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STÖÐUSKÝRSLA 

Dags: 13.12.2019 Kl.: 15:00 Staðsetning: Björgunarmiðstöðin í Skógarhlíð 

Aðgerð: Aftakaveður á landinu öllu 

Hættustig vegna óveðursins er enn í gildi á Ströndum, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra vegna afleiðinga 
veðursins. 

Ríkislögreglustjóri hefur aflýst óvissustigi vegna óveðurs í viðkomandi umdæmum í samvinnu við lögreglustjórana á 
Suðurnesjum, höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi, Vestfjörðum, Austurlandi, Suðurlandi . 

Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð var virkjuð þann 10. desember klukkan 11:00. Samhæfing aðgerða á landsvísu fer 
fram í Samhæfingarstöðinni. 

Samantekt 

 Veður – Veður hefur gengið niður, norðanátt og frost næstu daga og éljagangur norðan- og austanlands 

 Vegakerfi – flestir vegir opnir en vetrarfærð um allt land 

 Raforkukerfi – truflanir á raforkudreifingu víða um land  

 Varaafl – skortur á varaflsstöðvum  

 Húshitun  – hús á Norðurlandi víða án hita 

 Fjarskiptakerfi – Flestir farsímasendar og tengistöðvar komin í rekstur á ný 

 Lögregla – mikið álag á lögreglunni við samhæfingu aðgerða og lausn verkefna 

 Björgunarsveitir – Fjöldi verkefna um allt land  

 Neyðarlínan – Álag ekki umfram það sem er venjulegt síðasta sólarhring 

 Rauði krossinn – opnun fjöldahjálpastöðva 

 Flugsamgöngur – eru á áætlun 

 Landhelgisgæslan – Varðskipið Þór framleiðir rafmagn fyrir Dalvík 

 Erlend aðstoð – danski herinn flaug með búnað og mannskap til Akureyrar 

 Heilbrigðisstofnanir – aðstæður hafa verið krefjandi á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra 

 Aðföng - með opnun vega munu aðföng berast 

 Eignatjón – foktjón víða  

 Enduruppbygging – mikið starf fyrir höndum næstu vikur og mánuði 

Staða mála 

Veður 

Spáð er norðlægri átt í dag víðast 5-13 m/s og að frost verði á bilinu 4-15 gráður. Spáð er éljagangi á Norður- og 
Austurlandi. 

Á sunnudag og mánudag er spáð norðaustan 8-15 m/s og éljum norðan- og austantil. Frost verður 0-7 stig. 
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Á þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag  er útlit fyrir áframhaldandi norðaustlæga átt með éljum norðan- og 
austanlands. Frost verður 1-12 stig og kaldast inn til landsins. 

Vegakerfi/samgöngur 

Vegir í byggð á Suðvesturlandi eru allir færir en hálka víðast. Sama á við um vegi á Vesturlandi. 

Á Vestfjarðakjálkanum er enn ófært um Dynjandisheiði og Hrafnseyrarheiði og á Ströndum er verið að moka úr 
Bjarnarfirði norður í Reykjarfjörð. Á öðrum vegum er hálka og þungfært á Langadalsströnd. 

Á Norðurlandi vestra eru flestir vegir í byggð færir en þar er ýmist hálka eða snjóþekja. Þæfingur er á Vatnsskarði og 
frá Sauðárkróki út í Fljót. Snjóþekja er frá Fljótum út í Siglufjörð. 

Á Norðurlandi eystra er fært um helstu vegi í byggð en þar er víðast hálka eða snjóþekja. Víkurskarð er lokað en 
Vaðlaheiðargöng opin. Enn er ófært í Bárðardal og um Hólasand, þæfingsfærð er í Hófaskarði og á Hálsum. Aðrir vegir 
eru færir en víðast er hálka eða snjóþekja. 

Á Austurlandi er fært um Möðrudalsöræfi austur á Vopnafjörð og Hérað. Hálka eða snjóþekja á flestum vegum í 
byggð. Þæfingur er um Vatnsskarð og Njarðvík í Borgarfjörð eystra. Breiðadalsheiði og Öxi eru ófærar en vegir á 
Austfjörðum eru færir. 

Á Suðurlandi eru vegir í byggð færir en víðast hálka. 

Raforkukerfi 

Húnavatnssýslur: Undir morgun komst rafmagn á síðustu bæi en 2-3 bæir yst á Vatnsnesi eru enn rafmagnslausir. 

Skagafjörður: 2-3 bæir á Skaga án rafmagns, straumlaust á Reykjaströnd, bilun er á Glaumbæjarlínu og nokkrir bæir án 
rafmagns þar. 

Eyjafjörður: Rafmagnslaust er á fjórum bæjum í Hörgárdal, lág spenna er á Árskógsströnd, straumlaust í Svarfaðardal 
en vararafstöðvar á kúabúum. Á Siglufirði er komið rafmagn frá Skeiðsfossvirkjun og eru forgansnotendur komnir með 
rafmagn.  

Þingeyjarsýslur: Rafmagnslaust er núna á Tjörnesi, Bárðardal, Kinn og Núpasveit. Þórshöfn, Raufarhöfn, Kópasker og 
Kelduhverfi keyrð á varaafli. Húsavík og Bakki eru tryggð með með rafmagni frá Þeistareykjalínu. Stopult rafmagn er í 
Aðaldal, Reykjadal og Reykjahverfi. 

Mikið tjón á línum á Tjörnesi. Húsavíkurlína skemmd sunnan Húsavíkur og Kópaskerslína skemmd sunnan Kópaskers. 
Viðbótarvinnuflokkar og viðgerðarefni kemur  norður í dag. 

Fjarskiptakerfi 

Nær allir sendar TETRA fjarskiptakerfisins eru í lagi, einungis þrír eru sambandslausir eða rafmagnslausir 

Síminn 

Flestir farsímasendar Símans fá nú rafmagn frá veitu eða eru tengdir varaafli af einhverju tagi. Einungis fjórir 
farsímasendar símans eru sambandslausir eða rafmagnslausir en þeir eru í Vesturhópi, á Vatnsnesfjalli, Tungunesmúla 
og Smjörhóli. 

Vodafone/Nova 

Hjá Vodafone eru 15 sendar úti vegna rafmagnsleysis. Þeir eru á svæðinu frá Skaga austur í Þistilfjörð. Verið er að bíða 
eftir varahlutum til viðgerðar á einum stað og verið er að vinna að því að koma varaafli á alla þessa staði. 

Míla 
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Flestir staðir eru inni. Starfsmenn Mílu eru við vinnu á öllu Norðurlandi að tryggja varaafl þar sem stöðvar eru ekki 
komnar með rafmagn. Verið er að koma dieselrafstöð upp á Viðarfjall í Þistilfirði. 

Björgunarsveitir 

Síðastliðinn sólarhring hafa 489 björgunarsveitarmenn verið virkir í verkefnum að mestu á Norðvestur- og 
Norðausturlandi. Inni í þeirri tölu eru 47 björgunarsveitarmenn sem fóru síðdegis norður annars vegar 37 manns með 
C130 (Herkúles) flutningaflugvél frá danska hernum og hins vegar 10 manns sem fóru akandi norður af 
Suðvesturhorninu og Vesturlandi. 

Síðasta sólarhring hafa björgunarsveitir aðstoðað fjarskiptafyrirtæki við að koma á fjarskiptasambandi og orkufyrirtæki 
við að koma raforkudreifikerfi í lag. Þau verkefni halda áfram næstu daga. Þá hafa björgunarsveitir farið á bæi til að 
kanna ástand hjá fólki og við dreifingu og uppsetningu varaaflsstöðva hjá bændum. Nú eru björgunarsveitir að 
aðstoða bændur við að loka húsum og við leit að búfénaði víða á Norðurlandi. 

Nægar bjargir eru eftir um allt land til að veita liðsinni sé þess þörf. Ekki er búið að rýra útkallsafl félagins að marki. 

Neyðarlínan 

Síðasta sólarhring hefur fjöldi afgreiddra beiðna hjá Neyðarlínu verið svipaður og aðra fimmmtudaga. 

Lögreglan 

Mikið álag hefur verið á lögreglu við samhæfingu aðgerða og við lausn verkefna á vettvangi. Lögreglumenn og 
aðgerðastjórnendur fóru frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og úr sérsveit ríkislögreglustjóra fóru til aðstoðar við 
lögregluna á Norðurlandi eystra. 

Rauði krossinn 

Fjöldahjálparstöð á Tjörnesi hefur verið opin í dag og fram á kvöld og gegnir hlutverki þjónustumiðstöðvar fyrir Rauða 

krossinn. 

Fjöldahjálparstöðvum í Siglufirði og Ólafsfirði hefur verið lokað. Enginn kom í stöðina í Siglufirði en 90 manns komu í 

stöðina í Ólafsfirði. 

Fjöldahjálparstöð á Dalvík er opin vegna ótryggs ástands rafmagns. 

Björgunarfólk, um 20 manns, gisti í Glerárkirkju og nokkuð fleiri komu í morgunmat. Hvíldaraðstaðan þar verður opin 

eitthvað áfram. 

Vel á annan tug sjálfboðaliða eru að störfum hjá Rauða krossi Íslands í fjöldahjálparstöðvum og í bækistöðvum RKÍ og 

aðgerðastjórnum. Þetta eru bæði starfsmenn og sjálfboðaliðar. 

Flugsamgöngur 

Í dag er innanlandsflug á áætlun og sama á við um millilandaflug. 

Landhelgisgæslan 

Varðskipið Þór er í höfn á Dalvík og framleiðir rafmagn fyrir bæinn. 

Húshitun 

Húnavatnssýslur:   

Skagafjörður: Nokkrir bæir á Skaga hafa ekki hita. 
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Eyjafjörður:  

Þingeyjarsýslur: Hús eru án hita á Tjörnesi, í Bárðardal og Núpasveit.  

Erlend aðstoð 

Danski herinn flaug með mannskap og búnað frá Keflavíkurflugvelli til Akureyra á C130 (Herkúles) flutningaflugvél 
fimmtudaginn 12 desember.  

Heilbrigðisstofnanir 

Aðstæður hafa verið krefjandi á Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra. 

Víða voru truflanir á rafmagni á heilbrigðisstofnunum en flestar voru með rafmagn eða varaafl. Verst var ástandið á 
hjúkrunarheimilinu Dalbæ á Dalvík og á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga en þar var rafmagnslaust í 2 
sólarhringa. 

Ekki hafa borist fregnir um alvarlegar afleiðingar á líf né limi. Aðstæður voru þó þess eðlis að aukin hætta var á 
atvikum, sérstaklega vegna fjarskiptahnökra, lyfjabirgða, hreinlætis og eftirliti með sjúklingum. Útsjónarsemi 
starfsfólks lykilatriði í því að svo vel tókst til.  

Heilbrigðisstofnanir náðu að mestu leyti að sinna þjónustu við skjólstæðinga í viðkvæmri stöðu sem búa heima. Stóð 
þó í einhverjum tilvikum á tæpu, sérstaklega hvað varðar skjólstæðinga sem búa utan bæjarmarka. 

Aðstoð björgunarsveita við flutning heilbrigðisstarfsfólks til og frá vinnu hefur skipt sköpum. 

Eignatjón 

Ekki eru farnar að berast ítarlegar upplýsingar um eignatjón vegna veðursins en ljóst er að foktjón hefur orðið víða um 
land í veðrinu. Þá hefur einnig komið fram að tjón varð á nokkrum stöðum vegna sjávargangs. 

Enduruppbygging 

Unnið er hörðum höndum að viðgerðum á raforkukerfinu og við að koma fjarskiptakerfinu í samt lag. Ljóst er að það 
mun taka nokkra daga að koma rafmagnsflutningskerfinu í lag.  

 

Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild www.almannavarnir.is  Twitter: @almannavarnir 

Næsta stöðuskýrsla verður gefin út mánudaginn 16. desember 2019 kl. 16:00 

http://www.almannavarnir.is/
http://www.twitter.com/almannavarnir

