
 

We wtorek 22 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Eskifjörður, które było 

transmitowane bezpośrednio na stronie internetowej Fjarðabyggð. Nagranie ze spotkania można 

znaleźć tutaj. 

Na spotkaniu została omówiona obecna sytuacja, a w panelu uczestniczyli: burmistrz Fjarðabyggð - 

Jón Björn Hákonarson; komisarz policji okręgu wschodniej Islandii - Margrét María Sigurðardóttir; 

ekspert z Biura Meteorologicznego - Harpa Grímsdóttir; przedstawiciel Departamentu Ochrony 

Ludności i Zarządzania Kryzysowego - Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir oraz Komendant Główny Policji  

z Eskifjörður - Kristján Ólafur Guðnason. 

Spotkanie otworzył Jón Björn Hákonarson, który w kilku słowach omówił wydarzenia, które miały 

miejsce w ostatni weekend w Eskifjörður. Jón Björn stwierdził, że tego typu spotkania są niezwykle 

ważne, ponieważ w ten sposób mieszkańcy mogą przedstawić własne sugestie dotyczące ustaleń, 

które można wykorzystać do uzyskania lepszych wyników w przypadku ponownego pojawienia się 

podobnej sytuacji. Jón Björn wspomniał również o swoim wcześniejszym spotkaniu z ministrami, na 

którym podkreślił (w związku z ostatnimi wydarzeniami) ważność przeprowadzenia nowej oceny 

ryzyka dla Eskifjörður. Jednocześnie zaznaczył, że należy ukończyć budowę barier przeciwlawinowych 

zarówno w Fjarðabyggð, jak i w innych częściach kraju - wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.  

Podczas swojego wystąpienia, Margrét María Sigurðardóttir podkreśliła, że wydarzeń, które miały 

miejsce w Eskifjörður nie należy lekceważyć. Operacja, którą przeprowadzono była duża, ale 

zakończyła się sukcesem. Wyraziła wdzięczność wszystkim mieszkańcom miasta, jak również 

wszystkim tym, którzy pracowali w Eskifjörður podczas tej trudnej sytuacji, a także przypomniała 

o znaczeniu takich spotkań i ich przydatności w uczeniu się znajdowania sposobów lepszego 

działania. 

 

Następnie Harpa Grímsdóttir przedstawiła przebieg wydarzeń, które miały miejsce minionego 

weekendu w Eskifjörður. W dniach od 9 do 13 grudnia wydano ostrzeżenia o zagrożeniach 

lawinowych we wschodniej Islandii. We wtorek, 15 grudnia ogłoszono Stan Niepewności związany  

z gwałtownymi lawinami, a 16 grudnia osoby mieszkające nieopodal rzek Lambeyrará oraz Grjótá  

w Eskifjörður otrzymały wiadomość z ostrzeżeniem o zachowaniu ostrożności w związku z ryzykiem 

osunięć ziemi z tych kanałów rzecznych. 

 

W poprzednich dniach miały miejsce obfite opady deszczu, jednak te najintensywniejsze były 
w dniach od 14 do 16 grudnia, co spowodowało zwrócenie szczególnej uwagi na znane obszary 
osuwisk nad miastem. W piątek, 18 grudnia na drodze Oddsskarðsvegur (droga prowadząca do 
ośrodka narciarskiego) nad osadą Eskifjörður, powstały pęknięcia, które wydłużały się i pozszerzały aż 
do następnego dnia rano. Ponieważ nie było pewności co do wielkości obszaru, podjęto decyzję  
o zaleceniu ewakuacji dość dużego terenu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.  
Po wykryciu pęknięć rozwój sytuacji był dokładnie monitorowany. W okolicy zainstalowano narzędzia 
pomiarowe i wykonano zdjęcia terenu. Od 19 grudnia wykryto niewielki lub żaden ruch. 
 
Na dzień dzisiejszy Biuro Meteorologiczne jest zdania, że istnieją dwa odrębne obszary, które są  
w ruchu jednak wydaje się, że są one związane z lokalizacją terenu. Nie odnotowano ruchów na 
innym dużym obszarze. Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy, zbocza są uważane za stabilne 
ponieważ ciśnienie wód gruntowych zostało zmniejszone.  
Ścisłe monitorowanie terenu już się rozpoczęło (m.in. rozpoczęto dokonywanie pomiarów  
i wykonywanie zdjęć) i będzie ono nadal kontynuowane. 



 
Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir podkreśliła jak ważna jest możliwość skontaktowania się punktem 
pomocy Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Seðisfjörður, ponieważ usługi 
te są również oferowane mieszkańcom Eskifjörður. Więcej informacji na ten temat (również w języku 
polskim) można znaleźć na stronie Departamentu www.almannavarnir.is. Można tam uzyskać 
odpowiedzi na pojawiające się najczęściej pytania oraz skorzystać z pomocy psychologicznej. 

 

Kristján Ólafur Guðnason przedstawił kalendarium wydarzeń z punktu widzenia Departamentu 

Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. Islandzkie Biuro Meteorologiczne skontaktowało się  

z policją około godz. 17:30 w sprawie ewakuacji obszaru. W następstwie zwołano Centrum 

Koordynacji Kryzysowej i skontaktowano się z Czerwonym Krzyżem, który utworzył centrum 

rejestracji i punkt pomocy przy kościele Eskifjarðarkirkja. Ewakuacja przebiegła bardzo dobrze  

i szybko upewniono się, że wszyscy opuścili teren. W ciągu ewakuacji, która trwała półtorej doby, 

wysłano osiem powiadomień do mediów, na strony internetowe Fjarðabyggð oraz policji, a także 

opublikowano informacje na stronach Facebooka. Jednak w niektórych przypadkach wiadomości 

wysłane sms-em nie zostały potwierdzone, co spowodowane było trudnościami technicznymi, 

których nie można było usunąć, ale które nie były powiązane z tym konkretnym wydarzeniem. 

Następnie Jón Björn przeszedł do pytań, które zostały przesłane na spotkanie. Między innymi 

zapytano o to, kiedy pojawiło się pierwsze zgłoszenie o pęknięciach na drodze do przełęczy 

Oddsskarð. Zgłoszenie, zgodnie z odpowiedzią, miało miejsce ok. godziny 17:00, kiedy osoby 

nadzorujące skontaktowały się z Biurem Meteorologicznym i powiadomiły o zaistniałej sytuacji. 

 

Jón Björn powiadomił wszystkich uczestniczących, że spotkanie zostało nagrane i że będzie 

możliwość jego ponownego obejrzenia oraz przesłania ewentualnych pytań, które mogą się jeszcze 

pojawić. Odpowiedzi na te pytania będą udzielane w miarę możliwości. 

 

 

 

http://www.almannavarnir.is/

