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Gróðureldar - viðvaranir og spár

Ráðstefna slökkviliða og Mannvirkjastofnunar 2013 
Höfn í Hornafirði
14. og 15. mars 2013

Sigrún Karlsdóttir

Sibylle von Löwis

Trausti Jónsson

Gróðureldar 

Gróðureldar geta kviknað í

sinu

mjög þurrum gróðri

rakastig og úrkomumagn skiptir því máli 

Gróðureldar geta breiðst hratt út í

miklum vindi

Gróðureldar geta valdið 

eignatjóni

mannstjóni

heilsufarsáhrif

Miklir gróðureldar hafa áhrif á veðurfar

Gróðureldar - náttúruvá 

Gróðureldar

Vaxandi vandamál á Íslandi vegna 

aukins gróðurs

vaxandi byggðar í gróðurlendi

breytinga í veðurfari

Nokkur alvarleg tilvik s.l. ár � mikilvægt að taka á þessum 
málaflokki.

Veðurstofan er að vinna að því „hægum skrefum“ að koma upp 
viðvörunum og spám vegna hættu á gróðureldum 

Æskilegt að skilgreining á fyrirbærinu lægi fyrir.

Gróðureldar – náttúruvá

Gróðureldar

Skilgreining á gróðureldum sem náttúruvá liggur ekki fyrir.

Mikilvægt að það verði gert og lög og reglugerðir settar

� hlutverk stofnanna liggi skýrt fyrir 

� skipulag byggðar m.t.t. gróðureldavár liggi skýrt fyrir

� tryggingarmál liggi skýrt fyrir

� þekkingarmiðlun 

Hvað hefur Veðurstofan gert

Viðbragðsáætlun Veðurstofunnar

Tillögur að spám

Hættumat

Næstu skref

Bakgrunnur

2006

Gróðureldar á Mýrum í Borgarbyggð.

2008

VÍ tók þátt í málþingi um brunavarnir í skógum.

2009

Skorradalshreppur kom að máli við VÍ. 

2010

Niðurstöður samantektar VÍ um aðferðir til að gera spár um 
gróðureldar kynntar.

Hættumatsrammi UN-ISDR kynntur fyrir skipulagsyfirvöldum en 
það er notað við gerð hættumats vegna náttúrvár.

Nýting gervihnattamælinga við að greina gróðurelda rannsökuð. 
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Þróun verkefnisins

2011

Unnið að áhættumati vegna gróðurelda í Skorradal.

Skráning gróðurelda í gagnagrunn hófst.

2012

Viðbragðsáætlun VÍ vegna gróðurelda innleidd.

Tveir gróðurrakaskynjaramælar keyptir og annar settur upp á 
Þingvöllum síðla árs 2012. Sá síðari verður settur upp á Húsafelli 
nú á vormánuðum 2013.

Framhald að skráningu eldri gagna í gagnagrunn undirbúinn.

Viðbragðsáætlun Skorradalshrepps og Almannavarna vegna 
gróðurelda innleidd.

Gróðurrakaskynjarar – „Laufraki“

Tveir gróðurrakaskynjarar

Þingvellir – haust 2012

Húsavell – vor 2013

Læra á mælingar gróðurrakaskynjara

Hvernig geta þessar upplýsingar nýsts í spám?

Viðbragðsáætlun 

Viðbrögð vegna hættu á gróðureldum

Tilkynning berst frá 112

Veðurfræðingur kannar veðurspá fyrir næsta sólarhring 
sérstaklega úrkomuspá og vindaspá fyrir það svæði sem um 
ræðir.

Viðbrögð:

Ef spáð er þurrki og/eða mikilli uppgufun næsta sólarhring þá 
eru líkur á áframhaldandi hættuástandi

Sérspá og mat á hættuástandi skráð og sent á póstlista 
slökkviliðsstjóra.

Spár - tillögur

VÍ tók saman yfirlit yfir aðferðarfræði norrænu, þýsku og 
kanadísku veðurstofanna um gerð sjálfvirkra viðvarana um 
gróðurelda vorið 2010 að beiðni Skorradalshrepps. 

Niðurstöður

Veðurstofan mælir með einföldu matskerfi fyrir Ísland sem 
byggist á 

jarðvegsraka – svipað og gert er í Finnlandi og Noregi

fimm hættustig (1 – mjög rakt � engin hætta; 5 – mjög 
þurrt � mjög mikil hætta)

Hægt er að þróa matskerfi fyrir hvert spásvæði

byggir m.a. á upplýsingum um gróðurfar

Mikilvægt að hafa sjálfvirka grafíska framsetningu.
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Finnland

-24 h

05.08.10; kl. 09

-12 h

05.08.10; kl. 21
Analysis: 06.08.10; kl. 09

0 h

06.08.10; kl. 09

+12 h

06.08.10; kl. 21

+24 h

07.08.10; kl.  09

+48 h

08.08.10; kl. 09

https://virpo.fmi.fi/metsapalo_public/index.php Noregur

Kommune Sted
Nedbør siste døgn 12. august 

2010
13. august 
2010

14. august 
2010Målt Nedbør

Stjørdal 
Trondheim 
lufthavn, 
Værnes 

12. aug 0,2 mm 15 13 0

Stjørdal Kvithammar 12. aug 0,1 mm 11 9 0

Meråker Meråker 12. aug 0 mm 15 3 0

Verdal Reppe - - 10 3 0

Snåsa Kjevlia - - 11 12 6

Steinkjer Søndre Egge 12. aug 0 mm 12 10 7

Lierne Holand 12. aug 0 mm 9 8 2

Grong Gartland 12. aug 0,1 mm 12 14 14

Namsskogan Namsskogan 12. aug 0,8 mm 12 15 12

Nord-Trøndelag

Indeks for skogbrannfare 

Meget stor fare >70

Stor fare 40 – 70 

Fare 20 – 40

Liten fare 1 – 20

Ingen fare 0

Ikke utstedt varsel ---

http://www.yr.no/spesialvarsel/1.6032391

Skógareldarhætta á Meteoarlarm

www.meteoarlarm.eu

Skráning atburða í gagnagrunn

Markmið

Gróðureldahættuspár

mikilvægt að kanna tengsl gróðurelda og veðurs

hvar og hvenær hafa orðið gróðureldar?

Hættumat vegna gróðurelda

sérstök áhersla á þétta sumarhúsabyggð.

Skráning í

Útkallsskýrslugagnagrunn Mannvirkjastofnunar

gróðurelda/sinuelda sem eiga sér stað og hafa átt sér stað

ef mögulegt � bæta við upplýsingum um GPS hnit og 
gróðurfar liggi það fyrir í lýsingu á atburði.

Hættumat

Við gerð hættumats er mikilvægt að skrá upplýsingar um vána 
í gagnagrunn

Skráning gróðurelda í gagnagrunn hófst 2011 og hélt áfram 
2012.

Mikilvægt að ná öllum gögnum í gagnagrunn. 

Fá yfirsýn yfir vána – tjónmætti og tjónnæmi.

Hugsanlega hægt að meta hvernig breytingar á gróðurlendi 
og hýbýlum muni breyta brunahættu.

Hægt að meta hvort að nauðsynlegt sé að fara í 
mótvægisaðgerðir og hvort að það borgi sig.

Hættumat

Veðurstofan hefur unnið hættumat vegna

ofanflóða

hófst 1996 

eldgosa á Íslandi 

hófst 2012. 

Aðferðarfræði 

hættumatsramma WMO og UN

UN-ISDR (International Strategy for Disaster Reduction)

www.unisdr.org
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Athuganir, listun, gagnasöfnun, 
kortagerð

Tjónmætti (hazard potential)
Stærð, afl, kraftur

Líkindasnið, róf

Tjónnæmi (vulnerability)
Verðmæti (líf, heilsa, eignir, mannvirki, 

atvinnurekstur), Þol (resiliency)

Áhættumat
áhætta = fall af (hættu, tjónnæmi, þoli, verðmætum

Verndarmarkmið/Áhættuviðmið

Óviðunandi áhætta Viðunandi áhætta

Viðbrögð
Lágmörkun áhættu með skipulagðri umgengni við vána.
Landnotkun breytt eða gerð ný, varnaraðgerðir.
Aðgerðarábendi, aðvaranaþjónusta, viðbragðsstaða.
Aðgerðir eftir váatburðum.

Engin forviðbrögð.
Bætur á sviði almennra tryggingafélaga eða hjá 

tjónþola sjálfum.

Nánari útlistun viðbragða, sjá lista UN-ISDR

Hættumat (www.unisdr.org)

Til viðbótar:

Þekkingaruppbygging samfélagsins á vánni 

kennsla

þjálfun

upplýsingagöf

rannsóknir.

Samfélagsskuldbinding 

Stofnanir fái vel skilgreint hlutverk varðandi vána með laga-
og reglugerðasetningu.

Hættumat (www.unisdr.org)

frh:

Framkvæmd mótvægisaðgerða

Trygginga- og bótamál (Viðlagatrygging, Bjargráðasjóður, 
annað) - verkferli þurfa að vera skýr

Umhverfisnotkun

Landnýting 

Skipulag 

Innviðavarnir

Varnarvirki

Beiting vísinda og tækni. 

Hættumat (www.unisdr.org)

Uppsetning viðvaranakerfa og útgáfa spáa

ákvörðun viðbragðsábenda

hættuboðar 

boðkerfi

dreifing aðvarana 

skipulagning viðbragða og viðbragðsástands

sviðsmyndagerð. 

kortagerð
Athuganir, listun, gagnasöfnun, 

kortagerð

Tjónmætti (hazard potential)
Stærð, afl, kraftur

Líkindasnið, róf

Tjónnæmi (vulnerability)
Verðmæti (líf, heilsa, eignir, mannvirki, 

atvinnurekstur), Þol (resiliency)

Áhættumat
áhætta = fall af (hættu, tjónnæmi, þoli, verðmætum

Verndarmarkmið/Áhættuviðmið

Óviðunandi áhætta Viðunandi áhætta

Viðbrögð
Lágmörkun áhættu með skipulagðri umgengni við vána.
Landnotkun breytt eða gerð ný, varnaraðgerðir.
Aðgerðarábendi, aðvaranaþjónusta, viðbragðsstaða.
Aðgerðir eftir váatburðum.

Engin forviðbrögð.
Bætur á sviði almennra tryggingafélaga eða hjá 

tjónþola sjálfum.

Nánari útlistun viðbragða, sjá lista UN-ISDR

Næstu skref á VÍ

1. Læra á mælingar gróðurrakaskynjara

• Hvernig geta þær upplýsingar nýsts í spám

2. Þegar upplýsingar berast um gróðurelda gera spár skv. 
viðbragðsáætlunum VÍ og senda til slökkviliða

• Mikilvægt að fá viðbrögð/endurgjöf

• Verður lokað kerfi í upphafi

3. Vinna í samvinnu við Mannvirkjastofnun að fá til landsins 
sérfræðing til að meta hversu alvarleg hættan er

• Niðurstöður munu hafa áhrif á framvindu verkefnisins 

4. Spár um gróðurelda 
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Takk fyrir


