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Helstu verkefni í framkvæmd: 

• Vesturbyggð/Patreksfjörður -  Urðir, Hólar og Mýrar
Unnið er að gerð varnargarða. Vinna hófst 2020 og verklok áætluð 2023.

• Ísafjörður/Flateyri -  Innra-Bæjargil
Unnið er að víkkun og dýpkun skeringarrásar við varnargarðinn. Vinna hófst í haust og verklok 
áætluð í árslok.

• Ísafjörður/Flateyri -  Eyrarfjall
Fyrirhugað var að reisa snjógirðingar (tilraunaverkefni) uppi á Eyrarfjalli í sumar en uppsetning 
frestast til næsta sumars þar sem afhendingu efnis seinkaði vegna Covid

• Fjallabyggð/Siglufjörður
Vinna hófst við fjórða og síðasta áfanga upptakastoðvirkja 2021 og áætluð verklok eru 2024.

• Múlaþing/Seyðisfjörður -  Aldan og Bakkahverfi
Vinna hófst 2021 við varnargarða og áætluð verklok eru 2025. Unnið hefur verið að mjög 
umfangsmiklum fornleifarannsóknum frá 2020 og áætlað að þeirri vinnu ljúki 2022.

• Fjarðabyggð/Neskaupstaður -  Urðarbotn og Sniðgil
Vinna hófst við varnargarða 2019 og verklok voru nú í lok nóvember. Áfram verður unnið á næstu 
árum að mótvægisaðgerðum.

• Fjarðabyggð/Eskifjörður -  Lambeyrará
Vinna hófst við gerð krapaflóðavarna í og við árfarveginn 2019 og verklok eru áætluð 2022.

Verkefni í hönnun: 

• Vesturbyggð/Patreksfjörður - Litladalsá
Unnið er að hönnun endurbættra varna og áætluð verklok á næstu vikum.

• Fjarðabyggð/Neskaupstaður -  Nes- og Bakkagil 
Vinnu er að ljúka við hönnun varna.

• Fjarðabyggð/Eskifjörður -  Grjótá
Unnið er að hönnun krapaflóðavarna í og við farveg árinnar. Áætlað er að vinnu ljúki síðla vetrar 
2022.

Önnur verkefni í undirbúningi: 

• Vesturbyggð/Patreksfjörður -  Sigtún
Komið er að hönnun varnargarðs. Gert er ráð fyrir að sú vinna verði samhliða hönnun varna í 
Geirseyrargili og að um eina útboðsframkvæmd verði að ræða.

• Vesturbyggð/Bíldudalur -  Gilsbakkagil og Milligil 
Unnið er að mati og áætluð verklok vorið 2022.

• Tálknafjörður -  Geitárhorn
Kynningarskýrsla vegna mats á umhverfisáhrifum liggur fyrir. Verkefnið hefur verið í bið.

• Vesturbyggð/Patreksfjörður -  Geireyrargil
Unnið er að frumathugun varnarkosta vegna snjóflóða og krapaflóða. Verklok eru áætluð fyrir vorið 
2022.



• Ísafjörður/Flateyri
Unnið er að frumathugun endurbættra varna. Áætlað er að þeirri vinnu ljúki í byrjun árs 2022.

• Ísafjörður/Hnífsdalur
Unnið er að frumathugun varnarkosta í sunnanverðum Hnífsdal. Verklok áætluð sumarið 2022.

• Múlaþing/Seyðisfjörður -  Þófar og Botnar
Unnið er að frumathugun varnarkosta. Fyrsta áfangaskýrsla er væntanleg í febrúar 2022.

Önnur verkefni í bið eða misvirkum undirbúningi:

• Snjógirðingar uppi á Brellum, Patreksfirði. Girðingar voru settar upp í tilraunaskyni fyrir nokkrum 
árum og reynslan bendir að óbreyttu til þess að ástæða sé að ljúka verkefninu.

• Nýr varnargarður og endurbætur á einum varnargarði á Siglufirði. Í bið.
• Upptakastoðvirki í Drangagili, Neskaupstað. Ekki náðist að ljúka framkvæmd við net á sínum tíma 

vegna jarðvegsaðstæðna. Viðbætur verða með upptakastoðvirkjum eins og hefur verið gert annars 
staðar hérlendis. Í bið.

Staðan og verkefni næstu ára: 

Almennt

Eftir að snjóflóðin féllu á Flateyri í janúar 2020 var mótuð sú stefna að ljúka framkvæmdum við að verja 
húsnæði fólks í þéttbýli (hættusvæði C) fyrir ofanflóðum ekki síðar en 2030. Lagt var gróft mat á kostnað 
vegna ólokinna framkvæmda í byrjun árs 2020 á verðlagi þess árs en þá höfðu engar hugmyndir verið 
mótaðar um endurbættar varnir á Flateyri og því vantaði þær inn í áætlunina. Fjárheimildir sjóðsins jukust 
um 1.600 m.kr. árið 2021 og tóku mið af þessu mati. Fjárheimild Ofanflóðasjóðs er tilfærslufjárheimild og 
tekur ekki launa- og verðlagsbreytingum. Á einhverjum tímapunkti þarf að uppfæra heildarkostnaðinn og 
aðlaga fjárheimildir sjóðsins að honum ef að markmið á að nást um að ljúka framkvæmdum á hættusvæðum 
C árið 2030. Tekjur af ofanflóðagjaldi eru áætlaðar 3.807 milljónir króna á árinu 2022 en fjárheimildir sjóðsins 
eru tæplega 2.700 milljónir króna samkvæmt framlögðu fjárlagafrumvarpi.

Meðfylgjandi er ársreikningur sjóðsins fyrir árið 2020.

Verkefni

Á árinu 2022 verður áfram unnið að þeim verkefnum sem eru í gangi og ekki forsendur til að hefja 
framkvæmdir við frekari verkefni nema til komi auknar fjárheimildir.

Að óbreyttum fjárheimildum þá verður aðeins unnt að hefja framkvæmdir við eitt verkefni á árinu 2023, tvö 
verkefni á árinu 2024 og eitt verkefni á árinu 2025. Önnur verkefni hefjast síðar. Helst eru það eftirtalin 
verkefni sem litið er til þegar velja þarf fjögur verkefni til að fara af stað með á þessum þremur árum:

• Snjóflóða- og krapaflóðavarnir neðan Geirseyrargils og ofan Sigtúns á Patreksfirði
• Snjóflóða- og krapaflóðavarnir neðan Gilsbakkagils og Milligilja á Bíldudal
• Endurbættar snjóflóðavarnir á Flateyri
• Snjóflóða- og skriðufallavarnir á Botnasvæðinu á Seyðisfirði
• Snjóflóðavarnir neðan Nes- og Bakkagilja, Neskaupstað
• Krapaflóðavarnir í og við Grjótá, Eskifirði



Annað

Á undanförnum árum hefur verið unnið að rannsóknum til að setja hættumatsviðmið og þannig mynda 
grundvöll fyrir hættumati vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða. Ofanflóðasjóður fjármagnar þessa vinnu. 
Vinnan hefur reynst mun umfangsmeiri en áætlað var í upphafi. Hún er lengst komin fyrir vatnsflóð og 
komið að því að ákveða regluverk vegna þeirrar náttúruvár.
Minnt er á að í ákvæðum til bráðabirgða við lög nr. 49/1997 um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum er 
heimild til að fjármagna þessa vinnu. Sólarlagsákvæðið þar að lútandi rennur sitt skeið 31. desember 2022.


