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Snjóalög í veglínum Dettifossvegar 
 
Byggt á samtölum við Braga Benediktsson á Grímsstöðum, Ingólf Árnason, 
yfirverkstjóra, Húsavík og Guðna Oddgeirsson yfirverkstjóra, Þórshöfn og mati GHJ. 
 
Núverandi vegur: 
GO lýsir ástandi svo á vorin (endaðan maí en oftast fyrripart júní) þegar farið er að moka 
snjó af Hólmatunguvegi (núv. Dettifossvegur). 
Það er aðallega á einum stað sem snjór er á leiðinni suður að Vesturdal en það er í lægð 
dálítið sunnan við landgræðslugirðingar.  Í Meiðavallaskógi er snjór oftast farinn þegar 
að mokstri kemur en það má leiða líkur að því að um vetur sé þar allsnjóþungt eins og á 
öðrum svæðum þar sem trjágróður er nærri vegi.  Oft er mikill snjór á afleggjara í 
Vesturdal.  
Núv. vegur frá Svínadalshálsi suður fyrir Hólmatunguafleggjara er snjóþungur á köflum 
en þar eru víða lægðir og brekkur sem snjór situr einkum í en síðan er sæmilegt þaðan og  
langleiðina suður undir Dettifossafleggjara.  Við Dettifossafleggjara og suður fyrir hann 
er alltaf töluverður snjór.  Dettifossafleggjari er verstur niður síðustu brekkuna við 
bílaplanið, þar er oft gífurlegt fannfergi og snjór langt inn á plan og þar sem oft er   
vatnsuppistaða. 
 
Samantekt á því sem BB lýsir um ástand í núv. veglínu frá Hringvegi norður að 
Dettifossi.  Norðan Hringvegar er land frekar hæðótt og víðast dregur að snjó í lægðir og 
bak við ása.  Snjóþyngd fer vaxandi alveg norður að hálsunum vestan við Dettifoss og eru 
þar snjóþyngstu staðirnir.  Erfiðast á núverandi slóða þarna er talin lægð skammt sunnan 
Dettifossafleggjara. 
Samtal við IÁ sem annast opnun á þeirri leið staðfestir þetta.  
  
Nýjar veglínur: 
Líklegt er að ástand í veglínu A frá Hringvegi að Dettifossafleggjara verði svipað og á 
núverandi vegi.  Landið er frekar hæðótt og þar sést að snjór sest í lægðir og bak við ása. 
Snjóþyngsli munu fara vaxandi eftir því sem norðar dregur og talið að mestur snjór verði 
norður undir Dettifossafleggjara.   
 
Í veglínum B næst norðan Hringvegar er land frekar jafnt og ekki mikil snjósöfnun. 
Þegar norðar dregur eða um 5-7 km eykst snjóþyngd lítillega án þess að geta talist mikil.  
Það er ekki fyrr en á miðri leið norður að Dettifossi sem hólar og ásar fara að sjást að ráði 
í landslagi og fyrst í drögum Hraundals sem snjóþyngd er talin fara að aukast að ráði og 
fer hún vaxandi að hálsunum vestan við Dettifoss þar sem veglínur A og B koma saman. 
Þaðan eru töluverð snjóþyngsli út fyrir Dettifossafleggjara.   
 
Vatnsuppistöður eru á a.m.k. tveim stöðum á leið B og við Dettifossafleggjara, memo 
GHJ. 
 
Veglínur B og B2 eru því taldar verða snjóléttari en veglína A.   
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Í veglínu C frá Dettifossafleggjara til norðurs þá er eins og áður segir töluvert snjóþungt í 
hálsunum vestan við Dettifoss.  Þaðan liggur vegurinn um Sauðadal sem álitinn er frekar 
snjóþungur og svo um Svínadalsháls þar sem alltaf eru töluverð snjóþyngsli.  Þar utan við 
fara snjóþyngsli minnkandi niður á láglendið í Kelduhverfi.   
 
Þó land þarna á vetrum sé yfirleitt alhvítt er ekki talið að snjódýpt sé mög mikil annars 
staðar en í brekkum og dældum sem eins og áður segir eru allar fullar af snjó. 
Töluverð flóð geta komið eftir giljum og öðrum vatnsfarvegum í leysingum  
 
Veglína C í öðrum áfanga virðist fara um síst snjóþyngra svæði en núverandi vegur, 
hann á að verja sig snjó mun betur en núverandi vegur enda farið um sléttara land.  
 
Í  þriðja áfanga, norðan Vesturdals er ekki talið að verði snjóþungt ef vegur verður 
þokkalega uppbyggður en í Meiðavallaskógi er þó talið að muni safnast nokkur 
snjór á veg. 
 
Helstu snjóaáttir þarna í seinni tíð eru taldar frá norðri til vesturs en áður voru 
norðaustanáttir taldar verstar. Memo BB  
 
 
Tekið saman 30.11.05 
GHJ 


