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Hvað er óveður

• Óveður hér aðeins sem mikil 
veðurhæð 

(ekki hríðarbylur eða 
úrhellisrigning !)

Hvenær telst vera óveður ?

 
mbl. 23. jan 2008



Tjón í óveðri

• Eignatjón
• Slysatjón

Fokskemmdir á 
mannvirkjum

Bílar fjúka af 
vegi 

Sjóför sökkva eða 
stranda

Fjúkandi munir valda skemmdum 
og hættu

BB/Páll 
Önundarson

Önundarfjörður 11. feb 
2008



Mat á styrk óveðra - 
vindmælingar

• Vindmælar eru yfirleitt staðsettir í  
um 10 metra hæð

10 mín meðalgildi  og mesta 
vindhviða 
Steinar undir 
Eyjafjöllum

Hviðan, fg  -  53 
m/s

Meðalvindur, fx – 24 
m/s

Hviðustuðull ~  
2,2



Yfirborðið og gerð þess brýtur 
upp vind í smærri hvirfla 

(hviður)
Vindröst í lofti brotnar upp við fjöll.

Þrjár megingerðir:
1.  Hornvindur

2.  Eggjar á fjalli brjóta 
  upp vindröstina.



3. fjallabylgjur

Öræfajökull í A-átt
(Hálfdán Ágústsson og  Haraldur 
Ólafsson)

Bylgjan ofrís og 
brotnar. 

Hviðuorkan streymir 
niður 
með hlíðinni



Hærri byggingar keyra niður 
vind

Hættulegur vindur við 
hornin

Blásalir 22 í Kópavogi

Vindmögnun við inngang í 
SA-átt



Leið til að meta óveður á 
landsvísu

22 m/s
30. des. 
2007

57 
stöðvar



Höfuðborgarsvæðið

Skrauthól
ar

Reykjavíkurfl
v.

Straumsví
k

Reykjavík

Geldingan
es

Hólmsheið
i

Korpa

27,4 m/s, 13. des kl. 
02



Frekara mat á 
Höfuðborgarsvæðinu

• Horft er til mælinga á 
Reykjavíkurflugvelli.Viðmiðunarregla frá 

Trausta

Þegar mesta vindhviðan 

nær 40 m/s á 
Reykjavíkurflugvelli 
verður stökk í  tjóni á 
mannvirkjum á 
höfuborgarsvæðinu. 
Á um 7 – 12 ára 
fresti, þó síðast 
1991.

Mátti litlu muna 13. des 
2007
-> 39,1 m/s





Aðferð til að meta styrk og 
afleiðingar í óveðrum.

Fyrirvari: Ekki gerður greinarmunur á 
meðalvindi og styrk vindhviðu.

A: 15-20 m/s

Kemur fyrir nánast daglega einhversstaðar á 
landinu.

Laust og létt dót fýkur til.  Vinna á 
framkvæmdasvæðum getur verið varasöm. 
Léttar kerrur draga úr aksturshæfni ökutækja 
og skyggni versnar til muna í sjókomu og/eða 
skafrenningi.  Smærri bátum hætta búin á sjó 
og vötnum.



B: 20-30 m/s

Algengur vindhraði í flestum óveðrum.  

Staðbundið er þessi vindhraði afar tíður árið 
um kring.  Lausir munir taka að fjúka, t.d. á 
byggingasvæðum og við heimili.  Húsbílum og 
öðrum álíka hætt við foki.

Minniháttar og staðbundið tjón oft vegna 
fyrirhyggjuleysi.



C: 30-35 m/s

Sjaldgæft á landsvísu, en staðbundið 
nokkuð algengt.

Lausir munir á ferðinni og þakplötur og 
klæðningar húsa taka að losna.  
Öldugangur og vindsog í höfnum til 
vandræða og jafnvel tjóns.  

Skemmdir geta orðið nokkrar í þéttbýli.



D: 36-40 m/s

Kemur fyrir nokkuð oft á ári einhvers 
staðar á landinu, en sjaldgæft á rúmsjó.  
Eins fátítt á stærri þéttbýlisstöðum.

Uppsláttur húsa, vinnupallar og þakjárn 
tekur að fjúka.  Einnig girðingar og skilti.  
Varasamt að vera utandyra.  Rúður 
brotna vegna grjótkasts.  Ökutæki af 
öllum stærðum og gerðum geta hafnað 
utan vegar í hliðarvindi. 



E: 41-50 m/s

Þekkist varla nema sem  staðbundið veður. 
Slík illviðri ná ekki til  heilla landshluta 
nema á margra ára fresti.  

Illa grunduð hús, skemmur o.þ.h. fjúka.  
Klæðning flettist af vegum.  Mjög varasamt 
fyrir vegfarendur að vera á ferðinni. Brak, 
lausir munir, möl og grjót í lofti og veldur 
bæði hættu og eins  skemmdum.

Mikið tjón í þéttbýli 



F: 50-60 m/s

Mjög sjaldgæft í þéttbýli, en þekkist 
staðbundið og þá fyrir áhrif frá fjöllum eða 
landslagi.

Þök fjúka í heilu lagi af húsum.  Léttir 
kyrrstæðir bílar takast á loft.  Vel byggðar 
byggingar verða fyrir skemmdum.
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