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Minnisblað

25.5.2018
Snjósöfnun á fyrirhuguðum stað fyrir jarðstrengsendavirki neðan við Bíldsárskarð, í
landi Kaupangs í Eyjafirði
Höfundar: Sveinn Brynjólfsson og Brynjólfur Sveinsson

Viðtakandi: Árni Jón Elíasson, Landsnet, arnije@landsnet.is

Verknúmer: 4753-0-0002

Málsnúmer: 2018-143

Landsnet hefur um nokkurra ára skeið verið að undirbúa styrkingu á flutningskerfi raforku á
Norðurlandi eystra, með svokallaðri Hólasandslínu 3 frá Hólasandi til Akureyrar. Verið er að
skoða að neðan við Bíldsárskarð, í landi Kaupangs í Eyjafirði, komi jarðstrengsendavirki,
þar sem farið er úr loftlínu í jarðstreng. Þrír mögulegir staðir fyrir endavirkið hafa verið
skilgreindir, en þó allir á svipuðum slóðum (um 100 m á milli þeirra). Þeir eru í u.þ.b. 110–
135 m hæð yfir sjó. Landsnet vill fá mat á því hvaða snjódýpi megi almennt búast við á
þessum slóðum og hvort einhver afgerandi munur sé á þessum þremur stöðum.

Þann 20.12.2017 fóru Sveinn Brynjólfson og Brynjólfur Sveinsson til að kanna aðstæður
undir Bíldsárskarði og tvisvar sinnum eftir það yfir veturinn til að freista þess að sjá mun á
snjóalögum. Úrkomu- og snjódýptarmælingar frá nærliggjandi veðurstöðvum voru greindar
og endurkomutími aftakaúrkomu reiknaður. Borin voru saman ArcticDEM landlíkön sem
gerð voru eftir tunglmyndum sem teknar voru vor og haust 2013 til að fá mat á snjódýpt.
Heimamenn voru heimsóttir og upplýsinga leitað um snjósöfnun og veðurlag í mismunandi
vindáttum.

Í þessari samantekt er fjallað um aðstæður undir Bíldsárskarði og tilraun gerð til að
leggja mat á snjósöfnun þar.

Úrkomu- og snjódýptarmælingar
Á mönnuðum úrkomustöðvum Veðurstofunnar er mæld úrkoma og snjódýpt kl. 09 alla daga.
Slík stöð er á Gullbrekku í Eyjafjarðarsveit um 29 km innan við Bíldsárskarð. Mælt hefur
verið í Gullbrekku síðan 1997 en á sama tímabili eru tölurnar nokkuð hærri á Akureyri sem
er um 8 km utan við Bíldsárskarð. Á Torfum var mönnuð athugun með úrkomumælingum á
árunum 1960–1990. Þegar þær eru bornar saman við mælingar frá Akureyri á sama tímabili
sést að tölurnar frá Akureyri eru nokkuð hærri en það á sérstaklega við um uppsafnaða
úrkomu yfir tvo daga og lengur. Þegar borin eru saman úrkoma á Akureyri fyrir og eftir 1960
sjást vísbendingar um að úrkoma hafi aukist og að líkur á aftakaúrkomu sé orðin meiri nú
en fyrir 1960. Þegar úrkoma vetrarmánaða er skoðuð fyrir allt tímabilið og einföld línuleg
aðhvarfslína dregin í gegnum safnið, sést að úrkoma eykst í öllum mánuðum nema apríl,
mest í nóvember og desember. Uppsöfnuð 5 daga úrkoma á Akureyri fer ríflega 140 daga
yfir 40 mm en það gerist stundum nokkra daga í röð, þó sólarhringsúrkoman sé langt undir
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Mynd 1. Yfirlitskort af svæðinu, punktarnir þrír sem til skoðunar voru, eru merktir inn
með svörtum kössum.

40 mm. Hætta á aftakasnjósöfnun vegna mikillar úrkoma er því í raun óalgengari en þessir
140 dagar segja til um.

Snjódýpt á Akureyri hefur verið mæld síðan 1965. Kristján Jónasson og Trausti Jónsson
(1997) greindu snjódýpt á landinu árið 1997 og skiptu byggðum landsins upp í 4 svæði eftir
snjóþyngslum, nánar tiltekið eftir 50 ára reiknaðri snjódýpt á mönnuðum veðurathugunar-
stöðvum. Akureyri er í flokki 3 í þessari vinnu, þ.e. á næst snjóþyngsta svæði. Á árunum
1965–1997 reiknast 50 ára snjódýpt á Akureyri 152 cm, en aðeins 128 cm 1997–2018. Með
því að skoða hlutfall 50 ára og 5 ára snjódýptar fæst hallatala aðhvarfslínu endurkomatím-
ans. Eftir því sem hallatalan er hærri, því meiri líkur eru á að aftakasnjódýpt geti orðið
umtalsvert meiri en 50 ára snjódýptin. Hallatala þessi reiknast 1,81 árið 1997 en 1,51 eftir
það. Sé þetta hlutfall skoðað fyrir 5 og 50 ára endurkomugildi 5 daga úrkomu fæst 1,46 og
1,36. Líkur á mikilli aftakasnjódýpt virðast því hafa minnkað að hluta vegna minni hættu
á stórum úrkomuatburðum. Önnur skýring gæti verið hlýrri vetur, þó það hafi ekki verið
kannað hér. Þegar bornar eru saman mælingar á Akureyri og á Torfum og Torfufelli inni í

2 25.5.2018



Minnisblað

Tafla 1. Uppsöfnuð hámarksúrkoma í mm yfir 1, 2, 3 og 5 daga tímabil (P1d, P2d,
P3d og P5d) með endurkomutímann T (1, 2, 5, 10, 20 og 50 ár) fyrir veðurstöðina á
Akureyri (stöð nr. 422) fyrir tímabilið 1997–2018og úrkomustöðina í Gullbrekku (stöð
nr. 427) fyrir tímabilið 1997–2018.

Akureyri, stöð nr. 422

T P1d P2d P3d P5d

1 20 32 39 48
2 27 37 45 55
5 36 44 53 64

10 43 49 59 71
20 50 54 64 78
50 59 61 72 87

Gullbrekka, stöð nr. 427

T P1d P2d P3d P5d

1 17 24 27 31
2 22 28 32 38
5 28 34 38 46

10 32 38 43 52
20 37 43 47 58
50 43 49 54 67

Eyjafirði kemur í ljós að mun meiri snjódýptar má vænta á Akureyri en þar innfrá. Til sam-
anburðar má nefna að 50 ára snjódýpt á Skeiðsfossi í Fljótum reiknast 199 cm fyrir tímabilið
1997–2018.

ArcticDem landlíkan
Samanburður var gerður á ArcticDem landlíkönum sem unnin voru uppúr tunglmyndum vor
og haust 2013 (21. apríl og 9. okt.) en veturinn 2012–2013 var sá snjóþyngsti á Norðurlandi í
nokkuð mörg ár. Mynd 2 sýnir mismuninn þegar landhæð að hausti er dregin frá landhæð að
vori. Þannig fengist snjódýptin að vori ef snjólaust var að hausti, að því gefnu að landlíkönin
séu rétt. Í ljós kom nokkur skekkja þegar hæðir voru bornar saman á vegum sem ættu að
hafa verið mjög snjóléttir á báðum tunglmyndum og virðist landhæð í vorlíkaninu almennt
vera 1–2 m hærri en í haustlíkaninu. Mismunakortið sýnir þó jákvæðan mismun (snjódýpt)
á mjög líklegum stöðum, allt að 4,5 m en á hæðum og hólum er mismunurinn neikvæður
sem sýnir að um einhverja skekkju er að ræða. Út frá þessum landlíkönum verður að teljast
líklegt að snjódýpt vorið 2013 hafi verið a.m.k. 1–3 m í mestu lægðum en mun minni á
punktunum þremur sem uppgefnir voru, HS3 1–3.

Ekki fundust fleiri ArcticDEM landlíkön sem gáfu kost á slíkum samanburði vor og
haust.

Endurgreining veðurspár
Harmonie veðurspárlíkanið hefur verið notað til að endurreikna veður fyrir árin 1980–2017
á 2,5 km reiknineti. Snjódýpt er meðal þeirra þátta sem fást með þessum reikningum. Svæð-
ið neðan Bíldsárskarðs lendir á reiknireit sem er í 204 m hæð í líkaninu og gæti snjódýpt því
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Tafla 2. Hámarkssnjódýpt í cm með endurkomutímann T (1, 2, 5, 10, 20 og 50 ár)
fyrir mannaðar úrkomustöðvar í Eyjafirði fyrir mismunandi tímabil.

Stöð Tímabil T1 T2 T5 T10 T20 T50

Akureyri 1960–1990 38 64 97 122 147 179
Akureyri 1965–1997 35 56 84 104 125 152
Akureyri 1965–2018 46 62 84 100 117 138
Akureyri 1997–2018 55 68 85 98 111 128
Torfufell 1969–1990 34 52 74 91 108 130

Gullbrekka 1997–2018 32 36 41 45 49 53
Torfur 1997–2014 19 26 36 43 50 59

Skeiðsfoss 1990–2018 100 128 164 191 218 254

verið heldur ýkt m.t.t. mælinga á Akureyri. Snjódýptin var skoðuð á 5 daga fresti á tíma-
bilinu 1. mars–30. maí ár hvert á ofangreindu árabili. Tíu vetur náði snjódýpt 100 cm, sex
vetur 150 cm og aðeins veturna 1990 og 1995 náði endurreiknuð snjódýpt 200 cm. Mæld
snjódýpt á Akureyri var yfirleitt töluvert lægri á sama tíma og oft um helmingur af end-
urreiknuðu snjódýptinni (mynd 3. Að hluta til getur skýringin falist í því að í líkaninu er
landhæð reiknireitsins í 204 m y.s. en hæð veðurstöðvarinnar á Akureyri 23 m, það útskýrir
þó ekki allan muninn.

Vettvangskönnun
Þann 20.12.2017 fóru Sveinn Brynjólfson og Brynjólfur Sveinsson til að kanna aðstæð-
ur undir Bíldsárskarði vegna snjósöfnunar á fyrirhuguðum stað stengsendavirkisins. SV-
strekkingur var og vægt frost en úrkomulítið og nokkuð bjart til fjalla. Lítill snjór var, jörð
flekkótt og snjór í lautum og skorningum 0,2–1 m djúpur. Gengið var í alla þrjá punktana
sem hnit voru gefin á í minnisblaði Eflu frá 22.11.2017, sjá mynd 1 og aðstæður kannaðar.
Ekki var að sjá vísbendingar í landslagi um að mjög mikill snjór safnist í skafla í punktunum
þremur. Skurðruðningurinn í túnjaðrinum ofan við punkt HS3-3 gæti valdið skaflamyndun
en hann er ekki það hár að líklegt sé að það verði í verulegu magn nærri punktunum.

Efsti punkturinn: HS3-1 er á melholti sem snjó rífur líklega oft af, til beggja handa eru
lautir sem eru u.þ.b. 2 m dýpri en holtið og eru líklegar til að fyllast af snjó. Punkturinn er
svolítið ofan við hlíðarfótinn og ofan við tvístæðu sem er í raflínunni norðan við. Talsverður
landhalli er þarna og plana þyrfti undir tengivirkið á þessum stað með skeringu að austan og
fyllingu að vestan, við það gætu snjóalög breyst og meiri snjór sest á planið en er á holtinu
óhreyfðu.

Miðpunkturinn: HS3-2 er skammt neðan við hlíðarfótinn, á flatlendi sem hallar lítillega
til vesturs ofan við túnið, um 30 m frá skurðinum ofan túnsins. Einhvern snjó gæti sett af
skurðruðningnum neðan við í SV-lægum áttum, mögulega 2 m djúpan en ólíklegt er að sá
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Mynd 2. Kort sem sýnir mismun á landhæð í ArcticDEM landlíkönum sem unnin voru
uppúr tunglmyndum frá 21. apríl og 9. okt. 2013.

skafl myndi ná mikið lengra en 10 m frá skurðinum. Engar hæðir eða hólar eru hér í kring
sem stóra skafla gæti sett af og virðist svæðið henta bærilega fyrir tengivirki.

Neðsti punkturinn: HS3-3 er á hæð efst í túni rétt sunnan við tvístæðu í raflínunni (rétt
neðan við beygju á skurðinum ofan við túnið). Líklegt er að svæðið sé snjólétt og að snjó
blási hér af í flestum áttum en ríflega 1 m þykkan skafl gæti mögulega sett af skurðruðningn-
um ofan við. Ruðningurinn liggur um 20 m frá punktinum og líklega sjaldgæft að skaflinn
nái alla leið að punktinum. Helsti ókosturinn er að hér færi ræktað land undir tengivirkið.

Við hittum fyrir Erling Jónasson á Króksstöðum og spjölluðum um svæðið. Hann hefur
búið þar í um 20 ár og sagði svæðið yfirleitt snjólétt. Það fylli í lægðir og lautir en melar og
holt standi oft upp úr. Austanátt getur verið nokkuð hvöss og staðið niður Bíldsárskarðið og
þá skafi niður hlíðina og festi ekki mikinn snjó í henni. Lítil snjóflóð hafa fallið sunnan við
Bíldsárskarð (þar sem snjór var mestur í desember, efst í fjallinu). Þau hafa átt upptök upp
undir fjallsbrún og fallið niður í hlíðina en verið lítil og ekki náð niður í hlíðarfót. Norðan
við Bíldsána hafa fallið litlar skriður og jarðföll sem m.a. hafa skemmt girðingu í hlíðinni.
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Mynd 3. Snjódýpt á tímabilinu 1980–2017. Svartir hringir sýna endurgreiningu með
Harmonie veðurspárlíkaninu en rauðir mælingar á sama tíma á Akureyri.

Erlingur kannaði hvort hann ætti vetrarmyndir af svæðinu en svo var ekki. Hann gat ekki
bent á aðra sem líklegir væru til að eiga gagnlegar ljósmyndir.

Niðurstöður
Innri hluti Eyjafjarðar er ekki þekktur fyrir aftakasnjódýpt á láglendi á við snjóþyngstu
byggðarlög landsins. Landslag bendir ekki til þess að stórir skaflar myndist nærri punkt-
unum þremur en líklegt er að lægðir norðan svæðisins fyllist í skafrenningi sem og lægðin
sunnan við efsta punktinn. Ólíklegt er því talið að snjódýpt á umræddu svæði undir Bílds-
árskarði, þar sem merktir hafa verið þrír punktar sem hugsanleg staðsetning strengsenda-
virkisins, geti að jafnaði verið ýkja mikil. Alltaf er þó fyrir hendi að aftakaaðstæður skapist
með einhverra áratuga millibili. Endurkomutími hámarkssnjódýptar á Akureyri bendir þó
til að snjór verði ekki mikið meiri en 1,5 m að jafnaði á láglendi sé horft til næstu 50 ára.
Við slík snjóþyngsli yrði snjósöfnun að sjálfsögðu meiri í lægðum en eins og áður segir
bendir landslag ekki til mikillar snjósöfnunar í umræddum þremur punktum. Ef byggja á í
efsta punktinum þyrfti líklega talsverða landmótun vegna landhalla þar og þá er líklegt að
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Mynd 4. Yfirlitsmynd, Bíldsá t.v. en tvístæðan t.h. er við skurðruðninginn ofan túnsins.
Þar fyrir ofan er mýraflóinn og miðpunkturinn og þar uppaf er efsti punktur á mel
neðst í brekkurótum.

snjósöfnun myndi aukast af þeim völdum. Neðsti punkturinn virðist vera á snjóléttum stað
efst á túninu og því mjög heppilegur byggingarstaður.

Hætta af þurrum snjóflóðum er talin hverfandi ofan við umrætt svæði því hlíðin nær
hefðbundnum upptakahalla snjóflóða aðeins í frambrúnum lágra stalla og ekki er um af-
markaða farvegi að ræða. Snjór getur þó legið í þessum stöllunum og lautum uppi í hlíðinni
og við snögga hlýnun gæti jarðvegur orðið vatnsósa og farið af stað niður hlíðina líkt og
þekkt er norðan við Bíldsána. Á staðnum sem og á loftmyndum má greina líkleg skriðuör
í hlíðinni fyrir ofan punktana þrjá en jarðvegur virðist þunnur og því síður hætta á stórum
jarðvegsskriðum. Skriðuhætta er því ekki talin veruleg. Bíldsáin er töluvert vatnsfall og ekki
hægt að útiloka að í henni geti orðið myndarlegt krapahlaup sem breiddi úr sér á láglend-
inu norðan við umrætt svæði. Við aftaka aðstæður gæti slíkt hlaup mögulega teygt sig að
neðri punktunum tveimur en líkur á því eru taldar litlar því sunnan árinnar er talsverð hæð í
brekkurótum.

Heimildir
Kristján Jónasson og Trausti Jónsson (1997). Fimmtíu ára snjódýpt á Íslandi. Veðurstofa

Íslands, greinargerð VÍ-G97025-ÚR20, 39 bls.
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Minnisblað

Mynd 5. Séð til suðurs yfir efsta punktinn, maðurinn stendur á staðnum en lengst t.h.
er miðpunkturinn.

Mynd 6. Skurðruðningurinn, neðsti punkturinn er á túninu neðan hans en miðpunkt-
urinn legst t.h.
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Árni Jón Elíasson óskaði eftir því 15. desember að metin yrði snjóflóðahætta á fyrirhugaðri
leið Hólasandslínu III (HS3) sem liggur um Bíldsárskarð, inn Fnjóskadal og yfir í Bárðardal
við Hellugnúpsá. Sigurjón Páll Ísaksson hjá Eflu gerði tillögu að fjórum svæðum sem rétt
væri að hættumeta. HS3 liggur víðast á sömu slóðum og núverandi byggðalína, Kröflulína
1 nema hún á að fara austur yfir Fnjóská við Belgsá og aftur vestur yfir við Bakkasel.

Snjóflóðahætta í byggð hefur töluvert verið könnuð í Fnjóskadal og í vinnslu er heild-
arúttekt á ofanflóðaaðstæðum sem ógnað gætu byggðinni þar, líkt og unnin hefur verið í
Svarfaðardal og Hörgárdal. Þá hafa rannsóknir verið stundaðar á ummerkjum snjóflóða
undir tveimur giljum sunnan Bakkasels þar sem gróðurskemmdir og staksteinadreifar voru
notaðar til að meta tíðni og stærð snjóflóða (Decaulne og Sæmundsson, 2010; Decaulne o.fl.,
2012).

Sveinn Brynjólfsson og Brynjólfur Sveinsson fóru á vettvang og könnuðu ofanflóðaað-
stæður í Fnjóskadal 26. júní sl.

Í þessari samantekt er fjallað um ofanflóðaðstæður á línuleið HS3 og lagt mat á snjóflóða-
hættu. Meðfylgjandi er kort með líkanreikningum og athugunum á ummerkjum snjóflóða
ásamt yfirlitskorti.

Aðferðafræði og reglugerðarrammi fyrir íbúðabyggð
Ofanflóðahættumat er unnið skv. reglugerð nr. 505 sem umhverfisráðuneytið gaf út í júlí árið
2000 með síðari breytingum, og byggir á lögum nr. 49 frá 1997 um snjóflóð og skriðuföll.
Þar kemur m.a. fram að flokkun hættusvæða byggir á staðaráhættu en hún er skilgreind sem
árlegar líkur á að einstaklingur, sem dvelur allan sólarhringinn í húsi sem ekki er sérstaklega
styrkt, farist í ofanflóði. Ekki er tekið tillit til rýminga eða annarra tímabundinna varúðarráð-
stafanna við gerð hættumats. Samkvæmt áðurnefndri reglugerð um hættumat skal afmarka
þrenns konar hættusvæði. Hættusvæði C er svæði þar sem staðaráhætta er meiri en 3 af
10.000 á ári. Hættusvæði B er svæði þar sem staðaráhætta er á bilinu 1–3 af 10.000 á ári.
Hættusvæði A er svæði þar sem staðaráhætta er á bilinu 0,3–1 af 10.000 á ári. Neðan hættu-
svæðis A er árleg staðaráhætta talin viðunandi (ásættanleg). Ekki er heimilt að skipuleggja
íbúðarbyggð, frístundabyggð eða svæði fyrir atvinnustarfsemi á áður óbyggðum svæðum
nema tryggt sé að áhætta fólks sé viðunandi skv. skilgreiningu hættumatsreglugerðarinnar.

Mat á ofanflóðahættu er víðast erfitt og það er alltaf óvissu undirorpið, ekki síst á svæð-
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Mynd 1. Staksteinadreif undir gilinu sunnan Bakkasels. Myndin er tekin af veginum
og eru þaðan um 200 m að neðstu steinum sem taldir eru vera framburður snjóflóða
úr gilinu.

um þar sem eru landfræðileg skilyrði fyrir snjóflóð eða skriðuföll en ofanflóð hafa ekki
verið skráð. Þar sem þannig stendur á getur verið erfitt að útiloka ofanflóð jafnvel þó engar
heimildir séu um slíkt. Fyrir utan óvissu um tíðni og umfang snjóflóða og skriðufalla eru
áhrif þeirra og eyðileggingarmáttur heldur ekki vel þekkt. Við hættumatið er beitt greiningu
á landslagsþáttum, líkanreikningum og tölfræðilegum aðferðum. Auk þess byggir matið á
reynslu þeirra sem að því koma og samanburði við hættumat á öðrum svipuðum eða sam-
bærilegum stöðum þar sem ofanflóðahætta hefur áður verið metin.

Staðhættir
Fjallað er um fjögur svæði sérstaklega þar sem línuleiðin liggur í eða nærri fjallshlíðum um
Bíldsárskarð yfir í Fnjóskadal. Í Bárðardal og þar austan við er línustæðið fjarri brattlendi.
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Mynd 2. T.v. Dæmigerður framburður snjóflóða neðan gilja, stakir steinar sem liggja
lausir ofaná gróðurþekjunni og brotnar greinar. Á myndinni t.h. sést steinn sem tæp-
lega hefur legið lengur á núverandi stað en 1 sumar, algjörlega ógróinn og gróðurinn
undir honum varla dauður.

Bíldsárskarð

Bíldsárskarð er nokkuð víðáttumikið dalverpi sem skerst inn í fjallgarðinn á milli Eyjafjarð-
ar og Fnjóskadals og úr því rennur talsvert vatnsfall. Skarðið er aflíðandi og nær ekki upp-
takahalla snjóflóða nema í 40–50 m djúpu árgilinu, aðallega í 200–500 m hæð. Fjallshlíðin
sunnan Bíldsárskarðs hefur upptakahalla í frambrúnum lágra stalla en ekki er um afmarkaða
farvegi að ræða.

Fnjóskadalur norðan Reykja

Í fjallshlíðinni eru áberandi vatnsfarvegir en langmestur er Grjótárdalur. Hann er nokkuð
víðáttumeiri en Bíldsárskarð og þrengri og brattari með upptakahalla snjóflóða á um 100–
180 m hæðarbili ofan við 400 m hæð. Fimm grunn lækjargil eru norðan Grjótár sem teygja
sig flest upp í fjallsbrún. Sunnan Grjótár eru nokkrir grunnir lækjarfarvegir sem teygja sig
upp í fjallsbrún en þeir nyrðri eru við það að deyja út á línuleiðinni. Sunnantil eru þrír
dýpri farvegir og ber sá syðsti (Selgil) grjót niður í Fnjóská enda skerst hann mun meira
inn í fjallsbrúnina en hinir og hefur upptakahalla snjóflóða ofan við 400 m hæð. Þar sem
línuleiðin kemur að Fnjóská er um 50 hár melur með upptakahalla. Ofan melsins er gil
sem liggur hlykkjótt upp í bratta fjallshlíðina. Þar hefur hlíðin upptakahalla á hæðarbilinu
350–600 m og talsverð framburðarkeila sést í um 300 m hæð.

Belgsá–Bakkasel

Belgsáin er talsvert vatnsfall enda mikil framburðarkeila á láglendinu niður úr Belgsárdaln-
um. Hlíðar dalsins hafa upptakahalla víðast hvar en botn dalsins og árfarvegurinn er nokk-
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uð aflíðandi. Yst á dalnum norðanverðum er nokkuð víðáttumikið gil með greinilegum
snjóflóðaframburði og stefnir það á hornið þar sem línuleiðin beygir fram með Fnjóskánni
að austan. Sunnan Belgsárdals hækkar fjallsöxlin hratt en hún hefur samfelldan upptakahalla
niður undir 300 m hæð. Fimm gil eru utan við Bakkasel, hin ystu tvö verulega grunn. Fast
sunnan við Bakkasel þar sem línuleiðin fer aftur vestur yfir Fnjóská er gríðarlegt snjóflóðagil
með miklum framburði stórra steina. Ysta gilið nær upp í um 580 m hæð, það næsta í 670 m
hæð, og næstu þrjú í um 760 m hæð en hið syðsta og langvíðáttumesta upp í um 820 m hæð.

Sörlastaðir

Tvö gil skerast langt inn í fjallið norðan Sörlastaða en botn þeirra er nokkuð aflíðandi þó
upptakahalli sé efst í þeim. Ekki er að sjá mikla dreif staksteina neðan giljanna en örlítið ber
á því undir ytra gilinu. Fjallshlíðin sunnan Sörlastaða er nokkuð slétt en þó með örlitlum
stöllum og grunnum vatnfarvegum. Hlíðin hefur slitróttan upptakahalla ofan við 300 m hæð
enda eru ummerki um snjóflóð ekki áberandi nema í farvegi Hellugnúpsár. Hann virðist taka
við snjóflóðum sem falla í hlíðinni og beina þeim af meiri krafti niður á láglendi en ella.

Ofanflóðasaga
Snjóflóð eru nokkuð algeng úr giljunum í austanverðum Fnjóskadal innan við Lund í NA-
lægum áttum. Víða sjást brotin birkitré og lágvaxnari tré undir giljunum enda greinar og
staksteinadreifar þar á keilunum. Þekktar eru miklar snjóflóðahrinur á þessu svæði þar sem
flest gil hlaupa í sömu stórhríð, allt niður í Fnjóská úr stærstu giljunum. Ólafur Jónsson segir
í riti sínu Skriðuföll og Snjóflóð (1957) mikil snjóflóð hlaupa hjá Bakkaseli sem geti farið
langt vestur yfir Fnjóská. Snjóflóð hafa ekki valdið skemmdum á núverandi byggðalínu sem
reist var 1977 en vísbendingar eru um að snjóflóð hafi fallið undir hana í farvegi Hellugnúps-
ár sunnan Sörlastaða í Fnjóskadal. Staksteinar sjást hvergi í línuleiðinni í austanverðum
Fnjóskadal en líklegt er að krapaflóð geti fallið undir línuna í vatnsfarvegunum að vestan-
verðu þó ekki séu til heimildir um það. Mikill grjótframburður í a.m.k. tveimur þeirra bendir
sterklega til þess. Ummerki eftir jarðvegsskriður sjást í hlíðinni í vestanverðum Fnjóskadal,
sér í lagi í Grjótárdal og örlitlar rispur beggja vegna Bíldsárskarðs. Einnig eru skriðuör í
nágrenni Sörlastaða þó ummerki þeirra skriðufalla sjáist ekki á láglendi.

Hættumat
Dregnar voru brautir til að reikna einvíð rennslisstig og alfa-beta líkan í giljum í Bakkafjalli
frá Belgsá að Hellugnúpsá. Eftirfarandi mat byggir á þessum líkanreikningum ásamt lands-
lagi og ummerkjum snjóflóða á yfirborði, gróðurskemmdum og grjótdreifum. Heimildir um
snjóflóð á svæðinu eru takmarkaðar og ekki hægt að nota þær við tíðnimat í einstökum far-
vegum. Í þessu verkefni hafa lögbundin viðmið fyrir íbúðabyggð ekki verið notuð beinlínis
en þau höfð til hliðsjónar.
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Bíldsárskarð

Hengjur og snjóflekar í árgili Bíldsársskarðs geta fallið ofaní gilið og ekki útilokað að krapa-
hlaup geti hlaupið niður farveginn. Það er því ekki ráðlegt að velja mannvirkjum stað í árgil-
inu eða mjög nærri ánni í brekkurótum. Hætta á stórum eða meðalstórum þurrum snjóflóð-
um er talin hverfandi í hlíðinni sunnan Bíldsárskarðs þó hún nái hefðbundnum upptakahalla
snjóflóða í frambrúnum lágra stalla enda ekki um afmarkaða farvegi að ræða. Minniháttar
snjóflekar geta þó fallið framan í stöllunum og rétt að taka mið af því þegar möstrum er
valinn staður, sér í lagi við efsta stallinn í 330 m hæð. Snjór getur þó legið í þessum stöllum
og lautum uppi í hlíðinni og við snögga hlýnun gæti jarðvegur orðið vatnsósa og farið af
stað í litlum skriðum líkt og þekkt er norðan við Bíldsána. Á staðnum sem og á loftmyndum
má greina líkleg skriðuör í hlíðinni. Jarðvegur virðist þunnur og því síður hætta á stórum
jarðvegsskriðum þó þær geti hugsanlega valdið tjóni á möstrum í hlíðinni.

Fnjóskadalur norðan Reykja

Talið er að talsverð krapahlaup og jafnvel skriðuföll geti orðið í vatnsfarvegunum allt frá
Sölvagili í norðri að Selgili í suðri, það á sér í lagi við um Grjótárdal og dýpstu gilin sunnan
hans. Ráðlegt þykir því að taka tillit til þessara farvega þegar möstur eru staðsett líkt og gert
hefur verið í núverandi byggðalínu. Ekki er heldur hægt að útiloka að jarðvegsskriður geti
fallið úr spildunum á milli farveganna en þær yrðu væntanlega aflminni. Í bratta melnum
þar sem línuleiðin kemur niður að Fnjóská geta fallið hengjur og snjóflekar alveg niður í
Fnjóská þar sem hann er hæstur. Þar skyldi leitast við að staðsetja mastur sem syðst, þar
sem melurinn lækkar og línuleiðin fjarlægist melinn.

Belgsá–Bakkasel

Neðstu staksteinar sem fundust undir syðsta gilinu (þar sem línuleiðin er komin vestur fyrir
Bakkaá) liggja skammt ofan við rst 17 (braut fnss08aa), það gildir einnig um steinana vestan
Bakkaár undan giljunum tveimur með stærstu framburðarkeilurnar um 1,5 km sunnar (fjarri
línuleiðinni).

Línuhornið í suðurjaðri Belgsárkeilunnar stendur í rst 18,3 m.t.t. gilsins í norðanverðu
mynni Belgsárdals (braut fnss12aa) og er því talið öruggt fyrir þurrum snjóflóðum þaðan þó
krapahlaup gætu hugsanlega ógnað við algjörar aftaka aðstæður. Í tilfelli slíkra aftaka krapa-
hlaupa í farvegi Belgsár er línuhornið líklega best staðsett eins og áætlað er, þ.e. í suðurjaðri
árkeilunnar. Sunnan Belgsárdals hefur hlíðin samfelldan upptakahalla á um 200 m hæðarbili
nyrst en hlíðin er slétt og ekki um afmarkaða farvegi að ræða. Úthlaupshorn snjóflóða þar,
þyrfti að ná um 19,5◦ en líkur á því að það geti gerst eru taldar hverfandi við slíkar aðstæður
þar sem halli fer undir 10◦ um 290 m frá línuleiðinni.

Ekki var teiknuð braut í nyrsta gilinu en úthlaupshorn flóða þaðan á línuleiðinni er um
21◦ og um 340 m vegalengd að brekkurótum þar sem halli fer undir 10◦. Þetta gil er því ekki
talið ógna línunni.
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Línuleiðin stendur í rst 16 undir öðru gili norðanfrá (braut fnss11aa) en upptakasvæði
þess er innan við 2 ha, mjög grunnt og aðsópssvæði lítið. Neðan gilsins er lítilsháttar grjót-
burður og gróðureyðing en áberandi mikið minni en neðan giljanna sunnan við. Halli fer
niður fyrir 10◦ ríflega 400 m ofan við línuleiðina en brattir hólar eru þar neðan við sem
líklega sundra flóðum sem þangað kunna að falla. Þetta er gil er því ekki talið ógna línunni.

Undir þriðja gili norðanfrá stendur línan í rst 17 (braut fnss10aa) og um 440 m frá
brekkurótum. Undir gilinu er svolítil keila með skýrum ummerkjum snjóflóða sem ná a.m.k.
niður í rst 13,7 en þaðan eru um 280 m í línustæðið. Upptakasvæði gilsins er um 20–50 m
djúpt og 5 ha og aðsópssvæði þess töluvert í NA–A áttum. Í ljósi rennslisstigs og þess hve
línustæðið stendur langt neðan við augljós ummerki snjóflóða er hættan talin hverfandi hér.
Til öryggis er þó talið skynsamlegra að forðast að staðsetja mastur í beinni skotlínu við gilið.

Undir fjórða gili norðanfrá er línan farin að fjarlægjast fjallið og stendur í rst 17,8 (braut
fnss09aa) rúma 500 m frá brekkurótum. Upptakasvæðið eru tvö gildrög heldur grynnri en
gilsins norðan við en samanlagt flatarmál þeirra er um 12 ha enda er hér undir töluverð aur-
keila með staksteinum niður í a.m.k. rst 14,5. Hér rennur aurkeilan reyndar saman við næstu
keilu sunnan við og ekki alveg ljóst úr hvoru gilinu staksteinar hafa komið. Neðan gilsins
eru hólar sem draga eitthvað úr mætti flóða á láglendinu. Snjóflóðahætta á línuleiðinni hér
er talin óveruleg en sem fyrr er talið ráðlegt að reyna að forðast meginskotlínu gilsins sem
virðist liggja mitt á milli brauta fnss10aa og fnss09aa.

Upptakasvæði fimmta gilsins norðanfrá er rúmir 3 ha og keila þess minni en giljanna
sitthvoru megin. Skotlína þess er á norðurjaðar bæjarhúsa á eyðibýlinu Bakkaseli en þar eru
ekki heimildir um skakkaföll af völdum snjóflóða. Línunni er því ekki talin stafa ógn af
þessu gili þar sem hún liggur hér neðan Bakkasels.

Á móts við syðsta gilið er línuleiðin (vestan Fnjóskar) um 190 m vestan (neðan) við
neðstu staksteina sem sáust og taldir eru vera framburður snjóflóða úr gilinu, þar er rst um
17,8 og því talið ólíklegt að snjóflóð geti náð þangað. Ekki er alveg ljóst af frásögn Ólafs
Jónssonar (1957) við hvaða gil er átt þegar snjóflóð við Bakkasel eru sögð geta náð langt
yfir Fnjóská. Mögulega á hann við þetta gil (en grjótdreif nær yfir Bakkaá undir tveimur
giljum 1,5–2 km sunnar) enda sést hér grjót alveg niður undir árbakkanum og ekki ólíklegt
að snjóflóð geti teygt sig nokkuð lengra en stórir steinar vitna um. Frá árbakkanum eru
150 m að línustæðinu. Með hliðsjón af öllu þessu er talið rétt að staðsetja möstur ekki í
beinni skotlínu við gilið þar sem steinadreifin nær lengst (sjá kort 2).

Sörlastaðir

Talsverð grjótdreif er neðan næsta gils norðan við Bæjargilið á Sörlastöðum sem nær niður
undir rst 16 (braut fnss03aa) en gilið er ekki eins bratt og gilin norðar í fjallinu þó það teygi
sig upp fyrir 700 m hæð. Línuleiðin er hér í rst 20,5 og því ekki talin í snjóflóðahættu.

Talsverður grjótframburður er úr Bæjargilinu en línuleiðin stendur hér í rst 18 (braut
fnss02aa). Gilinu svipar til gilsins norðan við og því er ekki talin hætta hér á þurrum
snjóflóðum í línuleiðinni. Hins vegar eru heimildir um að Sörlastaðir hafi orðið fyrir skriðu-
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föllum en ekki er ljóst hve ofarlega bærinn stóð þá. Hér verður að gera ráð fyrir að krapa-
flóðahætta geti skapast við aftaka aðstæður.

Sunnan við Sörlastaði er hlíðin að mestu slétt en braut fnss01aa var teiknuð í grunnu
dragi sem stefnir niður í farveg Hellugnúpsár á milli núverandi línumastra sem standa á
háum bökkunum beggja vegna. Línuleiðin er hér í rst 14,9. Skemmdir á skóginum ásamt
staksteinum benda til þess að snjóflóð hafi fallið hér niður fyrir línuleiðina. Ólíklegt er
þó talið að snjóflóð geti hér náð uppúr farvegi Hellgnúpsár og valdið tjóni á möstrum sem
standa uppá háum bökkunum beggja vegna líkt og í núverandi byggðalínu. Mastrið sem
stendur á norðurbakkanum er um 45 m ofan við fyrirhugaða línuleið en þar er úthlaupshorn
hugsanlegra snjóflóða úr hlíðinni 18◦. Þar hefur hlíðin ekki samfelldan upptakahalla og ekki
er um afmarkaða farvegi að ræða. Engin líkleg ummerki um snjóflóð sáust á melnum norðan
Hellugnúpsár. Í ljósi þessa er snjóflóðahætta talin hverfandi á línuleiðinni á melnum norðan
Hellugnúpsár.

Samantekt

Snjóflóðahætta er hvergi augljós á fyrirhugaðri línuleið Hólasandslínu III nema í bröttum
mel niður við Fnjóská sunnan Illugastaða. Vatnsfarvegir í vestanverðum Fnjóskadal geta
verið varasamir vegna krapaflóða og jarðvegsskriðna. Í giljunum á milli Belgsár og Bakka-
sels, þar sem línan liggur austan Fnjóskár, falla oft snjóflóð, þau stærstu í næsta gili sunnan
Bakkasels. Línuleiðin virðist þó vera utan seilingar flóðanna úr þessum giljum en til öryggis
er talið ráðlegt að leitast við að staðsetja möstur á milli gilja fremur en í skotlínu þeirra.
Snjóflóð virðast geta fallið niður fyrir línuleiðina í farvegi Hellugnúpsár en ólíklegt er talið
að þau geti náð möstrum sem byggð eru uppá háum bökkunum beggja vegna árinnar líkt og
í núverandi byggðalínu.
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