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Útdráttur 

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi er jökullón við rætur Breiðamerkurjökuls. Þess varð fyrst 

vart á fjórða áratug síðustu aldar og er nú þegar orðið dýpsta stöðuvatn landsins og dýpkar 

stöðugt eftir því sem jökullinn hopar. Úr lóninu rennur Jökulsá á Breiðamerkursandi um 

skamman veg til sjávar. Sökum þess hversu stórt lónið er þá sest framburður úr jöklinum að 

stærstum hluta til þar, í stað þess að berast með ánni á haf út. Árframburðurinn nær því ekki 

að sporna við ágangi sjávar sem brýtur af strandlínunni og hefur hún rofist um mörg hundruð 

metra á síðustu öld. Landris hefur þó að hluta náð að vega upp á móti þessari þróun þannig að 

vegstæði hringvegarins, sem liggur á mjóu hafti milli lóns og sjávar, stafar ekki hætta af 

rofinu á allra næstu árum. Sjávarfalla gætir í Jökulsárlóni en á flóði streymir hlýr og saltur 

sjór inn í lónið eftir farvegi Jökulsár sem er einungis um nokkur hundruð metra langur. Síðan 

streymir kaldara vatn til sjávar úr lóninu. Á þennan hátt berst varmi til lónsins sem bræðir ís 

sem kelft hefur frá sporði Breiðamerkurjökuls. Aðeins stopular mælingar eru til um rennsli 

inn og út úr lóninu en með mælingum á hitastigi sjávar sem streymir inn í Jökulsárlón og hins 

vegar frárennslis út úr lóninu má meta hve mikil varmaorka fer í að bræða ís í lóninu, að 

gefnum forsendum um rennsli. Um þetta er fjallað í ritgerðinni og þannig lögð drög að frekari 

rannsóknum á varmabúskap lónsins. 



 

Abstract 

Jökulsárlón at Breiðamerkursandur is a glacial lagoon at the terminus of Breiðamerkurjökull. 

It started to form in the 1930’s and has already become Iceland’s deepest lake. Jökulsárlón is 

constantly getting deeper as the glacier retreats. Jökulsá á Breiðamerkursandur runs from the 

lagoon over a short distance to sea. Most of the sediments from the glacier settle in the lagoon 

itself instead of being transported out to the ocean by the Jökulsá river. The sediment load can 

therefore not hinder the ongoing ocean erosion of the coastline, which has been eroded by 

hundreds of meters in the last century. Ongoing uplift of land due to glacier melting in the 

area has partly been able to slow down this process. Jökulsá river is only a few hundred 

meters long and during high tide, warm and salty seawater flows into the lagoon. Colder 

water flows out of the lagoon back to sea. The lagoon receives thermal energy this way that 

melts the icebergs that have calved from the terminus of Breiðamerkurjökull. No continuous 

measurements exist for the inflow and of the water flowing from the lagoon but by measuring 

the heat of the seawater flowing into Jökulsárlón and of the outflow water from it, it‘s 

possible to estimate how much thermal energy is present to melt the icebergs in the lagoon, 

according to an estimated inflow. This is the main subject of this thesis which makes a 

foundation to further research on the energy balance in the lagoon. 
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1 Inngangur 

Óvíða eru náttúruöflin í meiri ham en á Breiðamerkursandi í Austur-Skaftafellssýslu þar sem 

skriðjökull hefur ruðst yfir gróið land og aura, nær alla leið til sjávar og grafið djúpa rennu 

hundruði metra niður fyrir sjávarmál. Úti fyrir ströndinni beljar Norður-Atlantshafið og brýtur 

sífellt af strandlínunni þannig að bilið milli fjöruborðs og hringvegar hefur styst hratt síðustu 

áratugi. Hröð hörfun jökulsins hefur leitt í ljós sístækkandi lón við jökulsporðinn sem dýpkar 

inn til landsins. Jökullinn kelfir í lónið og þar fljóta gríðarstórir ísjakar fram og til baka og 

setja einstakan og fallegan svip á landslagið enda er lónið einn allra vinsælasti áfangastaður 

ferðamanna á Íslandi. 

Breiðamerkurjökull og lónið við sporð hans hafa líka vakið athygli fjölda vísindamanna sem 

hafa þar fengið einstakt tækifæri til að rannsaka afleiðingar hinna hröðu loftlagsbreytinga sem 

orðið hafa á norðurhveli jarðar á síðustu áratugum. Hlýnandi loftslag hefur haft það í för með 

sér að allir jöklar á Íslandi hafa bráðnað og hopað hratt síðan á snemma á 20. öld og þekja nú 

aðeins um 10% af flatarmáli Íslands (Helgi Björnsson, 2009).  

Jökulsá á Breiðamerkursandi rennur úr lóninu til sjávar. Hún þótti mikill farartálmi á árum 

áður enda vatnsmikil og skammt milli jökuls og sjávar. Oft var hún ófær og fara þurfti á jökli 

til að komast leiðar sinnar yfir Breiðamerkursand, sérstaklega á sumrin þegar vatnsmagnið var 

sem mest. Sú leið var bæði erfið og hættuleg yfirferðar enda jökuljaðarinn mjög sprunginn og 

fara þurfti þar með ýtrustu gát. Árið 1932 var fengin ferja yfir stærstu ála Jökulsár og lögðust 

ferðir yfir jökulinn smám saman af í kjölfarið. Ferjan þjónaði vegfarendum til ársins 1967 

þegar Jökulsá var brúuð og einangrun Öræfasveitar til austurs þar með rofin (Flosi Björnsson, 

1993).  

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi er einstakt meðal íslenskra jökullóna af þeim sökum að inn í 

það streymir sjór á flóði og blandast bræðsluvatni frá jöklinum. Þessi vatnsblanda streymir 

síðan út úr lóninu á fjöru en vísindamenn telja að þetta hlýja saltvatn herði á bráðnun 

jökulsins. Breytingar á Jökulsárlóni geta haft mikil áhrif á samgöngur á suðausturhorni 

landsins og þar með áhrif á byggð í Austur-Skaftafellssýslu og sunnanverðum Austfjörðum. 

Lónið hefur stækkað hratt undanfarna áratugi og mikilvægt er að fylgjast vel með þeirri öru 

þróun sem þar á sér stað. Uppi eru hugmyndir um að loka fyrir innstreymi sjávar með því að 

stífla núverandi farveg Jökulsár á Breiðamerkursandi og finna Jökulsárlóni annan farveg og 

lengri til sjávar þannig að sjávarfalla gæti ekki í lóninu sem í kjölfarið myndi hægja á 

ísbráðnun (Helgi Björnsson, Finnur Pálsson & Sverrir Guðmundsson, 2001). Eitt meginrann-

sóknarefni þessarar ritgerðar er að meta hversu mikið af varmaorku þess sjávar sem streymir 

inn í Jökulsárlón í einu flóði fer í að bræða ísinn í lóninu og Breiðamerkurjökul sjálfan. Þær 

niðurstöður mætti nota til að meta hversu mikið myndi hægja á bráðnun jökulsins ef lokað 

yrði fyrir innstreymi sjávar í Jökulsárlón. 
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2 Breiðamerkurjökull og Jökulsárlón 

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi liggur við rætur Breiðamerkurjökuls, sem er einn af stærstu 

suðurjöklum Vatnajökuls. Það er einn af vinsælustu áningarstöðum ferðamanna á Íslandi og 

þekkt um heim allan fyrir einstaka náttúrufegurð. 

Breiðamerkurjökull er um 910 km
2
 (Helgi Björnsson, 2009) og skiptist í þrjá meginstrauma 

sem eru aðgreindir af urðarrönum frá jökulskerjunum Mávabyggðum og Esjufjöllum. 

Minnstur þeirra er Vesturstraumur, sem kelfir í Breiðárlón, lítið jökullón vestan Jökulsárlóns. 

Miðstraumur, sem afmarkast af Mávabyggðarönd í vestri og Esjufjallarönd í austri, kelfir í 

vestasta hluta Jökulsárlóns en að öðru leyti teygir hann sig niður á flatlendið á 

Breiðamerkursandi. Þaðan er hægt að ganga á Breiðamerkurjökul. Austurstraumur er stærstur 

ísstraumanna þriggja og kelfir í Jökulsárlón að stærstum hluta. Rofmáttur hans er gríðarlegur 

og hefur hann grafið 25 km rennu frá Eyjólfsfjalli og niður í Jökulsárlón þar sem dýpið fer 

mest niður í 300 m undir sjávarmáli en þar er jökullinn 400 m þykkur (Helgi Björnsson, 

1998). 

2.1 Myndun Jökulsárlóns 

Framskrið Breiðamerkurjökuls náði hámarki um 1890 í kjölfar loftslagsbreytinga sem 

kenndar eru við Litlu Ísöld og bera stórir jökulgarðar fremst á sandinum þess vitni. Eftir það 

tók jökullinn að hopa, en þó hægt í fyrstu og nokkur framgangur var í honum í kringum 1930 

sem náði hámarki árið 1933 þegar hann gekk lítið eitt fram yfir hábrún fremstu jökulgarðanna 

(Flosi Björnsson, 1993). Eftir það fór jökullinn að hörfa og árið 1934 urðu menn fyrst varir 

við að jökullón var að myndast við sporð jökulsins en á þessum tíma var um 1 km frá jökli til 

sjávar (Helgi Björnsson, 2009). Lónið fer sístækkandi eftir því sem jökullinn hörfar lengra inn 

til landsins og er nú um 25 km
2
 að stærð (Helgi Björnsson, munnleg heimild, 15. nóvember 

2011). Mesta dýpi þess samkvæmt opinberum mælingum er 260 m undir sjávarmáli og er það 

því dýpsta stöðuvatn landsins (Landmælingar Íslands, á.á.). Íssjármælingar frá árinu 1991 

leiddu í ljós að dældin sem lónið liggur í dýpkar enn meira undir jöklinum og fer niður í 300 

m undir sjávarmáli þar sem dýpst er. Hún teygir sig um 20 km í norðurátt undir jökulinn og er 

því ljóst að aðeins lítill hluti hennar er sjáanlegur nú. Jökulsárlón stækkaði nokkuð jafnt og 

þétt fram yfir miðja 19. öld en um 1960 kom skyndilegur kippur í vöxt þess. Það hélt síðan 

áfram að stækka með jöfnum hraða til ársins 1990 þegar það tók að vaxa hraðar á ný (Helgi 

Björnsson, Finnur Pálsson & Eyjólfur Magnússon, 1999). Í byrjun september 1990 tók 

Stemmulón að falla í Jökulsárlón og áin Stemma á Breiðamerkursandi hvarf úr farvegi sínum 

í kjölfarið. Við þetta stækkaði flatarmál Jökulsárlóns um rúma 2 km
2
. (Merkilegt að Stemma 

…, 1990, 21. september) og svokallað Stemmulón hefur síðan verið hluti af Jökulsárlóni 

(Mynd 1). 
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Mynd 1 LIDAR landlíkan af yfirborði Jökulsárlóns og Breiðamerkurjökuls, kortlagt með 

leysigeislum úr flugvél sumarið 2010 (óbirt gögn frá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2012). 

2.2 Breiðamerkursandur fyrr og nú 

Í Landnámubók var sagt frá því að Þórður illugi Eyvindarson hafi brotið skip sitt á Breiðár-

sandi og gaf Hrollaugur Rögnvaldsson, landnámsmaður, honum land milli Jökulsár og Kvíár 

og settist hann að á Felli við Breiðá (Landnámabók, 1968) sem nú rennur úr Breiðárlóni, 

vestan Jökulsárlóns. Miðað við örnefni á svæðinu nú er líklegt að Breiðársandur sé fornt nafn 

á þeim Breiðamerkursandi sem við þekkjum í dag. Varast ber hins vegar að rugla bæjar-

nafninu Fell við Breiðá saman við bæinn Fell sem stóð undir Fellsfjalli austan Breiðamerkur-

sands enda náði landið sem Þórður illugi fékk að gjöf frá Hrollaugi ekki svo austarlega. 

Líklegra er að Þórður hafi búið að Fjalli því sem Fjallsjökull heitir eftir, vestan við núverandi 

farveg Breiðár (Helgi Björnsson, 2009) eða að bærinn Fell hafi verið fluttur af sandinum og 

undir Fellsfjall síðar, ef til vill vegna framrásar jökulsins (Fjölnir Torfason, 2005). Breiðá 

mun hafa verið stórbýli og kirkjustaður en töluvert öðruvísi hefur verið um að litast á þessum 

slóðum þá en nú og hefur að öllum líkindum verið gróið sléttlendi frá núverandi jökulsporði 

og upp að fjallsrótum (Helgi Björnsson, 2009). Í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna 
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Pálssonar (1981) kemur fram að Breiðamörk hafi áður verið „fagurt hérað, grösug og víða 

vaxin skógi með fjölmörgum bæjum“ en þeir voru þar á ferð um miðja 18. öld og lýstu 

svæðinu þá sem sandauðn. Talið er víst að byggðin á Breiðársandi hafi þakist gjósku í Öræfa-

jökulsgosinu 1362 líkt og nærliggjandi sveitir (Helgi Björnsson, 1998). 

Eftir að hlýskeiði miðalda lauk um árið 1300 tók við kuldaskeið þar sem vetur voru kaldari og 

sumur styttri en áður þekktist með tilheyrandi búsifjum og hörmungum fyrir þjóðir heimsins. 

Þessu kuldaskeiði, sem nefnt hefur verið Litla Ísöld, án þess þó að um eiginlega ísöld hafi 

verið að ræða, lauk um aldamótin 1900. Sökum þessa kuldaskeiðs tóku íslenskir jöklar á rás 

og skriðu niður fjallshlíðar og dali niður á láglendið. Þetta hafði afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

byggðina á Breiðársandi sem þó virðist hafa staðið af sér Öræfajökulsgosið 1362. Eflaust 

hefur allur búskapur orðið erfiðari fyrir bændur á Breiðumörk þegar loftslag kólnaði og 

gróður minnkaði auk þess sem við bættist ógnin af Breiðamerkurjökli sem nálgaðist byggðina 

hratt og gekk yfir hana að lokum. Fjall fór í eyði árið 1695 og Breiðá þremur árum seinna. 

Upp úr aldamótunum 1700 náðu Fjallsjökull og Breiðamerkurjökull saman og skildust ekki að 

fyrr en um miðja 20. öld (Helgi Björnsson, 2009). Stórbýlið Fell við Fellsfjall, austast á 

Breiðamerkursandi, fór í eyði árið 1869 og um tíma var óttast að jökullinn myndi ganga í sjó 

fram og loka þjóðleiðinni yfir Breiðamerkursand. Svo fór þó ekki en talið er að ekki hafi 

miklu mátt muna því jökuljaðarinn hafi einungis verið 256 m frá þáverandi strandlínu við 

hámark framrásarinnar árið 1894 (Helgi Björnsson, 1998).  

Við framrás jökulsins á Litlu Ísöld gróf hann sig niður fyrir sjávarmál og ruddi meðal annars 

upp skeljum og skeljabrotum sem finna má í fremstu jökulgörðunum á sandinum. Þar hafa 

fundist ellefu tegundir lindýra sem allar eru hlýsjávartegundir og lifa nú hérlendis eingöngu 

við Suðurland (Flosi Björnsson, 1993). Aldursgreiningar leiddu í ljós að aldur skeljanna er um 

5.000 geislakolsár og meðal skeljategunda má finna vængbarða (Aporrharis pespelecani) sem 

er hlýsjávartegund sæsnigla. Sjór hefur því greinilega náð inn í dældina framan við jökulinn 

þar sem sjávarset með kulvísri fánu hefur sest til (Ólöf E. Leifsdóttir & Leifur A. Símonarson, 

1999). Talið er að jökullinn hafi gengið fram um níu km á 120 ára tímabili, frá 1730-1850 

(Helgi Björnsson, 1996; Páll Imsland, 2004).  

Dýptarmælingar á Jökulsárlóni og íssjármælingar á Breiðamerkurjökli hafa leitt í ljós að 

jökullinn hefur á framskriðsárum sínum á Litlu Ísöld grafið gríðarstóra og djúpa rennu sem 

nær frá Esjufjöllum í norðri og langt niður á láglendið. Dýpsti hluti þessarar rennu er ekki enn 

kominn undan jökli og því fyrirsjáanlegt að dýpi Jökulsárlóns mun aukast enn frekar eftir því 

sem meira brotnar af jöklinum á næstu árum. Vorið 1951 urðu Kvískerjabræður fyrstir manna 

varir við við seltu í lóninu (Guðmundur Kjartansson, 1957a). Þá mældist dýpi lónsins 35 m. 

Árið 1956 var dýpið komið niður í 60 m og ári seinna 76 m og þótti mönnum þá strax furðu 

sæta hversu djúpt lónið var. Þá var stærð lónsins um 4,5 km
2
 (Guðmundur Kjartansson, 

1957b). Jökulsárlón var orðið 8 km
2
 árið 1975 (Helgi Björnsson, 2009) og árið 2011 var stærð 

lónsins eins og áður segir metin um 25 km
2
.
 

2.3 Landbrot við Jökulsá 

Stærð Jökulsárlóns gerir það að verkum að framburður frá Breiðamerkurjökli sest nú að 

stærstum hluta til í lóninu og því nær framburður árinnar ekki að sporna við ágangi sjávar á 

strandlínuna sem hefur rofist um 700 metra á tímabilinu 1904-1989, eða um 8,5 metra á ári 

(Helgi Björnsson o.fl., 2001; Landl, Helgi Björnsson & Kuhn, 2003). Samkvæmt mælingum 

Vegagerðarinnar á árunum 1991-2003 hefur landbrotið verið um 4-8 metrar á ári (Landbrot að 
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meðaltali…, 2003, 24. nóvember). Jökulsá er því aðeins nokkuð hundruð metra löng og 

sjávarfalla gætir í lóninu því á flóði breytist straumstefna árinnar og sjór fossar inn í lónið. Að 

sögn kunnugra hefur botnlögunin fremst í lóninu breyst mjög á síðustu árum og hefur það 

dýpkað umtalsvert. Ágangur og kraftur sjávar er talin líklegasta skýringin þar á en sterkir 

sjávarstraumar bera ísjaka fram í ána með útfallinu þar sem þeir stranda, skrapa botninn og 

berast svo jafnvel aftur inn í lónið á næsta innfalli (Fjölnir Torfason, 2005). Áður var til að 

mynda haft á um fimm metra dýpi framan við fremstu jökulölduna sem hamlaði stórum 

ísjökum frá því að berast niður í ána og á tímabili var rætt um að leggja Þjóðveg nr. 1 yfir 

þetta haft þar sem strandlínan þótti vera komin ískyggilega nálægt núverandi vegstæði. Þetta 

haft hefur nú að stórum hluta rofist burtu og stórir ísjakar berast mun lengra niður ána en áður. 

Árið 2003 voru grjótvarnir settar í bakkana við brúna beggja megin árinnar og grjótþröskuldar 

hlaðnir á þremur stöðum til varnar því að áin grafi niður úr botninum. Slíkt gæti leitt til þess 

að stórir ísjakar fljóti niður ána og lendi á brúnni með ófyrirsjáanlegum afleiðingum 

(Landbrot að meðaltali …, 2003, 24. nóvember). Á tímabili var óttast að færa þyrfti vegstæði 

hringvegarins innan fárra ára en framkvæmdirnar árið 2003 virðast hafa borið tilskilinn 

árangur og ekki er talið að hættuástand muni skapast þar á næstu árum (Mun halda sjó …, 

2009, 18. ágúst). Vegagerðin og vísindamenn hafa engu að síður enn náið auga með 

breytingum á Jökulsárlóni og strandlínunni við Breiðamerkursand því örar breytingar þar 

gætu mögulega leitt til þess að Þjóðvegur 1 rofni.  

Ein helsta ástæðan fyrir því að þjóðveginum er ekki talin stafa bráð hætta af landbroti á 

Breiðamerkursandi á síðustu árum er landris sem á sér stað á suðausturhorni landsins í kjölfar 

þess að Vatnajökull bráðnar og fargi hans er létt af landinu. Talið er að við suðurjaðar 

jökulsins rísi landið um 2 cm á ári og mun að öllum líkindum aukast eftir því sem líður á 

öldina (Helgi Björnsson, 2009). 

2.4 Framskrið og hop Breiðamerkurjökuls 

Samkvæmt mælingum á kelfingu og framskriðshraða Breiðamerkurjökuls á árunum 2002-

2007 kelfdu 0,4-0,5 km
3
/ári af ís í lónið. Árið 2009 var kelfingin hins vegar 0,65 km

3
/ári en 

þá brotnaði stór spilda framan af jöklinum vestanmegin í febrúarmánuði þannig að lónið 

stækkaði um 0,7 km
2
 á einu ári (Guérin, 2010). Lónið fylltist mjög skyndilega af ísjökum en 

GPS stöðvar ofar á sjálfum jöklinum sýndu ekki sambærilega hreyfingu og virtist vera að eiga 

sér stað við sporðinn (Eyjólfur Magnússon, munnleg heimild 12. október 2011). Þegar 

ísbreiðan framan við jökulinn tók að grisjast uppgötvuðu menn að eyja hafði komið í ljós 

vestan megin í lóninu, við jökulsporðinn. Líklegast er að jökullinn hafi hvílt á grynningu og 

haft viðspyrnu af henni. Þegar hann hopaði af grynningunni missti hann þessa viðspyrnu og 

hálfhrasaði við það með þeim afleiðingum að svo mikið brotnaði af honum í einu (Eyja kemur 

úr felum í Jökulsárlóni, 2009, 28. september). Sumarið 2010 var enn mikið af ís á lóninu en 

þó ekki eins mikið og árið áður. Sumarið 2011 brotnaði hins vegar mjög lítið úr jöklinum og á 

seinni árum hefur aldrei verið eins lítið af ísjökum á lóninu og þetta sumar (Mynd 2). Ástæður 

þess eru ekki þekktar með vissu en jökullinn gæti hafa náð aftur fótfestu á grynningu vestan 

megin í lóninu og dregið úr kelfingu. Þetta ástand gæti varað þar til jökullinn missir viðspyrnu 

á nýjan leik (Helgi Björnsson, munnleg heimild 12. október 2011). 
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2.5 Ísjakar í Jökulsárlóni 

Magn ísjaka í lóninu er mjög misjafnt og fer að mestu eftir árstíðum. Mest er af jökum á 

veturna en minna á sumrin en einnig er munur á ísmagni milli ára. Eins og áður sagði var til 

dæmis mjög mikið af ís sumarið 2009. Heldur minna var af ísjökum árið eftir en engu að síður 

töluvert. Aðstæður á Jökulsárlóni sumarið 2011 voru hins vegar mjög óvenjulegar en þá var 

mjög lítið af ísjökum og lítið virtist brotna af jöklinum. Einstaka sinnum urðu umtalsverðir 

brotatburðir í jökulsporðinum og vart við mikið af smáís og íshröngli í lóninu. Ísinn bráðnaði 

þó og/eða barst á haf út á nokkrum dögum og lónið varð aftur nær íslaust að kalla. Langmest 

var af ísjökum fremst í lóninu þar sem dýpið minnkar skyndilega og þar strönduðu stærstu 

ísjakarnir áður en þeir bráðnuðu, brotnuðu í sundur og bárust á haf út. Þegar venjubundið 

magn af ísjökum hefur verið í lóninu eru þeir flestir á floti og berast fram og aftur með 

straumi og vindum. Einungis allra stærstu ísjakarnir ná niður á botn og sitja þar fastir. Aðeins 

tíundi hluti af rúmmáli ísjaka sem er á floti er sjáanlegur ofan vatnsyfirborðsins. Á sumrin 

bráðnar sá hluti ísjakans sem stendur upp úr vatninu hraðar en hlutinn sem er neðan 

vatnsyfirborðsins. Því má oft sjá lárétt för eftir bráðnun á ísjökunum, rétt ofan við vatnsborð, 

vegna þess að eftir því sem efsti hluti jakanna bráðnar lyftast þeir upp úr vatninu (enda tíundi 

hluti þeirra ofan vatnsyfirborðsins). Oft brotna stór stykki úr ísjökunum, bæði ofan og neðan 

vatnsyfirborðs. Þetta veldur því að ísjakinn missir jafnvægið og snýr sér í vatninu, oft með 

miklum brothljóðum og öldugangi. Svo virðist sem þessi hreyfing jakanna setji af stað 

einhverja strauma neðansjávar því ekki er óalgengt að margir jakar snúi sér við sama daginn, 

eftir að hafa jafnvel verið hreyfingarlausir í marga daga þar á undan. Slíkt kom glöggt í ljós 

Mynd 2 Jökulsárlón í ágúst 2011. Óvenjufáir ísjakar eru á lóninu (ljósmynd: Helga Lucia 

Bergsdóttir). 
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vorið 2011 þegar svart öskulag frá eldgosinu í Grímsvötnum þakti alla jakana á lóninu (Mynd 

3). Þegar leið á sumarið höfðu nær allir jakarnir snúið sé við og voru því aftur orðnir hvítir. 

 

2.6 Sjávarföll í Jökulsá 

Vegna þess hve Jökulsárlón er nálægt sjó gætir þar sjávarfalla tvisvar á sólarhring. Sjávarföll 

verða vegna þyngdarkrafta tungls og sólar sem toga í jörðina og vatnið leitar því í átt að 

tunglinu þeim megin jarðarinnar sem snýr að því hverju sinni. Á sumrin er síðdegisflóðið 

stærra en það fyrra; orsök þess er sú að norðurhvel hallast þá að sólu á víxl á árslöngu 

ferðalagi jarðar kringum sólu. Sjávarfallabungan þeim megin orsakar því stærra flóð hérlendis 

síðdegis. Á veturna er þessu öfugt farið en þá snýr norðurhvelið frá sólu og morgunflóðið 

verður stærra en það seinna. Minnstur er munurinn um sólstöður, á tímabilinu 20.-22. júní og 

20.-23. desember ár hvert (sjá t.d. Unnsteinn Stefánsson, 1994).  

Sjór er eðlisþyngri en ferskvatn og sjást þess glögg merki á Jökulsárlóni á veturna þegar 

yfirborðslag lónsins frýs en undir ísnum er brimsalt ófrosið vatn. Eðlismassi sjávar ræðst 

aðallega af þremur stærðum; seltu, hitastigi og þrýstingi (sjá t.d. Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Þegar straumstefna Jökulsár breytist á flóði og hlýr sjór tekur að streyma inn í lónið myndast 

skýr lína á vatnsyfirborðinu þegar brimsaltur sjórinn í ánni og töluvert heitara, ísalt vatn í 

mynni lónsins mætast (Mynd 4). Eðlisþyngra saltvatnið steypist undir lög af eðlisléttara ísöltu 

vatni, stundum þannig að hringiða sést á yfirborðinu. Blöndun þessara sjógerða á sér 

væntanlega stað á töluverðu dýpi inni í lóninu (Harris, 1976). 

Mynd 3 Jökulsárlón í júní 2011. Sumir ísjakanna og Breiðamerkurjökull til hægri eru 

þaktir svörtu öskulagi úr Grímsvatnagosinu í maí 2011 (ljósmynd: Helga Lucia Bergs-

dóttir). 
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Vatnshæðarmælir með hitamæli hefur verið í Jökulsárlóni frá vorinu 1991 á vegum 

Vatnamælinga Orkustofnunar, nú Veðurstofu Íslands. Hann var fyrst staðsettur við suður-

ströndina, nokkur hundruð metrum vestan við Jökulsána. Vegna mikilla vatnshæðarbreytinga 

og þykks íss eyðilagðist hann vorið 1995 og var nýjum mæli fundinn staður í nóvember sama 

ár, við austurströnd lónsins, um 800 metra austan við Jökulsá. Sá mælir er staðsettur undir 

bröttum bakka og nær niður fyrir brún lagnaðaríss á veturna. Nokkru norðan við mælinn eru 

grynningar í lóninu sem koma að mestu í veg fyrir að stórir ísjakar berist að honum og 

eyðileggi hann. (Snorri Zóphóníasson & Ragnhildur Freysteinsdóttir, 1999). 

Selta var fyrst mæld svo vitað sé til í Jökulsárlóni í apríl árið 1957 en þá mældist hún 12,87 og 

hitinn 1,8 °C á 70 metra dýpi en 10,82 og 0,2 °C á sama stað við yfirborð. Við útfall Jökulsár 

mældist hitinn 0,35 °C og seltan 10,72. Þessar mælingar voru framkvæmdar um miðjan dag, 

einu sinni á hverjum stað. Svo lítill straumur var í Jökulsá að erfitt var að meta í hvora áttina 

vatnið rann og þar af leiðandi liggur ekki fyrir hvort mælingarnar voru framkvæmdar á flóði 

eða fjöru (Guðmundur Kjartansson, 1957b). Miðað við þessar niðurstöður má segja að 

þriðjungur af vatni lónsins á þessum tíma hafi verið sjór. 

2.7 Varmaflæði og orkubúskapur í Jökulsárlóni 

Jökullón hafa myndast framan við flesta skriðjökla í sunnanverðum Vatnajökli enda hefur 

hlýtt loftslag síðustu áratuga verið jöklum óhagstætt. Jökulsárlón er þó frábrugðið öðrum 

jökullónum að því leyti að sjór streymir inn í lónið og þar af leiðandi er vatnið í því ísalt. 

Vísindamenn hafa löngum velt fyrir sér hvaða áhrif innstreymi Atlantshafsins hafi á bráðnun 

jökulsins en ljóst er að hann bráðnar hraðar heldur en aðrir skriðjöklar Vatnajökuls gera 

(Helgi Björnsson o.fl., 2001; Landl o.fl., 2003). Hlýr sjór streymir inn í Jökulsárlón á flóði en 

kaldara vatn streymir út úr því á fjöru og því ljóst að varmaorkan í sjónum tapast að 

einhverjum hluta inni í lóninu. 

Mynd 4 Jökulsárlón í maí 2012. Sjá má skýra línu á vatnsyfirborðinu þar sem sjór og 

minna salt bræðsluvatn úr lóninu mætast (ljósmynd Helga Lucia Bergsdóttir). 
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Varmaorka sjávar í Jökulsárlóni tapast á tvo vegu, annars vegar nýtist orkan til að hita vatnið í 

lóninu og hins vegar til að bræða ísinn sem þar er. Varmaorku í vatni umfram viðmiðunargildi 

við bræðslumark er hægt að reikna samkvæmt jöfnu (1) og (2): 

pCTQE    (1) 

t

E
W   (2) 

Hér er Q rúmmál vatns í m
3
, ΔT er hitastig umfram 0 °C, Cp er eðlisvarmi á rúmmál (e. 

volumetric heat capacity) í J/m
3
 °C og E er orkan sem þarf til að hita vatnsmagnið Q um ΔT 

gráður. Einingin fyrir E er J en betur fer á því að reikna orkustrauminn W sem fall af tíma (t) 

með einingunni W. Eðlisvarma á rúmmál (Cp) er hægt að finna ef eðlismassi (ρ) og eðlisvarmi 

á kg (cp) er þekkt. 

 pp cC    (3) 

Eðlismassi sjávar er 1.027 kg/m
3
 og eðlisvarmi sjávar með seltuna 30 við 10 °C er 4.014

 
J/kg 

°C. Eðlismassi ferskvatns er 1.000 kg/m
3 

og eðlisvarmi þess er 4.217 J/kg °C (sjá t.d. 

Unnsteinn Stefánsson, 1991). Eðlismassi jökulíss við frostmark er 917 kg/m
3
 (sjá t.d. Cuffey 

& Paterson, 2010) en íslenskir jöklar eru þíðjöklar og hitastig þeirra er því um frostmark. 

Vatnið sem rennur í lónið undan jöklinum er 0 °C og hefur því enga varmaorku umfram 

viðmiðunargildi við bræðslumark. Sjórinn ber því varmaorku inn í lónið (Esjór inn) sem hitar 

leysingarvatn sem rennur undan jöklinum (Eleysing), bræðir ísjakana í lóninu og hitar einnig 

það ísbræðsluvatn (Ebræðsla). Þá stærð er hægt að reikna á eftirfarandi hátt: 

útsjór  leysinginnsjór  bræðsla E -  E - E  E   (4) 

Þar sem Esjór inn er varmaorka sjávar sem berst inn í lónið, Eleysing er varmaorka leysingarvatns 

sem streymir út úr lóninu á fjöru, Esjór út er sú varmaorka sem sjórinn tapar ekki í lóninu heldur 

fer í að halda vatninu 2 °C heitu og Ebræðsla er varmaorka sem fer í að bræða ísinn og hita það 

ísbræðsluvatn. Til að átta sig betur á stærðinni Ebræðsla er jafna (5) sett fram: 

ísvatnnunísbráslabræ EEE  ðð   (5) 

Eísbráðnun er sú varmaorka sem fer í að bræða ísinn og Eísvatn er sú varmaorka sem fer í að hita 

það ísbræðsluvatn upp í sama hitastig og Eleysing og Esjór út hafa. Þar sem varmaorkan er 

reiknuð út í J þá er hægt að meta magn íss (m) sem hún bræðir með jöfnu (6): 

L

E
m nunísbráð  (6) 

þar sem L er bræðsluvarmi íss (3,35 × 10
5
 J/kg) (t.d. Helgi Björnsson o.fl., 2001). 
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3 Aðferðir 

Vatnssýnum var safnað úr Jökulsá á Breiðamerkursandi um miðbik sumars árið 2011 auk þess 

sem yfirborðssýni var tekið úr Jökulsárlóni inn við Breiðamerkurjökul í júní sama ár. Sýnin úr 

ánni voru ýmist tekin á stórstreymi eða smástreymi en alls var 22 sýnum safnað á þennan hátt, 

bæði af botni árinnar og við vatnsyfirborð. Sýnatakan fór þannig fram að sjótaka, sem festur 

var á band, var slakað niður af miðri brúnni. Á enda bandsins var lóð og þegar það snerti botn 

var falllóð látið renna niður bandið sem losaði annan enda sjótakans þannig að hann snerist og 

lokaðist og þá var hægt að draga hann upp aftur. Yfirborðssýnin voru tekin í plastbrúsa sem 

einnig var slakað niður af miðri brúnni. Sýnunum var tappað á glerflöskur og í litlar 

plastflöskur eftir að hafa verið síuð. Þau voru síðan geymd í frysti þar til þau voru efnagreind 

á rannsóknarstofu Hafrannsóknarstofnunar þar sem selta þeirra og kísilinnihald var metið en 

út frá þeim er hægt að meta uppruna vatnsins. Sjór hefur háa seltu en lágt kísilinnihald en 

jökulárvatn hefur aftur á móti hátt kísilinnihald en lága seltu (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Síritandi hita- og seltumælum var komið fyrir í Jökulsá á Breiðamerkursandi þann 12. júlí 

2011 en nákvæma staðsetningu þeirra má sjá á Mynd 5. Þeir skrá hita- og seltustig vatnsins 

auk þrýstings, bæði við yfirborð og við botn á 10 mínútna fresti. Um var að ræða tvær 

tegundir af mælum sem framleiddir eru af íslenska fyrirtækinu Stjörnuodda. Annar mælinn 

var svokallaður DST centi – TD mælir sem skráir hita og þrýsting. Hann getur mælt hita á 

bilinu -2 °C - +40 °C með ±0,1 °C nákvæmni og þrýsting á bilinu 0,1-30 m með ±12 cm 

nákvæmni. Hinn mælirinn var DST CT mælir sem skráir hita og leiðni (seltu) í vatninu. 

Hitann mælir hann á sama hátt og fyrri 

mælirinn en seltuna með nákvæmninni 

±1 PSU. Með Sea Star hugbúnaðar-

kerfinu sem fylgir mælunum er hægt að 

ákveða hvenær mælarnir byrja að mæla 

og hversu oft þeir skrá upplýsingar. 

Gögnin voru vistuð jafnóðum í innra 

minni mælanna sem rúmar um 130 

þúsund mælingar. Mælarnir voru festir á 

járnrör sem var sökkt í ána. Efri endi 

rörsins var boltaður fastur við stein í 

grjót-hleðslu við bakkann og til öryggis 

var keðja lögð í gegnum rörið og fest við 

annan stein í hleðslunni. Þungur steinn 

var festur við neðri enda rörsins til að 

sökkva því. 

 

Mælarnir voru teknir upp þann 15. nóvember sama ár og niðurstöður síðustu mánaða færðar 

yfir á tölvutækt form. Mælunum var síðan komið aftur fyrir á sama stað í ánni þar sem þeir 

halda áfram að skrá hita, seltu og þrýsting. Stefnt er að því í framtíðinni að ná heilstæðum 

gögnum fyrir allt árið svo hægt sé að meta árstíðabundnar sveiflur í ánni og tengja við frekari 

rannsóknir á svæðinu. 

Mynd 5 Jökulsá á Breiðamerkursandi í maí 2012. 

Örin sýnir staðsetningu mælanna (ljósmynd 

Helga Lucia Bergsdóttir). 
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Sökum þess hve straumhörð Jökulsá er, jafnt á innfalli sem útfalli, voru vatnssýnin öll tekin á 

fallaskiptum, þ.e. á því tímabili þegar straumhraði árinnar er sem minnstur. Að öðrum kosti 

hefði straumurinn hrifið mælitækin með sér og erfitt hefði verið að segja til um á hvaða dýpi 

sýnið hefði verið tekið. Liggjandinn, eða það tímabil þar sem nær enginn straumur er í ánni, 

er mjög stuttur eða rétt um 10 mínútur yfir sumartímann. Farið var eftir flóðatöflum fyrir 

Reykjavík til að áætla hvenær fallaskiptin yrðu í Jökulsá og reyndist háflóð vera á svipuðum 

tíma á báðum stöðum en háfjöru seinkaði um rúmlega 3 klukkutíma í Jökulsá. Sýni voru tekin 

jafnt eftir háflóð og háfjöru í þeim tilgangi að ná sýnum sem gæfu bæði mestu mögulegu og 

minnstu mögulegu seltu. Með öðrum orðum þá gefur sýni sem er tekið þegar flóði er að ljúka, 

hæsta mögulega seltugildið og er ekki blandað bræðsluvatni úr jöklinum. Sýni sem tekið er 

þegar fjöru er að ljúka gefur hins vegar lægsta mögulega seltugildið því þá er hlutfall 

bræðsluvatns hvað hæst í vatninu. 

Gögn úr vatnshæðarmælinum inni í lóninu voru notuð til hliðsjónar og samanburðar við 

niðurstöðurnar sem fengust úr ánni en þau eru aðgengileg á netinu, á vef Veðurstofu Íslands. 

 

Til að finna varmatap vatnsins sem streymir inn í lónið og út úr því aftur var farið eftir 

mæliniðurstöðum fyrir hita og seltu en ekki eingöngu eftir þrýstingi. Það var gert vegna þess 

að vatnshæðin var oft sú sama í allt að 90 mínútur á meðan gildin fyrir hita og seltu breyttust 

stöðugt á sama tíma. Til að finna gildi fyrir vatnið sem hefur hæsta hlutfall sjávar var valið 

hæsta hita- og seltugildi við botn á háflóði og lægsta hita- og seltugildi við botn á háfjöru fyrir 

vatnið sem hefur hæsta hlutfall bræðsluvatns á útfalli.  
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4 Niðurstöður 

Þó svo aðalmarkmið þessarar rannsóknar sé að kanna varmatap sjávar í Jökulsárlóni á einum 

sólarhring og hversu mikinn ís hann bræðir miðað við nýlegar niðurstöður hita- og 

seltumælinga í lóninu, þá koma margar aðrar upplýsingar fram þegar gögn úr bæði mælum og 

sýnum eru skoðuð. Hér á eftir verður gerð grein fyrir athyglisverðustu niðurstöðunum sem 

fram komu auk þess sem mat verður lagt á varmatap sjávar og ísbráðnun út frá þeim gögnum 

sem safnað var. 

4.1 Selta 

Venjulega er selta sjávar sögð vera 35, þó svo að seltustig sé vitanlega breytilegt eftir 

sjógerðum, árstíðabundnum sveiflum og fleiri áhrifavöldum. Sýni sem tekið var í Breiða-

merkurfjöru þann 21. júní 2011 hafði seltugildið 31,125 og er því líklegt að sjórinn sem 

streymir inn í Jökulsárlón á flóði hafi sömu eða svipaða seltu. Mesta selta sem síritinn mældi í 

ánni var 34,9 við árbotninn, en það gildi mældist alls fjórum sinnum á flóði milli kl. 5:20 og 

6:50 þann 12. október 2011. Minnsta seltan mældist hins vegar 3,5 á fjöru þann 1. september 

2001 kl. 00:10. Nokkrum sinnum nam seltumælirinn við yfirborð gildið 0 en líklega hefur þá 

verið óvenju vatnslítið í ánni og mælirinn því staðið upp úr vatninu. Seltumælirinn á botni 

árinnar sýndi ekki merkjanleg frávik á sama tíma og því voru þessi núllgildi felld út úr 

niðurstöðunum. 

Meðalselta á háfjöru í ánni á tímabilinu 12. júlí -15. nóvember var 10,3 en meðalselta á 

háflóði var 31,6. Seltan virðist hins vegar minnka á fjöru þegar líður á sumarið og fram á 

haust en fer síðan aftur að aukast upp úr miðjum september. Þetta er vísbending um að hlutfall 

bræðsluvatns í lóninu hafi hækkað um sumarið en minnkað aftur um haustið þegar bræðslan 

minnkaði. Þannig var meðalseltugildið á háfjöru 12,66 seinni hluta júlí en fór niður í 9,6 í 

fyrri hluta september. Í nóvember var það komið upp í 10,5 en þess ber að geta að haustið var 

óvenjumilt og lítið farið að kólna á þessum tíma og því hefur hlutfall bræðsluvatns líklega 

verið meira en í meðalári. Seltugildið í sjónum hélst hins vegar nokkuð stöðugt allt tímabilið. 

4.2 Hitastig 

Mesti hiti sem mældist í ánni á því tímabili sem mælingar stóðu yfir var 11,8 °C við yfirborð 

á flóði, þann 12. ágúst 2011 kl. 18:10. Hæsti hiti sem mældist við botninn var 11,8 °C á sama 

tíma. 

Minnsti hitinn sem mældist var 1,2 °C á fjöru en alls nam mælirinn á botni árinnar það 

hitastig tíu sinnum á tímabilinu 18:50-21:10 þann 24. október 2011. Mælirinn við yfirborð 

árinnar nam það hitastig alls átta sinnum á sama tímabili. 

Samkvæmt vatnshæðarmæli Vatnamælinga Veðurstofu Íslands austan megin í lóninu var 

meðalvatnshæð í því 0,22 m y.s. á tímabilinu 12. júlí - 15. nóvember 2011. Vatnshæðin fór 

hæst upp í 0,87 m y.s þann 28. september kl. 20:00 en minnst var vatnshæðin -0,51 m y.s. 

þann 20. október kl. 6:00. Meðalvatnshæð í ánni var hins vegar 1,53 m y.s. á sama tímabili. 
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Þar fór hún hæst í 2,9 m y.s þann 29. september kl. 6:10. Lægst fór vatnshæðin í ánni í 0,6 m 

y.s. en mælirinn sýndi þá tölu alls fimm sinnum, einu sinni þann 24. október kl. 21:50 og 

fjórum sinnum í kringum miðnætti þann 29. október. Meðalvatnshæðin í ánni er því 1,31 m 

y.s. hærri en inni í lóninu og munar því greinilega miklu um sjávarföllin 

Á sama tímabili reyndist meðalhiti í lóninu austanverðu samkvæmt hitamælinum á 

vatnshæðarmæli Vatnamælinga vera 2,9 °C. Hæsta hitastig inni í lóninu mældist 4,4 °C þann 

1. september kl. 6:00 og lægsta hitastigið mældist 1,5 °C 25. október kl. 10:00 (Veðurstofa 

Íslands, á.á.). Meðalhitinn inni í lóninu er því um einni gráðu lægri heldur en meðalhitinn í 

ánni sem mældist 3,8 °C á tímabilinu 12. júlí - 15. nóvember 2011. Ekki reyndist marktækur 

munur á meðalhita við yfirborð og við botn árinnar eða tveir hundraðshlutar út gráðu.  

Meðalhiti í ánni á háfjöru var 1,9 °C þegar mælingar hófust um miðjan júlí og fór hækkandi 

eftir því sem leið á sumarið en hæstur var hann í byrjun september eða 2,7 °C. Í byrjun 

nóvember var meðalhitinn aftur kominn niður í 1,9 °C. 

Meðalhiti í ánni á háflóði var 9,1 °C um miðjan júlí þegar mælingar hófust og náði hámarki 

sínu, 10,4 °C, í annarri viku ágústmánaðar og aftur í byrjun september. Í byrjun nóvember var 

meðalhitinn kominn niður í 7,3 °C. 

4.3 Sjávarföll 

Þó sjávarfalla gæti í Jökulsárlóni eru þau frábrugðin því sem gerist og gengur við Íslands-

strendur á þann hátt að fjara og flóð standa ekki yfir í jafnlangan tíma heldur stendur flóðið 

mun styttra heldur en fjaran. Yfir sumartímann stóð flóð oftast yfir í 2-3 tíma en í rúmlega 3-4 

tíma eftir að fór að hausta. Tíminn sem fjaran stóð yfir styttist að sama skapi þegar flóðið 

lengdist þannig að lengd sjávarfallalotunnar breyttist lítið sem ekkert. 

Þegar tímasetningar á háflóði og háfjöru eru skoðaðar kemur í ljós að þau eru ekki alveg eins 

regluleg og búast mætti við. Yfir sumartímann falla morgunflóð út á smástreymi og því 

verður aðeins eitt flóð á sólarhring í 5-6 daga yfir hásumarið. Þegar hausta tekur fækkar 

dögunum þar sem morgunflóðin falla út þegar smástreymt er og í lok september verður 

morgunflóða aftur vart í ánni á smástreymi. 

Þá lengist sá tími sem innstreymi sjávar stendur yfir inn í lónið eftir því sem líður á haustið og 

veturinn. Í upphafi tímabilsins sem mælingar stóðu yfir, í júlí og byrjun ágúst, voru yfirleitt 

rúmlega 2 klukkutímar á milli háfjöru og háflóðs. Tíminn jókst smám saman þegar leið á 

haustið og þegar komið var fram í október og nóvember voru yfir 4 klukkustundir á milli 

fallaskiptanna. 

Innstreymi sjávar stendur yfir í um 2,7 klukkustundir yfir sumarið að meðaltali, en sú tala er 

meðallengd tímans á milli háfjöru og háflóðs að frádregnum 30 mínútum í hvert sinn. Það er 

sá tími sem leið frá háfjöru og þar til fullsaltur og hlýr sjór var farinn að streyma inn í lónið. 

Yfirleitt stendur liggjandinn yfir í um 10-15 mínútur og vatnið sem streymir inn í byrjun flóðs 

er blanda af sjó og lónvatninu sem rann út úr lóninu á háfjöru og hefur því ekki sama hita- og 

seltugildi og sjórinn. Sömu útreikningar leiða í ljós að innstreymi sjávar stendur yfir í 3,2 

klukkustundir á haustin að meðaltali. 
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4.4 Kísilinnihald 

Kísilinnihald sýnanna sem voru tekin úr ánni var mælt og reyndist talsverður munur á því eftir 

því hvort flóði eða fjöru var að ljúka þegar sýnin voru tekin. Þau sem tekin voru í lok útfalls 

innihéldu í kringum 20 μmól/kg kísil en sýni sem tekin voru í lok innfalls innihéldu yfirleitt 5 

μmól/kg af kísil. Kísilinnihald bræðsluvatnsins í lóninu er yfirleitt um það bil fjórum sinnum 

meira en í sjónum sem streymir inn í það á flóði. Yfirleitt reyndust nokkuð skýr línuleg tengsl 

milli seltu og kísilinnihalds flestra sýnanna þar sem lægra kísilhlutfall var í sýnum sem höfðu 

háa seltu og öfugt eins og Mynd 6 sýnir. Slík dreifing kallast neikvæð fylgni. 

Eins og sést á Mynd 6 komu fram þrjú sýni 

sem hafa ekki línuleg tengsl við hin þar 

sem selta þeirra var lág og kísilinnihald 

eingöngu í meðallagi en þau sjást neðst til 

vinstri á grafinu. Gerð verður tilraun til að 

útskýra þessi frávik í umræðukafla hér á 

eftir. Ágæt fylgni, R
2
 = 0,85, reyndist á 

milli seltunnar og kísilinnihaldsins ef þessi 

þrjú gildi voru felld út úr grafinu. 

4.5 Varmatap og ísbráðnun 

Þar sem kelfing árið 2009 var mun meiri en gengur og gerist í meðalári var ákveðið að notast 

við tölur Guérin (2010) frá tímabilinu 2002-2007 við útreikning á magni kelfingar á 

sólarhring. Ef 0,4 km
3
 af ís kelfa í lónið á ári hverju þýðir það að 1.100 þúsund m

3
 kelfa á 

sólarhring að meðaltali. Jökullinn er um 4 km breiður við jaðarinn og ef miðað er við að hann 

sé um 200 m hár þá brotna um 500 m af ís af jöklinum á ári hverju. Hægt er að reikna út 

hversu mikla orku þarf til að bræða það sem til fellur af ís með því að nota saman jöfnu (6) og 

(2): 

LmW 
 

skg
sólarhrs

mkgsólarhrm
m /675.11

./400.86

/917./101,1 336




  

kgJskgW /1035,3/675.11 5
 

WW 91091,3 
 

Niðurstaðan er að það þarf 3.190 MW til að bræða þá 0,4 km
3
 sem kelfa í lónið á ári hverju. 

Mynd 6 Tengsl seltu og kísilinnihalds í 

vatnssýnum sem tekin voru í Jökulsá 

sumarið 2011. 
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4.5.1 Meðalársrennsli 

Jökulsá rennur í lónið undan Breiðamerkurjökli með meðalársrennsli um 60 m
3
/s samkvæmt 

afkomumælingum sem gerðar hafa verið á jöklinum (Finnur Pálsson, munnleg heimild 25. 

maí 2012). Rennsli sjávar inn í lónið er hins vegar ekki þekkt en hefur verið metið 50 m
3
/s að 

jafnaði yfir allt árið (Helgi Björnsson o.fl., 1999). Magn vatns (Qb) sem kemur undan jökli 

miðað við meðalársrennslið 60 m
3
/s er því 5,2 × 10

6
 m

3
/sólarhr. og magn sjávar (Qs) sem 

kemur inn í lónið miðað við meðalársrennslið 50 m
3
/s er 4,32 × 10

6
 m

3
/sólarhr. Þar sem ekki 

er hægt að leggja áreiðanlegt mat á ársmeðaltal hitastigs sjávar sem rennur inn í lónið út frá 

mælingum sem spanna aðeins 4 mánuði er notast við ársmeðaltal hitastigs sjávar við 

suðurströndina sem er um 7 °C (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Áfram er þó miðað við að 2 °C 

heitt vatn streymi út úr lóninu á fjöru enda bentu mælingar til að breytingar á því hitastigi eftir 

árstíðum væru hverfandi. Með því að setja þessar tölur inn í jöfnur (1) og (2) er hægt að finna 

varmaorku sjávar sem kemur inn í lónið á sólarhring miðað við meðalársrennsli: 

sssinnsjór CTQE   

CmJCmE innsjór  3636 /1012,471032,4  

JE innsjór

141025,1   

MWW innsjór 447.1  

Sama aðferð var notuð til að finna Eleysing, á sólarhring sem reyndist vera 4,38 × 10
13

 J, eða 

507 MW, og Esjór út, sem er 3,56 × 10
13

 J, eða 412 MW. Með því að setja þær niðurstöður inn í 

jöfnur (3) og (2) er síðan hægt að finna Ebræðsla á sólarhring miðað við meðalársrennsli: 

útsjórgleyinnsjórslabræ EEEE  sinð  

JJJE slabræ

131314

ð 1056,31038,41025,1   

JE slabræ

13

ð 1056,4   

MWW slabræ 528ð   

Varmaorkan sem sjórinn tapar í lóninu á sólarhring og nýtist til bræðslu íss og hitunar á 

bræðsluvatninu er því 4,56 × 10
13

 J (528 MW) miðað við að meðalársrennsli bræðsluvatns 

undan jöklinum sé 60 m
3
/s og meðalársrennsli sjávar inn í lónið sé 50 m

3
/s.  

Til að finna stærðirnar Eísbráðnun og Eísvatn þarf að áætla hve stórt hlutfall af varmaorkunni fer í 

að bræða ísinn og hve stórt hlutfall fer í upphitun bræðsluvatnsins. Þetta má sýna fram á með 

einföldu dæmi. Þar sem ρjökulís er 917 kg/m
3
 þá eru 917 kg í einum m

3
 af ís. Með því að 

margfalda þá tölu við bræðsluvarma íss, 3,35 × 10
5
 (L) fæst að það þarf 3,07 × 10

8
 J til að 

bræða þennan eina m
3
 af ís. Massinn varðveitist við bræðsluna en rúmmálið breytist þar sem 

ρvatn er 1.000 kg/m
3
. Því eru 917 kg af vatni 0,917 m

3
. Þessa tölu má setja inn í jöfnu (1): 

pkg
CTQE 917  
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CmJCmE kg  363

917 /1022,42917,0  

JE kg

6

917 1074,7   

E917kg er því varmaorkan sem þarf til að hita 0,917 m
3
 af vatni um 2 °C, sem er hitastigið á 

vatninu þegar það streymir út úr Jökulsárlóni á fjöru. Áður kom fram að 3,07 × 10
8 

J þarf til 

að bræða einn m
3
 af ís og með því að leggja það saman við E917kg fæst að samtals þarf 3,15 × 

10
8
 J til að bræða ísinn og hita vatnið upp í 2 °C. Með því að reikna hlutföll stærðanna er hægt 

að finna hversu stór hluti upprunalegu varmaorkunnar nýtist til að bræða ís. 

97,0
 10 × 3,15

 10 × 3,07
8

8

  

Á þessu sést að 97% varmaorkunnar sem sjórinn ber í lónið (Ebræðsla) fer í að bræða ís en 3% 

varmaorkunnar fara í að hita bræðsluvatnið um 2 °C. 

Þar sem Wbræðsla var 528 MW, miðað við meðalársrennsli, fara 512 MW í að bræða ís en 

afgangurinn, 16 MW nýtist til upphitunar á því bræðsluvatni. 

Magn íss sem þessi varmaorka getur brætt er hægt að finna með jöfnu (6): 

L

E
m slabræð  

kgJ

sJ
m

/1035,3

/1012,5
5

8




  

skgsólarhrsskgm /1032,1./400.86/528.1 8  

Þannig fæst út að varmaorkan sem sjórinn skilar inn í lónið miðað við meðalársrennsli bræðir 

1,32×10
8
 kg/sólarhr. eða 1,32×10

5
 tonn/sólarhring sem eru um 132 þúsund m

3
 af ís á einum 

sólarhring. Það eru um 12% af þeim ís sem brotnar af jöklinum á sólarhring. 

4.5.2 Sumarástand 

Með því að nota mælingar á hita og seltu rennslisvatns í Jökulsá sem gerðar voru yfir 

sumartímann er hægt að koma með nákvæmara mat á rennslinu. Það er gert með því að áætla 

fyrst hámarksrennsli sjávar í Jökulsá. Farvegur árinnar er um 80 m breiður og um 5 m djúpur 

þar sem mælarnir voru staðsettir. Þversniðsflatarmál árfarvegarins er því um 400 m
2
. 

Rennslishraði á háflóði gæti verið um 1 m/s (Helgi Björnsson, munnleg heimild 25. maí 2012) 

og með því að margfalda þversniðsflatarmálið með hraðanum fást 400 m
3
/s sem er þá 

hámarksrennsli í ánni á flóði yfir sumartímann þegar sól er sem hæst á lofti.  

Með því að teikna upp kúrfu af seltustigi við árbotninn yfir einn sólarhring þann 19. júlí er 

hægt að sjá hversu stór flóð verða og hversu lengi þau vara (Mynd 7). Dagssetningin var valin 

vegna þess að þá ríkti dæmigert meðalástand í ánni hvað hita og seltu varðar og eins var þessi 

sólarhringur mitt á milli stórstreymis og smástreymis. Valið var að teikna eftir seltustigi því 
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þau gildi breytast mest milli flóðs og fjöru og því auðvelt að sjá út frá þeim hvenær 

innstreymi sjávar hefst og hvenær því lýkur.  

  

Mynd 7 Seltudreifing í Jökulsá 19. júlí 2011. Seltan var mæld við árbotninn á 10 mín. fresti, 

frá miðnætti aðfaranótt 19. júlí til 23:50 sama kvöld, alls 144 mælingar. 

Með því að áætla að rennslið hafi farið upp í 400 m
3
/s á háflóði var hægt að reikna út 

flatarmál undir flóðakúrfunum á Mynd 7 og reikna meðalrennslið út frá því. Þessi aðferð gaf 

töluna 78 m
3
/sólarhr. sem er þá meðalrennsli sjávar inn í Jökulsárlón yfir hásumarið þegar 

bræðslan er í hámarki, miðað við mælingar á seltu í Jökulsá. Til hægðarauka er hún 

námunduð að heilum tug og því er gildið 80 m
3
/sólarhr. notað í útreikningum.  

Samkvæmt mæliniðurstöðum í ánni streymdi 9 °C heitur sjór inn í lónið á flóði í júlí en 2 °C 

vatn streymdi út úr því á fjöru. Rennsli bræðsluvatns undan jökli inn í lónið er nálægt hámarki 

á þessum tíma þegar sólin er sem hæst á lofti, eða um 150 m
3
/s (Finnur Pálsson, munnleg 

heimild 25. maí 2012). 

Aðferðum við útreikninga var lýst mjög ýtarlega í kafla 4.5.1 og er vísað til þess hér. Miðað 

við rennslið 80 m
3
/s fyrir sjó sem streymir inn í lónið og 150 m

3
/s fyrir bræðsluvatn sem 

streymir undan jöklinum fæst að Wbræðsla er 1.043 MW og þar af fara 1.012 MW í að bræða ís 

í lóninu. Það þýðir að varmaorka sjávar sem tapast í lóninu yfir hásumartímann bræðir 

2,61×10
8
 kg/sólarhr. af ís eða 261 þúsund m

3
 sem eru nær fjórðungur (24%) af þeim ís sem 

brotnar af jöklinum á sólarhring miðað við ársmeðaltal. 
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4.5.3  Vetrarástand 

Sama aðferð var notuð til að finna meðalrennsli Jökulsár inn í lónið yfir vetrartímann. Notast 

var við seltugildi frá 6. nóvember en þá ríkti dæmigert meðalástand í ánni miðað við mælingar 

fyrri hluta nóvember. Seltudreifinguna má sjá á Mynd 8. 

 

 

Mynd 8 Seltudreifing í Jökulsá 6. nóvember 2011. Seltan var mæld við árbotninn á 10 mín. 

fresti, frá miðnætti aðfaranótt 6. nóvember til 23:50 sama kvöld, alls 144 mælingar. 

Á veturna er straumhraði út úr lóninu minni vegna þess að magn bræðsluvatns minnkar og því 

hleður áin meira undir sig og farvegurinn verður grynnri. Engar mælingar eru til um hversu 

mikil þessi breyting er en hér verður notast við þá ályktun að farvegurinn verði helmingi 

grynnri heldur en yfir sumarið en að rennslishraðinn inn í lónið haldist svipaður og á sumrin. 

Margfeldi þverskurðarflatarmálsins 200 m
2
 og rennslishraðans 1 m/s er þá hámarksrennsli 

sjávar inn í lónið yfir vetrartímann, eða um 200 m
3
/s. Út frá þessum gildum er hægt að finna 

meðalrennsli á sólarhring með því að reikna flatarmál undir flóðakúrfunni. Niðurstaðan úr því 

er 40 m
3
/s, sem er þá meðalrennsli sjávar inn í lónið yfir vetrartímann. 

Mæliniðurstöður úr ánni sýna að í nóvember streymir um 7 °C heitur sjór inn í lónið en á fjöru 

rennur 2 °C heitt vatn út úr því eins og áður hefur verið lýst. 

Ebræðsla er reiknað út á sama hátt og áður og er 6,39×10
13

 J eða 740 MW. Þar af fara 718 MW í 

að bræða ísinn í lóninu. Þetta þýðir að varmaorka sjávar sem tapast í lóninu yfir vetrartímann 

bræðir 1,85×10
8
 kg/sólarhr. af ís eða 185 þúsund m

3
 sem eru um 17% af þeim ís sem brotnar 

af jöklinum á sólarhring miðað við ársmeðaltal. 
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4.5.4  Heildarorkubúskapur Jökulsárlóns 

Varmaorka sjávar er ekki eini orkuþátturinn sem bræðir ísinn á Jökulsárlóni. Geislun sólar og 

lofthiti hafa einnig áhrif á bræðsluna en varminn í sjónum leggur engu að síður langmest til 

bræðslunnar. Meðalgeislun sólar yfir lóninu hefur verið metin 67 W/m
2
 yfir árið. Miðað við 

að lónið er nú um 25 km
2
 þá verður heildargeislunin um 1.675 MW/ári. Varmi úr hlýju og 

röku lofti er talinn vera um fimmtungur sólgeislunar, eða um 335 MW/ári (Helgi Björnsson 

o.fl., 2001). 

Ef miðað er við að það sumarástand sem lýst er í kafla 4.5.2 vari í 3 mánuði á ári og 

vetrarástandið sem lýst er í kafla 4.5.3 vari í 9 mánuði á ári þá er varmaorkan sem kemur frá 

sjónum á einum sólarhring og nýtist til að bræða ís, (Eísbráðnun), 6,84×10
13

 J eða 790 MW að 

meðaltali yfir árið. Slíkur varmi bræðir 204 þús m
3
/sólarhring af ís sem er 19% af þeim ís sem 

kelfir í lónið á sólarhring. Varmaorkan sem berst inn með sjónum (Esjór inn) er 1.600 MW en 

nýist þó ekki öll til bræðslu eins og lýst hefur verið. 

Helgi Björnsson o.fl. (1999) mátu orkuflæði í Jökulsárlón frá myndun þess til 1998 og birtu 

graf sem sýndi ólíka orkustrauma í lóninu. Síðar bættu Sverrir Guðmundsson, Helgi 

Björnsson, Finnur Pálsson & Berthier (2005) samsvarandi gildum fyrir 2004 við þetta graf. Á 

Mynd 9 hefur gildum fyrir 2011 samkvæmt hita- og seltumælingum verið bætt við áðurnefnt 

graf. 

 

 

Mynd 9 Gróft mat á líklegu orkuflæði til Jökulsárlóns samkvæmt niðurstöðum Helga 

Björnssonar o.fl. (1999) og Sverris Guðmundssonar o.fl. (2005) að viðbættum gildum fyrir 

2011 miðað við niðurstöður rannsóknar á hita og seltu í Jökulsá á Breiðamerkursandi. 

Á mynd 9 sést að varmaorka sem sjórinn ber til lónsins hefur minnkað lítillega milli áranna 

2004-2011 enda er gildið fyrir 2011 reiknað út á öðrum forsendum heldur en gildin fyrir hin 

árin. Geislunarorka hefur hins vegar aukist verulega í takt við hraða stækkun lónsins á sama 

tíma og varmaorka frá andrúmslofti eykst sömuleiðis. Orkuflæði til Jökulsárlóns er um 3.600 

MW og hefur samkvæmt þessu tvöfaldast síðan á miðjum tíunda áratugnum eða á rúmlega 15 

ára tímabili. 
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5 Umræða og túlkun 

Þó rennslishraði sjávar inn í Jökulsárlón sé ekki þekktur þá hefur hér verið gerð tilraun til að 

áætla hann út frá seltumælingum í Jökulsá og í framhaldinu meta orkuflæði í lóninu með það 

að markmiði að meta hversu mikill ís bráðnar af völdum varma frá sjónum sem streymir inn í 

það. 

Miðað við fyrirfram gefnar forsendur þá minnkar varmaorka frá sjó sem berst inn í lónið 

lítillega miðað við mælingar 2004, en þessi tala hafði hækkað stöðugt frá því að sjávar varð 

fyrst vart í lóninu. Þessar óvæntu niðurstöður gætu orsakast af því að notast er við aðrar 

aðferðir til að reikna út varmaorku sjávar. Í stað þess að nota mat á meðalársrennsli og 

meðalhitastigi voru útreikningarnir byggðir á hita- og seltumælingum í ánni, bæði að sumar- 

og vetrarlagi til að reikna út varmatap og rennlishraða. Þá voru hita- og seltuniðurstöður 

notaðar til að finna eðlisvarma sjávar í stað þess að notast við tölur fyrir eðlisvarma 

ferskvatns. 

Ef fyllt yrði upp í núverandi farveg Jökulsár og henni fundinn annar farvegur þannig að 

sjávarfalla gætti ekki í lóninu myndi hægja á ísbráðnun um 204 þús m
3
/sólarhring sem er 19% 

af þeim ís sem brotnar í lónið á sólarhring að meðaltali. Þessum tölum ber þó að eingöngu að 

taka sem mati á ísbráðnun miðað við þau gögn sem lágu fyrir. Eins og áður segir þarf að safna 

hita- og seltugögnum fyrir heilt ár auk þess sem mæla þarf rennslishraða sjávar inn í lónið svo 

hægt sé að fá áreiðanlegar niðurstöður fyrir orkubúskapinn í lóninu. 

Engin morgunflóð koma fram í ánni á smástreymi yfir sumartímann en þeirra verður aftur vart 

þegar hausta tekur. Síðdegisflóðin eru stærri en morgunflóðin á sumrin en þessu er öfugt farið 

á veturna og morgunflóð á smástreymi virðast ekki vera nægilega stór til að ná að streyma inn 

í Jökulsá. Þó það sé háflóð þá er vatnsyfirborð árinnar hærra en yfirborð sjávar og þess vegna 

verður ekkert innstreymi sjávar inn í lónið.  

Leiða má líkum að því að skömmu eftir vetrarsólstöður snúist þetta við og að síðdegisflóðin 

falli út á smástreymi en verði aftur vart þegar nær dregur sumarsólstöðum enda eru 

morgunflóðin stærri en síðdegisflóðin á veturna. Þetta þyrfti þó að rannsaka betur áður en 

hægt er að fullyrða um slíkt. 

Ekki er þó hægt að nota smástreymi eitt og sér sem útskýringu á því af hverju flóðs varð ekki 

vart í meira en tvo sólarhringa í byrjun september. Hins vegar brotnaði mjög mikið af smáís 

úr jöklinum aðfaranótt 5. september og var lónið þakið íshröngli þegar birti um morguninn. 

Var þetta mesti brotatburður sem varð í jöklinum þetta sumar. Þessi smáís staldraði ekki lengi 

við í lóninu heldur bráðnaði og barst á haf út á næstu tveimur sólarhringum. Trúlega hefur 

þessi smáís lagt til svo mikið magn af bræðsluvatni að það hefur staðið hærra í lóninu heldur 

en í sjónum úti fyrir ströndinni, jafnvel þó á háflóði hafi verið. Sjórinn hefur þess vegna ekki 

náð að streyma inn í lónið og því urðu ekki merkjanlegar breytingar á hita eða seltu í ánni frá 

aðfaranótt 5. september fram að síðdegisflóði þann 7. september. 

Þó flest vatnssýnin sem tekin voru úr ánni sýni skýr línuleg tengsl milli kísilinnihalds og seltu 

eins og sést á Mynd 6 þá eru þrjú sýni sem falla ekki innan þeirrar línu. Þau voru öll tekin í 
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byrjun ágúst, eitt við yfirborð þann 8. ágúst og hin tvö bæði við yfirborð og botn þann 3. 

ágúst. Kísilinnihald þeirra er lágt en seltan er í meðallagi en ekki há líkt og búast mætti við. 

Lág selta og lágt kísilinnihald bendir því til þess að meirihluti vatnsins í sýninu sé hvorki sjór 

né jökulárvatn að uppruna. Þann 8. ágúst hafði talsvert af smáís brotnað úr jöklinum og var 

kominn niður í mynni lónsins sem gæti skýrt hvers vegna kísilinnihaldið var svona lágt á 

flóði, þ.e. stór hluti vatnsins var hreint bræðsluvatn, ómengað af árframburði og seltu. Lág 

seltu- og kísilgildi í sýnunum 3. ágúst skýrast líklega af háu hlutfalli rigningarvatns í þeim en 

þessi dagur var 5. rigningardagurinn í röð við lónið. 

Mælingar á seltu á útfallinu leiddu í ljós að meðalselta við botn er 10,3 og því má segja að 

þriðjungur vatnsins í lóninu sé sjór að uppruna. Þetta eru sömu niðurstöður og Guðmundur 

Kjartansson (1957b) fékk úr selturannsóknum sínum fyrir rúmlega hálfri öld. Seltan minnkar 

lítillega seinni part sumars en eykst aftur þegar kemur fram á haustið. Ástæðan er væntanlega 

sú að síðsumars er sjórinn heitastur og bræðsla jökulsíss í hámarki og hlutfall bræðsluvatns í 

lóninu því með mesta móti. 

Varmabúskapur Jökulsárlóns er í jafnvægi því þar safnast ekki fyrir ísjakar og vatnið hitnar 

ekki að neinu ráði. Orkan sem kemur inn í lónið nægir því til að bræða ísinn sem brotnar í 

það. Ef miðað er við að 1.100 þúsund m
3
 af ís kelfi í lónið á sólarhring þarf 3.190 MW til að 

bræða það magn. Heildarvarmaflæði í Jökulsárlóni, samkvæmt niðurstöðum byggðum á hita- 

og seltumælingum, er hins vegar 3.900 MW. Með öðrum orðum þá dugar sú orka sem kemur 

inn í lónið til að bræða allan ísinn sem kelfir í lónið og gott betur því mismunurinn á orku sem 

kemur inn og þeirri sem þarf til að bræða er um 700 MW. Þar sem varmabúskapurinn er í 

reynd í jafnvægi er ljóst að einhver skekkja er í þeim tölum sem hér er lagt upp með. Það gæti 

verið ofmat á kelfingunni en líklegra er að magn sjávar sem streymir inn í lónið sé vanmetið. 

Til að fá úr því skorið þyrfti að mæla rennslið í ánni en í þessum útreikningum var eingöngu 

notast við mat á hámarksrennsli út frá áætluðum rennslishraða og dýpi farvegarins. 

Orka geislunar er einnig reiknuð út frá metnum tölum en engar mælingar liggja fyrir um 

raunverulegt magn hennar. Sú tala gæti því einnig verið ofmetin. Við áframhaldandi 

rannsóknir á orkubúskap Jökulsárlóns þyrfti því einnig að mæla geislun við lónið svo hægt sé 

að fá áreiðanlegar tölur  

Í þessari rannsókn var lagt fram mat á orkubúskap Jökulsárlóns og varmataps sjávar út frá 

áætluðum rennslishraða sjávar inn í lónið. Þannig fengust niðurstöður um hversu mikinn ís sá 

varmi bræðir. Með því að mæla þennan rennslishraða væri strax hægt að fá mun áreiðanlegri 

niðurstöður um hversu mikill ís bráðnar af völdum innstreymis sjávar inn í Jökulsárlón. Það 

væri verðugt framtíðarverkefni í rannsóknum á áhrifum sjávar á bráðnun Breiðamerkurjökuls. 
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