12 Náttúruvá og heilbrigðismál

Samantekt
1. Fjöldi hvassviðra er mjög breytilegur og sýnir
verulegar sveiflur milli áratuga. Óljóst er hvort
markverðar breytingar verði á tíðni þeirra á öldinni.
2. Úrkomuákefð er mjög breytileg milli ára og aukning
síðustu áratuga er vart marktæk. Líklegt er þó að
úrkomuákefð aukist á öldinni. Athuga þarf hvort
ástæða sé til að uppfæra hönnunarstaðla fyrir
fráveitumannvirki til að mæta aukinni ákefð
úrkomu í framtíðinni.
3. Brýn þörf er á frekari rannsóknum á áhrifum
loftslagsbreytinga á rigningaflóð í þéttbýli, efla þarf
athugananet og bæta gögn um landupplýsingar.
4. Líklegt er að rigninga- og leysingaflóð muni taka
breytingum við hlýnandi veðurfar.
5. Breytingar á jöklum þýða að tíðni og umfang
jökulhlaupa breytist.
6. Skoða þarf betur flóðahættu tengda litlum uppi
stöðulónum, sérstaklega með tilliti til aukningar á
úrkomuákefð.
7. Skipuleg áhættustýring, með formlegu áhættumati,
viðbragðsáætlunum og aðgerðum til þess að draga
úr tjóni, er vænlegasta leiðin til þess að mæta breyt
ingum áhættu vegna flóða.
8. Með hækkandi sjávarstöðu verða sjávarflóð
algengari
9. Rannsóknir hafa varpað nýju ljósi á Básendaflóðið,
versta skráða flóð Íslandssögunnar. Nú er talið að í
Kvosinni í Reykjavík hafi flóðið verið um 5.2 m en
það er sambærilegt við nýlegt mat á 100 ára flóði í
Reykjavík1. Flóðið var mun hærra annars staðar á
Faxaflóasvæðinu þar sem gætti ölduáhlaðanda.

10. Mikilvægt er að beitt sé skipulegri áhættustýringu
vegna sjávarflóða og að tekið sé tillit til aukinnar
flóðahættu við skipulag á lágsvæðum.
11. Ekki er til samræmdur gagnagrunnur um sjávarflóð.
12. Mikilvægt er að í lögum verði komið í veg fyrir að
mistök á lægra stjórnsýslustigi skapi skaðabót
ábyrgð á hærra stjórnsýslustigi.
13. Ekki er líklegt að hlýnandi veðurfar hafi úrslitaáhrif
á snjóflóðahættu hér á landi á næstu áratugum.
14. Sífreri í háfjöllum hefur verið á undanhaldi við
loftslag síðustu ára og gætu efstu hlíðar tímabundið
orðið óstöðugar. Þörf er á átaki í að kortleggja
sífrerasvæði í fjallendi til þess að hægt sé að kanna
hvort skriðuhætta í byggð aukist með hlýnandi
veðurfari.
15. Líkur á því að gróðureldar valdi verulegu tjóni
munu aukast á öldinni.
16. Sérstaklega þarf að huga að áhættu í sumarbústaða
byggðum.
17. Þynning jökla mun leiða til meiri kvikuframleiðslu
undir Íslandi. Eðlilegt er að sú umframáhætta sem
af þessu kann að stafa sé meðhöndluð sem hluti af
heildaráhættumati vegna eldgosa á Íslandi.
18. Eðlilegast er að viðbrögð við aukinni áhættu vegna
náttúruhamfara verði skipulögð í tengslum við
áhættustýringu á núverandi vá og aðgerðir til að
mæta henni efldar.
19. Líklegt er að aukið magn frjókorna og myglugróa
geti haft neikvæð áhrif á heilsufar. Einnig má búast
við að smitleiðir breytist, m.a. vegna breytinga á
tegundasamsetningu skordýra.
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Mynd 12.1 Fjöldi látinna í sjóslysum
og í ám og vötnum á landi á hverju
ári 1901–2016.
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20. Miðað við núverandi styrk heilbrigðiskerfisins
bendir ekkert til annars en að það myndi ráða við
álag tengt loftslagsbreytingum, en viðbrögð við
heilsufarsáhrifum loftslagsbreytinga kunna að fela í
sér tækifæri í bættri lýðheilsu í framtíðinni.

12.1 Náttúruvá
Fjallað var um náttúruvá í kafla 4.6 í síðustu skýrslu
vísindanefndar (V2008) en einnig um sjávarflóð í kafla
4.5 og áhættustýringu vegna náttúruvár í hliðargrein
4A. Sérstaklega voru rædd snjóflóð, rigninga- og
leysingaflóð, jökulhlaup, sjávarflóð, skógareldar og
eldgos.
Bent var á að ekki eru forsendur til þess að ætla að
hlýnandi veðurfar hafi úrslitaáhrif á snjóflóðahættu hér
á landi á næstu áratugum. Rigninga- og leysingaflóð
munu líklega taka breytingum, vorflóð koma fyrr og
gætu orðið sneggri. Samfara rýrnun jökla má einnig
gera ráð fyrir breytingum á jökulhlaupum og hlaup úr
ýmsum jaðarlónum geta breyst í náinni framtíð, rétt
eins og þau hafa gert á undanförnum áratugum.
Þegar hugsanleg framtíðarþróun áhættu sem tengd
er náttúrufari er metin er mikilvægt að hafa í huga að
breytingar á slíkri áhættu eru ætíð tvíþættar. Annar
þátturinn er hin náttúrufarslega hætta, hún getur vaxið,

minnkað eða staðið í stað, en hinn felst í breytingum á
tjónnæmi þess sem hættan beinist að (sjá skilgreiningar
í kafla 4A í V2008). Tjónnæmi getur breyst óháð vánni
og þó að breytingar á vá séu oft ill- eða óviðráðanlegar
og ófyrirséðar má með skipulegum vinnubrögðum
draga úr tjónnæmi, sé váin og umfangsróf hennar í tíma
og rúmi þekkt.
Í þessari grein verður fjallað nánar um nokkra
fyrrgreindra áhættuþátta. Fyrst verður rætt um þætti
sem eru beintengdir veðurálagi, s.s. hvassviðri og
rigningaflóð, þá verður fjallað um flóð í ám, sjávarflóð,
ofanflóð, skógarelda og loks eldgos.
Mikilvægt er að hafa í huga að áhætta vegna þessara
þátta er nú þegar umtalsverð og er eðlilegt að viðbrögð
við aukinni áhættu vegna loftslagsbreytinga verði
skipulögð í tengslum við áhættustýringu á núverandi
vá. Áhættustýring miðar að því að lágmarka tjón af
völdum náttúruhamfara, bæði við núverandi aðstæður
og einnig ef áhættan breytist með breytingum á
veðurfari.

12.1.1 Náttúruvá tengd aftakaveðri
Þanþol íslensks þjóðfélags gagnvart aftakaveðri er mun
meira nú en fyrrum. Á tímum landbúnaðarþjóðfélags
og útróðrarhátta voru það einkum illviðri - á landi og á
sjó, frosthörkur (sérstaklega á auða jörð), fannkomur,
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hafískomur, vorharðindi, vor- og sumarþurrkar, auk
þrálátra rigninga að sumri og hausti, sem líkleg voru til
þess að valda efnahagsþrengingum hér á landi.
Þó að sum þessara atriða geti enn verið truflandi
þættir í íslensku umhverfi valda þeir ekki sama tjóni og
áður var. Atvinnuhættir hafa stórlega breyst og nýjar
atvinnugreinar og viðfangsefni hafa komið til sögunnar.
Meira öryggis er gætt í atvinnugreinum þar sem slys
voru áður algeng og skipulegar aðgerðir til að draga úr
hættu og skaða hafa skilað miklum árangri. Dæmi um
þetta má sjá á mynd 12.1 sem sýnir árlegt manntjón á
íslenskum skipum, auk fjölda látinna í ám og vötnum á
landi frá upphafi síðustu aldar2. Á fyrri hluta aldarinnar
fórust um 60 manns að meðaltali árlega á sjó og sum
árin töpuðust meira en 100 mannslíf. Upp úr miðbiki
aldarinnar fækkaði dauðsföllum á sjó verulega og í lok
aldarinnar voru þau fágæt. Mikilvægt er að hafa í huga
að hin náttúrufarslega hætta breyttist ekki mikið á
öldinni heldur sýnir myndin hversu miklum árangri er
hægt að ná með því að draga úr áhættu. Í þessu tilviki
skiptu miklu öflugri floti, betri veðurspá og ýmsar
aðgerðir til að bæta öryggi sjómanna.
Þegar hugað er að þanþoli íslensks þjóðfélags
gagnvart aftakaveðri skiptir einnig máli að atvinnuhættir
hafa stórlega breyst og nýjar atvinnugreinar og við
fangsefni hafa komið til sögunnar. Almennt efnahagslegt

þol hefur stóraukist en samt er tjónnæmi enn umtalsvert,
sérstaklega ef litið er á afkomu einstakra atvinnugreina,
fyrirtækja og einstaklinga.
Í áhættuskoðun Almannavarnadeildar Ríkislögreglu
stjóra3 kom fram að í öllum lögregluumdæmum hefur
reglulega þurft að takast á við aftakaveður, ófærð,
illviðri og hret og í tveimur af hverjum þremur
umdæmum var talin þörf á frekari úrlausnum og
aðgerðum vegna ofsaveðurs.
Foktjón er tiltölulega algengt á Íslandi en hér er
hvassviðrasamara en í nágrannalöndum. Fjöldi
óveðursdaga á Íslandi sveiflast verulega milli ára og
áratuga. Mynd 12.2 sýnir talningu á stormdögum (þ.e.
dögum þar sem vindhraði fer yfir 20 m/s á a.m.k. 25%
veðurstöðva) og dögum með aftakaveðri (þar sem
hlutfall stöðva er a.m.k. 45%). Myndin sýnir að það eru
áratugalangar sveiflur á fjölda illviðradaga en ekki er
nein augljós langtímahneigð í röðinni.
Hvassviðri á Íslandi eru yfirleitt samfara lægðum sem
ganga framhjá landinu eða yfir það. Ekki er ljóst hvernig
gangur lægða mun breytast með hlýnandi veðurfari. Í
heildina er líklegt að brautir lægða færist nær pólsvæðum
en á þessu eru þó svæðisbundin frávik. Á NorðurAtlantshafi er þannig ekki ljóst að breytingar á
lægðagangi verði marktækar við Ísland á komandi öld4.
Eins og fram kemur í kafla 4.5.1 sýna niðurkvarðanir
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Mynd 12.3 Mesta sólarhrings
úrkoma hvers árs á fimm
veðurstöðvum frá 1949 til 2016.
Punktarnir sýna niðurstöður frá
mismunandi veðurstöðvum,
línurnar eru útjafnaður ferill fyrir
hverja stöð.
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svæðisbundinna loftslagslíkana ekki miklar breytingar á
vindhraðadreifingu, lítillega dregur úr tíðni þess að
vindhraði í Reykjavík verði fjögur vindstig eða meira.
Áreiðanleiki reikninga á breytingum í óveðratíðni er
hins vegar ekki mikill og því er ekki að svo stöddu hægt
að gera ráð fyrir að tíðni óveðra minnki.
Breytingar í úrkomu eru ræddar í kafla 4 og lang
tímasveiflur úrkomu á síðustu 100 árum raktar. Einnig
er fjallað um líklega aukningu úrkomu á öldinni. Fyrir
rigningaflóð skiptir einnig máli hvort úrkomuákefð
aukist. Mynd 12.3 sýnir hámarksúrkomu hvers árs á
fimm veðurstöðvum fyrir árabilið 1949 til 2016. Þótt
hámarksúrkoman aukist á öllum stöðvum um 10–30%
á tímabilinu er leitnin ekki tölfræðilega marktæk, enda
verulegar sveiflur í mæliröðunum.
Athugun á mögulegri aukningu á 10 mínútna
úrkomuákefð í Reykjavík frá 1950 til 2010 leiddi ekki
í ljós miklar breytingar, þó að marktækrar aukningar í
ákefð yrði vart í ágúst en marktækrar minnkunar í
nóvember. Ný greining á úrkomumælingum bendir þó
til þess að hönnunarforsendur um 10 mínútna
úrkomuákefð þyrfti að hækka um 16%5.
Eins og fjallað er um í kafla 4 gefa niðurstöður lofts

lagslíkana vísbendingar um aukningu í úrkomuákefð
hér á landi til loka aldarinnar. Álíka þróun mun líklega
verða í nágrannalöndum, en niðurstöður líkanreikninga
benda til þess að úrkomuákefð aukist þar og gæti
sólarhringsúrkoma með 20 ára endurkomutíma aukist
um 2.5–5% fyrir hverja gráðu sem hlýnar. Þeirrar
aukningar kynni einnig að gæta hér á landi6.
Í nágrannalöndum verður vart við aukna úrkomu
ákefð og farið er að gera ráð fyrir ákafari regnskúrum
við hönnun fráveitumannvirkja. Hér á landi hafa
hönnunarstaðlar ekki verið uppfærðir til að mæta
mögulegri aukningu úrkomuákefðar. Greining á
fráveitukerfi í miðbæ Reykjavíkur leiddi í ljós að 5 ára
flóð veldur þegar verulegu álagi á kerfið og ekki þyrfti
mikla aukningu til þess að auka flóðahættu verulega5.
Þó að vísbendingar um aukningu á úrkomuákefð geti
ekki talist eindregnar benda rannsóknir þó frekar til
aukningar. Í ljósi reynslu nágrannalandanna og niður
staðna reiknilíkana er mikilvægt að skoða hvort þörf sé
á að breyta hönnunarstöðlum fráveitumannvirkja vegna
meiri úrkomuákefðar.
Eins og rætt er í grein 11.1 um veitumál eru ýmsar
leiðir til þess að bregðast við flóðahættu. Auk hönnunar

– 224 –

stuðla vegna úrkomuákefðar þarf einnig að huga að
afrennsli, en fráveitukerfi eru m.a. háð því hversu mikið
af yfirborði er fast (sjá t.d. umfjöllun um blágrænar
lausnir). Einnig er vert að ítreka að upplýsingum um
úrkomuákefð á þéttbýlisstöðum er ábótavant,
hæðarlíkön landupplýsingakerfa eru ófullnægjandi og
almennt er lítið um rannsóknir á áhrifum
loftslagsbreytinga á flóðahættu í þéttbýli.

Í V2008 er í köflum 4.2 og 4.6 fjallað um breytingar á
rigninga- og leysingaflóðum sem og jökulhlaupum. Að
vetri til er leysing algengari á hálendi í um 400 m hæð
vestanlands og vetrarflóð því algengari þar en annars
staðar á hálendinu. Á hálendari svæðum eru vorflóð
algengari. Á þessu kann að verða breyting með hlýnandi
veðurfari, þannig að á svæðum þar sem áður gætti helst

sérstaklega af flóði á Tungnár- og Þjórsársvæðinu.
Nánar er fjallað um flóð vegna eldgosa í grein 12.1.6.
Áköf flóð hafa einnig orðið hér á landi úr uppistöðu
lónum smávirkjana. Sem dæmi má nefna flóð í
Gerðubergslæk í Eyjahreppi í janúar árið 1992, í
Elliðaám í desember 1998, í Burstabrekkuá í Ólafsfirði
í september árið 2004, í Sandá í Laugardal í júní árið
2005, í Djúpadalsvirkjun í Eyjafirði í desember 2006 og
Gönguskarðsárvirkjun í Skagafirði í apríl árið 20078. Í
sumum þessara flóða varð verulegt tjón og mátti litlu
muna að manntjón yrði. Ekki voru orsakir í öllum
tilvikum veðurtengdar, en sum flóðin þó tengd
aftakaúrkomu. Almennt eru upplýsingar um hönnun
lítilla uppistöðulóna af skornum skammti en ljóst er að
aukist úrkomuákefð eykst einnig álag á stíflu- og
veitumannvirki. Ástæða er til að skoða nánar áhættu
sem þessu tengist.

vorflóða verði vetrarflóð algengari. Tíðni jökulhlaupa
breytist líklega samfara því sem jöklar þynnast og hopa.
Jökulhlaup verða af völdum eldgosa undir jöklum, úr
jökulstífluðum lónum við jökuljaðra og undir jöklum.
Mörg dæmi eru um breytingar á flóðum úr jaðarlónum
í kjölfar jöklabreytinga og því líklegt að slík hlaup
breytist í framtíðinni. Sem dæmi um nýja áhættu af
þessu tagi má benda á að berghrun í jaðarlón gæti
valdið flóðum, sjá nánar grein 12.1.4.
Í áhættuskoðun Almannavarna er fjallað um áhættu
vegna jökulhlaupa. Þar kemur fram að áhættan liggi
víða og kanna þurfi mörg svæði betur. Á Vesturlandi er
möguleg hætta talin á jökulhlaupum frá Langjökli og
Snæfellsjökli en slíkt hefur þó lítið verið kannað. Í
Skagafirði þyrfti að kanna áhættu vegna flóða frá
Hofsjökli í Austari-Jökulsá og Hofsá; á Norðausturlandi
þarf að gera viðbragðsáætlun vegna jökulhlaupa í
Skjálfandafljóti og Jökulsá á Fjöllum; og á Austurlandi
þarf að kanna hættu á hlaupum í ám norðan Vatnajökuls.
Á Suðausturlandi hefur fjöldi jökulhlaupa orðið í
gegnum tíðina og þarf að gera viðbragðsáætlanir vegna
eldgosa í Vatnajökli, m.a. í Grímsvötnum og Öræfajökli.
Á Suðurlandi þarf einnig að skoða hættu vegna hlaupa
frá Eyjafjallajökli og Mýrdalsjökli, en stór hlaup hafa
fylgt eldgosum frá þessum jöklum. Loks má minnast á
að í kjölfar umbrota í Bárðarbungu var árið 2014 unnið
mat á áhrifum flóða vegna eldgosa þar7. Verulegt
samfélagslegt tjón gæti orðið vegna slíkra hlaupa,

Í kjölfar mikilla úrkomu- og leysingaflóða sem ollu
tjóni í desember árið 2006 var ráðist í verkefni sem
miðaði að því að kortleggja flóðin, leggja mat á hæð
þeirra og byggja upp gagnabanka um söguleg flóð.
Hluti af þessu verkefni var að söguleg flóð í Hvítá í
Árnessýslu og í Ölfusá voru greind9. Á síðustu árum
hefur verið unnið að skráningu flóða á vatnasviðum
Eyjafjarðarár, Héraðsvatna, Hvítár í Borgarfirði, Lagar
fljóts og Skjálfandafljóts10. Fyrir þessi vatnasvæði voru
greindar orsakir 190 flóða og mátti rekja tæpan helming
þeirra til leysingar og ríflega fimmtung til samblands
leysingar og úrkomu. Helmingur flóðanna voru
vetrarflóð sem áttu sér stað frá desember til marsmánaðar, oft með tjóni á samgöngumannvirkjum. Flóð
voru tíðust upp úr miðri 20. öld, eða frá 1950 til 1970,
en með árunum hefur dregið úr tíðni flóða sem valdið
hafa skaða á samgöngumannvirkjum. Þetta stafar líklega
af því að mannvirki eru nú traustari en fyrr, því gögn
benda ekki til þess að dregið hafi úr flóðum.
Ofangreindar rannsóknir fylgja aðferðafræði sem
algeng er við mat á áhættu vegna náttúruvár. Lagt er mat
á tjónmættið, í þessu tilviki hvert umfang flóða geti
verið, síðan er lagt mat á það tjón sem flóðin geta valdið.
Viðbragðsáætlanir, byggðar á viðmiðum um ásættanlega
áhættu, eru gerðar til að bregðast við flóðum, og í sumum
tilvikum eru lagðar til aðgerðir sem miða að því að draga
úr tjóni vegna flóða. Formleg áhættustýring af þessu tagi
er vænlegasta leiðin til þess að draga úr því tjóni og álagi

12.1.2 Flóð í ám
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sem flóð geta valdið og einnig til að mæta hugsanlegri
breytingu á flóðahættu á komandi öld.

12.1.3 Sjávarflóð
Sjávarflóð eru algeng við Íslandsstrendur og á síðustu
öld voru að jafnaði sex markverð flóð á áratug11. Í
nýlegri rannsókn þar sem farið var yfir skráningar um
flóð sem finna má í gögnum Veðurstofu Íslands12 kemur
fram að sjávarflóð eru algengari á Suður- og Vesturlandi
en Norður- og Austurlandi og algengari að vetri en
sumri. Í kafla 5.3 voru raktar sviðsmyndir um
sjávarstöðuhækkun við Íslandsstrendur næstu áratugi.
Að suðausturströnd landsins frátalinni er líklegast að
sjávarstaða muni hækka og því verður að teljast líklegt
að sjávarflóð á sumum strandsvæðum verði algengari og
skeinuhættari en verið hefur.
Í áhættuskoðun Almannavarna3 kemur fram að hætta
sé á sjávarflóðum í flestum lögregluumdæmum og eru
nefndir rúmlega 30 staðir í því sambandi. Í skýrslu
Siglingastofnunar um sjóvarnir frá árinu 2011 eru talin
upp 66 sjóvarnarverkefni sem ráðast þurfi í, auk 65
annarra verkefna sem þarfnast nánari skoðunar13.
12.1.3.1 Endurkomutími flóða í Reykjavík
Í kafla 4.5 í V2008 er fjallað um endurkomutíma
sjávarflóða og sýnd tafla með endurkomutíma flóða í
Reykjavík miðað við sjávarstöðuhækkun á bilinu 38 til
59 cm. Tekið er fram að bæta megi 20–40 cm við
tölurnar ef landsig í Reykjavík helst óbreytt. Hæð flóðs
með 100 ára endurkomutíma var metin 5.16 m og
tölum um sjávarstöðubreytingar bætt við þá tölu til að
meta líklegt 100 ára flóð árið 2100. Nánar er fjallað um
merkingu endurkomutíma aftakaatburða í hliðargrein
12A14. Besta mæliröð um sjávarstöðubreytingar er frá
Reykjavík en þar hafa mælingar verið gerðar frá 1956.
Eins og rakið var í kafla 5.3 hefur sjávarstaða á þessu
tímabili hækkað að jafnaði um 2.0 [1.4–2.6] mm á ári.
Greining á tímabilinu 1996 til 2013 bendir til þess að á
þessum tíma hafi hækkunin verði hraðari, eða 2.8 [2.5–
3.1] mm á ári15.
Á síðustu áratugum hafa nokkrar aðferðir verið
reyndar til þess að leggja mat á endurkomutíma sjávar
flóða í Reykjavík16 (mynd 12.4) og ber niðurstöðum vel
saman (tafla 12.1).

Rannsókn

100 ára flóðhæð (m)

Jónas Elíasson og Sveinn
Valdimarsson (1993, uppfært)

5.14

Samlíkur (2017)

5.15 [5.09–5.22]

Vísindanefnd (2008)

5.16

Tafla 12.1 Niðurstöður nokkurra rannsókna á endur
komutíma 100 ára flóðs í Reykjavík. Til samanburðar er
meðalsjávarstaða í Reykjavík um 2.2 m, meðalstór
straumsflóð um 4 m og mesta flóð hvers árs að jafnaði
tæpir 4.8 m.

12.1.3.2. Helstu flóð á suðvesturhluta landsins
Hæsta sjávarstaða sem mælst hefur í Reykjavíkurhöfn
var 5.09 m mánudaginn 10. febrúar 1997 kl 8:10 að
morgni, en aðstæður voru þó ekki slíkar að sjór gengi á
land17. Hæstu flóð verða þegar saman fara háflæði, lágur
loftþrýstingur og vindáhlaðandi. Við þetta getur lagst
ölduáhlaðandi sem ræðst af hæð öldunnar á rúmsjó og
öldustefnu, auk staðbundinna þátta svo sem sjávardýpis
og legu strandar. Í flóðinu þann 10. febrúar 1997 var
lítill öldugangur í Reykjavíkurhöfn18.
Í Reykjavík hafa orðið flóð þó að sjávarstaða í
höfninni mælist ekki mjög há. Þannig varð tjón á
göngustígum við Ánanaust og Eiðisgranda í óveðri á
Þorláksmessu 2003, þótt sjávarhæð í Reykjavíkurhöfn
mældist ekki nema 4.42 m. Í þessu óveðri var vindur af
suðvestan og verulegur öldugangur við Ánanaust og
Eiðisgranda19. Enginn einn áhrifaþáttur var þó afgerandi
heldur var samsetning þeirra óheppileg20.
Mesta sjávarflóð sem vitað er um á Íslandi varð 8. til
9. janúar 1799 og tók af kaupstaðinn Básenda á vestan
verðum Reykjanesskaga. Í V2008 er þessum atburði
stuttlega lýst og bent á að þótt tölur um flóðhæð á
Básenda séu nokkuð á reiki sé áætluð flóðhæð langt yfir
þeim tölum sem finna megi í töflu V2008 um flóðhæð
og endurkomutíma í Reykjavík.
Nýleg rannsókn á Básendaflóðinu hefur bætt mjög
við þekkingu á líklegum orsökum þessa flóðs21. Þar
kemur fram að metin flóðhæð við Básenda sé afar
ólíkleg út frá veðurþáttum einum, heldur sé líklegast að
ölduáhlaðandi hafi verið ráðandi. Niðurstaðan er sú að
líklegt sé að flóðhæðin hafi verið 6.3–6.5 m við Básenda,
en í Reykjavík var flóðhæð um metra lægri en þar var
ölduáhlaðandi mun minni. Í Kvosinni í Reykjavík var
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sjávarstaða metin um 5.2 m, en sjávarstaða var hærri við
Lambastaði, eða 5.4 m. Þar gekk sjór yfir eiðið svo að
Seltjarnarnes varð eyja.
Básendaflóðið er ekki eina flóðið sem hermt er að
hafi gengið yfir eiðið á Seltjarnarnesi, því heimildir eru
fyrir því að haustið 1936 hafi í flóði verið hægt að róa
báti frá Eiði á Seltjarnarnesi til Skerjafjarðar22. Loks er
áhugavert að mat á hæð Básendaflóðsins í Kvosinni í
Reykjavík er ekki fjarri þeim tölum sem sjá má í töflu
12.1. Því er líklegt að innan nokkurra áratuga verði 100
ára sjávarflóð í Reykjavík hærra en hæð Básendaflóðsins.

10 til 15 sjóvarnaverkefni á hverju ári en með þeim er
dregið úr tjónnæmi.
Í skipulagsgögnum sveitarfélaga má víða finna
umfjöllun um hættu á sjávarflóðum og aukna áhættu
vegna áhrifa loftslagsbreytinga26, en hér verður
athyglinni beint sérstaklega að höfuðborgarsvæðinu þar
sem nokkrar rannsóknir hafa farið fram á áhrifum flóða
og skipulagsmálum þeim tengdum.

12.1.3.3 Hækkun sjávarborðs og skipulag strandsvæða
Nokkrir áratugir eru síðan farið var að fjalla um hækkun
sjávarborðs við skipulag strandsvæða. Á 9. áratug
síðustu aldar var farið að huga að sjó- og flóðavörnum
og í kjölfar aftakaflóðs á sunnan- og vestanverðu landinu

12.1.3.4 Áhrif stórflóðs á höfuðborgarsvæðinu
Í nýlegri rannsókn voru áhrif 5.8 m flóðs könnuð fyrir
lágsvæði á höfuðborgarsvæðinu27. Sjávarborð á höfuð
borgarsvæðinu þyrfti að hækka um rúma 0.6 m til þess
að 100 ára flóðið næði 5.8 m en það gæti gerst síðla á
þessari öld eða á fyrri hluta þeirrar næstu. Flóðahætta
reyndist á öllum landfyllingum við ströndina. Auk þess
reyndist hætta á flóðum nærri bæjarmörkum við

þann 9. janúar 1990 voru unnar tillögur á vegum
Skipulags ríkisins í samvinnu við Vita- og hafna
málastofnun og Viðlagatryggingar. Tillögurnar miðuðust
við að draga úr hættu á tjóni af völdum sjávarflóða og
var m.a. tekið tillit til hugsanlegrar hækkunar sjávarborðs
af völdum loftslagsbreytinga. Þær voru gefnar út í
tveimur áföngum, 1992 og 199523 og var lagt til að ný
byggð væri í a.m.k. 30–50 m fjarlægð frá ströndu, og
einnig voru gerðar tillögur um lágmarksgólfhæð
(gólfkóta). Í tillögunum var gert ráð fyrir að á
höfuðborgarsvæðinu yrði gólfkóti á lágsvæðum
hækkaður til að mæta hækkun sjávarborðs, landsigi og
öldugangi. Vegagerðin vinnur nú að endurskoðun
viðmiðunarreglna fyrir lágsvæði24.
Í þingsályktunartillögu um landsskipulagsstefnu25
frá 2016 er kveðið á um að tekið skuli tillit til áhrifa
loftslagsbreytinga, þ.m.t. sjávarflóða í skipulagsvinnu
sveitarfélaga. Einnig eru ákvæði um að skilgreina skuli
strandlínu „við þéttbýli og önnur byggð svæði þar sem
hætta stafar af sjávarflóðum og vegna breytinga á
sjávarborði í kjölfar loftslagsbreytinga“.
Samkvæmt lögum um sjóvarnir nr. 28/1997 vinnur
Vegagerðin að sjóvarnaáætlun þar sem óskir sveitarfélaga
eða landeigenda um varnir gegn sjávarrofi og sjávarflóði
eru metnar og lagt mat á nauðsyn áætlaðra framkvæmda,
hagrænt gildi þeirra og þeim raðað í forgangsröð eftir
mikilvægi. Þessi vinna er stöðugt í gangi og er
grundvöllur fyrir sjóvarnaáætlun sem er hluti
samgönguáætlunar. Yfirleitt eru framkvæmdir við um

vestanverða strandlengju Reykjavíkur og Seltjarnarness,
við Eiðisgranda og í Kvosinni í Reykjavík. Þá er
flóðahætta mjög víða á Álftanesi og einnig á svæði þar
sem gert er ráð fyrir íbúðabyggð í Elliðaárvogi og undir
Ártúnshöfða.
Þó að greinst hafi flóðahætta á öllum landfyllingum
við ströndina frá Hafnarfirði inn að Bryggjuhverfi, eru
líkur á að þar flæði ekki þær sömu allsstaðar. Fæstar
þessara landfyllinga eru fyrir opnu hafi sem dregur úr
líkum á að flóð nái 5.8 m. Þannig er t.d. minni hætta á
vindáhlaðanda og öldugangi í Sjálandshverfi í Garðabæ
en er á landfyllingu við Granda og Örfirisey. En, eins og
fram kom í grein 5.3.6, skiptir hér máli til hversu langs
tíma er litið. Með stöðugri sjávarstöðuhækkun mun að
lokum skapast flóðahætta á öllum lágsvæðum.
Þá ber að hafa í huga að á hafnarsvæðum eru nokkrir
möguleikar á að aðlagast hækkun sjávarborðs með því
að endurnýja hafnargólf og byggingar. Sama gildir um
akbrautir sem liggja með sjónum, en í rótgrónum
hverfum er erfiðara um vik og þörf á öðrum vörnum. Í
Kvosinni hafa þegar verið gerðar rannsóknir á því hvort
verja megi svæðið fyrir verstu flóðum árið 210028.
Niðurstaðan var sú að hagkvæmast væri að hækka
hafnarbakkana við Austurbakkann, Miðbakkann og
Vesturbugt við uppbyggingu á þessum svæðum. Slíkt
gæti tryggt bæði Kvosinni og nýjum byggingum við
höfnina vörn gegn flóðum. Í sömu rannsókn var einnig
skoðað hvort hægt væri að verja landfyllinguna við
Örfirisey, en þar var niðurstaðan að varnir væru of
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5.4
5.4
5.3
5.3
5.2
5.2
5.1
5.1
5.0
5.0
4.9
4.9

Sjávarstaða í kerfi sjómælinga (m)

4.8
4.8

Mynd 12.4 Hæð sjávarflóða í Reykjavík
fyrir 2 – 200 ára endurkomutíma.
Punktalínur sýna mörk 95% óvissubils (sjá
nánar heimild 15).

45

22

dýrar og heppilegra að við nýtingu svæðisins væri
einfaldlega miðað við að flóð væru möguleg. Þessi
rannsókn var gerð áður en nýtt mat á hæð Básendaflóðsins
í Kvosinni kom fram og niðurstöður byggðar á flóði sem
var um 1 m of hátt í lok 21. aldar og mat á kostnaði við
fyrirhugaðar varnir því líklega of hátt28. Ásýnd þessa
svæðis hefur á síðustu árum breyst frá því að vera
athafnasvæði sjávarútvegs yfir í ýmiskonar verslun og
þjónustu.
Hvað langtímaþróun á höfuðborgarsvæðinu varðar
virðist ljóst að með hækkandi sjávarstöðu mun tíðni
flóða á lágsvæðum aukast. Kostnaðarsamt getur verið að
verjast slíkum flóðum og því mikilvægt að farið sé með
gát ef skipuleggja á byggð á lágsvæðum.
12.1.3.5 Sjávarflóð og skipulag á höfuðborgarsvæðinu
Í fyrrgreindri rannsókn á flóðahættu á höfuð
borgarsvæðinu18 var kannað sérstaklega hvort farið
hefði verið eftir tillögunum frá 1992 og 1995. Í nokkrum
tilvikum komu fram misbrestir í eftirfylgd leiðbeininga,
og virtist framkvæmdin mismunandi milli sveitarfélaga,
og jafnvel milli hverfa innan sama sveitarfélags. Þannig
voru dæmi um hús byggð nær ströndinni en gert var
ráð fyrir, lágmarksgólfkóti var ekki alltaf tiltekinn í
skilmálum deiliskipulags og í sumum tilvikum virðist
skilgreining lágmarksgólfkóta jafnvel hafa verið sett í
hendur framkvæmdaaðila. Á höfuðborgarsvæðinu má
finna mörg dæmi um vönduð vinnubrögð þar sem
reynt er að taka tillit til hækkunar sjávar við
skipulagsvinnu, en ekki verður litið framhjá þeim
tilvikum sem eftirfylgd tillagnanna hefur ekki heppnast
sem skyldi.
Loks kom fram að ekki er til samræmdur gagna
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5

20
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Endurkomutími (ár)

50
50

100
100

200
200

grunnur um tjón af völdum sjávarflóða. Mikilvægt er að
slík skráning verið samræmd til þess að stuðla að
upplýstri ákvarðanatöku.
Reynsla erlendis frá sýnir að við aftakaflóð fara
stundum saman áköf rigning og há sjávarstaða. Í grein
11.1 er fjallað um fráveitur og bent á að mikilvægt sé að
tekið sé tillit til þessa við hönnun og skipulag á
lágsvæðum og forðast að staðsetja viðkvæma innviði
eða geymslur sem trygga eigi örugga varðveislu
verðmæta í kjöllurum á lágsvæðum.
12.1.3.6 Áhættustýring vegna sjávarflóða
Sjávarflóð eru frekar algeng við Íslandsstrendur og með
hækkandi sjávarstöðu er líklegt að víða um land verði
þau tíðari en verið hefur sem mun auka þörf á
sjóvörnum. Við skipulag á lágsvæðum er mjög mikilvægt
að tekið sé tillit til þess að sjávarstaða mun hækka á
næstu öldum. Í skýrslu V2008 var bent á mikilvægi
þess að tryggt væri að við skipulag á lágsvæðum væri
miðað við besta mat á líklegri hækkun. Í þingsályktun
um landsskipulagsstefnu frá 2016 eru ákvæði um að
taka skuli tillit til hækkunar sjávarborðs vegna
loftslagsbreytinga.
Eins og fram kom hér að framan ráðast aftakaflóð af
óheppilegri samsetningu sjávarfalla, veðurtengdu álagi
og ölduálagi. Í grein 5.3 er fjallað um líklegar breytingar
á sjávarstöðu, byggt á gögnum úr skýrslu vinnuhóps 1
hjá milliríkjanefnd Sþ (IPCC). Í þeirri skýrslu er einnig
fjallað um breytingar á hvassviðratíðni og ölduálagi.
Eins og fram kom í grein 12.1.1, hér að framan eru ekki
vísbendingar um marktæka aukningu hvassviðra og
einnig kemur fram í skýrslunni að ekki verði heldur
vart við marktæka aukningu á ölduálagi. Niðurstöðum
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líkana ber þó ekki vel saman og því telur milliríkjanefndin
niðurstöður hvað þetta varðar ótraustar29. Mikilvægt er
að hafa í huga að ekkert bendir heldur til þess að það
dragi úr þessum þáttum og því ekki ástæða til þess ætla
að náttúruleg hætta á flóðum minnki á svæðum þar sem
afstæð sjávarstöðubreyting er lítil.
Mynd 12.4 sýnir endurkomutíma flóða í Reykjavík.
Á myndinni má sjá að minna en 0.1 m munar á flóði
með 20 ára endurkomutíma og flóði með 50 ára
endurkomutíma, m.ö.o. tiltölulega lítil hækkun
sjávarborðs gerir flóð sem áður höfðu 2% árslíkur mun
algengari. Álíka reikningar, sem taka tillit til sjávarfalla,
vind- og ölduáhlaðanda, benda til þess að við
Íslandsstrendur þurfi einungis um 0.07 – 0.1 m hækkun
sjávarborðs til þess að tvöfalda líkur á flóði sem áður
hafði 50 ára endurkomutíma30. Gera má ráð fyrir að
sama gildi um aðra endurkomutíma, þannig að flóð sem

sjávarborðshækkun u.þ.b. 20 ár fram í tímann. Talið er
hagkvæmara að miða við sjávarborðshækkun til 20 ára
í stað lengri tíma, sjóvarnir þurfa viðhald og því er
hagkvæmara að styrkja þær eftir því sem fram líður og
forsendur breytast.
Í skýrslu milliríkjanefndar31 er bent á að aðferðir til
áhættustjórnunar þurfi að vera breytilegar og taka mið
af landnotkun. Augljóst sé að annað gildi fyrir mannvirki
sem þarfnist viðhalds og uppbyggingar á nokkurra
áratuga fresti, en fyrir skipulag íbúðabyggðar eða aðra
landnoktun sem flokka megi sem ósveigjanlega. Í
slíkum tilvikum geti verið viðeigandi að nýta landsvæðið
ekki undir byggingar, heldur gera ráð fyrir því að landið
muni flæða. Dæmi um slíka stefnu eru ákvæði um að
ný byggð sé í tiltekinni fjarlægð frá ströndu eða aðrar
takmarkanir um byggð á lágsvæðum.
Hér að framan var fjallað um tillögur frá 10. áratug

áður hafði 20 ára endurkomutíma hendi að meðaltali á
5 ára fresti eftir tiltölulega litla hækkun sjávarborðs.
Til að glíma við aukna flóðahættu er í skýrslu
milliríkjanefndar lagt til að beitt sé skipulegri áhættu
stjórnun og eru nokkrar leiðir ræddar31. Bent er á að
óvissa um hækkun sjávarstöðu geti skapað vandkvæði
fyrir hefðbundna kostnaðargreiningu en í staðinn má
beita aðferðum þar sem margar sviðsmyndir eru
skoðaðar, og áhersla lögð á aðgerðir sem henta í mörgum
þeirra. Einnig sé hægt að fást við óvissu um fram
tíðarþróun með því að vega mögulegar aðgerðir eftir því
hversu sveigjanlegar þær eru. Þannig er reynt að forðast
eftir megni aðgerðir sem gera illt verra ef sjávarborð
hækkar mikið og nefnd dæmi um útfærslur á slíkum
stefnum32.
Sveigjanleg aðferðafræði af þessu tagi hefur verið
viðhöfð á Íslandi um árabil í sjóvarnaráætlun sem er
hluti samgönguáætlunar33. Í samvinnu við sveitarfélög
er þörf á sjóvarnarverkefnum greind og framkvæmdum
forgangsraðað með tilliti til þess hvaða varnir gegn
sjávarflóðum og sjávarrofi séu mest aðkallandi. Þessi
listi er uppfærður reglulega með tilliti til strandrofs,
landhæðarbreytinga, sjávarborðsbreytinga og bygginga
sjóvarna. Eftir byggingu sjóvarna fellur strandsvæði
niður á listanum og að sama skapi getur rof fært
strandsvæði ofar á listann.
Við hönnun sjóvarnargarða eru mannvirki hönnuð
til að geta staðist ölduálag með um 100 ára endur
komutíma þar sem miðað er við spá um

síðustu aldar varðandi skipulag á lágsvæðum og fram
kom að á höfuðborgarsvæðinu hefði í einhverjum
tilvikum verið misbrestur á að þeim tillögum væri fylgt.

12.1.4 Ofanflóð
Í kafla 4.6 í síðustu skýrslu vísindanefndar (V2008) er
rakið að þrátt fyrir hlýnandi vetur er ólíklegt að dragi úr
tíðni snjóflóða. Þótt hlýnun kunni að valda fækkun
snjóflóða utan köldustu vetrarmánaða verður snjóflóða
hætta áfram viðvarandi yfir háveturinn. Í þessu
sambandi má taka fram að í gögnum Veðurstofu Íslands
bendir ekkert til þess að dregið hafi úr tíðni snjóflóða,
en á hlýjum vetrum eru þó vot snjóflóð og krapaflóð
algengari en í köldum árum.
Við hop og þynningu skriðjökla geta skapast
aðstæður þar sem fjallshlíðar umhverfis þá verða
óstöðugar og hætta á skriðuföllum getur aukist. Nýlegt
dæmi um slík skriðuföll er berghrun sem féll á
ofanverðan Morsárjökul í mars 200734 og skriða sem féll
á Steinsholtsjökul árið 2012. Sú öra þróun sem hefur
átt sér stað undanfarna áratugi í myndun jökullóna við
hopandi jökuljaðra hefur einnig aukið hættu á að
skriðuföll geti fallið í þessi jaðarlón. Slíkt gerðist árið
1967 þegar stórt bergflóð féll á Steinsholtsjökul og í
jaðarlón hans 15. janúar 1967 og olli stórri flóðbylgju35.
Í kafla 4.2.3 í V2008 er stuttlega fjallað um sífrera í
háfjöllum og bent á að bráðnun hans geti gert efstu
hlíðar óstöðugar tímabundið. Útbreiðsla sífrera á Íslandi
er illa þekkt, sérstaklega í fjallendi, en útreikningar sem
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Mynd 12.5 Skriðan í Móafellshyrnu
í Fljótum. (Ljósmynd Þorsteinn
Sæmundsson, 20. september 2012.)

byggðust á veðurgögnum og fjórum rannsóknar
borholum36 benda til þess að í yfir 800–900 m hæð sé
sífreri útbreiddur og í heildina þeki sífreri um 8% af
landinu, eða um 8000 km2. Í fjallshlíðum sem snúa til
norðurs getur sífreri myndast mun neðar í fjallinu. Á
síðustu árum hafa fallið a.m.k. þrjár skriður með blöndu
af ís og lausefnum, árið 2011 í Torfufelli í Eyjafirði, árið
2012 í Móafellshyrnu í Fljótum (mynd 12.5) og 2014 í
Árnesfjalli á Ströndum37. Öll þessi jarðhlaup koma úr
bröttum hlíðum sem snúa móti NV til NA á svæðum
sem eru nægilega köld til þess að sífrera gæti. Í Torfufelli
og Móafellshyrnu var upptakasvæðið í 750 til 870 m
hæð, en í Árnesfjalli var það í 350 m hæð. Þótt ekki sé
hægt að fullyrða að þiðnandi sífreri sé orsakavaldur að
þessum skriðum eru þær eftir sem áður óyggjandi dæmi
um ísblönduð skriðuföll með upptök á sífrerasvæðum.
Þó að erfitt sé að spá fyrir um líkur á skriðuföllum hefur
jarðskrið í fjalllendi verið rannsakað með bylgjuvíxl
mælingu frá gervihnöttum og þegar er hafið slíkt eftirlit
á Seyðisfirði38. Brýn þörf er á kortlagningu sífrerasvæða
í fjalllendi en slík kortlagning er nauðsynlegur undanfari
frekara áhættumats.

12.1.5 Gróðureldar
Í kafla 4.6 V2008 er bent á að með meiri framleiðni
gróðurs, aukinni útbreiðslu skóga og minnkandi beit
aukist hætta á sinu- og skógareldum. Minnkandi
snjóhula, auk breytinga á úrkomu að vori og sumri,
hafa einnig áhrif á hættuna.
Mestu gróðureldar sem vitað er um á Íslandi urðu

dagana 30. mars til 1. apríl árið 2006. Þeir náðu yfir 73
km2 landsvæði39. Frá árunum 2006 til 2013 urðu 10
gróðureldar sem voru stærri en 1 hektari, fimm þeirra
voru stærri en 10 hektarar og tveir stærri en 100
hektarar. Gróðureldar á Íslandi eru algengastir síðla
vetrar og fram á vor, oftast vegna íkveikju, en síðustu ár
hefur einnig orðið vart elda að sumarlagi40. Í
áhættuskoðun Almannavarna kemur fram að hætta sé á
skógar-, kjarr-, gróður- og sinueldum víða og mikill
gróður nærri þéttbýli og sumarhúsabyggð kalli á aukinn
viðbúnað. Þegar hefur verið unnin viðbragðsáætlun
vegna gróðurelda í Skorradal41 og unnið er að viðbragðs
áætlunum fyrir fleiri svæði.
Í sumarhúsabyggðum er oft öflug trjárækt og
fyrirsjáanlegt er að líkur á tjóni vegna gróður- og
skógarelda muni aukast með augljósri hættu á mannog eignatjóni.

12.1.6 Eldgos
Í kafla 4.6 í V2008 er fjallað um rýrnun jökla og aukna
kvikuframleiðslu neðarlega í jarðskorpunni vegna
farglosunar. Ef þessi kvika næði yfirborði gæti það
aukið tíðni eldgosa, eða valdið umfangsmeiri gosum.
Mat á því hversu mikið kvikuframleiðsla hefur aukist
vegna þeirrar rýrnunar jökla sem þegar hefur átt sér stað
nær frá 0.014 km3 á ári42 upp í 0.21–0.23 km3 á ári43.
Erfitt er að meta hversu mikið af þessari kviku nær
yfirborði og hversu langan tíma það kann að taka. Ef
gert er ráð fyrir að 25% af kvikunni skili sér til yfirborðs
samsvarar það einu Eyjafjallajökulsgosi á 7 ára fresti. Þó
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að þetta auki líkur á stærri og/eða tíðari gosum, er
mikilvægt að hafa í huga að það getur tekið kviku
áratugi eða árhundruð að berast til yfirborðs.
Eldgos hafa margþætta vá í för með sér44, s.s.
hraunrennsli og flóðahættu nærri eldstöðinni, auk
gasmengunar og gjóskufalls á stærra svæði. Í
áhættuskoðun Almannavarna kemur fram að afleiðingar
eldgosa á samfélagið séu mjög víðtækar og að mörg
lögregluumdæmi telji þörf á nánari skoðun vegna
þeirra. Á undanförnum árum hefur verið unnið að
heildaráhættumati vegna eldgosa á Íslandi45. Hættumat
af þessu tagi er víðfeðmt og kemur inn á marga þætti,
allt frá rannsóknum á eðli og hegðun eldvirkra svæða til
fyrirbyggjandi aðgerða og viðbragðsáætlana um hvernig
skuli bregðast við náttúruvá af völdum eldgosa. Á
vegum verkefnisins hefur þegar verið lokið greiningum
á flóðahættu tengdum eldgosum í Kötlu og Öræfajökli46,

áhættustýringu er hægt að draga úr tjóni og álagi vegna
þeirra. Í þessari grein hefur verið fjallað um áhrif
loftslagsbreytinga á nokkrar tegundir náttúruvár. Fyrir
hverja þeirra hefur verið rætt um aðgerðir til að stýra
áhættu, þ.m.t. að breyta hönnunarstöðlum vegna
veðurtengdrar áhættu, gera hættumat vegna flóðahættu
í ám og við ströndina, greina ofanflóðahættu vegna
þiðnandi sífrera, gera aðgerðaáætlanir vegna hættu á
gróðureldum og greina áhættu vegna eldgosa. Þótt
einstök verkefni kunni að vera ólík er aðferðafræðin við
hættumat og áhættustýringu það ekki.
Áhætta er margþætt hugtak sem í hættumati tvinnar
saman líkur á hættulegum atburði og afleiðingum hans.
Í hverju tilviki vísar áhætta til ákveðinna
samfélagshagsmuna sem hættumatið byggist á. Fyrir
hverja tegund náttúruhamfara þarf því að greina
hættuna og einnig samfélagslega hagsmuni, ákveða

auk mats á áfallaþoli vistkerfa í nágrenni Heklu með
tilliti til öskufalls47. Eðlilegt er að áhætta vegna
hugsanlegrar aukningar á eldgosum sem tengist
þynningu jökla sé meðhöndluð sem hluti af slíku mati.

hverjir þeirra eru mikilvægastir og eðlilegast að horfa til
við áhættumat. Síðan þarf að ákveða viðmiðunarmörk
fyrir ásættanlega eða viðunandi áhættu og grípa til
aðgerða í samræmi við það.
Loftslagsbreytingar kunna að auka líkur á sumum
náttúrhamförum, sérstaklega hvað varðar árflóð,
sjávarflóð, ofanflóð, skógarelda og eldgos. Í þessum
þáttum hefur þegar verið hugað að áhættumati og

12.1.7 Áhættustýring og náttúruvá
Náttúruhamfarir af ýmsum toga hafa valdið íslensku
þjóðinni búsifjum síðan land byggðist, en með skipulegri

12A Um endurkomutíma náttúrhamfara
Margir aftakaatburðir eru þess eðlis að hægt er að
leggja mat á líkindi þeirra, jafnvel þó ekki sé hægt að
spá fyrir um hvenær þeir gerist. Með réttum gögnum
má reikna tíðnidreifingu aftakaatburða og meta líkur
þess að þeir verði á tilteknu tímabili. Þegar slíkir
útreikningar eru settir fram er gjarnan talað um 10, 50

gerist a.m.k. einu sinni, tvisvar o.s.frv. á 100 ára
tímabili. Svipuð líkindi fást fyrir 50 ára tímabil og „50
ára atburð“ (sem hefur 2% árslíkur) og einnig 10 ára
tímabil og „10 ára atburð“ (sem hefur 10% árslíkur).

eða 100 ára atburði - og líkindum lýst með fullyrðingum
eins og „100 ára flóð í Reykjavík er 5 m“. Þetta orðalag
kann að valda ruglingi því það má túlka sem svo að ef
sjávarstaða nái 5 m hljóti að líða 100 ár þangað það
gerist næst. Þetta er ekki rétt túlkun, heldur er einungis
átt við að líkur þess að flóð verði 5 m eða meira á
hverju ári séu 1/100 (eða 1%). Vissulega er það svo að
fyrir 1% árslíkur líða að jafnaði 100 ár milli atburða,
en fyrir sérhvert 100 ára tímabil getur hent að
atburðurinn gerist ekki, gerist einu sinni, tvisvar eða
oftar. Tafla 12.2 sýnir líkindi þess að 100 ára atburður

N

Líkur

1

63%

2

26%

3

8%

4

2%

Tafla 12.2 Líkindi þess að aftakaatburður með 1% líkur
gerist a.m.k. N sinnum á 100 ára tímabili. Líkur þess að
aftakaatburður gerist aldrei á tímabilinu eru 37% (eða
100–63). Svipaðar tölur fást ef reiknaðar eru líkur fyrir
atburð með 2% árslíkur og 50 ára tímabil, eða 10%
árslíkur og 10 ára tímabil.
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Losun gróðurhúsalofttegunda

Önnur loftmengun
t.d. sót og agnir

Loftslagsbreytingar

Súrnun sjávar
Hækkuð
sjávarstaða

Hlýnun og meiri öfgar í hita
Úrkomubreytingar Veðuröfgar

Flóð
Fiskveiðar
og ﬁskeldi
dragast saman

Félagsþættir

Hitabylgjur Þurrkar Eldar

Búsvæði tapast

Færri geta
unnið
utanhúss

Fátækt
Fólksﬂutningar

Minni landbúnaðar
framleiðsla
Niðurgangspestir
Vannæring

Skaðlegir
þörungablómar

Minni lífrænn
fjölbreytileiki,
hrun vistkerfa,
skaðvaldar

Áhrif á
geðheilsu*

Sót,
Aukið álag
Ósón
agnir mengun vegna frjókornaofnæmis

Hjartasjúkdómar

Öndunarfærasjúkdómar

Vopnuð átök

Smitberar
nema ný lönd

Önnur
félagsleg áhrif
á heilsufar

Mynd 12.6 Áhrif loftslagsbreytinga á heilsu. *Áhrif á geðheilsu eru afleiðing flókinnar samverkunar margra þátta á
myndinni. (Aðlagað frá heimild 49.)
stýringu, í mismunandi mæli þó eftir tegund
náttúruhamfara. Þó að staða áhættustýringar sé ekki sú
sama fyrir allar tegundir náttúruvár er eðlilegast að
viðbrögð við aukinni áhættu vegna loftslagsbreytinga
verði skipulögð í tengslum við áhættustýringu á nú
verandi vá og aðgerðir til að mæta henni efldar.
Tryggingar eru mikilvæg leið til að stýra áhættu og á
Íslandi veitir VTÍ tryggingavernd gegn náttúruhamförum

12.2 Heilbrigðismál

eins og rakið er í grein 11.5.2.1. Þrátt fyrir þær
takmarkanir sem eru á bótaskyldu Viðlagatryggingar má
finna dæmi um að greiða hafi þurft tjón sem að hluta
mátti rekja til þess að mannvirki hafi verið vanhönnuð
eða illa staðsett. Í ljósi þessa er mikilvægt að ábyrgð
ólíkra stjórnsýslustiga, byggingaraðila og eigenda, sé
skýr. Annars er hætta á að mistök á lægra stjórnsýslustigi
valdi skaðabótaábyrgð á hærra stjórnsýslustigi, t.d.
þannig að VTÍ þurfi að greiða fyrir tjón af völdum flóða
vegna vanhannaðra eða illa staðsettra mannvirkja.

verkandi áhrifa annarra þátta og áhrif vegna hættulegs
þörungablóma (mynd 12.6)49. Álag vegna þessara
flokka er mismunandi fyrir ólíka samfélagshópa og milli
svæða.
Líklegt er að heilsutengd áhrif loftslagsbreytinga á
Íslandi muni tengjast smitleiðum vegna breytinga á
tegundasamsetningu skordýra, aukinnar tíðni öndunar
færasjúkdóma vegna breytinga á gróðurfari og vaxandi
magns frjókorna og myglugróa. Rannsóknir frá NorðurAmeríku norðan 44. breiddarbaugs sýna til dæmis að
frjókornatímabil hefur lengst frá 13 í 27 daga50 og

Möguleg áhrif loftslagsbreytinga á heilsufar þjóðarinnar
voru rædd nokkuð í fyrri skýrslu og stendur sú um
fjöllun enn fyrir sínu48. Samkvæmt nýrri greiningu má
skipta heilsutengdum áhrifum loftslagsbreytinga í sex
flokka: smitsjúkdóma, öndunarfærasjúkdóma, van
næringu, hjartasjúkdóma, áhrif á geðheilsu vegna sam
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rannsóknir frá Sviss sýna aukningu í magni birkifrjókorna
á árunum 1969–200651. Eins og fjallað var um í kafla
9.3 mun skóglendi hér á landi aukast og því líklegt að
birkifrjó aukist einnig. Fylgni hefur einnig verið staðfest
á milli aukinnar tíðni myglu og loftslagsbreytinga vegna
hærra rakastigs, og búist er við að tíðni myglu innandyra
á köldum svæðum geti aukist um 5–10%52.
Loftslagsbreytingar geta aukið fólksflutninga til
landsins frá fátækari heimshlutum og leitt til aukinnar
tíðni sjúkdóma hérlendis. Ólíklegt er að önnur áhrif,
svo sem áhrif hitabylgna á hjartasjúkdóma, áhrif á

vannæringu vegna uppskerubrests eða flóða verði
umtalsverð hér á landi. Mögulegt er jafnvel að fækkun
kaldra daga muni hafa jákvæð heilsutengd áhrif.
Í fyrri skýrslu vísindanefndar kom fram að miðað við
núverandi þrótt heilbrigðiskerfisins benti ekkert til
annars en að það myndi ráða við álag tengt lofts
lagsbreytingum. Nýleg rannsókn sýndi að viðeigandi
viðbrögð við áhrifum loftslagsbreytinga á heilsu fælu í
sér mikil tækifæri í bættri lýðheilsu til framtíðar49.
Ástæða þykir því til að fylgjast vel með og bregðast við
með viðeigandi hætti.
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