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Inngangur

Skriðuvirkni hefur verið töluverð á Ísafirði og Hnífsdal á undanförnum árum og ára-
tugum. Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir þeim jarðfræðilegu ummerkjum ofanflóða
sem sjást á yfirborði fyrir ofan og í námunda við byggð og gefið er gróft yfirlit um
jarðfræði svæðisins. Einnig er gerð grein fyrir þeim skriðum sem fallið hafa í og við
byggðina og helsta tjón af völdum þeirra talið upp (tafla 1). Að endingu er reynt að
meta þá skriðuhættu sem byggðarlaginu stendur ógn af. Aftast í skýrslunni er jarð-
fræðikort og staðsetningarkort. Ekki er vitnað beint í kortin í texta, en lesendum bent á
að hafa þau til hliðsjónar.

Ísafjarðarsvæðinu hefur verið skipt niður í fimm svæði: Svæði A, vesturhluti
Kubba, innarlega austan megin í Skutulsfirði; Svæði B, Eyrarfjall, Seljalandshlíð frá
Seljalandsá að Gleiðarhjalla; Svæði C, Eyrarfjall, Eyrarhlíð undir Gleiðarhjalla;
Svæði D, Eyrarfjall, Eyrarhlíð frá Gleiðarhjalla og út hlíðina; Svæði E, syðri og nyrðri
hlíð Hnífsdals (mynd 1).

Þessi svæði eru mjög mismunandi, bæði hvað varðar halla lands, setmyndanir,
gróðurfar og hvernig þau snúa við ríkjandi úrkomuáttum. Af þessu leiðir að aurskriðu-
og grjóthrunsvirkni er misjöfn að gerð og magni.

Þessi skýrsla er hluti af samvinnuverkefni Veðurstofu Íslands (Þorsteinn Sæm-
undsson) og Náttúrufræðistofnunar (Halldór G. Pétursson). Fjallar önnur skýrsla um
sögu skriðufalla á svæðinu (Halldór G. Pétursson & Þorsteinn Sæmundsson 1999).
Hafa verk skipst þannig að Þorsteinn Sæmundsson hefur séð um vettvangsathuganir
og kortlagningu og Halldór G. Pétursson um heimildarvinnu.

Jarðfræði svæðisins

Berggrunnur Skutulsfjarðarsvæðisins er tertíer að aldri, um 10-16 milljón ára gamall.
Hann er gerður úr misþykkum hraunlögum, að megin hluta basískum, sem oft eru að-
skilin af þunnum setlögum, aðallega rauðum millilögum. Jarðlögum hallar að meðal-
tali 2-5° til suðausturs en þó er nokkur breytileiki þar á. Eins og algegnt er með hinn
tertíera berggrunn landsins, þá er hann alsettur göngum og misgengjum, sem liggja í
mismunandi stefnur. Í stórum dráttum eru tvö megin brotalínukerfi á Ísafjarðarsvæð-
inu og stefna þau í NNA-SSV og í NV-SA (Ágúst Guðmundsson 1989).

Ummerki eftir jökla síðustu ísaldar á svæðinu hafa lítið verið könnuð. Allt
yfirbragð landsins bendir til að jökulrof hafi að mestu leyti mótað núverandi landslag.
Líklegt er þó að jöklar ísaldarinnar hafi lagst ofan í eldra landslag frá tertíer.

Aldur jökulrofs er mismunandi og hægt er að greina ýmis aldursstig. Yngstu
merki jökulrofsins eru jökulsorfnir dalir og skálar og má gera ráð fyrir að jöklar hafi
legið í flest öllum dölum svæðisins við hámarksútbreiðslu jökla á síðasta jökulskeiði.
Lítil ummerki um jökulrof er að finna á hálendi Vestfjarða og er allt yfirbragð þar elli-
legt. Líklegt er þó að svæðið hafi ekki verið jökullaust og gera má ráð fyrir að þunnur
jökulskjöldur hafi legið yfir hálendinu. Líklegt er að jöklar á Vestfjörðum hafi að
nokkru leyti verið sjálfstæðir dal- og skálarjöklar sem hafi ekki náð upp á efstu brúnir
fjalla og að ystu fjöll hafi skagað upp úr jökulbreiðunni sem íslaus svæði. Gleiðar-
hjalli og hjallinn fyrir ofan bæinn Hraun í Hnífsdal eru dæmi um landsvæði þar sem
jökulrof hefur ekki verið mikið á síðasta jökulskeiði og leiða má líkum að því að þau
hafi hugsanlega verið jökullaus.

Lítil ummerki er að finna eftir síðustu jökla sem lágu í Skutulsfirði og Hnífs-
dal, en greinilegt er að jöklar hafa gengið út úr Engidal, Dagverðardal og Tungudal og
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þeir síðan sameinast í Skutulsfirði. Erfitt er að segja til um hver þykkt þessara jökla
hefur verið, en líklegt er að jökull sá er lá í Skutulsfirði hafi ekki verið mikið yfir 400
til 500 m þykkur, þar sem svæði eins og Gleiðarhjalli virðast hafa verið jökullaus í
langan tíma. Skálarjöklar hafa líklega gengið út úr Fossdal, úr Rauðkollshvilft í Rauð-
kolli og úr Kirkjubólshvilft í  Kirkjubólsfjalli og einnig úr Naustahvilft milli Kirkju-
bólshlíðar og Kirkjubólsfjalls. Ekki eru neinar setmyndanir fyrir framan þessar skálar,
en það gæti bent til þess að skálarjöklarnir hafi gengið út á skriðjökul í megindalnum.
Öðru máli gegnir með þá jökla sem lágu síðast í skálunum í sunnanverðum Hnífsdal.
Þar finnst mikið magn af lausum setlögum sem mynda bogadregna múga og hrúgöld í
botni skálanna.

Frá lokum ísaldarinnar hafa hlaðist upp brattir skriðuvængir neðan við kletta-
beltin efst í fjöllunum. Þessir skriðuvængir eru blanda af skriðuefni, setlögum og jarð-
vegi og eru misstórir, en stærð þeirra ræðst fyrst og fremst af gerð og halla hraunlaga í
fjallinu ofan við, halla lands og stefnu hlíðarinnar gangvart ríkjandi úrkomuáttum.

Saga skriðufalla

Fjölmargar skriður hafa fallið á Ísafirði á þessari öld og hafa sumar þeirra ratað í
skráðar heimildir. Tafla 1 er unnin upp úr samantekt um skriðuföll á Ísafirði og Hnífs-
dal (Halldór G. Pétursson & Þorsteinn Sæmundsson 1999). Upptalningin er alls ekki
tæmandi og bera öll ummerki í hlíðunum fyrir ofan byggðina þess merki að mun fleiri
og umfangsmeiri skriður hafi fallið á þessu tímabili.

Skriðusvæði og farvegir

Svæði A, Kubbi

Kubbi nefnist fremsti hluti Hafrafells, sem skilur að Dagverðardal í vestri og Engidal í
austri (mynd 1). Hafrafell nær um 607 m hæð en frambrúnin nyrst, sem nefnd er
Kubbi, rís upp í um 376 m hæð. Svæðið sem hér er til skoðunar er í norður- og norð-
vesturhlíð fjallsins, ofan við íbúðabyggðina í Holtahverfinu (mynd 2).

Toppur Kubba er sléttur og umgirtur klettabeltum á þrjá vegu (mynd 2). Þau
eru um 100-120 m há og hallar um 40-60°, en ofan við Holtahverfið eru klettarnir um
100 m. Tvær skorur hafa myndast efst í klettabeltinu, yfir byggðinni og virðist grjót-
hrunsvirkni vera meiri þar en annars staðar í fjallinu. Þó er engin áberandi gilmyndun
með tilheyrandi aurkeilumyndun fyrir neðan í hlíðinni. Fyrir neðan klettabeltið, í um
260-280 m hæð, tekur við um 20-35° brattur skriðuvængur. Hann er einsleitur, lítt
gróinn og ekki mjög grófur, en víða má greina skriðurastir. Gróðurflákar teygja sig
upp undir klettabeltið, aðallega að utanverðu. Grjóthrunsvirkni er töluverð í hlíðinni,
en greinilegt er að hún hefur verið mest í innri hluta hlíðarinnar, neðan við skoruna í
klettabeltinu (mynd 2). Neðan við skriðuvænginn er gróður og jarðvegsmyndun tölu-
verð. Þar er mikið um skriðurastir og þó nokkuð um grjótdreif. Flestar skriðurastirnar
eru ellilegar í útliti en greinilegt er að skriðuvirkni hefur verið nokkur í gegnum
tíðina. Ekki eru þó til neinar skráðar heimildir um skriður fyrir ofan byggðina, en
þann 24. október 1943 féll skriða við Hafrafell sem er neðan við norðurhlíð Kubba.

Norður af fjallinu gengur fjallsrani sem fer lækkandi til sjávar, frá um 320-340
m hæð. Suðurhluti byggðarinnar er fyrir neðan fjallsranann (mynd 2).
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Mynd 2. Fjallið Kubbi, neðan við hlíðina er Holtahverfið. Dagverðardalur er til hægri
á myndinni og Engidalur til vinstri (Ljósmynd Þorsteinn Sæmundsson 1999).

Íbúðarbyggð hefur staðið fyrir neðan Kubba í rúm 25 ár, en húsin næst hlíð-
inni voru þó ekki byggð fyrr en um 1980. Þau hús sem næst standa hlíðinni eru fjöl-
býlishúsin við Stórholt 7-13, en þau standa í um 30 m hæð yfir sjó. Önnur hús sem
standa nálægt hlíðinni eru einbýlishúsin við Kjarrholt 2 og 4, og Góuholt 13 og 11, en
þar er hlíðin orðin mun lægri og áhrifa klettabeltisins gætir ekki. Þessi hús voru einnig
byggð í kringum 1980 og standa þau í um 20 m hæð yfir sjó.

Svæði B, Eyrarfjall, frá Seljalandsá að Gleiðarhjalla

Þetta svæði er oft nefnt Seljalandshlíð. Það er um 1,5 km langt og nær frá Seljalandsá
að Gleiðarhjalla í Eyrarfjalli. Hlíðin snýr til suðsuðausturs en hún er kúpt og sveigir
meira til norðurs þegar nær dregur Gleiðarhjalla (mynd 1). Hér nær Eyrarfjall upp í
um 731 m hæð og er toppur þess flatur. Að norðanverðu er hann nokkuð breiður en
syðst er hann mjór rani (mynd 1).

Ásýnd innanverðrar hlíðarinnar er einsleit. Halli hennar er að meðaltali um
40° í efstu 250-350 m, en í neðri hlutanum um 20-30°. Neðstu eitt hundrað metrarnir
halla um 5-10°. Að utanverðu er hlíðin mun brattari. Þar hallar efstu 550-600 m á
milli 35- 60°, en neðstu 100-150 m hlíðarinnar halla um 5-10°.

Fjölmörg gil hafa myndast ofarlega í brúnum Seljalandshlíðar í um 700 m
hæð. Þau eru stærst yst í hlíðinni en fara minnkandi eftir því sem innar dregur. Fyrir
neðan gilin eru stórar skriðu- og aurkeilumyndanir og eru þær stærstar yst, undir stóru
giljunum þar sem hlíðin er bröttust. Aurkeilurnar eru nokkuð mismunandi að stærð og
gerð og ná þær einnig mishátt upp í hlíðina, en ofan við þær er lítið um setmyndanir
(mynd 3).
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Mynd 3. Seljalandshlíð, innri hluti Eyrarfjalls. Á myndinni sjást farvegir S1-S4 (Ljós-
mynd Þorsteinn Sæmundsson 1999).

Farvegalýsingar

Innri hluti Seljalandshlíðar

Innri hluti Seljalandshlíðar er einsleitur. Nokkur lítil gil hafa myndast efst í brún fjall-
sins, en ekki er hægt að tala um nein ákveðin gil með tilheyrandi aurkeilumyndun
fyrir neðan. Greina má skriðufarvegi í hlíðinni sem sumir hverjir ná niður undir veg.
Töluverð setmyndun hefur átt sér stað í neðri hluta hlíðarinnar og mikið grjót er í
henni, niður undir og fyrir neðan veginn (mynd 3).

Ekki er nein byggð undir innri hluta Seljalandshlíðar, en vegur upp að skíða-
svæðinu liggur þar um.  Innan við Seljalandsá voru byggð tvö fjölbýlishús 1990-92.
Hlíðin ofan við þau er einsleit og lítið er um ummerki eftir skriðuföll. Hlíðin er um
80-100 m há og hallar um 15° ofan við húsin.

Farvegur S1, „Stekkjarnesgil“

Innsti farvegurinn í Seljalandshlíð, S1, sem tekinn er með í þessa lýsingu er fyrir ofan
Stekkjarnes (mynd 3). Farvegurinn á upptök sín í trektlaga gili efst í fjallinu, í um 700
m hæð. Breidd gilsins er um 200 m við efstu brún og er það mjög áberandi í kletta-
beltinu niður í um 550 m hæð. Farvegurinn er grafinn í skriðuefni neðan við 350 m
hæð og í um 150 m hæð tekur við stór aurkeila, sem teygir sig niður í um 30-40 m
hæð. Í um 50 m hæð þar sem hún er breiðust er hún um 250 m. Neðan við 50 m hæð
er halli landsins orðinn um 5-10°, en þar hefur átt sér stað töluvert rask vegna land-
búnaðar og annarra framkvæmda og því er erfitt að greina upprunalega stærð og lögun
keilunnar. Yfirborð aurkeilunnar er gróft, en gróið. Það er alsett skriðuröstum sem
bendir til töluverðrar skriðuvirkni, en flestir farvegirnir eru grónir sem bendir til þess
að nokkuð sé um liðið frá því að stærri skriður hafi fallið þar. Mjög mikið er af grjóti
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og steinum á keilunni og er hægt er að rekja þá nokkuð niður fyrir veginn. Líklegt er
að þeir séu flestir bornir með snjóflóðum.

Ekki eru til neinar skráðar heimildir um skriðuvirkni á þessum stað en greini-
legt er af öllum ummerkjum að hún hefur verið töluverð, þó svo að ferskleg ummerki
eftir efnismikil skriðuföll sjáist ekki. Töluverð snjóflóðavirkni er í þessum farvegi og
má gera ráð fyrir að megin hluti grjótsins sem er á yfirborði aurkeilunnar sé borinn
með snjóflóðum, enda eru snjóflóð tíð á þessum stað.

Neðan við ytri hluta keilunnar standa / stóðu fjárhús og sumarbústaðir, en
flestar byggingar sem staðið hafa þar undir hafa farið í snjóflóðum (Harpa Grímsdóttir
1999).

Farvegur S2

Farvegur S2 á einnig upptök sín í trektlaga gili efst í brún fjallsins í um 700 m hæð
(mynd 3). Honum svipar nokkuð til farvegar S1, en upptakasvæði hans er ekki eins
stórt. Breidd gilsins við efstu brún er um 100-120 m og nær það niður í um 550 m
hæð. Farvegurinn er grafin í skriðuefni utan á fjallinu frá um 350 m hæð og niður í um
150 m hæð, en þar fyrir neðan tekur við aurkeilumyndun svipuð og neðan við farveg
S1. Mesta breidd aurkeilunnar er um 160-170 m, en neðan við 50 m er erfitt að gera
sér grein fyrir upprunalegri lögun hennar.

Yfirborð aurkeilunnar er nokkuð gróið en ekki eins gróft og á keilunni innan
við. Nokkuð er um skriðurásir og liggur grjót og steinadreif á keilunni, en steina-
dreifin nær ekki niður að veginum. Aurkeilurnar neðan við farvegina S2 og S3 liggja
þétt saman og eru að hluta til samgrónar, en mikið efnisnám hefur verið stundað í
þeim.

Ekki eru til neinar ritaðar heimildir um skriðuvirkni úr þessum farvegi, en gera
má ráð fyrir að tíðni lítilla skriðufalla sé töluverð, þótt svo að ummerki nýlegra efnis-
mikilla skriðufalla sjáist ekki. Töluverð snjóflóðavirkni er í þessum farvegi og má
gera ráð fyrir að megin hluti grjótsins sem er á yfirborði keilunnar sé borinn með snjó-
flóðum.

Ekki er nein byggð innan áhrifasvæðis aurkeilunnar.

Farvegur S3

Upptakasvæði þessa farvegar nær yfir um 350-400 m breitt svæði í efstu brún fjall-
sins. Það samsett úr mörgum litlum trektlaga giljum, sem sameinast í eitt gil í um 350
m hæð (mynd 3). Farvegurinn er breiður og áberandi niður undir 150 m hæð og er
grafinn í skriðuefni utan á fjallinu. Neðan við 150 m hæð tekur við umfangsmikil aur-
keilumyndun, sem er að hluta til samgróin aurkeilunni neðan við farveg S2. Neðri
mörk aurkeilunnar liggja í um 50 m hæð en þar fyrir neðan er ræktað land.

Mikið efnisnám hefur verið stundað í aurkeilunni og því er erfitt að gera sér
grein fyrir upprunalegu útliti hennar. Af því sem sést þá svipar henni nokkuð til aur-
keilunnar undir farvegi S2 og ber merki um nýlega skriðuvirkni.

Sagnir eru til um eina skriðu sem fallið hefur úr þessum farvegi, þann 3.-4.
nóvember 1965 (tafla 1). Af ummerkjum að dæma þá er greinilegt að skriðuvirkni
hefur verið nokkur, þó að ummerki eftir nýleg efnismikil skriðuföll sjáist ekki.
Töluverð snjóflóðavirkni er í þessum farvegi og má gera ráð fyrir að megin hluti
grjótsins sem er á yfirborði keilunnar sé borinn með snjóflóðum.

Beint niður undir aurkeilunni, niður við veginn er bærinn Grænigarður, en þar
er ekki lengur búið. Neðan við Grænagarð er Netagerðin og er þar full starfsemi í dag.
Þessi tvö hús standa utan við megin áhrifasvæði aurkeilunnar.
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Farvegur S4, „Steiniðjugil“

Steiniðjugil er ysti farvegurinn á þessu svæði og skilur að Seljalandshlíð og svæðið
neðan við Gleiðarhjalla (mynd 3). Upptök farvegarins eru í trektlaga gili í um 450-500
m hæð og er efsti hluti þess um 80-100 m breiður. Farvegurinn er mjög áberandi niður
undir 150 m hæð en þar tekur við umfangsmikil aurkeilumyndun. Yfirborð aurkeil-
unnar er ekki eins gróft og á keilunum innan við og grónara. Mikið er um steina og
grjót á yfirborði keilunnar og nær grjótdreifin langleiðina niður undir veg.

Öll ummerki á yfirborði keilunnar benda til lítillar skriðuvirkni og ekki eru til
neinar ritaðar heimildir um aurskriður úr þessum farvegi. Töluverð snjóflóðavirkni er
úr þessum farvegi og má gera ráð fyrir að megin hluti grjótsins sem er á yfirborði
hennar sé borinn með snjóflóðum.

Engin byggð er undir aurkeilunni.

Svæði C, Eyrarfjall, neðan við Gleiðarhjalla

Þetta svæði er nefnt í daglegu tali Gleiðarhjalli og nær yfir Eyrarhlíðina frá Steiniðju-
gili að innanverðu og nokkuð út fyrir ytri mörk byggðarinnar (myndir 1 og 4). Nafnið
dregur það af miklum hjalla í efri hluta fjallsins, í um 450-520 m hæð. Hjallinn er um
1,5 km langur og allt að 400 til 500 m breiður, þar sem breiðast er um miðbik hans.
Ofan við hjallann er klettabelti, um 150 til 200 m hátt. Ofan á Gleiðarhjalla er mikið
magn af lausu seti. Þykkt þess er nokkuð mismunandi og í frambrún hans er hún allt
að 20-30 m. Gera má þó ráð fyrir að setið sé mun þykkara utar á hjallanum (mynd 5).
Yfirborð hjallans er óslétt og alsett bogadregnum hryggjum og hólum. Þar eru einnig
svæði sem eru þakin stórgrýtisurð og má sjá grjót sem er allt að 3-4 m á kant. Önnur
svæði eru þakin fínna seti og að mestu gróin. Stórgrýtisdreifin er misdreifð um hjall-
ann. Hún er mest meðfram klettabeltinu eftir endilöngum hjallanum, en einnig á
innsta hlutanum og um miðbik hans. Stórgrýtisdreifin nær þó ekki alveg upp að kletta-
beltinu, því beint neðan við það er lítill skriðuvængur og er hann þakinn nýlegu grjóti.
Mikið af grjótinu sem þekur hjallann er vaxið skófum og fléttum, jafnvel það sem
liggur nærri klettabeltinu. Á grundvelli dreifingar stórgrýtisins á yfirborði hjallans og
hversu ellilegt það er í útliti, er hugsanlegt að draga þá ályktun að það sé ekki ættað úr
klettabeltinu ofan við. Það gæti verið „gamalt“ efni, sem líklega hefur borist þangað á
síðasta jökulskeiði eða jafnvel fyrr.

Neðan við Gleiðarhjalla er um 450 til 500 m há hlíð (mynd 4). Efst í hlíðinni
er um 20-30 m þykkt setlag, en undir því um 35-50 m hátt klettabelti, sem myndar
frambrún hjallans. Klettabeltið er alsett giljum og skorum og eru sum þeirra um 100
m breið. Neðan við klettabeltið er skriðuvængur sem nær niður undir 30-40 m hæð og
er meðalhalli hans um 30-40°. Svipað og Seljalandshlíð þá er hlíðin nokkuð kúpt og
snýr á móti suðaustri. Fjöldinn allur af skriðufarvegum hafa grafist í skriðuvænginn
neðan við gilin og hægt er að rekja þá suma hverja niður í byggð. Skriðuhulan utan á
hlíðinni neðan við Gleiðarhjallann er víðast hvar nokkuð þykk og eru sumir farveg-
anna í hlíðinni allt að 5 m djúpir. Efnið í skriðuhulunni er samsett bæði úr fínefnum,
stórum steinum og grjóti.

Í skriðuföllunum í júní 1999 mynduðust skriðuör í setbunkann í frambrún
Gleiðarhjalla og þá mynduðust góðar opnur. Ekki var hægt að greina neina lagskipt-
ingu í setinu og virtist sem að efnið sé blanda úr stórgrýti og fínna efni.

Í frambrún Gleiðarhjalla hafa verið skilgreindir 19 farvegir og er þeim lýst hér
á eftir. Ekki er hægt að gefa neina hugmynd um stærð vatnasviða hvers farvegs fyrir
sig þar sem allt leysingarvatn hripar niður í setlögin og kemur ekki í ljós fyrri en í
frambrún hjallans. Greinilegt er þó að meira vatnsrennsli er í sumum farveganna en
öðrum.

Á nokkrum stöðum ofan við byggðina, undir Gleiðarhjalla, hafa verið grafnir
framræsluskurðir. Megin tilgangur þeirra var að þurrka efstu lóðirnar og leiða leysing-
arvatn frá þeim. Þessir skurðir hafa þó reynst nokkuð drjúgir við að beina aurskriðum
frá byggðinni. Yfir ytri hluta bæjarins, ofan við Hjallaveg, Hlíðarveg 1-7 og Urðarveg
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Mynd 4. Gleiðarhjalli, á myndinni sjást farvegir G1-G19 (Ljósmynd Þorsteinn Sæm-
undsson 1999).

Mynd 5. Setmyndun efst í farvegi G4 í Gleiðarhjalla. Árið 1996 hrundi töluvert stór
fylla úr frambrún hjallans og hefur urðin smám saman verið á hægri hreyfingu niður
farveginn. Síðasta stórhlaup úr farveginum varð í nóvember árið 1965 (Ljósmynd Þor-
steinn Sæmundsson 1999).
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2-10, hefur verið grafinn skurður með afrennsli til norðurs. Yfir miðhluta byggðar-
innar, ofan við Urðaveg 16-34, er lítið sem ekkert um skurði, en þar liggur byggðin
nokkru neðar. Yfir innri hluta byggðarinnar er skurður sem nær frá Urðarvegi 60 til
78. Þessi skurður hefur ekkert frárennsli og er þar að auki frekar lítill. Eftir skriðu-
föllin í júní 1999 voru þó gerðar nokkrar umbætur á honum.

Númer farvega

Fram til þessa hefur verið notað númerakerfi Hauks Tómassonar sem hann tók upp
árið 1968. Í því kerfi gaf hann hverri skoru í frambrún Gleiðarhjallans númer í
hlaupandi röð sitt hvoru megin út frá Stórurð. Þær skorur sem voru hægra megin við
Stórurð, horft neðan úr bænum, fengu númerin H1, H2, o.s.frv. og þær skorur sem
voru vinstra megin fengu númerin V1, V2, o.s.frv. Í þessari skýrslu er notast við
númerakerfi sem byggir á því að vel greinanlegir farvegir í hlíðinni neðan við
Gleiðarhjalla var gefið númer í hlaupandi röð frá suðri til norðurs, G1, G2, o.s.frv.
Hver farvegur hefur misstórt upptakasvæði, sem sum hver ná yfir nokkrar skorur í
frambrún hjallans. Í töflu 2 eru þessi tvö kerfi tengd saman til að koma í veg fyrir
rugling.

Farvegalýsing

Allar lýsingar sem hér fara á eftir eru byggðar á loftmyndum sem teknar voru 1991 og
athugunum í mörkinni í maí 1999.

Farvegur G1

Innsti farvegurinn, G1, neðan við Gleiðarhjalla liggur rétt utan við Steiniðjugil (mynd
4). Upptök hans eru í um 20-30 m breiðu trektlaga gili í frambrún hjallans og má rekja
nokkuð áberandi farveg niður í um 200 m hæð.

Ekki eru til neinar heimildir um aurskriður úr þessum farvegi, en greinilegt er
að ekki er langt síðan það féllu aurskriður úr honum. Líklega hefur fallið úr farvegin-
um árið 1977, en þá eru sagnir um að aurskriða hafi fallið sitt hvoru megin við bæinn
Engi. Þó má ekki útiloka að sú skriða hafi fallið úr farvegi S4.

Mikil stórgrýtisdreif er á yfirborði Gleiðarhjalla fyrir ofan gilið og geta þar
veðrast úr stórir steinar úr frambrúninni og hrunið niður. Þykkt setsins í hjallabrúninni
er um 20 m.

Farvegur G2

Þessum farvegi svipar mjög til farvegar G1. Upptakagil hans er þó mun stærra, um 50
m breitt og auk þess er farvegurinn greinilegri neðar í hlíðinni (mynd 4).

Ekki eru til neinar heimildir um aurskriður í þessum farvegi en öll ummerki
benda þó til þess að ekki sé langt síðan það féllu aurskriður úr honum.

Eins og í farvegi G1 þá er mjög gróft efni á yfirborði hjallans fyrir ofan gilið
og geta stórir steinar hæglega veðrast úr frambrún hjallans og hrunið niður.

Farvegur G3

Þessum farvegi svipar til farvega G1 og G2. Upptakagil hans er einnig trektlaga og
svipað að stærð, um 20-30 m breitt efst. Rekja má farveginn álíka langt niður í hlíð-
ina, en hann sameinast farvegi 4 í um 150 m hæð (mynd 4).
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Mynd 6. Ummerki í farvegi G5 eftir skriðuföllin í júní 1999. Takið vel eftir hversu
gróft efnið í frambrún hjallans er (Ljósmynd Þorsteinn Sæmundsson 1999).

Ekki eru til neinar heimildir um aurskriður úr þessum farvegi og er yfirbragð
hans nokkuð ellilegt.

Mynd 7. Setmyndanir á yfirborði Gleiðarhjalla. Myndin er tekin inn Skutulsfjörð af
utanverðum hjallanum, yfir farvegum G15-G19. Þykkt setlagsins á yfirborði hjallans á
þessum stað er vel yfir 30 m (Ljósmynd Þorsteinn Sæmundsson 1999).
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Farvegur G4, Stakkaneshryggur

Stakkaneshryggur er einn stærsti farvegurinn í hlíðinni neðan við Gleiðarhjalla (mynd
4). Upptakagil hans er trektlaga og yfir 100 m breitt. Farvegurinn er greinanlegur
niður undir byggð, en í um 150-200 m hæð hefur framburður úr gilinu myndað set-
myndun sem nær langleiðina niður í byggð. Óvíst er hvort myndunin hefur orðið til í
einu hruni eða við síendurtekin hrun, en ekki er ólíklegt að um einn atburð hafi verið
að ræða. Aldur þessarar myndunar er ekki þekktur, en af útliti að dæma þá er hún
líklega ekki mjög gömul.
 Mikið efni hefur verið tekið úr neðri hluta myndunarinnar og náði hún mun
neðar en núverandi útbreiðsla gefur til kynna. Íbúðarhús hafa verið byggð í og neðan
við myndunina. Í dag rennur Stakkaneslækur innan við hana.

Í efsta hluta gilsins kemur berlega í ljós þykkt setsins ofan á Gleiðarhjalla. Í
innri hluta gilsins er mjög gróft efni, en fínna efni er í ytri hluta þess. Víða sést í stór-
grýti í brún hjallans og er mikil grjóthrunshætta úr henni (mynd 5).

Öll ummerki í farveginum benda til þess að nýlega hafi fallið aurskriða eftir
honum. Greinilegt er að mikil aurskriðuvirkni er í þessum farvegi og til eru skráðar
heimildir um skriðuföll í nóvember 1965 og í september 1996 (tafla 1).

Farvegur G5

Upptakagil þessa farvegar er um 50 m breitt í efstu brún hjallans (mynd 4). Farvegur-
inn er mjög áberandi í hlíðinni og má rekja hann niður í byggðina. Í efsta hluta gilsins
er þykkt setlagsins ofan á hjallanum um 30 m. Mikið er um stórgrýti í setlögunum í
efri brún gilsins sem auðveldlega getur veðrast úr því og þar að leiðandi er mikil hrun-
hætta (mynd 6).

Allt yfirbragð farvegarins er unglegt, en einu skráðu skriðuföllin úr þessum
farvegi eru frá 1943 og júní 1999.

Farvegur G6

Þessum farvegi svipar í mörgu til farvegar G5, að undanskildu því að gilið er nokkru
minna, eða um 25-30 m breitt (mynd 4). Farveginn er einnig hægt að rekja niður í
byggðina.

Einu skráðu heimildir um aurskriðuvirkni úr þessum farvegi eru frá 1943 en
allt yfirbragð hans ellilegt.

Farvegur G7

Í þessum farvegi eru tekin saman þrjú gil sem ná yfir um 150 m breitt svæði í fram-
brún hjallans, beint yfir skógræktinni. Ysta gilið er stærst, um 70 m (mynd 4). Úr
innsta gilinu má greina farveg niður undir miðja hlíð, en engin slík ummerki eru til
staðar neðan við hina tvo.

Ekki eru til neinar heimildir um skriðuvirkni úr þessum farvegi, en vitað er að
grjót hrundi niður í skógræktina á milli 1980 og 1985.

Farvegur G8, Stórurð

Farvegurinn, sem kenndur er við Stórurð, er stærsti farvegurinn í hlíðinni neðan við
Gleiðarhjallann. Upptakasvæði hans er um 150 m á breidd og nær rúma 100 m inn á
hjallann (mynd 4). Farvegurinn er greinilegur niður í um 150 m hæð, en þar fyrir
neðan tekur við efnismikil myndun sem svipar í mörgu til myndunarinnar neðan við
Stakkaneshrygg (farveg G4). Í dag liggur farvegurinn fyrir innan skriðumyndunina.
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Ofan við við gilið, í frambrún Gleiðarhjallans, hefur átt sér stað töluverð
hreyfing á setlögunum og er þar trektlaga sig sem nær rúma hundrað metra inn á hjall-
ann. Líklegt er að þessi trekt hafi myndast þegar Stórurð hrundi niður og sýnir að mun
meira efni var á hreyfingu en það sem hrundi niður. Setmyndunin ofan á hjallanum er
um 20-30 m þykk og mikið er af stórgrýti í setlögunum í frambrún hjallans sem getur
veðrast úr þeim og er hrunhætta því mikil.
 Allt yfirbragð farvegarins bendir til þess að hann sé þó nokkuð virkur og eru
til skráðar heimildir um skriður árin 1951, 1965 og 1999 (tafla 1).

Farvegur G9

Þessi farvegur er frekar lítill um sig, en upptakasvæði hans svipar til farvegar G5, um
30-40 m á breidd (mynd 4). Rekja má hann langleiðina niður undir byggð en allt yfir-
bragð hans er frekar ellilegt.

Vitað er um að skriða féll úr þessum farvegi 1999 (tafla 1).

Farvegur G10

Þessi farvegur er mjög svipaður farvegi G9 og er upptakagil hans um 30 m breitt
(mynd 4). Farvegurinn er nokkuð sýnilegur í hlíðinni og má rekja hann niður undir
skriðufótinn.

Greinilegt er að aurskriður hafa fallið úr honum nýlega og eru til skráðar
heimildir um skriður árin 1955-56, 1983 og 1987 (tafla 1).

Farvegur G11, Krókslækur

Þessi farvegur er samsettur úr nokkrum smærri giljum sem ná yfir um 100 m breitt
svæði í frambrún hjallans (mynd 4). Farvegurinn er mjög greinilegur og hægt er að
rekja hann niður undir byggðina, en í dag endar hann í frárennslisskurðinum ofan við
ytri hluta byggðarinnar. Öll ummerki eru ferskleg og benda til þess að ekki sé langt
síðan aurskriður féllu niður farveginn.

Í frambrún hjallans í gilinu er þykkt setsins ofan á Gleiðarhjallanum um 20-30
m og er hrunhætta úr setlögunum mikil, svipað og á öðrum stöðum í hjallanum.

Heimildir eru um að aurskriður hafi fallið niður Krókslæk árin 1934, 1956,
1996 og 1999 (tafla 1).

Farvegur G12

Þessum farvegi svipar mjög til farvegar G9 og nær upptakagil hans yfir um 30-40 m
breitt svæði í frambrún Gleiðarhjalla (mynd 4). Hægt er að rekja farveginn niður í um
250 m hæð en þar fyrir neðan er hann ógreinilegur.

Allt útlit farvegarins er mjög ellilegt, en skráðar heimildir eru til um eina aur-
skriðu úr þessum farvegi þann 25. september 1996, en sú skriða fór ekki nema niður í
miðja hlíð (tafla 1).

Farvegur G13

Þessum farvegi svipar í mörgu til farvegar G12. Upptakasvæði hans er um 30 m breitt
og hægt er að rekja hann niður undir byggð (mynd 4).

Útlit farvegarins er mjög fersklegt og greinilegt að ekki er langt síðan að skrið-
ur féllu úr honum, en ekki eru til skráðar heimildir um aurskriður úr honum (tafla 1).
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Farvegur G14

Þessi farvegur er sá ysti sem liggur ofan við þéttustu byggðina á Ísafirði. Upptök hans
eru í þremur giljum sem ná yfir um 180 m breitt svæði. Ysta gilið er lang stærst, um
100 m breitt (mynd 4). Farvegurinn úr því er greinilegur niður undir byggðina en úr
innri giljunum tveimur má rekja farvegi niður undir miðja hlíð.

Ekki eru til neinar skráðar heimildir um aurskriður úr farveginum en öll um-
merki eru ferskleg og greinilegt að ekki er ýkja langt síðan aurskriður hafa fallið
(byggt á loftmyndum frá 1991) (tafla 1).

Farvegir G15-19

Þessir fimm farvegir eru teknir hér saman þar sem þeir liggja utan við byggðina á Ísa-
firði. Allir þessir farvegir hafa alið af sér aurskriður, sumar hverjar mjög stórar.

Farvegirnir eiga upptök sín í frambrún Gleiðarhjalla í um 450 m hæð og eru
allir stórir. Farvegur G15 er með um 200 m breitt upptakasvæði, G16 um 120 m, G17
um 130 m, G18 um 100 m og G19 um 200 m breitt upptakasvæði (mynd 4). Far-
vegirnir eru áberandi niður í miðjar hlíðar, en frá um 200-250 m hæð og niður að
sjávarmáli, taka við miklar aurkeilumyndanir. Eins og innar þá eru þykkar setmynd-
anir ofan á Gleiðarhjallanum á þessum stað (mynd 7) og þar af leiðandi er umtalsverð
skriðu- og grjóthrunshætta úr þessum farvegum.

Neðan við farveg G15-17 eru nokkrar byggingar, flestar eru þurrkhjallar sem
staðið hafa þar frá því um 1930. Mikil aurskriðuvirkni er á þessu svæði og hafa aur-
skriður, sumar hverjar fleiri þúsund rúmmetrar, fallið í sjó fram og lokað veginum.
Heimildir eru um að aurskriður hafi fallið úr farvegi G15 árin 1965, 1977 og 1987, úr
farvegi G16 árið 1987 og úr farvegi G17 árið 1987 (tafla 1).

Byggð neðan við Gleiðarhjalla

Nokkuð þétt byggð er fyrir neðan megin hluta Gleiðarhjalla (mynd 4). Efstu húsarað-
irnar við Urðarveg liggja næst hlíðinni og standa húsin þar í um 30 m hæð yfir sjó.
Landi hallar á milli 5-10° þar sem húsin standa og eru lóðir húsa oft grafnar inn í
hlíðina. Því er landið fyrir ofan húsalóðirnar um 4-6 m hærra. Húsin við Urðarveg 50-
80 eru byggð á árunum 1980-84. Ofan við húsin hefur verið grafinn frárennslisskurð-
ur sem hefur reynst ágætlega við að leiða aurskriður frá húsunum. Húsin við Urðarveg
16-34 liggja einnig þétt upp við hlíðarfótinn, en þau voru byggð á árunum 1969 -71.
Húsin standa neðan  við stóra setmyndun, Stórurð, og að hluta til í neðsta hluta
hennar, en þaðan hefur mikið efni verið numið brott. Svipað og innar við Urðarveg
hefur verið grafinn skurður fyrir ofan byggðina. Húsin við Urðarveg 2-10 og við
Hlíðarveg 1-7 voru byggð á árunum 1937-54, og eru fjær hlíðinni en húsin innan við.
Þau standa í rúmlega 10 m hæð og hallar landi þar um 5°. Um 150 m breitt tún skilur
að brekkufótinn þar sem spennistöðin stendur og húsin við Hlíðarveg. Frárennslis-
skurður hefur verið grafinn fyrir ofan túnið. Húsin við Hjallaveg 1-23 voru byggð á
árunum 1971-79 og standa nær brekkufætinum. Áður en að húsin við Hjallaveg 1-11
voru byggð stóð þyrping kofa á svæðinu sem kallað var fjárhúsahverfið, en flestar
byggingar þar voru reistar milli 1923 og 1966, jafnvel fyrir þann tíma. Ofan við alla
byggðina er frárennslisskurður sem hefur reynst drjúgur við að stöðva og leiða aur-
skriður frá húsum.
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Mynd 8. Bakkahyrna ofan við sunnanverðan Hnífsdal (Ljósmynd Harpa Grímsdóttir
1999).

Mynd 9. Búðarhyrna ofan við norðanverðan Hnífsdal. Lengst til vinstri á myndinni er
Hraunsgil, en tvö ystu gilin eru Traðargil til vinstri og Búðargil til hægri. Takið eftir
hjallanum neðan við snjóskaflinn í Hraunsgili (Ljósmynd Harpa Grímsdóttir 1999).
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Mynd 10. Hraunsgil í norðanverðum Hnífsdal. Bærinn Hraun er lengst niðri til vinstri
á myndinni. Takið eftir hjallanum ofarlega í gilinu, rétt neðan við snjóskaflinn (Ljós-
mynd Harpa Grímsdóttir 1999).

Svæði D, Eyrarfjall, Eyrarhlíð

Þetta svæði nefnist í daglegu tali Eyrarhlíð og liggur vegurinn til Hnífsdals og Bol-
ungavíkur um hana. Eins og ofan við Seljalandshlíð þá er toppur Eyrarfjalls einungis
mjór rani á þessu svæði (mynd 1). Fjallshlíðin er brött, girt klettabelti efst og skriðu-
væng þegar neðar dregur. Hún er um 2 til 2,5 km löng og um 600 til 700 m há. Lítið
sem ekkert undirlendi er neðan við hlíðina og liggur vegurinn eftir fjörunni. Efst í
hlíðinni eru mjög stór gil og eru stórir farvegir fyrir neðan þau. Ekki verður farið út í
nánari lýsingar á hlíðinni þar sem hún liggur fyrir utan byggðina. Rétt er þó að geta
þess að hér hafa margar aurskriður fallið á veginn og hefur hann oft lokast af völdum
þeirra (tafla 1).

Svæði  E, Hnífsdalur

Innan þessa svæðis eru bæði norður- og suðurhlíð dalsins (kort 3). Suðurhlíð dalsins,
Bakkahyrna, er meira aflíðandi og einsleitari en norðurhlíðin (mynd 8). Ekki er að sjá
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nein áberandi gil í hlíðinni fyrir ofan byggðina, en þó ber nokkuð á gilskorum, aðal-
lega við innri mörk hennar. Hæð hlíðarinnar við ytri mörk byggðarinnar er lægri en
100 m, en hlíðin er orðin milli 400-500 m há við innri mörk hennar. Halli hlíðarinnar
er um 35-40° ofan við 100 m hæð, en frá 100 m hæð og niður að 40 m hæð er halli
hennar um 25°. Þar fyrir neðan er hlíðin gróin (mynd 8). Frá um 40 m hæð niður í um
20 m hæð, þar sem húsin standa er hallinn um 10-15°. Þar sjást ummerki eftir aur-
skriður og er greinilegt að mikil aurskriðuvirkni hefur verið á þessum stað. Þessi um-
merki eru þó nokkuð ellileg og ljóst er að aurskriður hafa ekki fallið nýlega á þessu
svæði. Grjóthrun virðist vera fágætt á þessum stað þó svo að einstaka steinar komi
fyrir á víð og dreif.

Íbúðabyggð teygir sig um 600-700 m inn með hlíðinni. Yst er Dalbraut 1-13
og eru húsin við hana byggð á milli 1969 og 1980. Húsin standa í rúmlega 20 m hæð
yfir sjó, en þar fyrir ofan í um 35 m hæð stendur Fiskvinnslan Leiti. Innar og neðar
eru nokkur hús við Hlégerði og Heiðarbraut, byggð á árunum milli 1934 og 1969. Þar
innan við er einbýlishúsaröð við Bakkaveg 23-39, í tæplega 20 m hæð. Leikskólinn
Bakkaskjól er ysta húsið við þessa götu.

Norðurhlíð Hnífsdals, Búðarhyrna, er mjög ólík syðri hlíð hans. Þrjú áberandi
gil eru í hlíðinni og ná þau öll upp í efstu brún fjallsins í um 640 m hæð. Beint upp af
byggðinni er Búðargil og þar fyrir innan Traðargil (mynd 9). Gilin sem eru trektlaga
eru um 200 m breið efst í fjallinu og mjög áberandi niður undir 100 m hæð. Þriðja
gilið, Hraunsgil, er rétt innan við byggðina og stendur bærinn Hraun skammt innan
við það (mynd 9). Breidd gilsins efst er um 500 m. Bæði fyrir neðan Búðargil og
Traðargil eru stórar aurkeilur (mynd 9). Efri mörk þeirra eru í rúmlega 100 m hæð og
ná þær niður undir 10-20 m hæð. Mesta breidd þeirra er um 200 m. Yfirborð aur-
keilnanna er í mörgu mjög svipað. Yfirborð keilunnar fyrir neðan Búðargil er slétt og
gróið og lítið er um skriðurastir, nema á ytri hlið hennar. Þar er mjög áberandi far-
vegur og er greinilegt að megin hluti alls aurrennslis fer um hann. Annars er mikið um
steina og grjót á yfirborði aurkeilunnar. Miklar framkvæmdir hafa verið gerðar fyrir
neðan aurkeiluna og því er ekki hægt að sjá hversu langt grjótdreifin hefur náð. Yfir-
borð aurkeilunnar fyrir neðan Traðargil er nokkuð grófara og meira ber á skriðuröst-
um. Það er gróið og mikið er þar af lausu grjóti. Fyrir neðan keiluna hefur verið rækt-
að tún. Á síðustu áratugum hefur túnið ekki verið nytjað og töluvert magn af grjóti
hefur borist út á það.

Engin byggð er ofan við Heimabæjarstíg, sem hætta getur stafað af aurskriðum
og grjóthruni úr þessum giljum. Þó eru hesthús fyrir neðan Búðargilið sem gætu legið
frekar illa við. Þessir farvegir eru báðir miklir snjóflóðafarvegir (mynd 9).

Aurkeilan fyrir neðan Hraunsgil er mun stærri en hinar tvær og er greinilegt að
um aðra myndunarhætti er að ræða við uppbyggingu hennar (mynd 10). Allar aðstæð-
ur í gilinu sjálfu eru frábrugðnar hinum tveimur. Gilið er um 500 m breitt við efstu
brún fjallsins, en í um 500 m hæð er sylla eða lítill hjalli sem er að mestu þakinn
stórgrýti (mynd 10). Svipar þessari myndun til yfirborðs Gleiðarhjalla. Neðan við
gilið er mjög stór aurkeila, sem greina má í tvær kynslóðir. Ytri hluti keilunnar
myndar hálfgerðan hrygg sem liggur þvert á dalinn. Yfirborð hennar er úfið, alsett
skriðuröstum og mikið er af stórgrýti þar. Einnig er mikið af stórgrýti sitt hvoru megin
við keiluna, en þó nokkuð hefur verið fjarlægt vegna ræktunar. Að utanverðu má rekja
þessa stórgrýtisdreif niður í um 20 m hæð. Þar er útlit flestra steinanna ellilegt, en svo
virðist þó að þeir séu misgamlir. Sumir þeirra eru nánast alveg huldir gróðri en aðrir
standa meira eða minna allir upp úr. Ekki fundust neinir „nýir“ steinar á yfirborði. Efri
hluti keilunnar er beint niður undir gilinu, nokkru utar en neðri hlutinn. Hann er einnig
úfinn og mikið er af stórgrýti á yfirborði.

Svo virðist sem ytri hluti keilunnar sé myndaður þegar stykki úr hjallanum í
gilinu hrundi. Þetta efni liggur tiltölulega langt frá hlíðinni sem bendir til þess að
mikið efni hafi hrunið niður í þessum atburði og borist þannig lengra frá hlíðinni en
ella. Aldur þessarar myndunar er ekki þekktur en gera má ráð fyrir að nokkuð sé langt
um liðið þar sem önnur keila hefur byggst upp fyrir ofan hana. Hluti af stórgrýtinu
sem liggur umhverfis hrygginn hefur eflaust borist niður með hruninu en ekki er hægt
að útiloka að snjóflóð hafi einnig borið töluvert af grjóti með sér, enda eru þekkt
nokkuð mörg flóð í þessum farvegi á þessari öld og hafa sum hver náð niður undir á.



18

Afrennsli gilsins er fyrir utan keiluna.
Bærinn Hraun er rétt innan við hrygginn og myndar hryggurinn að hluta til

náttúrulegan varnargarð fyrir bæinn (mynd 10).

Skriðuhætta

Kubbi

Töluverð grjóthrunsvirkni er í Kubbanum ofan við Holtahverfið, en ekki eru til neinar
skráðar heimildir um grjóthrun í námunda við byggðina. Upptakasvæði grjóthruns er
aðallega í klettabeltinu ofan við byggðina (mynd 2, korti 1). Þeim húsum sem er einna
hættast við grjóthruni eru fjölbýlishúsin við Stórholt 7 og 9, en þó er sú hætta ekki
talin stórvægileg. Hlíðin fyrir ofan einbýlishúsin við Kjarrholt 2 og 4 og Góuholt 13
og 11 er mun lægri og því minni hætta á grjóthruni.

Greinileg ummerki skriðuvirkni er að finna eftir endilangri hlíðinni. Hlíðin er
mun grónari að utanverðu, þar sem hún er lægri. Aur- og jarðvegsskriður gætu hæg-
lega fallið hvar sem er úr hlíðinni, eins og öll ummerki benda til að hafi gerst áður. Í
dag hefur hins vegar verið gerður upphækkaður vegur meðfram hlíðinni og nær hann
frá Kjarrholti og niður undir sjó. Töluvert efnismikla skriðu þarf til að hún nái að
flæða yfir veginn og ógna byggðinni fyrir neðan. Á hinn bóginn er aurskriðuhætta
töluvert meiri fyrir ofan fjölbýlishúsin. Þar er hins vegar ekki um eins mikla jarðvegs
og gróðurþekju að ræða, en nægilegt fóður er í skriðuvængnum í efnismiklar aurskrið-
ur sem geta átt upptök allt upp undir klettabeltið. Ellileg ummerki eru um slíkar skrið-
ur úr hlíðinni, en ekki bendir neitt til þess að skriður hafi fallið þar nýlega. Fjölbýlis-
húsið við Stórholt 7 er næst hlíðinni, en ekki eru taldar miklar líkur á því að skriður
geti ógnað öryggi íbúa.

Svæðið undir Kubbanum flokkast undir litla virkni.

Seljalandshlíð

Töluverð ummerki eftir aurskriður og grjóthrun eru í hlíðinni, en einna umfangsmest
eru þau á aurkeilunum fyrir neðan farvegi S1-S4. Snjóflóðavirkni er mikil á þessu
svæði og er einnig að finna glögg merki þess. Ummerkin á þremur innstu aurkeilun-
um, neðan við farvegi S1- S3 benda til töluverðrar skriðuvirkni, þar sem þær eru
alsettar skriðufarvegum, en líklegt er að hluti grjótdreifarinnar á yfirborði þeirra sé
borin fram með snjóflóðum. Aftur á móti er aurkeilan undir farvegi S4 sléttari og
grónari, en er að sama skapi þakin grjótdreif. Það bendir til þess að skriðuvirkni sé
minni úr farveginum og að töluvert grjót sé borið fram með snjóflóðum.

Undir innri hluta hlíðarinnar er engin íbúðarbyggð sem ógn getur stafað af
skriðum eða grjóthruni, en vegurinn upp á skíðasvæðið í Seljalandshlið liggur þar um.
Snjóflóðahætta er mikil á þessu svæði.

Ytri hluti hlíðarinnar, farvegir S1-S4, er mjög frábrugðin innri hlutanum. Far-
vegirnir eru stærri og aurkeilumyndanir neðan við þá að sama skapi stærri. Lítið er um
byggð á þessu svæði, nema þá helst fyrir neðan farvegi S3 og S4 en ekki er talið að
þeim húsum stafi mikil hætta af aurskriðum og grjóthruni úr farvegum, en snjóflóða-
virkni er mikil.

Þetta svæði flokkast í heildina undir mikla skriðuvirkni, þó svo að fáar skráðar
heimildir séu til um aurskriðuvirkni.

Fjölbýlishúsin í hlíðinni rétt innan við Seljalandsá eru ekki talin vera í neinni
hættu hvað aurskriður varðar. Hugsanlegt er þó að lítil jarðföll geti átt sér stað úr hlíð-
inni, en sú hætta er ekki talin mikil.
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Gleiðarhjalli

Skriðu- og grjóthrunshætta er mikil neðan við Gleiðarhjalla. Margir farvegir eru á
þessu svæði og eru sagnir um skriðuföll úr nokkrum þeirra, sum hver efnismikil (Hall-
dór G. Pétursson & Þorsteinn Sæmundsson 1999).

Neðan við Gleiðarhjalla liggur meginhluti byggðar Ísafjarðar og standa efstu
hús byggðarinnar við Urðarveg, Hlíðarveg og Hjallaveg í um 20-30 m hæð, rétt neðan
við skriðufótinn.

Ef skriðusaga Ísafjarðar (Halldór G. Pétursson & Þorsteinn Sæmundsson
1999) er borin saman við byggingarsögu Ísafjarðar (Harpa Grímsdóttir 1999) kemur í
ljós að mikill fjöldi skriðna hefur fallið á svæðum sem síðar hefur verið byggt á. Í því
sambandi má nefna til dæmis skriðuföll sem urðu úr farvegi G4, Stakkaneshrygg, árið
1965. Þá urðu töluverðar skemmdir á mannvirkjum og skriður féllu um svæði sem
síðar var byggt á.

Einnig eru margar sagnir um grjóthrun úr Gleiðarhjalla, en ekki er vitað til
þess að grjót hafi fallið á hús. Allt að 20 til 60 tonna steinar hafa staðnæmst rétt ofan
við efstu húsin og stórir steinar hafa staðnæmst í frárennslisskurðinum fyrir ofan
Hjallaveg, til dæmis við farveg Krókslækjar í júní 1999 (tafla 1).

Eins og greint var frá hér að framan þá eru þykkar setmyndanir á yfirborði
Gleiðarhjalla. Þessi myndanir eru megin fóðrið í skriðuföll og grjóthrun úr hjallanum.
Mikið af stórgrýti er í setinu, sem veðrast auðveldlega úr því og víða í brún hjallans
eru stórir steinar sem munu falla niður á næstu árum, ef ekkert verður að gert. Fyrir
um 30 árum var frambrún hjallans kortlögð og varhugaverðir steinar sprengdir (Hauk-
ur Tómasson 1968). Við þessa aðgerð minnkaði grjóthrun til mikilla muna.

Í dag hafa verið grafnir framræsluskurðir fyrir ofan mikinn hluta byggðarinn-
ar. Þessi skurðir eru flestir tiltölulega mjóir og grunnir og frárennsli þeirra ekki í
nægilega góðu horf.

Ekki er hægt að meta stærð vatnasviða hvers farvegar, en greinilegt er að
vatnsrennsli þeirra er mismikið og ræður þar líklega mestu um lögun yfirborðs Gleið-
arhjalla undir sethulunni. Ekki er þó hægt að setja samasemmerki á milli stærðar
þeirra og tíðni skriðufalla. Í raun má gera ráð fyrir efnismiklum skriðuföllum úr
nánast öllum farvegum hjallans. Efnismesta skriðan sem fallið hefur fyrir ofan byggð-
ina féll úr farvegi G4, Stakkarneshrygg, árið 1965. Aðrar skriður sem vitað er um á
þessu svæði hafa verið mun efnisminni (tafla 1). Greinileg ummerki eru þó eftir tvö
stór hrun úr hjallanum, en það er Stakkarneshryggurinn (farvegur G4) og Stórurð
(farvegur G8). Deila má um hvort að Stakkarneshryggurinn sé myndaður í einum
atburði eða fleirum, en greinilegt er á sigdældinni ofan við Stórurð að það hrun átti sér
stað í einum atburði. Ekki er útilokað að slík hrun geti átt sér stað aftur hvar sem er úr
brún hjallans, en benda má þó á að slíkir atburði eru sjaldgæfir.

Íbúðarbyggð neðan við hjallann er ógnað bæði af aurskriðum og grjóthruni.
Mikið hráefni er til staðar í efnismikil skriðuföll, bæði í frambrún hjallans og í hlíð
hans. Það svæði sem einna mest hætta steðjar að er Urðarvegur 50-80. Þar fyrir ofan
eru tveir öflugir farvegir, G4 og G5, sem báðir hafa alið af sér efnismiklar skriður.
Farvegur G6 er einnig greinilegur niður undir byggðina en ekki eru til heimildir um
aurskriður úr honum. Þessu svæði er einnig hætt við grjóthruni og er stórgrýti algengt
rétt ofan við byggðina. Byggðin við Urðarveg 16-34 stendur að hluta til í neðri hluta
mikillar skriðumyndunar, Stórurð. Segja má að miðhluti byggðarinnar sé að hluta til
varinn af skriðuhrúgaldinu, þá kannski fyrst og fremst gagnvart grjóthruni. Aurskriður
gætu hins vegar vel fallið sitt hvoru megin við Stórurð. Ekki er talið að byggðinni við
Urðarveg 2-10 og Hlíðarveg 1-7 sé ógnað beint af grjóthruni og aurskriðum úr Gleið-
arhjalla. Túnið ofan við byggðina, sem er um 150 m breitt frá hlíðarfæti niður að hús-
unum við Hlíðarveg, er talið vera nægileg vörn fyrir grjóthruni úr hjallanum. Öðru
máli gegnir um spennistöðina, sem stendur ofan við túnið, en henni er mikil hætta
búin vegna grjóthruns. Byggðin við Hjallaveg 1-23 er hins vegar töluverð hætta búin
af völdum aurskriðna og grjóthruns. Yfir þessu svæði eru farvegirnir G11-G13. Far-
vegur G11, Krókslækur, er einn virkasti farvegurinn í Gleiðarhjalla og hefur marg-
sinnis hlaupið. Framræsluskurður er yfir byggðinni sem nær frá rafstöðinni ofan við
Hlíðarveg og út fyrir ytri enda Hjallavegar. Þessi skurður hefur verið drjúgur við að
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stöðva og beina skriðum og grjóti frá byggðinni. Grjóthrun hefur verið töluvert á
þessu svæði og er vitað til að steinar hafi fallið ofan í framræsluskurðinn.

Farvegir G15-G19 eru allir utan við byggð á Ísafirði, en nokkuð er af þurrk-
hjöllum og öðrum byggingum á svæðinu. Mörg skriðuföll hafa orðið á þessu svæði og
eru aurkeilumyndanir þar miklar að vexti. Mikil skriðuhætta er á þessu svæði.

Allt svæðið undir Gleiðarhjallanum flokkast undir mjög mikla virkni.
Bent hefur verið á leiðir til að draga úr grjóthruns- og skriðuhættu neðan við

Gleiðarhjalla (Þorsteinn Sæmundsson 1999) (sjá einnig viðauka 1).

Eyrarhlíð

Skriðu og grjóthrunshætta er mikil í Eyrarhlíð. Engin byggð er undir hlíðinni, en veg-
urinn frá Ísafirði til Hnífsdals liggur um hana. Fjölmargar heimildir eru um skriðuföll
á þessu svæði, svo sem undir Miðhlíð og við Götu (tafla 1). Ekki hafa hlotist nein slys
vegna skriðufalla á þessu svæði, en oft hefur vegurinn skemmst og lokast.

Þetta svæði flokkast undir mjög mikla virkni.

Hnífsdalur

Ekki eru neinar sagnir um skriðuföll úr syðri hlíð Hnífsdals ofan við byggðina og einu
skriðurnar sem heimildir hafa fundist um eru utan við byggðina. Eins og undir Kubba,
þá eru þar töluverð ummerki eftir skriður í hlíðinni. Flest þeirra eru ellileg að sjá og
má því draga þá ályktun að skriðuvirkni hafi verið lítil síðustu áratugi. Benda má þó á
að byggð hefur staðið í tiltölulega stuttan tíma undir megin hluta hlíðarinnar. Þó
nokkurt grjót er neðst í hlíðinni, en ekki nein ferskleg ummerki eftir grjóthrun. Ólík-
legt er talið að grjóthrun geti valdið tjóni í byggð, en ef stórir steinar féllu úr hlíðinni
er þó ekki hægt að útiloka slíkt. Skriður gætu þó hæglega valdið tjóni á húsum, en
ekki er talið að þær verði mjög efnismiklar.

Þetta svæðið flokkast undir litla virkni.
Ummerki á yfirborði aurkeilnanna niður undir Búðargili og Traðargili, í norð-

urhlíð Hnífsdals benda hins vegar til mun meiri skriðuvirkni. Ekki eru þó til neinar
skráðar heimildir um slík. Mikil ummerki eftir snjóflóð eru í hlíðinni enda eru gilin
þekktir snjóflóðafarvegir. Íbúðarhúsum stendur ekki ógn af grjóthruni og skriðuföllum
úr þessum giljum.

Þetta svæði flokkast undir mikla virkni.
Úr Hraunsgili falla oft mikil snjóflóð, sem sum hver ná langt niður í dalinn.

Nokkuð víst er að töluvert magn af grjóti og steinum hefur borist með þeim, eins og
greint var frá hér að framan. Einnig er greinilegt að grjóthruns- og skriðuvirkni er
mikil á svæðinu og þá helst úr hjallanum í gilinu. Bærinn Hraun virðist liggja í hálf-
gerðu skjóli við aurkeiluna og því virðist sem aurskriður og grjóthrun ógni ekki
bænum.

Þetta svæði flokkast undir mikla virkni.
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Tafla 1. Saga skriðufalla á Ísafirði frá 1797 til 1999 (Halldór G. Pétursson & Þor-
steinn Sæmundsson 1999).

Dagsetning Staðsetning Tjón
8.-9. jan 1797 Eyrafjall? ?
11. júlí 1899 Gleiðarhjalli Braut túngarða og spillti túnum.
20.-21. sept. 1900 Eyrarhlíð Vegurinn til Hnífsdals skemmdist.
3.-5. júní 1934 Eyrarhlíð, Gleiðarhjalli

(Krókslækur, G11)
Vegurinn til Hnífsdals tepptist. Skriður ollu
töluverðu tjóni á túnum og matjurtagörðum.

13. ágúst 1936 Eyrarhlíð Vegurinn til Hnífsdals lokaðist þegar tólf
skriður féllu á hann.

21.-22. sept. 1942 Eyrarhlíð Skriða féll á veginn til Hnífsdals.
Líklega vor 1943 Gleiðarhjalli (farvegir G5, G6) Ekkert tjón en skriðurnar féllu í sjó fram.
24. okt. 1943 Kubbi, norðanverður Mikil spjöll á túninu á Hafrafelli, vegur lokaðist
Haust 1951 Gleiðarhjalli (farvegur G8) Grjóthrun varð í Gleiðarhjalla fyrir ofan spenni-

stöð Orkubús Vestfjarða. Endaði á túni ofan við
byggðina.

18. okt. 1953 Eyrarhlíð Þrjár skriður féllu á veginn til Hnífsdals og
lokuðu honum.

13. apríl 1955 Eyrarhlíð Tólf aurskriður féllu á veginn til Hnífsdals og
lokuðu honum.

Um 1955-56 Gleiðarhjalli (farvegur G10) Lítil aurskriða féll niður á Urðargötu. Skriðan
fór yfir ræktað tún en olli ekki öðru tjóni.

19.-20. nóv. 1956 Eyrarhlíð Sex stórar skriður auk margra minni féllu úr
Eyrarhlíð. Vegurinn til Hnífsdals lokaðist.

18.-19 nóv. 1958 Eyrarhlíð Skriður féllu á veginn til Hnífsdals og lokaði
honum.

Sept. 1960 Dagverðardalur Aurskriða féll í vestanverðum dalnum. Olli tjóni
á ferskvatnslögn sem þá var í smíðum.

18.-20. okt. 1965 Eyrarfjall, Gleiðarhjalli, Dag-
verðardalur, Kirkjubólshlíð

Skriður féllu víða úr Eyrafjalli. Vegurinn til
Hnífsdals tepptist. Skriðuföll og grjóthrun varð
úr Gleiðarhjalla. Bjarg féll í nágrenni aðveitu-
stöðvar rafveitunnar. Líklega féllu skriður í
vatnsbólið á Dagverðardal. Vegurinn til Súða-
víkur lokaðist.

3.-4. nóv. 1965 Eyrarhlíð, Gleiðarhjalli (farvegir
S3, G4, G11, G15), Dagverðar-
dalur, Kirkjubólshlíð, Hnífs-
dalur

Vegurinn til Hnífsdals lokaðist. Skriður féllu úr
Gleiðarhjalla og urðu mestu skriðuföllin við
Stakkaneshrygg (farvegur G4). Þar skemmdu
skriður íbúðarhús og lóðir (Seljalandsvegur,
Miðtún). Skriður féllu einnig víða annarstaðar
niður að íbúðarhúsum og skriða féll á íbúðarhús
við Hnífsdalsveg (farvegur G15). Skriða féll á
Dagverðardal og vegurinn til Súðavíkur lokaðist
Mjög mikið eignartjón á Ísafirði og er þetta með
mestu skriðuföllum sem orðið hafa á Ísafirði.
Skriður féllu á tún í Hnífsdal og skemmdu
mikið.

28.-19. jan. 1972 Eyrarhlíð Skriður féllu milli Ísafjarðar og Hnífsdals og
lokuðu veginum.

4. ágúst 1976 Eyrarhlíð Tvær skriður féllu á veginn milli Ísafjarðar og
Hnífsdals og lokuðu honum.

27.-28. ág. 1977 Eyrarhlíð, Gleiðarhjalli (farvegir
G1 eða S4, G15), Kirkjubólshlíð

Að minnsta kosti 38 skriður féllu úr Eyrarfjalli.
Margar skriður féllu á veginn milli Ísafjarðar og
Hnífsdals og lokuðu honum. Skriða féll á íbúð-
arhús við Hnífsdalsveg (farvegur G15) og
skemmdi það. Skriður skemmdu Seljalandsveg.
Vegurinn til Súðavíkur lokaðist. Mikið tjón
hlaust af þessum skriðuföllum.
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1980-85 Gleiðarhjalli (farvegur 7) Einhvern tíma á þessu tímabili féll stórgrýti
niður í skógræktina.

29. júní 1983 Gleiðarhjalli (farvegur 10) Aurskriða féll úr Gleiðarhjalla og stöðvaðist í
skurði fyrir ofan byggðina. Féll rétt hjá spenni-
stöð Rafveitunnar.

21.-23. maí 1987 Eyrarhlíð, Gleiðarhjalli (farvegir
G10, G15, G16, G17)

Milli átta og tíu aurskriður féllu úr Eyrarhlíð og
lokuðu veginum til Hnífsdals, að minnsta kosti á
tveimur stöðum. Aurskriða féll úr Gleiðarhjalla
og staðnæmdist um 100 m ofan við gamla dag-
heimilið við Hjallaveg.

7. des. 1991 Eyrarhlíð Aurskriður féllu á veginn milli Ísafjarðar og
Hnífsdals og lokaðu honum.

25.-28. sept. 1996 Gleiðarhjalli Sjö aurskriður féllu úr Gleiðarhjalla. Aurskrið-
urnar staðnæmdust nær allar í miðri hlíð, en ein
þeirra, úr Krókslæk, féll ofan í skurð.

Maí/júní 1998 Gleiðarhjalli Smáspýjur féllu úr brún Gleiðarhjalla og niður
hlíðina.

10.-13. júní 1999 Eyrarhlíð, Gleiðarhjalli (farvegir
G5, G8, G9, G11), Hnífsdalur

Aurskriður féllu úr Gleiðarhjalla, flæddu yfir
lóðir við Urðarveg og hlutust nokkrar skemmdir
af því. Einnig urðu skemmdir á holræsakerfi
bæjarins. Mikið grjóthrun átti sér einnig stað
víða í hlíðinni. Skriða féll á veginn til Hnífsdals.
Einnig féllu aurskriður fyrir innan bæinn Bakka
í Hnífsdal.

Tafla 2. Samanburður á flokkun farvega sem notað er í þessari skýrslu við flokkun
Hauks Tómassonar (1968) og Odds Péturssonar.

Flokkun í þessari
skýrslu

Flokkun Hauks
Tómassonar 1968

Flokkun Odds
Péturssonar

Nöfn einstaka
farvega

G1 V10
G2 V9
G3 V8
G4 V7 V7 Stakkaneshryggur
G5 V6 V6
G6 V5 V5
G7 V2 - V3 - V4 V2 - V3 - V4
G8 V1 - Stóraskriða V1 - Stórurð Stórurð
G9 H1 - H2 H1 - H2
G10 H3 H3
G11 H4 - H5 H4 - H5 Krókslækur
G12 H6 H6
G13 H7 - H8 - H9 H7 - H8 - H9
G14 H10 - H11
G15 H12
G16 H13
G17 H14
G18 H15
G19 H16
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Viðauki 1
Viðbrögð við ofanflóðahættu undir Gleiðarhjalla í Skutulsfirði

Sjá bréfasafn Veðurstofunnar. Tilv. 320/2569/ÞS/KG   Dags. 19.8.1000



Umhverfisra6uneyti6
Smari porvaldsson
Vonarstræti 4
150 Reykjavik

Dags

19.8.1999

Efni: Viobrogo vio ofanflooahættu undir Gleidarhjalla i Skutulsfirdi.

320/2569/pS/KG

Ofanfl60ahætta undir Gleioarhjalla hefur veriO til umræou ao undanfbrnu i kjblfar grj6thruns
og aurskriOuhættu sem hefur skapast par tvisvar sinnum a undanfbrnum arum. I annao
skiptio af vbldum mikillar urkomu a skbmmum tima, i september 1996, og i hitt skiptio

vegna mikillar leysingar, i juni 1999, en pa voru nokkur hus næst brekkunni rymd.
Bæjarstj6rn isafjarOarkaupstaoar hefur sent UmhverfisraOuneytinu erindi par sem fario er
fram a ao kbnnun veroi gero a aOstæOum undir Gleioarhjalla og geroar tillogur um urbætur
til pess ao auka bryggi a svæoinu. Umhverfisraouneytio hefur fario fram å alit VeOurstofu
islands a pessu erindi.

Lj6st er ao aOgeroa er pbrf til ao draga ur aurskriou og grj6thrunshættu neoan Gleioar
hjalla. Mælt er meo pvi ao hafist veroi handa viO aO kortleggja og sprengja niOur st6rgrYti !
brun hjallans nu i haust og PV! verki veroi flYtt sem kostur er. Samkvæmt upplysingum sem
Veourstofan hefur fengiO er 10kiO aO hreinsa skriOuefniO ur skurOunum og peir komnir i
svipao astand og peir voru, auk pess sem neOri skurobarmurinn var hækkaOur. Pessi
aOgerO var mjog brYn, en benda rna p6 a aO hun er alis ekki fullnægjandi sem framtioar
lausn. i framhaldi parf ao hefja frumathugun a kostnaoasamari varnaraogeroum fyrir allt

svæoio.

Nanari umfjbllun i.Jm jarOfræoilegar aOstæOur og sbgu skriaufalla undir Gleioarhjallanum,
auk nånari skyringa a lausnum til urb6ta eru i fylgiskjali sem her fer a eftir.

Viroingarfyllst
f.h. Veourstofustj6ra

te~::u~~uda~
jarofræoingur

8LiSTAD.·:'l''; ; ::' ~:' K,/;,/I,(

5;/.11. 5; O:': .'2. n.' ;:? 3; ;' I

rO/I'uf05'u' ou:·:,·' ~ECc/? /5



Fylgiskjal: AostæOur undir GleiOarhjalla og lausnir til urb6ta.

Byggoin undir GleiOarhjalia teygir sig upp i hliOina og standa efstu hus a jaromyndunum
sem bera skyrt vitni um grj6thrun og framburo lausra jarOefna meO aurskriOum. Aur
skriauvirknin viraist tiOust i stærstu farvegunum, en takmarkast p6 ekki viO pa staOi.

A arunum 1969 til 1983 voru lausir hættulegir steinar hreinsaair ur Gleiaarhjalla mea
pvi ao sprengja stærstu steinana og velta niour smærra grj6ti sem hætta syndist geta
stafaa af. i tengslum viO pessa vinnu kortlagOi Haukur T6masson, jarafræaingur å
Orkustofnun, frambrun Gleioarhjalla og ritaOi greinargero um grj6thrunshættu ur hjallanum.
par er bæoi gero grein fyrir hættulegustu stoOum hlioarinnar hvao grj6thrunshættu ahrærir
og mælt mea pv! ao hliOin veroi yfirfarin arlega eaa annao hvert ar og lausir steinar
hreinsaoir burt.

Ario 1996 skoouOu starfsmenn Ve6urstofu Islands, asamt serfræoingum frå
norskum og svissneskum ranns6knarstofnunum a svioi ofanfl60a, aOstæOur a GleiOar
hjallasvæOinu og var su konnun liOur i undirbuningi yfirsynarskyrslu um ofanfl60avarnir sem
gefin var ut af Veourstofunni i okt6ber 1996. NiOurstaOa peirrar konnunar var a6 porf væri a
varnaraogeroum gagnvart ofanfl60um undir GleiOarhjalia og var helst litiO til langs
pvergaros skammt ofan byggOarinnar.

Ario 1997 var rymingargreinargera fyrir isafjaroarkaupstaO fra 1996 endurskoOuo og
nær nu rYmingarreitur a stig i III til efstu husa par, en gert er raO fyrir ao ryming husnæOis
vegna snj6fl60a apessum stao veroi mjog sjaldgæf. A svæoinu er jafnframt gert råa fyrir
rymingu vegna aurskriOu- og krapafl60ahættu. Umfang slikrar rYmingar er åkveOio hverju
sinni af logreglustj6ra og almannavarnanefnd, en byggir ekki a fyrirfram skilgreindri
reitaskiptingu.

A årinu 1999 hefur å VeOurstofunni veria unniO ao hættumati fyrir byggOina undir
Gleioarhjalla og er pao Iiour i svokolluOu tilraunahættumati fyrir isafjoro, Siglufjoro og
Neskaupstao. Drog aO niOurstooum matsins Iiggja nu fyrir asamt Iysingu å jarafræoi lausra
jarOefna og hættu å aurskriOum og grj6thruni ur GleiOarhjalla. NiOurstoaur pessara verkefna
ver6a kynntar bæjarstj6rn (safjaroarkaupstaOar å næstunni.

(lj6si pess sem ao ofan greinir telur VeOurstofan fulla astæou til aageraa til pess a6
draga ur ofanfl60ahættu i bygg6inni undir GleiOarhjalla. Gert er rå6 fyrir slikum aogerOum a
svæoinu i framkvæmdaaætlun umhverfisraOuneytis og sveitarstj6rna a hættusvæOum
vegna ofanfl60a.

AOstæOur

Svæoio sem er til umfjollunar er sa hluti EyrarhliOar sem nær frå Steiniojugili a6 innanverOu
og ut fyrir ytri mork byggOarinnar. NafniO dregur paO af miklum hjalla i efri hluta fjallsins,
sem nefnist Glei6arhjalli. Hjallinn er um 1,5 km å lengd og um 400-500 m breiour par sem
hann er breiOastur. Frambrun Gleiaarhjalla er i um 450-520 m hæO. MikiO magn af lausu
seti er ofan å hjallanum og er pykkt pess allt aO 20-30 m i frambrun hans, en gera må råa
fyrir pvi aO pykktin se mun meiri innar å hjallanum. petta set er samsett ur blondu af
st6rgr)'ti og ffnna seti. YfirborO hjallans er 6slett, alsett bogadregnum hryggjum og h6lum.
par eru bæoi svæOi pakin st6gr)'tisurO og svæOi sem eru aO mestu gr6in og slett.
Setbunkinn i frambrun hjallans liggur ofan å um 35-50 m hau klettabelti, sem er alsett
giljum og skorum, sem sum hver eru 100-150 m å breidd. Skilgreindir hafa veriO um 19
stærri farvegir i frambrun hjallans, par af 14 fyrir ofan byggOina. NeOan undir klettabeltinu er
skriauvængur sem nær niour i um 30-40 m hæO. Halli hans er um 30-40° ao meoaltali og er



pykkt skriOuefnisins allt aO 5 m. SkriOuvængurinn er alsettur skriOufarvegum sem na lang
leiOina niOur i byggO. Efstu ibuOargotur undir GleiOarhjalla, UrOarvegur og Hjallavegur, eru i
um 30 m hæO yfir sjå.

pekkt skriOusaga fra IsafjarOarsvæ6inu nær aftur til arsins 1934 (tafla 1), en af
ummerkjum aO dæma er greinilegt aO fjoldinn allur af aurskriOum hafa falliO an pess aO
hafa veriO skraOar.

Su hæUa sem skapast getur af skri6ufollum undir Glei6arhjalla er af prennum toga:
i fyrsta lagi er um aO ræOa aurskriOuhættu, en skriOur falla einkum [ leysingum eOa

pegar mikil urkoma fellur a stuttum tfma. SkriOurnar eiga oftast upptok sin i frambrun
setbunkans ofan a hjallanum og pær geta rutt meO ser efni sem Iiggur neOar i hliOinni.

I bOru lagi er um aO ræOa grjåthrunshættu. Annars vegar grjåt sem veOrast ur
frambrun setlaganna og hins vegar grjåt sem klofnar ur klettabeltinu.

i pri6ja lagi er um aO ræOa stærri hrun ur frambrun hjallans. i peim tilfellum er um
mjog mikiO efnismagn aO ræ6a og eru skyrustu dæmin um paO Stakkaneshryggur og
St6rur6. Aldur pessara tveggja atburOa er ekki pekktur, en Ijåst er aO peir eru fatfOir.

Farvegirnir i frambrun GleiOarhjalia eru misjafnir aO stærO og er virkni i peim einnig
mismunandi. Aurskri6ur virOast på geta falliO nanast hvar sem er ur bruninni. ViO skri6ufOil
tæmast farvegir og paO getur tekiO nokkur ar eOa aratugi aO fylla aftur [ pa. Greinileg
ummerki sliks er aO finna i farveginum sem fell ur nuna i juni. Rekja ma allt aO 5 m djupa
og 4-6 m breiOa ras niOur hliOina. Ef pessi ras er borin saman viO Stakkaneshrygginn, sem
fell ur 1965, pa sest greinilega a6 miki6 efni hefur safnast i hann. Til dæmis hrundi står fylla
niOur i hann i september 1996 og hefur sigi6 tCiluvert siOan pa. MikiO efni er i pessum
farvegi og hætta er a efnismiklum skriOufolium ur honum a komandi arum og aratugum.

Varnarkostir

Hægt er aO verjast aurskriOum og grjåthruni undir GleiOarhjallanum aO einhverju leyti en
aurskriOur sem falli6 hafa ur Glei6arhjalla eru misjafnar a6 stærO. Skri6an sem fell i
Kråkslæk i september 1996, var um 120-140 m3

, en su sem fell i farvegi 5 i juni 1999 var
milli 2000-3000 m3

. Skri6urnar sem fellu ni6ur Stakkaneshrygg i nåvember 1965 eru taldar
hafa veri6 mun efnismeiri en pær sem fellu i juni siOastliOnum.

Ein lei6 til a6 verja bygg6 fyrir aurskriOum er a6 veita peim fra byggOinni meO
leiOiskurOum eOa pvergor6um. pa6 er mikilvægt aO hanna skurOina meO paO i huga aO
vi6halda rennsli skriOunnar eins lengi og hægt er og forOast a6 lata hana hlaOast upp.
Gæta parf vel aO pvi aO slikir skurOir purta aO hafa gott frarennsli, pvi megin hluti
aurskriOna er vatn.

Eins og staOan er i dag er lega frarennslisskur6ar yfir ytri hluta bæjarins (Hjalla
vegur, HIiOavegur 1-7 og Ur6arvegur 2-10) i nokku6 gå6u lagi. AuOvelt er a6 veita vatni ur
skur6inum og ut fyrir ytri mork bæjarins, en på part a6 stækka hann toluvert og hækka
ne6ri barm hans. Einnig væri æskilegt auka halla hans ut hli6ina. Yfir mi6hluta
by.gg6arinnar (Ur6arvegur 16-34) er liM sem ekkert um skur6i. Hugsanlega væri hægt aO
tengja skur6 sem næOi fra skågræktinni, viO skur6inn yfir ytri hluta bygg6arinnar. Yfir innri
hluta bygg6arinnar er skurOur sem nær fra Ur6arvegi 60 til 78. Hann hefur ekkert frarennsli
og er par a6 auki allt of litill. Erfitt getur veriO aO leiOa vatn i gegnum byggOina apessum
staO vegna pess hversu pett hun er.

ErfiOara er aO verjast grjåthruni en aurskriOum, pv! fallbraut grjåtsins getur veriO
mjog mismunandi og ræ6ur logun grjåtsins pvi hvernig pa6 skoppar niOur hliOina. paO eru
margar sagnir um grjåthrun ur hlfOinni og eins og kom fram her a undan pa er uppruni pess



tvipættur, annars vegar ur setbunkanum og hins vegar ur klettabeltinu. Grj6t sem fellur ur
båoum pessum stooum å pa6 sameiginlegt a6 fallhra6i pess i byrjun er mikill sbkum mikils
halla [ klettabeltinu og frambrunar setbunkans, og geta pvi bå6ir upprunasta6ir orsakao
grj6thrun sem nær niour i bygg6. Ekki eru p6 til neimir sagnir um a6 grj6thrun hafi fallio å
ibuoarhus undir Glei6arhjallanum. Skrå6ar heimildir eru um ao 60 tonna steinn hafi falli6
utan via St6ruro og staonæmst rett ofan vi6 byggoina. Sagnir segja ao hann hafi veria um
120 tonn pegar hann lag6i af sta6 en klofna6 i miori h1i6. I juni 1999 fell um 20 tonna steinn
sem einnig sta6næmdist rett fyrir ofan bygg6ina og [ sbmu hrinu staonæmdist um 10 tonna
steinn i frårennslisskuroinum ne6an vi6 Kr6kslæk. pa6 vir6ist pvi vera tilviljun ein sem
ræour PV! a6 ekki haf! fal1i6 grj6t å hus ne6an vi6 Glei6arhjalla.

Hægt er ao draga st6rlega ur grj6thrunshættu ne6an vi6 Gleioarhjallann meo
skuroum og gbroum. Vio hbnnun peirra ef gott ao taka flåa å på brun skurosins sem snyr
upp i hlioina til ao auka virkni og hæo neori brunarinnar. Onnur mjbg åhrifarik aofero til ao
draga ur grj6thruni sem å uppruna sinn ur setbunkanum er ao sprengja og losa ni6ur grj6t
sem hefur ve6rast ur setbruninni å undanfbrnum årum og åratugum. Athugun å slikri
hreinsun var gero milli 1960 og 1970 (Haukur T6masson 1968) og var loki6 vi6 sprengingar
1983 (Oddur Petursson 1983). Ve6urstofan mælir meo pvi a6 frambrun hjallans ver6i
kortlbgo reglulega, å 2-3 åra fresti og grj6t sprengt niour. Erfi6ara er a6 eiga via grj6thrun
sem å upptok sin i klettabeltinu.

Ekki er hægt a6 verjast å viounandi hått svipu6um atbur6um og åttu ser stao pegar
Stakkaneshryggur og St6ruro myndu6ust. Nånast 6mbgulegt er ao segja til um hvenær
slikir atburoir geta ått ser sta6 aftur.

Listi yfir greinarger6ir og annur gagn sem
varoa ofanflooahættu undir GleiOarhjalla:

Halld6r G. Petursson & porsteinn Sæmundsson i vinnslu: Skrioufbll å Isafiroi og i
Hnifsdal frå 1934 til 1999. Natturufræ6istofnun Islands.

Haukur T6masson 1968: Steinhrun og skri6uhætta vi6 Isafjar6arkaupstao.
isafjaroarkaupstao [Skyrsla samin fyrir Isafjar6arkaupsta6].Orkusfofnun, Reykjavik 8 bis.
Oddur Petursson 1983: Vinna vi6 sprengingar å grj6ti og hreinsun å Glei6arhjalla,

haustio 1983. Bret til Almannavarnarnefndar isafjar6ar.
Rymingarsvæ6avinnuh6pur Ve6urstofu islands og Håsk61a Islands, Eyj61fur Bjarna:-

son, Oddur Petursson, 61afur Helgi Kjartansson og porbjbrn Sveinsson. 1996/1997.
Greinargero um snj6fl66aa6stæ6ur fyrir Isafjbr6, Hnifsdal og Su6ureyri. VI-G96006
UR06, Ve6urstofa islands, Reykjavik.

T6mas J6hannesson, Karstein Lied, Stefan Margreth og Frode Sandersen. 1996: pbrf
fyrir snj6fl66avarnarvirki å Islandi. Yfirlit og mat å kostnaoi. VI-R96003-UR02,
Ve6urstofa Islands, Reykjavik.

porsteinn Arnalds o.fl. i vinnslu: Ni6ursto6ur tilraunahættumats fyrir Isafjbr6 [skyrsla
sem kemur ut hausti6 1999]. Ve6urstofa Islands.
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Tafla 1. Saga skri6ufalla å Isafir6i frå 1934 til 1999 (Halldår G. Petursson &
porsteinn Sæmundsson 1999).

Dagsetnin!=l Stac5setning Tj6n
3.-5. juni 1934 EyrarhM, Glei~arhjalli Vegurinn til Hnifsdals tepptist. Skriaur ollu tbluveråu

(Kr6kslækur) tj6ni a tunum og g6rOum.
13. agust 1936 EyrarhliO Vegurinn til Hnifsdals lokaaist.
1940-45 Kubbi, norOanverOur AurskriOa rett innan via Hafrafell.
21.-22. sept. Eyrarhlia Skriaa fell a veg inn til Hnifsdals.
1942
Uklega vor Gleiaarhjalli Aurskriaur fellu ur tveimur farvegum (5 og 6).
1943
Haust 1951 Gleiaarhjalli Grj6thrun vara i Gleioarhjalla, Iiklega farvegur 8, fyrir

ofan spennistbO Orkubus Vestfjaroa.
18. okt. 1953 EyrarhliO prjar skri6ur fellu a veginn til Hnifsdals og 10kuOu

veginum.
13. april 1955 EyrarhliO T61t aurskriaur fellu å veginn til Hnffsdals og lokuåu

veginum.
Um 1955-56 GleiOarhjalli Util aurskriaa fell niOur a Ur6argotu. Skriaan f6r yfir

ræktaO tun en olli ekki Mru ti6ni.
19.-20. n6v. EyrarhliO Sex st6rar skriaur auk margra minni fellu ur Eyrarhliå
1956
18.-19 n6v. Eyrarhlf6 Skriaur fellu a veginn til Hnifsdals og lokaai honum
1958
Sept. 1960 Dagver6ardalur, Skutulsfiroi Aurskriaa fell i vestanver6um dalnum. Olli tj6ni a

ferskvatnslogn sem pa var i smiOum.
18.-20. okt. Eyrarfjall, Glei~arhjalli Skriaur fellu viaa og grj6thrun vara ur GleiOarhjalla.
1965
3.-4. n6v. 1965 Eyrarhlia, GleiOarhjalli Skri6ur fellu via Stakkarneshrygg og i Eyrarhlia og

ollu miklu ti6ni.
28.-19. jan. Eyrarhli6 Skriaur fellu ur Eyrarhlioinni fyrir ofan veginn til
1972 Hnifsdals, ekki er getia um hvort pær f6ru yfir veginn.
4. ågust1976 Eyrarhlia Tvær skriaur fellu a veginn milli Isafjaraar og

Hnffsdals.
27.-28. ag. 1977 Isafj6rOur, EyrarhlfO, TaliO er aO um 38 skri6ur hafi fallia r kringum Isatjora

Hnifsdalur og r Hnlfsdal. Miki6 tj6n hlaust af pessum
skri6uf6l1um.

Um 1980-85 GleiOarhjalii St6rgr"Yti fell i sk6græktina Iiklega ur farvegi 7.
29. juni 1983 Glei6arhjalli, Kr6kslækur Aurskriaa fell ur Gleiaarhjalla og stMvaaist i skuroi

fvrir otan bygg6ina.
21.-23. mai EyrarhliO, GleiOarhjalii Milli atta og tru aurskriOur fellu ur Eyrarhlia og lokuau
1987 veginum til Hnffsdals a alla vega tveimur stMum.

AurskriOa fell ur GleiOarhjalla og sta6næmdist um
100 m ofan vi6 gamla dagheimilia vi6 Hjallaveg.

7. des. 1991 EyrarhliO AurskriOur fellu a veg inn milli Isafjaraar og Hnifsdals
og 10kuOu honum.

25.-28. sept. Gleiaarhjalli Sj6 aurskriOur fellu ur Glei6arhjalla. Aurskriaurnar
1996 staOnæmdust nær allar I mi6ri hli6 en ein peirra fell ur

Kr6kslæk og ofan rskura.
10.-13. juni Glei~arhjalli, Hnlfsdalur AurskriOur fellu a fj6rum stMum ur Glei6arhjalla og
1999 flæddu yfir l60ir viO Ur6arveg og hlutust nokkrar

skemmdir af pvl, einnig ur6u skemmdir å
holræsakerfi bæjarins. Miki6 grj6thrun atti ser einnig
staO vlOa l hliainni. Einnig fellu aurskriOur fyrir innan
bæinn Bakka i Hnffsdal.
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Kort 1. Jarðfræðikort, Kubbi. Skýringar: sjá hér að framan.
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Kort 2. Jarðfræðikort, Gleiðarhjalli. Skýringar: sjá hér að framan.
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Kort 3. Jarðfræðikort, Hnífsdalur.
Skýringar: sjá hér að framan.
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