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Þann 16. febrúar óskaði Sigurður H. Ólafsson eftir staðbundnu hættumati fyrir íbúabyggð í
Brekkum, Kjósarhreppi. Árið 2021 vann Veðurstofan hættumat fyrir frístundabyggð á sama
svæði. Þar sem strangari kröfur eru gerðar til áhættu í íbúabyggð þarf nánara mat á hættunni.
Aðstæður á staðnum voru kannaðar í tengslum við fyrra mat af Þorbjörgu Sigfúsdóttur og Jóni
Gunnari Egilssyni. Niðurstaða matsins nú er að áhætta er ekki talin ásættanlega á fjórum lóðum
og á hluta þeirrar fimmtu. Hér að neðan er gerð grein fyrir matinu en frekari upplýsingar má finna
í fyrra hættumati.

Hættumat
Grjóthrun
Töluverð ummerki eru um grjóthrun ofan við, og efst á skipulagssvæðinu. Í viðmiðunarreglum um
hættumat vegna grjóthruns eru færð rök fyrir því að aðeins séu skilgreind A-svæði vegna slíks
hruns (Tómas Jóhannesson og Kristján Ágústsson, 2002), og er oftast farið eftir þeirri viðmiðun
nema ef aðstæður séu sérlega varasamar. Sjaldgæft er að grjót fari lengra frá fjallsbrún en niður í
um 25° úthlaupshorn og er A-lína hættumats því gjarnan miðuð við það horn (Sveinn
Brynjólfsson o.fl. 2009). Þar sem ekki er að sjá mikil ummerki um grjóthrun niður fyrir 25°
úthlaupshorn þá er ofangreindum viðmiðunarreglum fylgt hér og er því A-línan miðuð við 25°
úthlaupshorn. Efri mörk byggingareita 4-6 liggja í um 27° úthlaupshorni og eru því rétt innan Asvæðis vegna grjóthrunshættu. Efri mörk byggingareits Möðruvalla 14 eru í um 25° úthlaupshorni
og því er reiturinn utan hættusvæða. Aðrir byggingareitir eru einnig utan hættusvæða vegna
grjóthruns, enda standa þeir allir neðar en ofangreindir reitir.
Skriðuföll
Í ljósi þess að skriður hafa fallið úr Möðruvallahálsi og vegna fjölda vatnsfarvega í gegnum
svæðið þá verður að telja að hætta geti stafað af aurflóðum og -skriðum á skipulagssvæðinu. Þar
sem engar heimildir eru um slík flóð á svæðinu er þó erfitt að meta tíðni þeirra, en líklega er
endurkomutími slíkra flóða einhverstaðar inn á skipulagssvæðið a.m.k. nokkrir áratugir en mun
lengri ef litið er til sjálfra byggingareitanna. Almennt er hætta vegna aurflóða og aurskriðna að
mestu bundin við vatnsfarvegi úr giljum. Þó geta þær geta einnig fallið í opnum hlíðum eða úr
grunnum gilskorum og lækjarfarvegum en slík flóð eru yfirleitt mun þynnri og hættuminni
(Tómas Jóhannesson og Kristján Ágústsson, 2002). Erfitt er að skilgreina ákveðin hættusvæði
vegna skriðna vegna óvissu í þess konar hættumati. Sjaldnast er þó ástæða til að skilgreina
hættusvæði C utan helstu skriðufarvega, nema þar sem mikil saga og ummerki eru um
skriðuvirkni (Tómas Jóhannesson og Kristján Ágústsson, 2002). Slík ummerki (t.d. þykkir bunkar
af lausum setlögum) virðast ekki vera fyrir hendi ofan við frístundabyggðina á Brekkum þó svo að
mikið sé af lausagrjóti í hlíðinni.
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Byggingareitirnir, eins og þeir eru dregnir á skipulagssvæðinu eru að mestu utan við helstu
farvegi. Þó liggur reitur 9 nálægt aðalfarveginum úr Stóragili og eldri farvegir liggja um reitinn.
þar tekur farvegurinn snarpa beygju rétt ofan við reitinn og gætu flóð og skriður sem kæmu niður
farveginn flæmst þar inn á hann og jafnvel að húsinu. Mögulega gætu stór flóð þannig einnig náð
inná á reit 3, sem liggur neðan við reit 9 og inná reit 4, sem liggur vestan við farvegina úr gilinu.
Aðrir reitir eru líklega of langt frá stórum farvegum til að aurflóð/skriður sem færu niður
farvegina myndu skapa hættu inna reitunum. Rétt þykir að draga A-línu vegna skriðuhættu neðan
reits 9 og draga hana niður með farvegi á reit 14.
Snjóflóð
Ekki eru neinar heimildir um snjóflóð úr Möðruvallahálsi né úr næsta nágrenni og því er erfitt að
meta tíðni þeirra úr hlíðinni. Ekki safnast mikill snjór í brekkuna og eins og lýst er að ofan þá hafa
upptakasvæðin í hlíðinni ekki lögun dæmigerðra upptakasvæða snjóflóða. Því má gera ráð fyrir að
tíðni snjóflóða ofan Brekkna sé lág og líklega mun lægri en tíðni grjóthruns og skriðufalla.
Hinsvegar er dánarlíkur þeirra sem lenda í snjóflóðum mun hærri. Þar sem hættumat hefur verið
gert fyrir staði undir fremur lágum hlíðum þar sem snjóflóð hafa verið talin ólíkleg hefur C-lína
yfirleitt verið dregin í einvíðum rennslisstigum 10-12, B-lína í einvíðum rennslisstigum 11-13 og
A-lína í rennslisstigum 12-14 (Tómas Jóhannesson, 2009). Ef miðað er við lægri mörkin þá liggja
efstu hlutar reita 4-6 á B-svæði vegna snjóflóða en neðsti hluti þeirra á A-svæði . Húsið á reit 9
lendir á A-svæði vegna snjóflóðahættu. Aðrir byggingareitir eru utan snjóflóðahættusvæða miðað
við ofangreind viðmið.

Mynd 1. A-lína (gul) afmarkar mörk ásættanlegrar áhættu fyrir íbúðahús.
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Niðurstöður
Niðurstaðan er sú að reitir 4-6, reitur 9 og hluti af reit 14 eru á A-svæði vegna ofanflóðahættu.
Áhætta á þeim reitum er því ekki ásættanlega fyrir íbúabyggð. Ekki má reisa þar ný íbúðarhús eða
breyta nýtingu annara húsa í íbúðarhús.
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