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Mynd 1. Horft af varnargarði frá 1995 í norður. Áin er að byrja að brjóta sér leið að baki bakkavarnarinnar sem er í baksýn.

Bakkahlaup. Árið 1995 var fyrsti varnargarðurinn
byggður; er hann syðstur þeirra allra. Hann er að
hluta varnargarður og að hluta bakkavörn, alls 426
metrar. Árið 2000 var byggður varnargarður norður
af Siginu, rúmlega 250 metra langur.
Þriðji garðurinn, sem er 160 metra langur var
byggður austur af Skjálftavatni árið 2006. Sá fjórði
sem er 500 metra langur var byggður aðeins norðar
árið 2011. Árið 2012 var farið í frekari framkvæmdir
og einn varnargarður til viðbótar byggður um
vorið. Árið 2014 var svo byggð bakkavörn sunnan
varnargarðs frá árinu 2006 þar sem áin gerði sig
líklega til að brjóta sér þar leið inn í Skjálftavatnið.
Þessa garða má sjá á mynd nr. 2 og eru þeir merktir
byggingarárinu.
Sumarið 2014 mátti engu muna að áin bryti sér
leið inn í Skjálftavatnið og þurfti Landgræðsla
ríkisins að grípa til neyðarráðstafana til að hindra
það. Ef ætlunin er að tryggja, eftir því sem það
er hægt, að Bakkahlaup brjóti sér ekki leið inn í
Skjálftavatn, með ófyrirsjáanlegum afleiðingum,
verður að grípa til umfangsmikilla varnaraðgerða
umfram það, sem þegar hefur verið gert. Í þessari
kynningarskýrslu er gerð grein fyrir framkvæmdum
sem taldar eru brýnastar.

1. Yfirlit
1.1 Almennt
Jökulsá á Fjöllum, hér eftir nefnd Jökulsá, er
vatnsmesta straumvatn Norðurlands. Farvegur
þess er austan Ódáðahrauns og Mývatnsöræfa, um
Jökulsárgljúfur og skiptist síðan neðan þjóðvegar
nr. 85 í Kelduhverfi í Bakkahlaup er rennur um
Kelduhverfi til sjávar og í Sandá, sem rennur um
Öxarfjörð til sjávar.
Meginupptök Jökulsár eru í austanverðum
Dyngjujökli en við Herðubreið sameinast henni
árnar Kreppa og Kverká sem báðar eiga báðar
upptök í Brúarjökli. Vatnasvið Jökulsár er talið
um 7.400 km² og er hið stærsta á landinu. Um
1.700 km² vatnasviðsins er undir jökli. Jökulsá er
206 km löng og meðalársrennsli er 183 m³ um
Dettifoss. Sumarrennsli er hins vegar mun meira
og í venjulegum sumarflóðum getur rennslið farið
í 5-600 m3. Meirihluti rennslis Jökulsár fer nú í
Bakkahlaup og þar á sér stað verulegt landbrot.
Vestan Jökulsár er Skjálftavatn sem myndaðist í
jarðhræringum árið 1976. Það er talið um 9 km².
Undanfarin ár hefur Bakkahlaup brotið verulegt land
og til að verja Skjálftavatnið hefur Landgræðsla
ríkisins reist nokkur varnarmannvirki vestan við
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Mynd 2. Yfirlit yfir varnarmannvirki í Bakkahlaupi 1995-2014. Á myndinni má m.a. glögglega sjá hve áin hefur brotið mikið
land í vestur.

1.2
Markmið framkvæmda
Tilgangur fyrirhugaðra framkvæmda er að hindra
að Jökulsá nái að brjóta sér leið inn í Skjálftavatn.
Vel er hugsanlegt að áin geti brotið sér leið inn í
Skjálftavatn eftir fleiri leiðum en einni og á fleiri
stöðum en einum, þó nú sé líklegast að þetta gerist
þar sem Skjálftavatnið nær lengst í austur við
svokallaðar Teygjur. Jökulsá hefur einnig brotið
mikið land á Ássandi og gæti, ef ekkert er að gert,
bæði haldið áfram að brjóta þar land til vesturs og
í áttina að Skjálftavatni. Fullt eins líklegt er þó að
áin brjóti land í vestur og síðan í norður og myndi
farveg að baki þeirra varnarmannvirkja sem hafa
verið reist. Ef það gerðist ætti hún greiða leið inn í
Skjálftavatnið.
Ef Bakkahlaup nær að brjóta sér leið inn í
Skjálftavatn gæti það haft margvíslegar afleiðingar.
Hugsanlegt er að áin leitaði í eldri farvegi og flæddi
norður sandinn vestan Arnarness. Víðfemt gróið
land myndi þá spillast auk þess sem mannvirki í
Arnarnesi, Bakkabæjunum og e.t.v. víðar kynnu að
vera í hættu. Það ber þó að hafa í huga að gömlu
farvegirnir hafa smám saman fyllst af jarðefnum sem
hafa safnast saman í þeim. Farvegirnir hafa því gróið
upp og grynnst þannig að engan veginn er víst að

áin leiti eftir þeim.
Annar möguleiki er að áin leiti í átt að
hraunbrúninni sunnan vatnsins og í gamla og
nýja farvegi Litlár og Stórár. Þá gætu byggingar á
Keldunesbæjum, í svokölluðum Tungum sunnan
Litlár, í Nýjabæ og e.t.v. víðar verið í hættu. Þar
með myndu mikil gróðurlendi spillast og miklir
veiðihagsmunir í Skjálftavatni og Litlá vera í
uppnámi.
Markmiðið með þeim framkvæmdum sem
hér um ræðir er tvenns konar. Annars vegar að
tryggja hagsmuni landeigenda við Skjálftavatn og
á Vestursandi og hins vegar að tryggja notagildi
varnarmannvirkja sem hafa verið gerð við
Bakkahlaup.
1.3. Afmörkun og áhrifasvæði framkvæmda
Áhrifasvæði framkvæmdanna er í Kelduhverfi, fyrst
og fremst vestan Bakkahlaups, þ.e. Skjálftavatn
og vesturbakkar árinnar frá Teygjum í norðri og að
Sigi í suðri. Framkvæmdasvæðið sjálft er fjarri allri
almennri umferð. Hér er átt við það svæði sem fer
beint undir varnargarða og efnistöku, efnisnáma
við bæinn Eyvindarstaði og varnargarðar í og við
Bakkahlaup austur af Skjálftavatni.
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Mynd 3. Bakkavörn gerð árið 2014 þegar áin var að brjóta sér leið inn í Skjálftavatn.

Mynd 4. Horft í austur frá Skjálftavatni við s.k. Teygjur. Þessi litla tjörn og örmjó eyði beggja vegna hennar er það eina sem
aðskilur Skjálftavatnið og Bakkahlaupið. Sumarið 2014 reyndist nauðsynlegt að styrkja eiðið ármegin þegar áin var við það
að brjóta sér leið inn í tjörnina og þar með vatnið (sjá mynd 5).
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Mynd 5. Eiðið milli Bakkahlaups og Skjálftavatns. Sumarið 2014 þurfti að breikka eiðið og grjótverja til að koma í veg fyrir
að Bakkahlaupið brytist inn í Skjálftavatnið. Áin hafði þá nærri brotið eiðið niður.

væru nægjanlega háir til að takast á við flóð með 100
ára endurkomutíma í Jökulsá, en ekki er gert ráð
fyrir að þessi mannvirki standist hamfaraflóð sem t.d.
gætu orðið við gos í Vatnajökli.
Flóð með 100 ára endurkomutíma sem
Veðurstofan miðar við eru flóð þar sem rennslið
er áætlað 2.325 m³/sek, mælt við Grímsstaði.
Veðurstofan telur að einungis hluti slíkra hlaupa fari
í Bakkahlaup, eða um 30-40%. Nokkur hluti þess
rennslis fer svo um svo kallaðan vestari farveg. Í
Sandá, til austurs, fara hins vegar 60-70% rennslisins
(sjá mynd nr. 3). Niðurstaða Veðurstofunnar er
því að reikna megi með flóðum af stærðinni 600800 m3/sek í Bakkahlaupi og að þá sé vatnshæð
flóðs lægri en yfirborð bakka að vestanverðu
þar sem varnargarðarnir eru. Veðurstofan setti
fyrirvara um nákvæmni reikninganna vegna þess að
landhæðargögnin voru ekki af nægjanlegum gæðum.
Reiknuð vatnshæð fyrir 600 og 800 m3/sek gildir
hins vegar í raun fyrir aðeins meira rennsli þar sem
um 350 m3/sek rennsli var til staðar í farvegi Jökulsár
þegar loftmyndir voru teknar fyrir landlíkanið, en
ekki er nákvæmlega ljóst hver var skipting þess
rennslis milli farvega, þ.e. Bakkahlaups og Sandár.

1.4. Landeigendur og aðrir samráðsaðilar
Við undirbúning verkefnisins hefur verið haft samráð
við hlutaðeigandi landeigendur og Sveitarfélagið
Norðurþing og mun svo verða áfram þegar til
framkvæmda kemur. Framkvæmdasvæðið er á landi í
eigu ríkisins en á forræði Landgræðslu ríkisins.
Landgræðsla ríkisins hefur ennfremur leitað til
Vegagerðarinnar um hönnun þeirra varnarmannvirkja
sem fyrirhugað er að reisa á svæðinu (fylgiskjal
nr. 2), sbr. 7. gr. laga nr. 91/ 2002 um varnir gegn
landbroti og Veðurstofu Íslands, um stærð og tíðni
flóða í Jökulsá á Fjöllum (fylgiskjal nr. 2).
Þá hefur samráð verið haft við Orkustofnun vegna
leyfismála til byggingar varnargarða sem breyta
rennslisstefnu fallvatna.
1.5. Rannsóknir
Landgræðsla ríkisins leitaði til sérfræðinga í
hættumati og áhættustjórnun við flóðavá hjá
Veðurstofu Íslands til að meta líklega vatnshæð og
stærð flóða í Bakkahlaupi við varnarmannvirkin.
Þessi vinna var unnin í þeim tilgangi að fá úr því
skorið hvort núverandi og fyrirhugaðir varnargarðar
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Mynd 6. Hlutfallsleg skipting vatnsmagns í flóði með 100 ára endurkomutíma. 60-70% vatnsins fara austur í Sandá, en 3040% í Bakkahlaup. Hluti þess vatns sem fer í Bakkahlaup rennur um s.k. vestari farveg.

1.7. Leyfisveitendur
Orkustofnun fer með leyfisveitingar í samræmi
við vatnalög nr. 15/1923. Landgræðslan mun
hafa samráð við Orkustofnun um fyrirhugaðar
framkvæmdir og afla tilskilinna leyfa eftir
því sem þess verður þörf. Þá verður sótt um
framkvæmdaleyfi frá sveitarfélaginu á grundvelli
skipulags- og byggingarlaga.

Umræddir varnargarðar eru í sömu hæð og bakkar
árinnar að vestanverðu og ættu að vera nægilega
öflugir til að standast flóð af þessari stærðargráðu
(sjá fylgiskjal nr. 2).
1.6. Náttúruminjaskrá og verndarsvæði
Framkvæmdasvæðið, þ.e.a.s. landsvæðið þar sem
fyrirhugað er að reisa varnargarða, er ekki innan
friðlýstra svæða eða svæða á náttúruminjaskrá.
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Mynd 7. Horft í suðaustur af varnargarði frá 2012. Áin er að brjóta land og hætta er á að hún fari aftan við varnargarðinn og
eyðileggi hann.

2 Staðhættir á
framkvæmdasvæði

3 Framkvæmdalýsing

2.1. Staðhættir
Jökulsá flytur gríðarlega mikið af efni til sjávar.
Þar sem svo háttar til að ár koma úr þrengslum,
t.d. gljúfrum, út á breiðari og flatari landsvæði
eins og sér stað í Jökulsá, neðan brúar í Öxarfirði,
hægist á straumhraða og framburðurinn myndar
einskonar keilu í miðju farvegarins. Áin rennur svo
beggja vegna keilunnar og getur vatnsmagninu
verið mjög misskipt. Neðan þjóðvegar í Öxarfirði
greinist Jökulsá í tvær megin kvíslar, Sandá að
austan og Bakkahlaup að vestan, en hin síðartalda
er nú aðalfarvegur árinnar og þar á sér stað verulegt
landbrot. Vestan Jökulsár er Skjálftavatn sem
myndaðist í jarðhræringum árið 1976.

3.1. Bygging varnargarða
Eins og áður er greint frá er þegar búið að byggja sjö
varnarmannvirki við Bakkahlaupið. Vegna landbrots
við vesturbakkann er óhjákvæmilegt að fara í frekari
framkvæmdir og byggja tvo nýja varnargarða og eina
bakkavörn ef takast á að verja lönd og mannvirki í
Kelduhverfi (sjá mynd nr. 4)
Nýjum varnargörðum (85-700 og 85-801) er
einkum ætlað að beina rennsli árinnar lengra í
norður og draga úr álagi á vesturbakkann en það
mun létta mjög álaginu á nyrstu varnargarðana sem
voru byggðir 2006 og 2011. Garður 85-801 verður
byggður á grunni bakkavarnar sem byggð var 2014.
Um leið fæst aukin trygging fyrir því að þeir endist
og nýtist. Fyrirhuguð bakkavörn (mynd nr. 8, sjá
einnig fylgiskjal nr. 3) sunnar á sandinum mun
hindra ána í að brjóta sér leið inn fyrir núverandi
varnarmannvirki og jafnvel alla leið vestur í
Skjálftavatn. Á mynd nr. 4 má glögglega sjá hvernig
bakki árinnar hefur færst um tugi metra í vestur milli
Sigsins og Skjálftavatns á aðeins sjö árum (gul lína).

2.2. Núverandi varnargarðar
Fram til þess hafa verið byggðir fimm varnargarðar,
alls um 1.680 metrar að lengd og tvær bakkavarnir,
alls um 635 metrar að lengd. Heildarlengd
varnarmannvirkja er um 2.230 metrar (sjá
mynd nr. 1)
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Mynd 8. Fyrirhuguð varnarmannvirki í Bakkahlaupi. Bakkavörn nr. 8 (1.092 m) er m.a. ætlað að verja varnargarð
frá 2012 og hindra að áin haldi áfram að brjóta land í vestur og gæti þar með runnið að baki varnarmannvirkjum og í
Skjálftavatn. Varnargörðum 85-700 (500 m) og 85-801 (440 m) er ætlað að stöðva landbrot í átt að Skjálftavatni og létta álagi
á varnargarða frá 2006 og 2011.

Staðsetning nýrra varnargarða er á milli áður
byggðra varnarmannvirkja og þeir verða byggðir
eins og hefðbundnir garðar þ.e.a.s. með útgreftri fyrir
fláafót, kjarna og rofvörn úr sprengdu grjóti. Nýir
garðar verða með sama sniði og þeir sem fyrir eru.
Landgræðsla ríkisins óskaði eftir því að
Vegagerðin tæki að sér verkfræðilega hönnun
verksins samkvæmt 7. gr. laga nr. 91/2002 um
varnir gegn landbroti. Tillögur Vegagerðarinnar eru
í fylgiskjali 1, en þar er gert ráð fyrir varnargörðum,
alls um 940 metrum að lengd.
Þá hefur Landgræðsla ríkisins hannað bakkavörn

sem er alls 1.092 metrar og er henni ætlað að tryggja
að fljótið brjóti sér ekki leið inn fyrir þá varnargarða
sem fyrirhugað er að byggja og þá sem þegar hafa
verði byggðir (fylgiskjal nr. 3).
3.2. Efnisþörf
Áætluð efnisþörf við verkið er 63.474 m³. Frekari
sundurliðun um efnisþörf má sjá í töflu nr. 1 hér að
neðan.
Grjótnám fer fram í námum í landi
Eyvindarstaðaholts. Efni í kjarna varnargarða verður
tekið úr farvegi Bakkahlaups.

Tafla nr. 1. Efnisþörf við gerð varnarmannvirkja í Jökulsá.
			

Lengd
Fyllingar
Rofvörn
Útgröftur fyrir rofvörn

Varnargarður
85-700
500 m
10135 m³
3469 m³
5251 m³

Varnargarður
85-801
440 m
3792 m³
2590 m³
4426 m³
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Bakkavörn
1.092 m
0 m³
24000 m³
9810 m³

f

Varnargarður 2012

Mynd 9. Horft í suðaustur að varnargarði frá 2012. Áin hefur sett af sér efni og byggt upp land í skjóli varnargarðsins sem
sést í baksýn.

3.3. Frágangur
Í útboði verður skýrt frá hvernig ganga skuli frá námum
og vinnusvæði tengdu framkvæmd.
Reynt verður að haga framkvæmdum þannig að
sem minnst rask verði á jarðvegi og gróðri. Allur
jarðvegur sem til fellur við námuvinnslu verður nýttur
til uppgræðslu námustæðis þegar efnistöku lýkur.

getur heldur ekki farið fram nema þegar vetrarrennsli er
í ánni.
3.6. Kostnaður
Þær framkvæmdir sem hér um ræðir eru tveir
varnargarðar, 440 og 500 metrar að lengd og
bakkavörn, 1.092 metrar að lengd. Heildarkostnaður
við þessi mannvirki er áætlaður 114,7 m.kr. Hugsanlegt
er að áfangaskipta þessum framkvæmdum þannig að
þær skiptust á tvö ár. Varnargarðar yrðu þá byggðir
annað árið en bakkavörn hitt árið, en kostnaðardreifing
yrði sem næst jöfn milli framkvæmdaára. Slík skipting
framkvæmda er þó alls ekki áhættulaus þar sem
bakkavörn er gerð til að tryggja að áin brjóti sér ekki
leið að baki varnargarðanna.

3.4. Vinnubúðir
Uppsetning vinnubúða verður í samræmi við gildandi
lög og reglur sem um vinnubúðir gilda og í samráði við
heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, landeigendur og
eftirlitsmann Vegagerðarinnar.
3.5. Framkvæmdatími
Vegna aðstæðna þurfa flutningar á sprengdu grjóti úr
námu, að fara fram að vetri til þar sem ekki er fært
um sandana nema þegar yfirborð er frosið og þolir
þungaflutninga. Vinna við varnargarða og bakkavarnir

3.7. Rekstur
Eftir að framkvæmdum lýkur felst rekstur mannvirkja
einvörðungu í viðhaldi þeirra.

Mynd 10. Eiðið milli Bakkahlaups og Skjálftavatns var breikkað sumarið 2014 og grjótvarið, en þá var aðeins klukkutíma
spurning hvenær áin færi í gegn. Ef það hefði gerst hefði áin runnið inn í tjörnina innan við eiðið. Örmjótt sandrif varnaði
því að áin færi alla leið inn í Skjálftavatn.

10

11

Mynd 11. Yfirlitsmynd af Skjálftavatni, Bakkahlaupi og nágrenni. Lengst til hægri er Sandá, en Bakkahlaup á miðri mynd og Skjálftavatnið vestan þess. Á myndinni
má m.a. sjá gamlar meluppgræðslur og glöggt má einnig sjá gamla farvegi Bakkahlaups vestan núverandi farvegs.
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Fylgiskjal nr. 2
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Fylgiskjal nr. 3

24

