af heimildum og ýtarefni um gögn ogrannsóknarsvæðið komu frá 

skýrslum frá Veðurstofu Íslands.  

 Gögn 

Eins og fyrr hefur komið fram þá voru gögn rannsóknarinnar tvenns konar, annars vegar 

veðurfars- og snjóþekjumælingar frá sjálfvirkum veðurathugunarstöðvum og hins vegar 

handskráðar snjóflóðaskráningar og gögn frá snjógryfjum. Gögn rannsóknarinnar 

endurspegla þær fjölþættu upplýsingar sem þarf þegar snjóflóðahætta er metin og þegar  

orsök fallinna snjóflóða er krufin eins og fjallað var um í 3. kafla. Gagnasafn 

rannsóknarinnar er svohljóðandi: 

• Veðurfarsmælingar frá Siglufirði og vindmælingar frá Grímsey 

• Snjódýptarmælingar og hitastigull snjóþekju frá Snow Sense 

• Skráning Veðurstofu Íslands af snjóflóðum veturinn 2017-2018 í Skarðsdal 

• Snjógryfjur grafnar af snjóathugunarmönnum 

  Veðurfar 

Veðurfarsgögn eru ein af mikilvægustu upplýsingunum þegar kemur að því að meta 

snjóflóðahættu. Að fylgjast með veðri og vindum síðastliðna daga og sjá þannig betur 

heildarmynd aðstæða í fjöllum er eitt það fyrsta sem er gert áður en haldið er til fjalla eða 

þegar snjóflóðaspá er gefin út. Veðurfarsgögn sem notast var við í þessari rannsókn voru frá 

sjálfvirkum veðurathugunastöðvum á Siglufirði, Skeiðsfossvirkjun og í Grímsey, sem sjá má 

á töflu 5. Öll veðurfarsgögn fengust send frá Kristínu Björgu Ólafsdóttir, starfsmanni 
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Veðurstofu Íslands. Stundum eru veðurfarsgögn frá nokkrum staðsetningum notaðar og 

ástæðan er sú að landslag í nálægð við veðurstöðina og hæð yfir sjávarmáli getur haft áhrif 

á niðurstöðurnar. Við þessa rannsókn var því ákveðið að nýta niðurstöður frá nokkrum 

mælistöðvum og fá betri heildarmynd að veðri á svæðinu.  

Veðurathugunarstöðin á Siglufirði er staðsett við fjarðarminnið í 6 m.y.s. og stöðvarnúmerið 

er 3752. Frá þeirri stöð eru mælingar teknar á klukkustundarfresti af hitastigi, úrkomu, 

vindhraða, vindátt, mesta vindhraða og mestu hviðu. Í þessari rannsókn er notast við vind og 

vindátt, úrkomu og hitastig frá mælistöðinni. Stöðin er í næsta nágrenni við 

rannsóknarsvæðið en þar er töluvert hlýrra og þar sem rannsóknarsvæðið er í yfir 500 m hæð 

má gera ráð fyrir um 3° lægra hitastigi þar en við veðurstöðina miðað við 0,5-0,6° lækkun á 

hverja 100 metra (Markús Á. Einarsson, 1976). 

Önnur veðurathugnarstöð sem notast er við í rannsókninni er mælistöðin við 

Skeiðsfossvirkjun sem er staðsett í Fljótum. Sú stöð er sunnar og nær fjalllendi en stöðin á 

Siglufirði og getur því gefið ágæta mynd af veðurfari til fjalla. Stöðin tekur sjálfvirkar 

mælingar einu sinni á dag af úrkomu, snjódýpt, úrkomutegund, snjóhulu og snjóhulu til 

fjalla. Engin veðurathugunarstöð er staðsett í fjöllunum í Skarðsdal, fyrir utan 

hitastigsmælingu ú SM4 snjódýptarmæli á Illviðrishnúk, og vegna hárra fjalla sem 

umkringja Skarðsdal þá eru vindmælingar frá Grímsey gagnlegar. Sú veðurathugunarstöð er 

sú þriðja sem er notuð í rannsókninni og tekur mælingar á klukkustundarfresti af hitastigi, 

vind, vindátt, mesta vindhraða og mestu hviðu. Í Grímsey er vindátt og styrkur óháð 

landslagi og áhrifum frá fjöllum. Grímsey er í um 60 km fjarlægð frá Siglufirði og er staðsett 

norðar og því má gera ráð fyrir nokkrum gráðum sem bætast við þá vindátt sem er í firðinum. 

 

Tafla 5: Listi yfir veðurathugunarstöðvar sem notast var við í rannsókninni 

Veðurathugunarstöð Mælingar Tíðni mælinga Tegund 

Siglufjörður Hitastig, úrkoma,vindhraði, 

vindátt, mesti vindhraði & 

mesta vindhviða 

Hverja 

klukkustund 

Sjálvirk  

Skeiðsfossvirkjun Úrkoma, úrkomutegund, 

snjódýpt, snjóhula & snjóhula 

til fjalla 

Hvern dag Sjálfvirk 

Grímsey Hitastig, vindhraði, vindátt, 

mesti vindhraði & mesta 

vindhviða 

Hverja 

klukkustund 

Sjálfvirk 
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Á Siglufirði mældist úrkoma mikið í byrjun mars mánaðar en heldur úrkomuminna seinni 

hluta mars og byrjun apríl, sjá mynd 4. Seinna á tímabilinu afmarkast úrkoman við einstaka 

daga. Mældur vindhraði í Grímsey á mynd 5 var á bilinu 0-11 m/s og eru toppar og lægðir í 

samræmi við úrkomumælingar. Í kringum 11. mars er mikil úrkoma á Siglufirði og einnig 

mikill vindhraði í Grímsey. Þá var meðalhiti á mynd 6 undir frostmarki og má gera ráð fyrir 

mikilli snjókomu. 
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Mynd 4: Mælingar á úrkomu á Siglufirði í mars og apríl 2018. 

 

Mynd 5: Mælingar á vindhraða í Grímsey í mars og apríl 2018. 
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Meðalhiti í mars og apríl á mynd 6 á Siglufirði og í Grímsey var nánast sá sami og fylgdi 

sömu toppum og lægðum. Lægsta hitagildi var 11. mars nálægt -2°C og hæsti hiti var 5°C 

þann 21. apríl en yfir tímabilið sjást tvær sveiflur í hitastigi þar sem hiti lækkar en hækkar 

svo töluvert aftur. Hitastig á Siglufirði mældis lægra og hærra en í Grímsey yfir tímabilið. Á 

mynd 7 má sjá vindhraða á Siglufirði og Grímsey til samanburðar. Vindhraði í Grímsey er 

nokkuð meiri en á meginlandinu en þó fylgja bæði mælingarnar sömu toppum og lægðum í 

vinhraða.  

 

 

 

 

  Snjóþekjumælingar 

Snjódýptargögn sem er notast við í þessari rannsókn eru annars vegar snjódýptar- og 

hitastigulsmælingar frá SM4 Snowsense mæli sem er staðsettur við Illviðrishnjúk og hins 

vegar snódýptar- og snjóhulumælingar frá Skeiðsfossvirkjun frá vori 2018. SM4 mælirinn 
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Mynd 6: Grafið sýnir meðalhitastig í mars og apríl frá mælingum á Siglufirði 

og í Grímsey. 

 

Mynd 7: Grafið sýnir meðalvindstig í mars og apríl frá mælingum á Siglufirði 

og í Grímsey. 

 



22 

er þróaður af POLS Engeneering og Veðurstofu Íslands og fengust þau gögn send frá Erni 

Ingólfssyni.  

SM4 Snowsense mælirinn er samsettur úr hitamælum sem eru með reglulegu bili á stöng 

sem stendur upp úr snjónum. Mælirinn er staðsettur á algengu upptakasvæði snjóflóða, við 

Illviðrishnjúk í Skarðsdal, en upplýsingar um dýpt og hitastigul snjóþekju á slíkum svæðum 

er mjög mikilvæg til þess að spá fyrir um snjóflóð (Harpa Grímsdóttir og Örn Ingólfsson, 

2008). Mælirinn virkar á þann hátt að hitamælarnir skila gögnum í tölvu og svo reiknar 

tölvuforrit út snjódýptina. Hitastig snævar er nálægt frostmarki og þá sést greinilega á 

hitamælingum hvar snjóþekjan endar, oft með miklum hitabreytingum. Mælirinn gefur 

einnig upp lofthita samhliða sem gagnast mjög við túlkun á mælingunum. 

Hér fyrir neðan verða fyrst sýndar niðurstöður úr snjóþekjumælingum frá Skeiðsfossvirkjun, 

því næst snjódýptar og hitastigsmælingar frá SM4 mælinum og að lokum verða sýnd gröf af 

hitastigul snjóþekjunnar. Snjóhula við Skeiðsfossvirkjun er bæði mæld á láglendi og til 

fjalla. Á mynd 8 táknar græna línan láglendi og sú bláa fjalllendi.  

 

 

 
Mynd 8: Grafið sýnir snjóhulu við Skeiðsfossvirkjun frá janúar til apríl 2018. Mælingar 

eru teknar einu sinni á dag og er snjóhulu gefin einkunn frá 0 – 4, 0 er alautt, 2 er flekkótt 

og 4 er alhvítt. 
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Mynd 9: Hér sjást snjódýptar- og hitamælingar frá SM4 Snowsense mæli við Illviðrishnúk. 

Til vinstri sést snjódýpt við Illviðrishnjúk í cm og til hægri sést lofthitastig á sama stað. 

 

Gröfin hér fyrir ofan á mynd 9 sýna snjódýptargögn til vinstri og hitastig til hægri. Bæði 

gögnin eru frá SM4 í Illviðrishnjúk. Efstu tvö gröfin sýna tímabilið 31. janúar - 28. febrúar, 

miðju gröfin sýna tímabilið 28. febrúar - 30. mars og neðstu gröfin sýna 31. mars - 28. apríl. 

Hér sést að snjóþekja var stöðug í febrúar og marsmánuði og lækkaði hratt um miðjan apríl. 

Mesta sveifla á snjóþekju í febrúar og mars var hækkun um 40 cm í byrjun febrúar og lækkun 

um 30 cm í lok mars. Aprílmánuður var sveiflukenndari en um miðjan apríl þá lækkaði 

snjóþekjan jafnt og þétt um rúma 60 cm á tveggja vikna tímabili. Gröfin til hægri sýna að 

hitastigsmælingar yfir sama tímabil héldust í hendur við dýpt snjóþekjunnar. Í 

febrúarmánuði var hitastig sveiflukennt en hækkaði smám saman. Í mars sést töluverð 

hækkun á hitastigi í allt að 5°C yfir frostmarki og í kjölfar tapi á snjóþekju. Slíkt hið sama 

sést í apríl en á sama tíma og snjóþekjan lækkaði um rúma 60 cm hækkaði hitastigið frá um 

-5°C í um 5°C. 
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SM4 mælirinn mælir hitastig í snjóþekjunni og því er hægt að sjá nákvæman hitastigul 

snjóþekjunar á mynd 10. Efsta grafið sýnir mælingar fyrir febrúar, grafið fyrir miðju sýnir 

fyrir mars og neðsta grafið sýnir mælingar fyrir apríl. Í febrúar sjást lægri hitagildi og hækka 

þau sem líður á vorið. Í byrjun febrúar eru lægstu hitagildin og eru þau nálægt og við yfirborð 

snjóþekjunnar. Hitastig við botn snjóþekjunnar er nær frostmarki. Fyrri hluti marsmánuðar 

sýnir að snjóþekjan mælist vel undir frostmarki við yfirborð og sjást skörp skil á hitastigi 

snjóþekjunnar um miðjan mars. Í apríl kólnar svo snjóþekjan á ný sem leiðir niður snjóinn 

en á sama tíma og snjódýptin lækkar, snarhitnar snjóþekjan og er um 0°C eins og sést á 

neðsta grafinu með dökk rauðum lit. 

 

Mynd 10: Hér sjást mælingar af hitastigi snjóþekjunnar 

frá SM4 Snowsense mælinum við Illviðrishnjúk.  
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  Skráning snjóflóða 

Snjóflóðagögn sem var notast við í þessari rannsókn voru skráning snjóflóða í Skarðsdal og 

voru fengin frá Óliver Hilmarssyni frá Veðurstofunni. Alls voru það 74 flóð en 7 þeirra féllu 

vorið 2018, sjá tölfu 6 en í viðauka má finna skráninguna í heild sinni. Í tölfunni má finna 

upplýsingar um stærð snjóflóðanna og grófa staðsetningu, dagsetningu, orsök 

(S=Skíðamaður, V=Vélsleði) og stutta lýsingu á atvikinu. Í fyrri hluta mars féllu þrjú 

snjóflóð með stuttum fyrirvara, öll orsökuð af mannavöldum, skíðamanni eða vélsleða og 

eru þau öll skráð 2,5 á stærð. Samkvæmt lýsingum virðist fólkið hafa sloppið naumlega við 

að lenda í snjóflóðinu. Um mánaðarmótin mars og apríl féllu svo önnur þrjú flóð, heldur 

minni, tvö þeirra voru sett af stað af skíðamanni og það þriðja var sett af stað með 

skíðaprófun. Í byrjun maí setti svo skíðamaður af stað flekaflóð í brattri brekku sem var um 

200 m langt. 

 

Tafla 6: Skráð snjóflóð í Skarðsdal vorið 2018. 

Nr. Dagsetning  Farvegur Stærð Orsök  Stutt lýsing 

54604  9.3.2018  Skarðsdalur  2,5  S  Skíðamenn settu af stað snjóflóð 

þegar þeir voru að skinna upp á 

Leyningssúlur úr Skarðsdal. 

Mennirnir lentu í jaðrinum á 

flóðinu og náðu að koma sér úr því.  

54601  9.3.2018  Skarðsdalur  2,5  S  Skíðamenn gengu út á hengju 

austan við Illviðrishnjúk, sem féll 

og tók með sér lausan snjó í 

hlíðinni niður í skálina fyrir neðan 

54609  12.3.2018  Skarðsdalur  2,5  V  Maður á vélsleða setti af stað 

kröftugt flekaflóð í Afglapaskarði 

þegar hann skar hlíðina á 

sleðanum. Hann náði að aka frá 

flóðinu sem kom niður á miklum 

hraða og með kófi. 

54671  28.3.2018  Skarðsdalur  1  S  Litlu flekaflóði var komið af stað 

með skíðaprófun í N-vísandi hlíð í 

600 m hæð í Illviðrishnjúki. 

54680  29.3.2018  Skarðsdalur  1  S  Skíðamaður kom af stað flóði í 

Leyningssúlum. 

54686  2.4.2018  Tröllaskagi  2  S  Skíðamaður setti af stað flekaflóð í 

um 900 m hæð og NV-viðhorfi. 

54720  1.5.2018 Tröllaskagi  1,5  S  Flekaflóð féll undan skíðamanni í 

brattri brekku í 1100 m hæð og V-

viðhorfi. Enginn lenti í flóðinu 

sem var um 200 m breitt og rann 

um 100 m vegalengd. 
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  Snjógryfjur 

Snjógryfjur frá rannsóknarsvæðinu fengust af vef Snow Pilot þar sem snjóathugunamenn 

skrá inn þær snjógryfjur sem eru grafnar með upplýsingum um snjóalög og stöðugleika 

snævar. Gryfjurnar eru allar teknar af Gesti Hanssyni snjóathugunarmanni frá Siglufirði. Þær 

gryfjur sem notast er við rannsóknina eru sex talsins, grafnar á tímabilinu mars til apríl 2018. 

Í gryfjuskýrslunum í þessum undirkafla má finna upplýsingar um snjóalög, þykkt þeirra, 

þéttleika og snjókorn, hitastigul snjóþekjunnar í öllum nema tveim og niðurstöður 

samþjöppunarprófa.  

 

 

 
Mynd 11: Snjógryfja frá Skarðsdal 7. mars 2018 

Snjógryfja grafin 7. mars 2018 á mynd 11 við Illviðrishnjúk í Skarðsdal, fyrir ofan 

Bungulyftu í 510 m hæð y.s.m. er tekin í 28° halla í suður viðhorfi. Snjódýpt er 100 cm og 

dýpt spora er 30 cm. Nýr snjór á yfirborðinu er um 20 cm þykkur vindpakkaður fleki. 

Samþjöppunarpróf gefur sig á 34 cm dýpi eftir sex högg og flekinn brestur með hreinni, 

snöggri hreyfingu. Neðarlega í snjóþekjunni er hart þunnt lag með kantkristöllum sem eru 

byrjaðir að rúnnast. 



27 

 
Mynd 12: Snjógryfja frá Skarðsdal 9. mars 2018. 

Snjógryfja grafin 9. mars 2018 á mynd 12 í 565 m hæð y.s.m. við Bungulyftu í Skarðsdal í 

27° brekku í suður viðhorfi. Snjódýpt er enn 100 cm og dýpt fótspora er 30 cm. Á yfirborðinu 

liggur 10 cm nýr snjór með snjókornum allt að 2.5mm að stærð. Bæði hefur verið framkvæmt 

samþjöppunar próf og sögunarpróf vegna óstöðugleikans. Við samþjöppunarpróf gaf flekinn 

sig ofan á veika laginu við sögun á súlunni en við sögunarpróf gaf flekinn sig eftir 20 cm 

sögun að neðanverðum fleka eins og sést á mynd 13. Veika lagið er með kantkristöllum og 

er um -1°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Sögunarpróf gefur sig eftir 

20 cm 9. mars 2018 (Gestur Hansson 

og Harpa Grímsdóttir, 2018). 
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Mynd 14: Snjógryfja frá Skarðsdal 10. mars 2018 

Snjógryfja grafin 10. mars 2018 á mynd 14 við Illviðrishnjúk fyrir ofan bungu í 560 m hæð 

y.s.m. í suður vísandi brekku með 27° halla. Snjóalög eru álíka og daginn fyrr en hafa 

þjappast eilítið saman. Við samþjöppunarpróf gefur flekinn sig fyrst eftir 11 högg á 17 cm 

dýpi á mörkum vindpakkaðs snjólags og hjarni. Flekinn brotnar svo eftir 16 högg með 

hreinni, snöggri hreyfingu á 56 cm dýpi með kantkristölluðum snjókornum. 
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Mynd 15: Snjógryfja frá Skarðsdal 12. mars 2018 

Snjógryfja grafin 12. mars 2018 á mynd 15 við Illviðrishnjúk á sama stað og 10. mars, í 560 

m hæð y.s.m. í suður vísandi brekku í 26° halla. Síðan þá hafa bæst við 45 cm af nýjum snjó 

sem situr á hagllagi. Neðar í snjóþekjunni er að finna veikt lag með kantkristöllum en þar 

gefur flekinn eftir við prófanir. Eftir 11 högg í samþjöppunarprófi gefur flekinn sig á 79 cm 

dýpi með hreinni sprungu og við sögunarpróf losnar flekinn eftir 10 cm sögun á sama veika 

lagi. Samkvæmt athugasemdum eru engin ný flóð sjáanleg í nágrenni en Gestur setti af stað 

snjóflóð með vélsleða í norðaustan viðhorfi, flóðið sést á mynd 16. Flekinn brotnaði á 

hagllagi í snjóþekjunni en snjóflóðið gróf sig niður að veika laginu neðar í brekkunni, þetta 

er sama snjóflóð og númer 54609 í snjóflóðaskráningu Veðurstofu Íslands, sjá töflu 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16: Snjóflóð við 

Afglapaskarð á Siglufirði 12. 

mars 2018 (Gestur Hansson og 

Tómas Jóhannesson, 2018).  
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Mynd 17: Snjógryfja frá Skarðsdal 13. mars 2018 

Snjógryfja grafin 13. mars 2018 á mynd 17 á sama stað við Illviðrishnjúk ofan við bungu en 

í 630 m hæð og í 25° hallandi brekku. Efsti snjórinn er nokkuð þykkur, fótspor ristir um 10 

cm og efstu 25 cm af snjóþekjunni er vindpakkaður nýr snjór. Snjórinn undir því lagi er enn 

þéttari og með stórum rúnnuðum snjókornum. Við samþjöppunarpróf gefur súlan sig eftir 

16 högg á 50 cm dýpi, veika lagið er úr kantkristölluðum snjókornum.  
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Mynd 18: Snjógryfja frá Skarðsdal 6. apríl 2018 

Snjógryfja grafin 6. apríl 2018 á mynd 18 í grennd við fyrri snjógryfjur, í 700 m hæð y.s.m. 

í suður vísandi brekku með 26° halla. Efst á snjóþekjunni er örþunnt lag af yfirborðshrími 

með kornastærð 3 mm. Hrímið situr á hagllagi og vindpökkuðum fleka með rúnnuðum 

snjókornum, fótspor ristir 20 cm niður í flekann. Súlan brotnar á veika laginu á 40 cm dýpi 

við sögun og í sögunarprófi brotnar flekinn af við 15 cm sögun á sama lagi. Veika lagið er 

ekki þétt og þar er að finna kantkristölluð snjókorn. Veika lagið situr á mjög þéttu lagi með 

rúnnuðum kristöllum. 
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 Niðurstöður 

Veðurfar er einn helsti áhrifavaldur þegar kemur að snjóflóðaaðstæðum. Snjókoma, 

breytingar á hitastigi og vindur geta haft mikil áhrif á hvernig snjóþekjan byggist upp og 

þróast og þar af leiðandi hvort aðstæður til snjóflóðahættu myndist. Hér verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og gagnagreining sett fram. 

Veðurfar á tímabilinu, frá mars til apríl einkenndist af hæglátum veðrum og úrkomu af og 

til. Hitastig var milt og í kringum frostmark en fór þó upp og niður sveiflukennt. Vindhraði 

í Grímsey hélst yfir 5 m/s yfir tímabilið en hæglátari vindur var á Siglufirði. Fyrri hluti mars 

var úrkomumikill og svo vætuminna fram í apríl mánuð. Á Siglufirði mældust úrkomutoppar 

í kringum 6. mars, 11. mars og svo aftur 23. mars. Á sama tíma var hiti undir frostmarki og 

því snjóaði til fjalla. Snjógryfja sem var grafin í 560 m hæð y.s.m. 12. mars sýndi greinilega 

mjög þykkt lag af nýsnævi eða hátt í 50 cm. Í gryfju frá 6. apríl var nýsnævið að öllum 

líkindum orðið að þéttu snjóalagi sem sést á mynd 18. Nýji snjórinn í byrjun mars féll í 

stinningsgolu í kringum 6 m/s. Efstu snjóalögin í snjógryfjunum voru óstöðug og sýndu 

mikinn veikleika við samþjöppunarpróf og sögunarpróf. 

Snjóhula við Skeiðsfossvirkjun var nánast alhvít yfir veturinn 2017-18 en í apríl var snjóhula 

flekkótt. SM4 snjódýptarmælir við Illviðrishnjúk sýndi að snjódýpt til fjalla í febrúar og 

mars var í kringum 100 cm. Í annarri vikunni í apríl lækkaði þó snjóþekjan hratt niður í tæpa 

40 cm áður en hún hækkaði aftur. Samsvaranleg lækkun á meðalhita átti sér stað um 20. apríl 

og með aukinni úrkomu jókst snjódýpt að nýju við Illviðrishnjúk. Snjóalög í upphafi mars 

endurspegluðu vel veðurfar. Nýsnævið sem féll á því tímabili var vindpakkað og 

snjókristallar brotnir. 

Niðurstöður úr SM4 mælum á snjóþekju og hitastigul á mynd 9 sýndu greinileg tengsl á milli 

hitabreytinga í andrúmslofti sem skiluðu sér hratt niður snjóþekjuna. Febrúar og mars voru 

líkir að því leiti að hitastig snjóþekjunnar var vel undir frostmarki fyrstu vikurnar en hlýnaði 

svo og hitastig mældist nær 0°C. Í mars var yfirborð snjóþekjunar langt undir frostmarki og 

mældist þá á bilinu 5-10 stiga frost á Siglufirði og þegar það hlýnaði snarlega í kringum 14. 

mars sáust skörp skil á hita í snjóþekjunni á mynd 9. 

Snjógryfjur sem rannsakaðar voru frá 7. mars til 6. apríl sýndu breytingar á snjóþekjunni og 

viðvarandi óstöðugleika en gryfjurnar sjást á myndum 11-18. Óstöðugleiki í veikum lögum 

í snjóþekjunni kemur hvað allra skýrast fram í stöðugleikaprófum sem gerðar eru í 

snjógryfjum til þess að kanna við hvaða krafta veika lagið gefur sig. Í þrem tilvikum var 

framkvæmt sögunarpróf vegna mikils óstöðugleika en veika lagið gaf sig áður en prófið 

hófst, sést á myndum 12, 15 og 18. Niðurstöðurnar staðfestu veikleikann og rann fleki af 

stað í sögunarprófum eftir 10-20 cm í þeim prófum sem framkvæmd voru. Í einu tilviki, á 

mynd 14, brotnaði flekinn í samþjöppunarprófi á tveim stöðum, fyrst eftir 11 högg á 17 cm 

dýpi og svo eftir samtals 16 högg á 56 cm dýpi en það sýnir óstöðugleika á tveim stöðum. 

Tveim dögum síðar, 12. mars, setti snjóathugunarmaður af stað snjóflóð með vélsleða sínum 

sem brotnaði fyrst nálægt yfirborðinu en gróf sig svo dýpra niður á viðvarandi veika lagið, 

sjá mynd 15. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikinn óstöðugleika var að finna í Skarðsdal í mars og 

apríl 2018. Rannsóknir á snjóþekju og prófanir á veikleika í snjóalögum gáfu jákvæða 

svörun. Veðurathuganir yfir tímabilið sýndu ákveðin einkenni veðuraðdraganda snjóflóða 

þó ekki mjög kraftmikil. 
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 Umræður og túlkun 

Snjóflóð eru vel þekkt á Íslandi og skapa viðvarandi hættu á veturna fyrir fjallaskíða- og 

vélsleðafólk en einnig fyrir íbúa margra bæja um land allt. Í gegnum tíðina hafa snjóflóð 

valdið miklu mann- og eignartjóni og hefur þekking og rannsóknir á snjóflóðum aukist hratt 

á síðustu áratugum. Mikilvægasta verkfærið í að fyrirbyggja slys og tjón af völdum snjóflóða 

er aukin þekking á hegðun þeirra og mögulegum áhrifum. Til þess að fyrirbyggja að snjóflóð 

valdi miklum skaða þarf að skilja hvaða þættir stuðla að snjóflóðahættu og hvaða röð atvika 

fer í gang sem veldur snjóflóði. Aukin reynsla og þekking ferðafólks til fjalla hefur fækkað 

þeim sem lendir í snjóflóði. Varnarvirki, leiðigarðar og upptakastoðvirki hafa dregið úr þeirri 

hættu að snjóflóð lendi á bæjarfélögum og vegarköflum á áhrifaríkan hátt. 

Öll þekking á snjóflóðum og rannsóknir á aðstæðum þeirra auka til muna nákvæmni og gildi 

snjóflóðaspáa. Veðurstofa Íslands sér um að rannsaka, greina og skrá snjóflóð og einnig að 

spá fyrir um snjóflóðaaðstæður og gefa út viðvaranir ef þörf er á. Einnig hafa verið unnar 

mikilvægar hættumatsskýrslur um snjóflóðahættu í bæjarfélögum og á skíðasvæðum á 

Íslandi. Allt eru þetta mikilvæg skref í að minnka tjón af völdum snjóflóða. 

Helstu áhrifaþættir snjóflóðahættu eru að miklu leiti þekktir. Snjóflóð hafa verið rannsökuð 

um allan heim í smáatriðum og þáttum eins og veðurfari, landslagi og snjókornum gerð 

ítarleg grein fyrir. Hvernig þessir þættir vinna saman er mun erfiðara að rannsaka og festa 

hönd á. Hvert atvik og hverjar aðstæður fyrir sig eru mismunandi og innihalda ótal breytur 

sem vinna saman að heildarmyndinni. Í þessari rannsókn var ákveðið að rannsaka tengsl á 

milli veðurfars, óstöðugleika og snjóþekjumælinga til þess að varpa skýrara ljósi á þær 

snjóflóðaaðstæður sem mynduðust í Skarðsdal vorið 2018. 

Veðurfar á tímabilinu var hæglátt en tók þó nokkrum stökkbreytingum. Snjóþekjan og 

snjókorn eru mjög veikburða gagnvart hitabreytingum og með mikilli snjókomu í byrjun 

mars og vindhraða um 5 m/s safnaðist þykkt lag af vindpökkuðum snjó ofan á eldri lausari 

snjó. Í febrúar og mars sveiflaðist hitastig upp og niður og sáust áhrif þess á 

snjódýptarmælum SM4 við Illviðrishnjúk. Vindhraði í Grímsey yfir tímabilið var töluverður 

og hélst hann í hendur við meðalhitastig, lægra hitastig í kjölfar aukins vindhraða og hærra 

hitastig í kjölfar minni vindhraða. 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp með spurninguna hvaða veðurfarslegu aðstæður og 

óstöðugleiki í snjóþekju stuðlaði að hættulegum snjóflóðaaðstæðum vorið 2018 í Skarðsdal. 

Með umfjöllun um fræðilegan bakgrunn snjóflóða, greiningu á gögnum og túlkun þeirra var 

unnt að svara spurningunni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að sterk tengsl voru á milli 

veðuraðdraganda og eiginleikum snjóþekjunnar og óstöðugleika hennar. Í byrjun mars féll 

töluverð úrkoma við stöðugan vind sem olli síðar meir veiku lagi í snjóþekjunni. Veðurfar 

hafði bein áhrif á snjóþekjuna eins og niðurstöður SM4 snjódýptar- og þekju mælinganna 

sýndu fram á. Stöðugleikapróf í snjógryfjum sýndu að nýsnævi sem féll ofan á eldri snjó 

sýndi viðvarandi veikleika í snjóþekjunni því sem neðar dró og staðfestu samþjöppunarpróf 

og skráningar um snjóflóð það. Snjókorn veiku lagana sem brotnuðu í prófunum voru 

kantaðir snjókristallar sem hafa litla samloðun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl á milli snjóþekju og veðurfars voru mikil, 

veður hefur bein áhrif á þá snjóþekju sem fyrir er og sjást þau áhrif einnig í snjógryfjum. 

Snjógryfjur eru mjög gagnleg verkfæri til þess að meta óstöðugleika snjóþekju og sjá 
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niðurstöður samstundis. Snjógryfjur sem notast var við í rannsókninni voru margar grafnar 

með stuttu millibili. Samt sem áður sýndu gryfjurnar mismunandi eiginleika snjóþekjunnar 

en voru niðurstöður stöðugleikaprófa ávalt þær sömu, að mikinn óstöðugleika var að finna í 

viðvarandi veikum lögum. 

Vankantar rannsóknarinnar voru nokkrir. Rannsóknin sjálf var ekki eins ýtarleg og margar 

rannsóknir sem gerðar eru á snjóþekju og snjóflóðahættu. Tíðni snjógryfjanna var óregluleg 

fyrir utan byrjun mars mánaðar og hefði þurft reglulegri mælingar á snjóþekjunni og 

stöðugleikapróf yfir lengra tímabil til að fá nákvæmari niðurstöður. Einnig vantaði greiningu 

á vindátt yfir tímabilið sem rannsakað var en eins og fjallað hefur verið um þá er vindátt með 

tilliti til landslags mikilvægur þáttur í myndun snjóflóðaaðstæðna. Aðrir vankantar 

rannsóknarinnar eru vöntun á tölfræðilegum niðurstöðum og greiningu á gögnunum. Einnig 

hefði verið gagnlegt að greina landslag Skarðsdals með hjálp ArcGis. Með rannsókninni var 

reynt að greina heildarmynd þeirra fjölmörgu þátta sem mynda mat fólks á snjóflóðahættu. 

Enginn einn þáttur er nægur til þess að segja til um snjóflóðahættu heldur þarf að horfa á 

marga samtímis og túlka aðstæður.  

Rannsóknin er ein af mikilvægum viðbótum við þekkingaöflun fræðasviðsins, hana væri 

hægt að taka lengra og skoða enn afmarkaðara svæði yfir lengra tímabil Í rannsókninni var 

leitast við að fá heildarmynd af þeim snjóflóðaaðstæðum sem voru til staðar og rannsaka 

atburðina vorið 2018 með þau gögn sem til voru. Rannsóknin er viðbót í stórt og mikilvægt 

gagnasafn sem hefur það að markmiði að auka skilning á snjóflóðum og þar með minnka 

slys og tjón af völdum þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að töluverð tengsl 

séu á milli veðuraðdraganda og óstöðugleika snjóþekjunnar og snjóflóðahætta í mars og apríl 

árið 2018 í Skarðsdal var töluverð. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Heimildir 

CAA. (2014). OGRS. Revelstoke, Canada: Canadian Avalanche Association.  

Canadian Avalanche Association. (2016). Technical Aspects of Snow Avalanche Risk 

Management - Resources and Guidelines for Avalanche Practitioners in Canada. 

Revelstoke, BC, Canada: Canadian Avalanche Association. Sótt af 

https://cdn.ymaws.com/www.avalancheassociation.ca/resource/resmgr/standards_d

ocs/tasarm_english.pdf 

Doesken, N. J. og Judson, A. (1997). The Snow Booklet. A Guide to the Science, Climatology, 

and Measurement of Snow in the United States. (2 útgáfa). Fort Collins, Colorado: 

Colorado State University, Department of Athmospheric Science.  

Fjallabyggð. Um Siglufjörð. Sótt af https://www.fjallabyggd.is/is/mannlif/ferdafolk/um-

siglufjord 

Fjallabyggð. (á.á.). Skíðasaga Siglufjarðar. Sótt af 

https://www.fjallabyggd.is/is/mannlif/ahugaverdar-sidur/skidasaga-

fjallabyggdar/skidasaga-siglufjardar 

Gestur Hansson og Harpa Grímsdóttir. (2018). Veik snjóalög á Tröllaskaga.  

Gestur Hansson og Tómas Jóhannesson. (2018). Snjóflóð af mannavöldum við Afglapaskarð 

í Skarðsdal við Siglufjörð 12. mars.  

Gulli Stebbi. (2017). Skíða Siglufjörður. Sótt af https://vimeo.com/206613998 

Hættumatsnefnd Siglufjarðar. (2002). Mat á hættu vegna ofanflóða á Siglufirði: Veðurstofa 

Íslands. Sótt af https://www.vedur.is/gogn/snjoflod/haettumat/si/Loka_si_nefnd.pdf 

Halldór Björnsson. (2001). Veður í aðdraganda snjóflóðahrina á Siglufirði. Reykjavík: 

Veðurstofa Íslands. Sótt af 

https://www.vedur.is/gogn/snjoflod/haettumat/si/si_vedur.pdf 

Harpa Grímsdóttir og Jón Kristinn Helgason. (2011). Hættumat fyrir skíðasvæðið í 

Skarðsdal á Siglufirði. Drög að greinagerð með hættumatskorti: Veðurstofa Íslands. 

Sótt af https://www.vedur.is/media/ofanflod/haettumat/skarddalur_2011_drog.pdf 

Harpa Grímsdóttir og McClung, D. (2006). Avalanche Risk During Backcountry Skiing - 

An Analysis of Risk Factors. Natural Hazards, 39(1), 127-153. doi:10.1007/s11069-

005-5227-x 

Harpa Grímsdóttir og Örn Ingólfsson. (2008). The SM4 snowpack temperature and snow 

depth sensor.  á International Symposium on Mitigative Measures against Snow 

Avalanches.  

Harpa Grímsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson. (2001). Siglufjörður. Annáll snjóflóða til 

vorsins 2001. Reykjavík: Veðurstofa Íslands. Sótt af 

https://www.vedur.is/gogn/snjoflod/haettumat/si/si_annall.pdf 

Harvey, S., Signorell, C. og Genswein, M. (2002). Avalanche accidents in back country 

terrain of the Swiss alps: New investigation of a 30 year database.  á International 

Snow Science Workshop Canada Inc., Penticon, BC.  

Kristfinnur Guðjónsson. (á.á.). Vinna við Siglufjarðarskarð í upphafi. G 2096.  

Markús Á. Einarsson. (1976). Veðurfar á Íslandi. Reykjavík: Iðunn.  



36 

McClung, D. og Schaerer, P. (2006). The Avalanche Handbook (3 útgáfa). Seattle: The 

Mountaineers Books.  

Ólafur Jónsson. (1992). Skriðuföll og Snjóflóð (1. bindi). Reykjavík: Bókaútgáfan 

Skjaldborg.  

Page, C. E., Atkins, D., Shockely, L. W. og Yaron, M. (1999). Avalanche deaths in the 

United States: a 45-year analysis. Wilderness and Environmental Medicine, 10(3), 

146-151.  

Siglo.is. (á.á.). Strákagöng. Sótt af http://www.siglo.is/ferdafolk/vidburdir/strakagong 

Svanbjörg Helga Haraldsdóttir. (2004). Snow, snowdrift and avalanche hazard in a windy 

climate. University of Iceland, Reykjavík: Faculty of Natural Science.  

Sveinn Brynjólfsson. (2011). Áhrif veðurs og landslags á snjóflóð í Svarfaðardal og 

nágrenni, eðli þeirra og umfang. Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Tómas Jóhannesson og Þorsteinn Arnalds. (2001). Slys og tjón af völdum snjóflóða og 

skriðufalla. Sveitarstjórnarmál. Sótt af 

https://www.vedur.is/gogn/snjoflod/haettumat/sveitarstjornarmal-2001.pdf 

Tremper, B. (2018). Staying Alive in Avalanche Terrain (3 útgáfa). Seattle: Mountaineers 

Books.  

Veðurstofa Íslands. (2006, 15.12.2006). Ofanflóðahættumat. Sótt af 

https://www.vedur.is/gogn/snjoflod/haettumat/ 



37 

Viðauki A 

Skráð snjóflóð í Skarðsdal frá upphafi skráninga. 

 

Tafla 6: Listi yfir skráð snjóflóð í Skarðsdal frá upphafi skráninga. 

Flóð Dagsetning Stutt lýsing 

2006 1931.01.24  Úr Illviðrishnjúki norðan við Siglufjarðarskarð féll snjóflóð sem 

felldi um 40 símastaura og sópaði símalínunni í burtu af tveggja 

kílómetra svæði. Nákvæm staðsetning flóðsins er óljós vegna 

misvísandi heimilda. 

2105 1993.04.05  Spýjur féllu í Skarðsdal. 

2112 1995.01.18 Stórt snjóflóð féll í Skarðsdal í austurhlíð Illviðrishnjúks. Það féll 

í þröngum farvegi á lyftuhús og endastöð neðri skíðalyftunnar í 

Skarðdal. Flóðið tók lyftuhús og spenni af grunni. Hluti flóðsins 

féll niður í gil Leyningsár og féll 80 m niður eftir því. 

2138 1998.03.03  Flóð féll í vestanverðum Skarðsdal í langri laut sunnan 

Rjúpnahryggs. 

2146 1999.03.06 Snjóflóð féll í Stórsvigsbakka í neðri hluta Illviðrishnjúks og 

stöðvaðist á stað þar sem skíðaæfingar og mót fara fram. 

Skíðamenn skáru snjóþekjuna í sundur en sluppu við flóðið. Tvö 

börn þurftu að renna sér frá flóðin neðanverðu. 

2149 1999.03.12  Snjóflóð féll úr Illviðrishnjúki í laut sunnan Rjúpnahryggs.. 

2167 2001.01.04  Lítil spýja féll úr Illviðrishnjúki. 

2172 2001.01.12  Snjóflóð féll úr Þvergili undir Illviðrishnjúki, vestan efri 

skíðalyftu. 

2211 1985.03.31  Tvö meðalstór snjóflóð féllu nálægt staðnum þar sem skíðamót 

eru haldin. 

2231 1996.01.06  Tveir menn á vélsleðum komu af stað flóði í Skarðdal, ofan 

Stórsvigsbakka. Þeir sluppu með skrekkinn. 

2255 1964.08.22  Snjóskriða féll í Siglufjarðarskarði og varð um þriggja mannhæða 

djúp á veginum. 

2290 2003.11.07  Snjóflóð féll úr Miðhaus, líklega í þíðu. 

2309 2007.02.26  Flekahlaup féll sunnan Rjúpnahryggs á Skarðsdal og stöðvaðist í 

um 335 m hæð, beint ofan nýja skíðaskálans. Flekinn virtist hafa 

brotnað um skíðaslóð frá því 24/25.2. og runnið um 200 m 

vegalengd. 



38 

2368 2010.03.01 Snjóflóð féll í þekktum snjóflóðafarvegi norðan 

Siglufjarðarskarðs. 

2375 2010.04.04 Stórt snjóflóð féll úr Illviðrishnjúki, það fór í tveimur tungum 

fram af stallinum efst í fjallinu. Innri tungan lenti á drifstöð T-

lyftu og tveimur efstu möstrum barnalyftu og braut gat á lyftuskúr 

sem stóð á milli lyftanna. Flóðið stöðvaðist í gilinu í dalbotni 

Skarðdals. 

2377 2010.04.06  Lítið flekahlaup féll neðan kletta, skammt norðan við Skarð. 

2380 2010.04.05  Um 300 m breitt flekahlaup féll úr fjallsbrún sunnan við 

Klettahnjúk í suðurbotni Skarðsdals, það stöðvaðist á stallinum í 

um 680 m hæð. 

2383 2010.04.07  Lítið flekahlaup féll sunnan skarðsins sem er sunnan við 

Illviðrishnjúk. Það stöðvaðist á efsta stalli. 

2404 1995.01.18 Snjóflóð féll við mynni Skarðdals og stöðvaðist um 50 m ofan við 

veg. 

2405 1996.01.06  Snjóflóð féll í Stórsvigsbakka, hugsanlega af manna völdum. 

2406 1996.01.05  Snjóflóð féll í Stórsvigsbakka. 

2407 1996.01.05  Snjóflóð féll í hlíðum Illviðrishnjúks, ofan skíðasvæðis. 

2408 1996.01.05  Snjóflóð féll úr brekku neðan skálar í Illviðrishnjúki. 

2409 1996.01.06  Snjóflóð féll úr Leyningssúlum, Skarðsdalsmegin. 

2411 1995.01.18  Snjóflóð féll í Stórsvigsbakka. 

2419 2012.03.17  Snjóflóð féll innarlega í hvilftinni norðan Siglufjarðarskarðs. 

2921 1999.05.23  Spýjur féllu í norðanverðum Súlum (Leyningssúlum). 

54983 2019.02.12  Spýja féll úr klettum. 

54680 2018.03.29 Skíðamaður kom af stað flóði í Leyningssúlum. 

55058 2019.03.04  Spýja féll norðan við Grashólabrún. 

50095 2011.01.13  Snjóflóð féll í Leyningssúlum á Siglufirði. 

50204 2011.04.03 Litlar spýjur féllu beggja vegna Siglufjarðarskarðs. 

50315 2012.01.10  Snjóflóð féll úr klettum austan við Afglapaskarð og stöðvaðist í 

miðjum hlíðum 

50318 2012.01.11  Snjóflóð féll úr sunnanverðum Illviðrishnjúki. 

50328 2012.01.20  Nokkrar litlar snjóflóðaspýjur féllu úr Illviðrishnjúki. 

50369 2012.01.29  Snjóflóð féll norðan Siglufjarðarskarðs í Skarðsdal eftir snjókomu 

í vestlægum áttum 

50577 2012.03.16  Snjóflóð féll norðan Siglufjarðarskarðs í Skarðsdal. 

50593 2012.03.17  Snjóflóð féll úr Leyningssúlum í Skarðsdal. 

50595 2012.03.17  Snjóflóð féll norðan Siglufjarðarskarðs. 
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50596 2012.03.17  Snjóflóð féll úr tindi Illviðrishnjúks og stöðvaðist fremst á 

stallinum fyrir neðan. 

50610 2012.03.17  Snjóflóð féll í Skarðsdal norðan við Siglufjarðarskarð. Það náði 

inn á skíðaleið úr Bungulyftu. 

50828 2012.11.24  Snjóflóð féll úr Illviðrishnjúki 

51333 2013.04.13 Snjóflóð féll í Illviðrishnjúk 

51334 2013.04.13 Snjóflóð féll norðan Siglufjarðarskarðs, úr eggjum að norðan og 

suður eftir Illviðrishnjúk syðri. Flóðið fór inn á skíðaleið. 

51398 2013.04.21 Snjóflóð féll í stórsvigsbakka í Skarðsdal 

51586 2016.04.22 Lítið snjóflóð féll norðan Siglufjarðarskarðs. 

52213 2014.03.17 Mörg snjóflóð féllu frá Siglufjarðarskarði og út að Illviðrishnjúki 

52251 2014.03.21 Snjóflóð féll vestan við skíðaleið úr bungulyftu í Skarðsdal en 

náði ekki inn á leiðina 

52533 2015.01.16 Nokkrar spýjur féllu úr klettum norðan Siglufjarðarskarðs sem 

stöðuðust neðst í hlíðinni. 

52569 2015.01.27  Snjóflóð féll við Siglufjarðarskarð, frá klettum og niður á 

skíðaleið sem ekki er troðin lengur. 

52625 2015.02.12 Spýja féll úr klettum norðan við Siglufjarðarskarð sem náði niður 

í brekkurætur. 

52677 2015.03.04 Snjóflóð féll frá eggjum Illviðrishnjúks og niður á Grashólabrún. 

52771 2015.03.20  Nokkur lítil snjóflóð féllu úr klettum ofan við skíðaleiðir, innan 

við bungu. 

52792 2015.03.27  Tvö snjóflóð féllu norðan Siglufjarðarskarðs úr eggjum og niður í 

brekkurætur. 

53124 2016.05.09 Fimm flekaflóð féllu í Skarðsdal norðan við Grísagil. 

53247 2015.03.03  Mörg smá flekaflóð féllu víða í Skarðsdalnum. 

53613 2016.05.01 Nokkrar litlar spýjur féllu í suðvestur hlíð Illviðrishnjúks. 

53618 2016.05.01 Skíðamaður setti af stað vott flekaflóð undir Grashólabrún í 

brekku með suðaustur viðhorf. 

53640 2016.05.07 Vott lausasnjóflóð féll undan skíðamönnum í Illviðrishnjúki. 

53641 2016.05.07  Snjóflóð féll norðan við Siglufjarðarskarð og niður yfir gömlu 

skíðaleiðina sunnan við Bungubakkann. 

53649 2016.05.07 Snjóflóð féll úr egginni á Illviðrishnjúki norðan við 

endurvarpann. Flóðið náði niður í skálina. 

53651 2016.05.08 Margar spýjur féllu í Leyningssúlum. 

53906 2017.03.21 Tveir snjóbrettamenn settu snjóflóð af stað nyrst í skálinni neðan 

við Grashólabrún. Mennirnir grófust að hluta og annar mannanna 

virkjaði loftpúðapokann sinn. Komust mennirnir af sjálfsdáðum 

úr flóðinu og sluppu ómeiddir. 
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53986 2017.03.24  Flekaflóð féll í Illviðrishnjúki. 

53987 2017.03.24  Lítið flekaflóð féll í SA-hlíð Skarðshnjúks, norðan 

Siglufjarðarskarðs. 

54041 2017.04.13 Flekaflóð féll í skarðinu milli Illviðrishnjúks og Skarðshnjúks. 

Flekinn var um 2 m þykkur þar sem hann var þykkastur. 

54391 2018.01.24  Um 300 m breitt flekaflóð féll neðan við Grashólabrún í 

Illviðrishnjúki. Megin massi flóðsins stöðvaðist á stalli fyrir 

neðan en um 50 m breið tunga og 1-1,5 m þykk hélt áfram niður 

gil neðan stallsins og stöðvaðist um 150 m ofan við troðna 

skíðaleið norðan við efsta hluta barnabrekkunnar. 

20684 2018.04.01  Snjóflóð féll úr klettagjá sunnan við Afglapaskarð. 

54609 2018.03.12 Maður á vélsleða setti af stað kröftugt flekaflóð í Afglapaskarði 

þegar hann skar hlíðina á sleðanum. Hann náði að aka frá flóðinu 

sem kom niður á miklum hraða og með kófi. 

54671 2018.03.28 Litlu flekaflóði var komið af stað með skíðaprófun í N-vísandi 

hlíð í 600 m hæð í Illviðrishnjúki. 

54601 2018.03.09 Skíðamenn gengu út á hengju austan við Illviðrishnjúk, sem féll 

og tók með sér lausan snjó í hlíðinni niður í skálina fyrir neðan. 

54604 2018.03.09 Skíðamenn settu af stað snjóflóð þegar þeir voru að skinna upp á 

Leyningssúlur úr Skarðsdal. Mennirnir lentu í jaðrinum á flóðinu 

og náðu að koma sér úr því. 

54821 2018.10.09 Snjóflóð féll úr Grashólabrún og stöðvaðist um 50 m ofan við 

veginn upp að skíðasvæðinu í Skarðsdal. 

55197 2019.03.06  Lítið snjóflóð féll í fyrsta gili innan við Stórsvigsbakka. 
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