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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um hvernig hraunflæði hefur verið háttað í átt til höfuðborgarsvæðisins 

á nútíma og eftir hvaða leiðum búast megi við að hraun muni flæða í átt til svæðisins eftir 

vatnasviðum þess. Er þá reiknað með að hraunið flæði niður í móti líkt og vökvi. Ekki er 

reynt að ákvarða hvernig hraunflæði muni breiðast út innan byggðar eða í kringum hana en 

þó er staðfræði meginfarvega kortlögð til að gefa mynd af mögulegri útbreiðslu. Tekin eru 

dæmi um hraunflæðilíkön sem hönnuð hafa verið til að ákvarða útbreiðslu hrauna og 

fjallað um þær forsendur sem þurfa að liggja á baki reiknilíkans fyrir hraunflæði. 

Hraunflæði á nútíma er sett í samhengi við þá jarðfræðilegu og jarðeðlisfræðilegu þætti 

sem orsakað hafa að Mið-Atlantshafshryggurinn nær upp fyrir sjávarmál á Reykjanesi. 

Fjallað er um eldvirkni á síðustu ísöld og nútíma ásamt þeim eldsummerkjum sem eftir 

hana liggja; móbergsfjöll, móbergshryggi, dyngjur og hraunbreiður. Jarðskjálftahrinur og 

eldsumbrotahrinur í fjórum eldstöðvakerfum skagans ásamt einkennum kerfanna eru 

útskýrð en þó sérstaklega einkenni Krýsuvíkurkerfisins og Brennisteinsfjallakerfisins. Úr 

þessum kerfum hafa hraun runnið til höfuðborgarsvæðisins og munu líklega gera í 

framtíðinni. Yrði byggð í Mið-Hafnarfirði og Vallahverfi þá helst í hættu. 

Farið er yfir gerð viðbragðsáætlana vegna hraunflæðis í umræðum en slíkar áætlanir eru 

ekki til staðar fyrir höfuðborgarsvæðið. Fjallað er um hvernig eldstöðvakerfin eru vöktuð 

og hver þróunin hefur verið í þenslu og skjálftavirkni síðustu ár. Endað er á að telja upp 

þau atriði sem rannsaka þyrfti betur til að ákvarða hættu af völdum hraunflæðis til 

svæðisins. 

  



 

Abstract 

This essay features analysis of lava flows that have reached the Reykjavík metropolitan 

area during Holocene and a prediction of future lava flow paths toward the area within its 

water basins. Here, it is presumed that the lava will flow downhill like water. The 

spreading of the lava flow within or just outside the metropolitan area is not calculated 

thoroughly but topography of estimated main channels are mapped to give some idea of the 

spreading. Different lava flow models are analysed and how the models incorporate 

various lava and lava flow characteristics into the algorithms. 

Lava flow during Holocene is put into context with the geological and geophysical forces 

that have caused the Mid-Atlantic ridge to rise above sea level on the Reykjanes peninsula. 

Volcanism during last glaciation and Holocene is analysed with regards to the resulting 

landforms; hyaloclastite mountains, hyaloclastite ridges, shield volcanoes and lava flow 

fields. Episodes of seismicity and volcanism within the volcanic systems of the peninsula 

as well as the characteristics of the systems are explained but with greater emphasis on the 

Krýsuvík system and the Brennisteinsfjöll system. Lava flows from these systems have 

reached the metropolitan area and are suspected to do so again in the future. Inhabited 

areas in Mid-Hafnarfjörður and Vallahverfi district would then be at risk. 

The making of lava flow risk management plans are discussed, but such plans do not exist 

for the Reykjavík metropolitan area. Monitoring of the volcanic systems is examined as 

well as the change in seismicity and expansion in recent years. Final discussion includes a 

list of what needs to be studied further in order to better understand lava flow risk in the 

area. 
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1 

1 Inngangur 

Í Gísla sögu Súrssonar segir Vésteinn Vésteinsson þessa fleygu setningu „[M]yndi ég aftur 

hafa horfið, ef þið hefðuð hitt mig fyrr, en nú falla vötn öll til Dýrafjarðar, og mun ég 

þangað ríða, enda er ég þess fús“. Þarna er Vésteinn að svara húskörlum Gísla Súrssonar 

sem vöruðu hann við að koma til boðs í Haukadal (Guðni Jónsson & Tómas 

Guðmundsson, 1956, 32). 

Þessi fleyga setning Vésteins hefur vissulega verið sögð í öðrum tilgangi en til að lýsa 

eiginleikum vatnsflæðis en þarna kom hann þó með eina af fyrstu skilgreiningum á 

vatnasviðum og vatnaskilum sem komið hafa fram í íslenskum bókmenntum. 

Nútímaskilgreining á vatnasviði er það svæði þaðan sem yfirborðsvatn sem fellur innan 

þess skilar sér á sama lægsta punktinn í landslaginu, til að mynda með lækjum, svo ám og 

loks fljóti til sjávar. Skilgreiningin á vatnaskilum er sú hæð í landslagi sem skilur að 

vatnasvið en ef hellt væri vatni á skilin, nákvæmlega fyrir miðju, myndi það leita í báðar 

áttir (Marshak, 2008). Þegar Vésteinn mælti þessa fyrrnefndu setningu var hann staddur á 

vatnaskilunum á Gemlufallsheiði, mitt á milli Önundarfjarðar og Dýrafjarðar, en þaðan 

rennur áin Bjarnadalsá niður í Önundarfjörð og Gemlufallsá niður í Dýrafjörð 

(Landmælingar Íslands, 2011). 

Þrátt fyrir að eiginleikar hrauns séu að langflestu leyti ólíkir eiginleikum vatns, ber þá til 

dæmis að nefna hitastig, seigju og efnasamsetningu, er í það minnsta eitt sammerkt með 

þessum tveimur efnum. Þegar hraunið kemur upp á yfirborð jarðar getur það verið 

vökvakennt líkt og vatn og því flætt á svipaðan hátt undan halla í landslagi (Francis & 

Oppenheimer, 2004). Það er því rökrétt að áætla að komi upp hraungos innan vatnasviðs 

muni hraunið renna svipaðar leiðir og regn sem fellur á sama svæði. Ólíkt vatni sem getur 

síast ofan í jörðina er eðli hrauns að storkna ofan á jarðveginum og hefur þykkt þess ásamt 

endurteknu hraunflæði umbreytt landslaginu og þannig breytt vatnasviðum í gegnum 

tíðina. Því er ekki hægt að draga þá ályktun að þó hraun hafi runnið ákveðna  leið eftir 

landslagi fyrr á tímum, að sama gildi nú. 

Sé ferðast um höfuðborgarsvæðið á Íslandi er hægt að reka augun í hraun af ýmsum 

stærðum og gerðum. Á sumum stöðum eru hús byggð í jaðri úfinna hrauna eða ofan á 

sléttum hraunum og liggja um þau margar fallegar gönguleiðir á svæðinu. Að mati margra, 

að höfundi meðtöldum, eru hraunin falleg, og útskýrir það kannski vilja sumra til að búa í 

jaðri þeirra. Á einhverjum tímapunkti hafa þessi hraun þó verið brennandi heit og síst 

góður kostur að byggja sér hús í nágrenni við þau. 

Staðsetning hraunanna á höfuðborgarsvæðinu leiðir vissulega af sér þá spurningu hvort 

möguleiki sé nýju hraunflæði á þessum slóðum og hvort fólki, íbúahúsum, samgöngum, 

fasteignum eða öðrum lífverum og verðmætum stafi hætta af slíku flæði. Er það mat 

höfundar að nauðsynlegt sé að kanna mögulegt hraunflæði enda er um þéttbýlasta svæði 
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landsins að ræða þar sem í lok árs 2011 bjuggu yfir 200 þúsund manns (Hagstofa Íslands, 

2012). Hraunflæði er í sjálfu sér sjaldan hættulegt fólki, einkum sökum lágs flæðishraða, 

en hraun geta náð yfir stórt landsvæði og þannig eytt nýtanlegu landi eða brennt, mölvað 

eða grafið heilu byggingarnar (Andrew & Guðmundsson, 2007). Fólk myndi því 

væntanlega ná að flýja undan hrauninu, að minnsta kosti ef það kæmi upp í nægilegri 

fjarlægð, en myndi hugsanlega þurfa að horfa upp á hús sín og önnur verðmæti 

eyðileggjast. 

Íbúar höfuðborgarsvæðisins búa vissulega ekki allir á hættusvæðum en mikilvægt hlýtur að 

teljast að komast að því hversu margir gætu verið í hættu komi upp eldsumbrot á þeim 

svæðum þaðan sem hraun getur runnið í átt til byggðarinnar. Enn er engin viðbragðsáætlun 

til vegna slíkra atburða en grunnir jarðskjálftakippir í Helgafelli aðfaranótt 1. mars 2012, 

sem mældust 3,6 M og 4,2 M að stærð, almennt aukin skjálftavirkni á svæðinu undanfarin 

ár, þenslubreytingar sem fram hefur komið á GPS mælum í Krýsuvík auk annarra 

vísbendinga um að þarna kunni hugsanlega að styttast í eldsumbrot, hafa fært gerð slíkrar 

viðbragðsáætlunar ofar í forgangsröðuninni hjá Almannavörnum Ríkisins (Fréttavefur 

RÚV, 2012a; Fréttavefur Vísis, 2011; Veðurstofa Íslands, 2012a).  

Varðandi þenslubreytingarnar í Krýsuvík segir Páll Hreinsson, jarðeðlisfræðingur, í samtali 

við AP fréttastofuna að fyrr eða síðar muni eldvirknitímabil hefjast á Reykjanesi á nýjan 

leik og að fleiri eldgos verði í nágrenni við höfuðborgina. Landrisin á svæðinu undanfarin 

ár frá árinu 2009 væru hugsanleg „sjúkdómseinkenni“ sem þyrfti að hafa í huga. Lítil 

reynsla væri af gosum á svæðinu og ekki ljóst hvernig það lýsti sér þegar 

eldsumbrotahrinur hæfust. Treysta yrði á skilning á því hvernig líklegt væri að gos 

hegðuðu sér en engin vissa væri um hvað muni gerast (Fréttavefur Morgunblaðsins, 2011). 

Starfshópur á vegum Almannavarnarnefndar Kjósárhrepps, Mosfellsbæjar, Reykjavíkur og 

Seltjarnarness gerði skýrslu um undirbúning hættumats árið 2002 þar sem kom fram að þó 

ólíklegt teljist að eldgos gætu orðið innan sjálfs höfuðborgarsvæðisins gætu eldgos í 

nágrenni við það valdið hættu fyrir íbúa á svæðinu, meðal annars vegna hraunflæðis. Enn 

fremur kom fram að skipa þyrfti nefnd sem fjallaði um hugsanlega náttúruvá á svæðinu og 

voru eldgos nefnd þar á meðal (Almannavarnanefnd Kjósarhrepps, Mosfellsbæjar, 

Reykjavíkur og Seltjarnarness, 2002). Nú, 10 árum síðar, virðast skjálftar undanfarinna ára, 

og þó sérstaklega skjálftarnir við Helgafell í mars 2012, hafa valdið því að 

Almannavörnum þyki tími til kominn að leggjast í slíka vinnu. 

Áhættugreining vegna hraunflæðis verður ekki hrist fram úr erminni og til þess að geta 

áætlað hvort hætta á hraunflæði innan höfuðborgarsvæðisins er fyrir hendi þarf að rannsaka 

marga þætti. Í þessari ritgerð verður farið yfir þá fræðilegu umfjöllun, þau gögn og þær 

aðferðir sem þurfa að liggja til grundvallar slíkri rannsókn. Verður þá leitast við að svara 

nokkrum rannsóknarspurningum en þær eru þessar helstar: 

1. Hvar liggja vatnasvið höfuðborgarsvæðisins? 

2. Ná vatnasvið höfuðborgarsvæðisins inn á virk svæði eldstöðvakerfa Reykjaness? 

3. Hvernig er flæði eftir farvegum á vatnasviðum höfuðborgarsvæðisins háttað? 
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4. Hafa upptök þessara hrauna, það er eldvörp á borð við gíga og sprungur, verið innan 

vatnasviða höfuðborgarsvæðisins? 

5. Hversu víðfeðmt gæti hraunflæðið orðið nærri höfuðborgarsvæðinu, sem og innan 

þess, sé miðað við þversnið meginfarvega vatnsflæðis og mismunandi hámarksdýpi 

hraunsins? 

6. Hvaða svæðum myndi stafa hætta af áætluðu hraunflæði á höfuðborgarsvæðinu? 

Einnig verður farið yfir nokkur atriði sem varpa ljósi á þau öfl sem mótað hafa 

Reykjanesið og verður leitast við að svara nokkrum fræðilegum spurningum af því tilefni: 

1. Hvaða jarðfræðilegu og jarðeðlisfræðilegu öfl hafa ráðið því að Reykjaneshryggurinn 

nær yfirborði á Reykjanesi? 

2. Hvernig hefur eldvirkni verið háttað á Reykjanesi á sögulegum tíma samanborið við 

fyrri tímaskeið? 

3. Hversu gömul eru hraunin á yfirborði vatnasviða höfuðborgarsvæðisins? 

4. Hverjir eru eiginleikar þeirra hraungerða sem runnið hafa inn á höfuðborgarsvæðið 

og eldgosanna sem þau eru upprunnin úr? 

Nánar verður farið yfir gögnin og aðferðirnar sem notast verður við til að svara 

rannsóknarspurningunum síðar í ritgerðinni. Niðurstöðum rannsóknarspurninganna, sem 

og fleiri niðurstöðum, verður svo gerð skil í sérstökum niðurstöðukafla og þær túlkaðar í 

umræðukafla. 

Í fræðilegu köflunum hér á eftir verður farið í fræðilega umfjöllun á jarðfræði Reykjaness 

og mismunandi gerðum hrauna sem varpað getur ljósi á hraunflæði fyrri tíma á 

höfuðborgarsvæðinu og við hvers konar hraunflæði megi búast í framtíðinni. Einnig verður 

farið yfir almenna eiginleika basalthrauna, mismunandi aldur og gerð hrauna í kringum 

höfuðborgarsvæðið og umfjöllun um þau eldstöðvakerfi þaðan sem hraunflæði á 

höfuðborgarsvæðinu geta átt upptök sín. Að lokum verður fjallað um fyrri rannsóknir á 

hraunflæðisvá og hvaða aðferðum hefur verið beitt við að áætla hvernig hraun hefur og 

muni haga sér. 

Loks ber að geta að við skrif þessarar rannsóknarritgerðar er gerður greinarmunur á 

„hraunflæði“ og „hraunrennsli“ á þann hátt að „flæði“ merkir hvernig hraunið flæðir um 

yfirborðið og dreifir sér en „rennsli“ merkir hversu mikið hraun rennur á hverri 

tímaeiningu í rúmmetrum á sekúndu (m
3
/s). 
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2 Jarðfræði Reykjaness 

Vel er hægt að ímynda sér einhvern af forfeðrum Íslendinga, eftir miðja 12. öld, standandi 

uppi á hæð nærri Hafnarfirði og horfandi hughrifinn á úfið Kapelluhraunið þar sem það 

skreið í sjó fram hjá Straumsvík (Kristján Sæmundsson, Haukur Jóhannesson, Árni 

Hjartarson, Sigurður Garðar Kristinsson & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2010). Hefur hann 

hugsanlega, á svipaðan hátt og Vésteinn Vésteinsson mælti um vatnasvið Dýrafjarðar, 

muldrað þessi fleygu orð: „Öll hraun renna til Hafnarfjarðar“ enda voru forfeður Íslendinga 

upp til hópa orðheppnir, að minnsta kosti ef miðað er við Íslendingasögurnar. Sá hefur þó 

líklega gleymt blekinu og kálfskinninu heima því engin slík fleyg setning hefur varðveist í 

bókmenntaarfi Íslendinga. Í staðinn hafa ummerki þessa atburða varðveist og nú byggist 

stór hluti Vallahverfisins skammt austan þessa úfna hrauns sem í daglegu tali nefnist 

Kapelluhraun. Örnefnin í vestanverðum Hafnarfirði bera líka enn merki af brennandi áhuga 

forfeðra Íslendinga af eldsumbrotum en sem dæmi um örnefni sem lýsa vel eldrænu 

landslagi á svæðisin má nefna "Óbrinnishóla", "Háabruna", "Hraunhól" og "Brennu" 

(Landmælingar Íslands, 2011). 

Ef litið er lengra aftur en til þess tíma þegar Kapelluhraun rann, má sjá að hraun hafa 

runnið alloft um Reykjanes á síðustu öldum og árþúsundum en mynd 1 sýnir mismunandi 

aldur bergs á skaganum (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Eru þessi hraun til marks um 

að Reykjanesið er virkt svæði þar sem enn má búast við eldsumbrotum. 

Í næstu köflum verður stiklað á stóru um jarðfræði Reykjaness, þau ummerki eldvirkni sem 

þar má finna og áhrif heita reitsins á eldvirkni, uppdrif og landsig skagans. Einnig verður 

sett fram yfirlit yfir eiginleika eldstöðvakerfanna á skaganum og fjallað um þær 

jarðskjálftahrinur og eldsumbrotahrinur sem skapað hafa landslagið á honum. 

2.1 Yfirlit yfir jarðfræði Reykjaness 

Reykjanesskagi er hluti af gosbeltinu, sem liggur um Ísland þvert og er í beinu 

framhaldi af Reykjaneshryggnum, sem neðansjávar teygir sig langt suðvestur í 

haf og raunar er hluti af Atlantshafshryggnum mikla. Frá því að síðasta 

kuldaskeiði lauk hefur mikil eldvirkni verið á þessu svæði bæði ofansjávar og í 

hafi. Sú eldvirkni hefur á umliðnum öldum byggt upp Reykjanesskaga og 

verður ekki enn séð nokkurt lát á þeirri starfsemi (Jón Jónsson, 1983, 127). 
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Reykjanes er það svæði þar sem Reykjaneshryggurinn nær yfirborði en fyrir suðvestan 

skagann er hryggurinn undir sjávarmáli (Ármann Höskuldsson, Hey., Einar Kjartansson & 

Gunnar B. Guðmundsson, 2007). Jarðfræðileg lega skagans nær frá Reykjanestá í suðvestri 

og að þrígreiningu plötuskilanna fyrir sunnan Hengilinn (Kristján Sæmundsson, 2010a) en 

á því svæði mætast Reykjanesgosbeltið, Suðurlandsbrotabeltið og Vesturgosbeltið (Weir 

o.fl., 2001). Á skaganum er sniðrekbelti og fer gliðnunin fram í eldstöðvakerfum sem 

liggja frá suðvestri til norðausturs (Kristján Sæmundsson, 2010a). Heildarlengd þessa 

rekbeltis á skaganum eru um 65 kílómetrar (Peate o.fl., 2009). 

Allt eldgosaberg á yfirborði skagans er yngra en 700.000 ára (Peate o.fl., 2009) en líkt og 

sjá má á mynd 1 er stór hluti yfirborðs Reykjaness þakið hraunum frá nútíma. Hraunin eru 

ýmist úr dyngjugosum eða sprungugosum en móberg frá fyrri og seinni hluta síðasta 

jökulskeiðs mynda fjallgarða og hryggi á skaganum auk móbergs frá eldri jökulskeiðum 

Brunhes (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Síðasta jökulskeið, Weichsel, er almennt talið 

hafa náð frá því fyrir um 10.000 til 100.000 árum en segulskeið Brunhes, sem nær yfir 

önnur jökulskeið, byrjaði fyrir um 780.000 árum (Elsa G. Vilmundardóttir, 1997). 

Sé Ísland skoðað í heild hafa samtals komið upp 369 km
3
 basalts í 457 hraungosum á 

nútíma, eða eftir hvarf Ísaldarjökulsins fyrir um 11.000 árum. Eru þessi 457 gos rúmlega 

90% þeirra 501 hraungosa sem samtals hafa komið upp á Íslandi á nútíma en 56 þeirra hafa 

Mynd 1: Jarðfræðikort ÍSOR af Suðvesturlandi þegar búið er að klippa það til svo Reykjanes sjáist 

eingöngu og ýkja upp litina svo aðgreining þeirra verði betri í prenti. Bleikur: Söguleg hraun. Sífellt 

dekkri bleikur: Eldri hraun frá nútíma (aldurinn eykst eftir því sem liturinn verður dekkri). Blár: 

Dyngja yngri en 7.000 ára. Dökkblár: Dyngja eldri en 7.000 ára. Brúnn: Móberg af mismunandi aldri 

(aldurinn eykst eftir því sem liturinn verður dekkri). Ljósgrænn og grænn: Grágrýtisflákar. Aðrir 

flokkar skipta minna máli fyrir þessa ritgerð. Jarðfræðikort með betri upplausn og öðrum litum, af 

vatnasviðum höfuðborgarsvæðisins, má sjá í niðurstöðum  

Litaýking og klipping: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísun: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010. 
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orðið eftir landnám. Komu 111 km
3
 (30%) upp á síðustu 5.000 árum, eða að meðaltali um 

22,2 km
3
 á hverju árþúsundi, og um 188 km

3
 fyrir 5.000 til 10.000 árum, eða að meðaltali 

37,6 km
3
 á hverju árþúsundi. Dreifðust rúmmálin nokkuð jafnt á hvort tímabil fyrir sig en 

þó var mjög lítil eldvirkni á tímabilinu fyrir um 2.000 til 3.000 árum síðan. Á tímabilinu 

fyrir 10.000 til 11.000 árum síðan gaus 70 km
3
 basalts, tvöfalt meira hraunmagn á 

árþúsundi en árþúsundin á eftir, og hefur basalthraunflæði samkvæmt þessum tölum því að 

jafnaði minnkað á nútíma á Íslandi (Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). 

Talið hefur verið að þetta mikla rúmmál hrauns, sem og annarra gosefna, sé rakið til 

hraðrar upplyftingar landsins eftir að síðustu ísöld lauk en þá komu upp flestar þær 

rúmmálsmiklu dyngjur sem til dæmis má sjá á Reykjanesi (sjá frekari umfjöllun síðar) 

(Ágúst Guðmundsson, 1986). 

Líkt og á Íslandi öllu kemur nær eingöngu upp basaltkvika á Reykjanesi (Páll Imsland, 

1998). Á skaganum hafa basalthraungos samtals verið um 111 á nútíma, og þar af 15 á 

sögulegum tíma, og 33 sprengigos (mynd 3). Úr öllum þessum gosum hafa samtals 

myndast 26 km3 af hrauni og 7 km3 af gjósku eða sem samsvarar 29 km
3
 af föstu bergi (e. 

Dry Rock Equivalent, DRE) (Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). Sé 

gengið um Reykjanes sjást ummerki þessarar eldvirkni afar vel og mörg eldvörp eru í 

steinsnar frá byggð og samgöngum. Eru þessi eldvörp enn greinanleg meðal annars sökum 

þess að eftir að ísaldarjökullinn hvarf hefur rof á skaganum minnkað verulega. Mörg 

ummerki eldvirkni eru einnig undir nýrri hraunum sem sífellt mynda ný lög ofan á 

skaganum en sem dæmi má nefna að síendurtekin hraunflæði hafa fært ströndina í 

Straumsvík fram um 1,5 til 2 kílómetra frá ísaldarlokum. Þar að auki eru fjöldi hrauna 

grafin undir yngri hraunum og sjást þau því ekki á yfirborði en þeirra verður aftur á móti 

vart í borholum (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998).  
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2.2 Reykjanesgosbeltið og önnur gosbelti á 

Íslandi 

Miðja heita reitsins (sjá umfjöllun síðar) er talin liggja djúpt undir yfirborðinu milli 

Grímsvatna og Bárðarbungu (mynd 2) en á þeim gosbeltum sem honum er næst er einmitt 

að finna mestu eldvirknina (mynd 3) og tilheyrandi upphleðslu gosefna. Hafa langflest 

gosin og mesta heildarmagn gosefna verið í Austurgosbeltinu (e. East Volcanic Zone 

[EVZ]) en á því belti eru til dæmis eldstöðvakerfi Vestmannaeyja, Eyjafjallajökuls, Kötlu 

og Heklu/Vatnafjalla, auk Grímsvatna og Bárðarbungu/Veiðivatna. Ekki er algilt að 

gosvirkni minnki eftir fjarlægð frá heita reitnum en minni virkni hefur til dæmis verið á 

nútíma í Mið-Íslandsbeltinu (e. Mid-Iceland Belt [MIB]), sem er nálægt heita reitnum, en á 

Reykjanesgosbeltinu (e. Reykjanes Volcanic Belt [RVB]), sem er fjarri honum (Þorvaldur 

Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). 

Mynd 2: Gosbeltin á Íslandi, heiti reiturinn og eldstöðvakerfin. Sjá nánari umfjöllun í texta. 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008. 
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Suðurlandsbrotabeltið (SB á mynd 4) er svæði sniðgengja sem liggur á milli 

Vesturgosbeltisins (VR) og Austurgosbeltisins (ER) og tengir þau saman. Er hnikið á þessu 

belti um 1,85 sentímetrar á ári en að meðaltali er Ísland að gliðna um sem samsvarar 1,8 

sentímetrum á ári (Ágúst Guðmundsson, 2000). Um þetta belti, ásamt 

Tjörnesþverbrotabeltinu (HF), hliðrast gosbeltin á Íslandi til austurs frá Reykjaneshrygg 

(RH) í suðvestri og Eyjafjarðarál (EÁ) í norðaustri. Snæfellsnesbeltið (SN) hliðrast einnig 

til austurs um þverbrotabelti á Arnarvatnsheiði (A) og í Borgarfirði (B) sem tengja það 

Vesturgosbeltinu (Kristján Sæmundsson, 2010a). 

Suðurhluti Austurgosbeltisins (SH á mynd 4) hefur verið að færast í suðvesturátt síðustu 

þrjár milljónir árin og talið er að á endanum muni það ná yfir á Reykjaneshrygg. Mun þá 

annað gosbeltanna á Suðurlandi hætta virkni og hitt taka við sem megingosbelti á svæðinu 

en Suðurlandsbrotabeltið mun einnig verða óvirkt. Miðað við hvernig gosbeltin hafa færst 

síðustu milljónir ára er ekki líklegt að þessi þróun muni hafa bein áhrif á næstu kynslóðir 

mannfólks sem búa munu á Íslandi. Til lengri tíma litið mun hún aftur á móti breyta 

talsvert eldvirkninni á Suður- og Vesturlandi. 

Mynd 3: Eldvirkni gosbeltanna á Íslandi á nútíma. a) Fjöldi gosa á hverju gosbelti. „Effusive 

eruptions“ merkir „hraungos“ og „explosive eruptions“ merkir „sprengigos“. b) Uppkomin gosefni úr 

þessum gosum. „Lava“ merkir „hraun“ og „tephra“ merkir „gjóska“.  

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008. 
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2.3 Heiti reiturinn undir Íslandi og áhrif hans á 

gosbeltin og eldstöðvakerfin 

Talið er að myndun Íslands hafi byrjað fyrir tilstilli samverkandi áhrifa heits reits og 

reksins á plötuskilum Mið-Atlantshafshryggsins fyrir um 24 milljónum ára en elsta berg á 

yfirborði er um 14-16 milljóna ára gamalt. Hefur heiti reiturinn verið virkur í um 65 

milljón ár og myndaði hann Norður-Atlantshafsgossvæðið en Ísland er eini hluti þess sem 

enn er virkt (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Samverkandi áhrif heita reitsins og Mið-Atlantshafshryggsins á eldvirkni á Íslandi valda 

því að landið er stærsta svæðið þar sem úthafshryggur kemur upp fyrir sjávarmál á jörðinni 

en eldvirknin á landinu er mjög mikil miðað við úthafshrygg. Eru áhrif heita reitsins á þann 

veg að hann eykur á bráðnun jarðskorpunnar undir landinu vegna hærra hitastigs 

möttulsins og veldur þessi bráðnun myndun þykkari skorpu og varanlegs uppdrifs. Er 

jarðskorpan allt að 35 kílómetra þykk á Íslandi en þykktin minnkar eftir því sem fjær 

dregur heita reitnum og er skorpan ekki nema um 10-11 kílómetra þykk á Reykjanesi. Er 

sú þykkt engu að síður talsvert meiri en á venjulegri úthafsskorpu en þar er hún venjulega 

6-7 kílómetra þykk. Aukið hitastig möttulsins veldur enn fremur minni eðlismassa hans og 

verður deighvolfið því fyrir hitaknúnu uppdrifi. Liggur Reykjaneshryggurinn því hærra 

Mynd 4: Helstu hnikþættir á Íslandi. Rekbeltin hnikast til austurs um 

Suðurlandsbrotabeltið (SB) og Tjörnesbrotabeltið (HF). Þar sem 

Vesturgosbeltið mætir Reykjanesinu eykst gliðnunin (svarta línan þykknar). 

Örvarnar sínu hvorum megin við landið tákna meginrekstefnur þess til vesturs 

og austurs, um 1 cm í hvora átt. 

Tilvísun: Kristján Sæmundsson, 2010a. 
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eftir því sem nær dregur heita reitnum en sekkur lengra niður eftir því sem fjær er komið 

(Ármann Höskuldsson o.fl., 2007). 

Talið er að hitinn flytjist frá heita reitnum í gegnum deighvolfið (e. asthenosphere) eða efri 

hluta möttulsins (e. upper mantle) en hitinn fer lækkandi eftir fjarlægð frá reitnum 

(Gaherty, 2001). Hitastig heita reitsins undir Íslandi er talið um 150-200°C heitara en 

möttulsins sem umlykur hann (Ágúst Guðmundsson, 2000). Mismunur í þykkt 

jarðskorpunnar á Reykjanesi, um 11 kílómetrar, sé miðað við jarðskorpuna á 

Suðvesturlandi, um 21 kílómetri, bendir til að hitastigið undir skaganum sé um 130°C 

lægra en í miðju heita reitsins (Weir o.fl., 2001). 

Afar mikla gosupphleðslu þarf til að vinna á móti landeyðingu en eldvirkni tengd heitum 

reit er mest á Íslandi í heiminum. Um 5 km
3
 kviku koma upp á yfirborð jarðar eða 

sjávarbotns í eldgosum á og við landið á hverri öld, um 1,4 sinnum meira en á Hawaii 

(Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). Á sögulegum tíma, rúmlega síðustu 

1.100 árin, hafa komið upp að meðaltali 50 km
3
 af gosefnum á hverju árþúsundi. Síðustu 

5.000 árin hefur meðaltalið verið 22,2 km
3
 og er þetta til marks um að eldvirkni á Íslandi 

komi í bylgjum en fyrrnefndur samdráttur í eldvirkni sé ekki jafn og þéttur. Nauðsynlegt er 

að hafa í huga að gögn um eldgos á sögulegum tíma, sem og fyrr, eru ekki fullkomin líkt 

og sjá má á mynd 5. Á myndinni kemur fram að eldvirkni hafi aukist á þeim tímum þar 

sem hægt er að rekja eldgos til gjóskulaga í jöklum og einnig þegar skriflegar heimildir 

bötnuðu. Kann að vera að þetta sé í einhverjum tilvikum raunveruleg aukning en líklegra er 

að aukin eldvirkni mælist einfaldlega sökum bættrar skráningar eldgosa (Þorvaldur 

Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007).  

2.4 Landsig á Reykjanesi af völdum eldvirkni 

Landsig á Reykjanesi getur numið nokkrum millimetrum á ári og til að mynda er talið að 

Mynd 5: Saga eldvirkni á sögulegum tíma á Íslandi. Líkt og sjá má er ekki víst að eldvirkni hafi 

raunverulega aukist heldur sé einfaldlega um að ræða fleiri heimildir og möguleika á notkun 

gjóskulaga í jöklum. Ljóst er að heimildir og gjóskulög vantar fyrir mörgum fyrri eldgosum. 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007. 
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Straumsvíkursvæðið sígi nú um um það bil 20 sentímetra á öld (Páll Imsland, 1998) og 

Reykjavík um 15 sentímetra á öld. Á hverjum milljón árum er talið að landsigið nemi um 

500 metrum en finna má gömul yfirborðshraun á allt að 1.800 metra dýpi í borholum 

(Sigurður Steinþórsson, 1987).  

Landsigið á Suðvesturhorninu er að einhverju leyti tilkomið vegna höggunarhreyfinga, en 

berggrunnsblokkir lyftast þá eða síga um allt að nokkra metra, og vegna skriðs 

jarðskorpuflekanna í átt að kólnandi umhverfi og meira dýpi. Aðalástæðan fyrir siginu er 

þó talin vera bergupphleðslan en á Reykjanesi hafa síendurtekin eldgos valdið auknu fargi 

á skorpuflekana og þeir síga smám saman niður í deighvolfið (Páll Imsland, 1998). 

Af ofansögðu má sjá að um víxlverkun er að ræða á Reykjanesi. Heiti reiturinn á sinn þátt í 

hversu mikil eldvirknin er á svæðinu með tilheyrandi gosefnaupphleðslu en á sama tíma 

lyftir hann einnig skaganum upp. Sama gosefnaupphleðsla veldur því að skaginn sekkur 

niður í deighvolfið á móti uppdrifinu. 

2.5 Jarðskjálftahrinur á Reykjanesi 

Jarðskjálftar á Reykjanesi koma oft í hrinum, með hundruðum og þúsundum lítilla skjálfta 

sem standa jafnvel mánuðum eða árum saman. Oft gerist þetta án þess að fólk verði þess 

vart þar sem skjálftarnir koma eingöngu fram á jarðskjálftamælum. Jarðskjálftahrinur  

gengu yfir skagann á árunum 1971 og 1972 og í mestu hrinunni, sem stóð í um það bil 8 

sólarhringa, mældust um 14.600 jarðskjálftar. Önnur hrina gekk yfir í lok 20. aldarinnar á 

Hengilssvæðinu (Páll Imsland, 1998). Á þrígreiningu plötuskilanna sunnan Hengilsins, þar 

sem Reykjanesgosbeltið, Suðurlandsbrotabeltið og Vesturgosbeltið mætast, hefur verið 

mjög mikill skjálftavirkni í gegnum tíðina (Weir o.fl., 2001). 

Séu jarðskjálftagögn Veðurstofunnar skoðuð sést að hrinur hafa verið í gangi á Reykjanesi 

síðustu ár (fyrir maí 2012; Veðurstofa Íslands, 2012b) en skjálftar eins og sá sem varð við 

Helgafell í mars 2012 þurfa ekki að tákna að eldgos sé í nánd heldur að einfaldlega um 

jarðskorpuhreyfingar sé að ræða. Oft á tíðum geta orðið jarðskjálftahrinur með skjálftum 

allt að 6 M að stærð í sniðrekbelti Reykjanesskagans en algengara er að þeir séu frekar 

smáir. Er þetta sniðrekbelti með sprungum með láréttri færslu sem stefna frá suðri til 

norðurs og geta náð um nokkurra kílómetra lengd. Beltið liggur til austurs að 

Suðurlandsbrotabeltinu en þar geta skjálftar orðið stærri en 6 M (Kristján Sæmundsson, 

2010a). 

Kvikuinnskot í eldstöðvakerfum geta bæði dregið úr skjálftavirkni eða aukið hana 

tímabundið á aðliggjandi brotabeltum. Er til dæmis talið að Skaftáreldar sem brunnu frá 

árinu 1783 til 1784 hafi valdið spennu sem orsakaði jarðskjálftahrinu á Suðurlandi eftir að 

eldgosinu lauk í byrjun árs 1784 og svo aftur um sumarið sama ár. Náði gríðarstórt innskot 

þá yfirborði á Austurgosbeltinu sem tengist Suðurlandsbrotabeltinu. Á Reykjanesi virðist 

innskotavirkni eldstöðvakerfanna einnig auka skjálftavirknina á Suðurlandsbrotabeltinu en 

á Tjörnesi virðist innskotavirkni Norðurgosbeltisins draga úr skjálftavirkninni. Á 

svæðunum í kringum Suðurlandsbrotabeltið og Tjörnesbrotabeltið verða stærstu skjálftar á 
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Íslandi og ná sumir þeirra að verða stærri en 7 M. Jarðskjálftavirknin er tilkomin vegna 

reks jarðskorpuflekanna undir Íslandi en líkt og sjá má á mynd 6 eru Suðurlandsbrotabeltið 

og Tjörnesbrotabeltið bæði sniðgengi mynduð vegna hniks gosbeltanna (Ágúst 

Guðmundsson, 2000). Vegna reksins hleðst upp spenna sem leysist úr læðingi þegar 

flekarnir losna undan viðnáminu milli þeirra og færast framhjá hvor öðrum snögglega 

(Marshak, 2008). 

2.6 Eldsumbrotahrinur í eldstöðvakerfum 

Reykjaness 

Í síðustu eldsumbrotahrinu á Reykjanesi færðist virknin frá austri til vesturs. Á 10. og 11. 

öld brann í Brennisteinsfjallakerfinu, á 12. öld í Krýsuvíkurkerfinu og á 13. öld í 

Reykjaneskerfinu (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Hraungosin á þessum tímabilum 

voru samtals 15 talsins (Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008) og var áður 

talið að þau næðu yfir um 143 km
2
 landsvæði á Reykjanesi með hraunum sem eru samtals 

um 2,3 km
3
 að rúmmáli (Jón Jónsson, 1983).  

Með nýjum rannsóknum hefur tekist að ákvarða aldur fleiri hrauna í kerfunum. Talið er að 

í Brennisteinsfjallakerfinu hafi tvö hraun, Hvammahraun og Vörðufellshraun, samtals um 

40 km
2
, runnið á 8. eða 9. öld og á svipuðum tíma hafi Hrútafellshraun, um 6,8 km

2
, runnið 

í miðju Krýsuvíkurkerfinu, í Móhálsadal. Þessar nýlegu upplýsingar valda því að síðasta 

Mynd 6: Áhrif kvikuinnskota í eldstöðvakerfum á aðliggjandi brotabelti. 

Nánari umfjöllun í texta. „Unlocking“ merkir að innskot í eldstöðvakerfunum 

geta aukið skjálftavirknina á aðliggjandi brotabelti en „Locking“ merkir að 

innskotin geta dregið úr henni. 

Tilvísun: Ágúst Guðmundsson, 2000. 
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eldsumbrotahrina lengist um 200 ár frá því sem áður var talið og nær hún samtals yfir um 

500 ár, frá 750 til 1240 (Magnús Á. Sigurgeirsson & Kristján Sæmundsson, 2010). Ná 

hraunin frá síðustu hrinu á Reykjanesi sömuleiðis yfir talsvert stærra svæði en áður var 

talið, eða um 190 km
2
 (143 km

2
 + 47 km

2
). 

Eldsumbrotahrinan á Reykjanesskaga fyrir um 1.900 til 2.400 árum einkenndist af 

eldgosum í öllum eldstöðvakerfunum þremur og í sjó undan Reykjanesi. Auk þessa urðu 

eldgos á Hengilssvæðinu en þar varð einnig gjóskugos í Þingvallavatni. Er talið að hraunin 

frá þessari hrinu séu að minnsta kosti ellefu talsins (Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004). 

Á Reykjanesi skiptast á tímabil sem einkennast annars vegar af rekgliðnun og eldgosum og 

hins vegar af sniðgengishreyfingum og tilheyrandi jarðskjálftum. Standa tímabilin yfirleitt 

í sex til átta aldir en á mynd 7 má sjá yfirlit yfir þessi tímabil síðustu 3.500 árin (Kristján 

Sæmundsson, 2010a). Rekgliðnanir sem rekja má eldgos til eiga sér yfirleitt stað í einu 

eldstöðvakerfi í einu líkt og gerðist í síðustu eldsumbrotahrinu á Reykjanesi. Þó eru dæmi 

fyrir eldgosum í tveimur eða fleiri kerfum á svipuðum tíma á Íslandi (Þorvaldur Þórðarson 

& Ármann Höskuldsson, 2008). Gæti því hugsanlega gosið úr fleiri en einu kerfi á sama 

tíma á Reykjanesinu. 

Mynd 7: Tímabil eldgosa og gliðnunarhreyfinga (gráir kassar) og tímabil 

sniðgengishreyfinga (fjöldi ára milli gráu kassanna). Rauð strik tákna þau 

tímabil þar sem búið er staðsetja hraun með geislakolsmælingum. Lengst til 

vinstri eru öll tímabilin á skaganum lögð saman en tímabil einstakra 

eldstöðvakerfa eru frá vinstri til hægri eftir legu þeirra frá austri til vesturs 

Tilvísun: Kristján Sæmundsson, 2010a.  



14 

Á mynd 7 eru eldgos á Reykjaneshrygg ekki tekin með í reikninginn en eldgos urðu þar 

síðast árið 1884 á Fuglaskeri og árið 1926 norðan við Eldey. Árið 1970 er einnig 

hugsanlegt að eldgos hafi orðið á hryggnum en það er ekki staðfest (Ármann Höskuldsson 

o.fl., 2007). Eyjar sem myndast í neðansjávargosum á Reykjaneshrygg geta eyðst nokkuð 

fljótlega og eru því lítil ummerki eftir þær eyjar sem myndast hafa fyrir mörgum öldum. 

Árið 1783 myndaðist til dæmis eyjan Nýey um 55 kílómetrum suðvestan við Reykjanes, en 

innan árs var hún horfin. Eldey og Geirfuglasker eru aftur á móti eyjar sem varðveist hafa 

sem ummerki eftir neðansjávargos (Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004). 

Núna stendur yfir tímabil sniðgengishreyfinga á Reykjanesi en líkt og sjá má á mynd 7 

hafa liðið 760 ár frá því að síðasta eldsumbrota- og rekgliðnunartímabil kom upp á 

Reykjanesi um miðja 13. öld. Spannaði goshléið á undan því um 750 ár og þar á undan um 

600 ár en minna er vitað um eldgosa- og gliðnunartímabilið sem endaði fyrir rúmum 3.000 

árum og goshléið á undan því (Kristján Sæmundsson, 2010a). Leiða aldursgreiningar í ljós 

að gosið hafi fyrir 3.200 árum i Reykjaneskerfinu og fyrir 3.250 árum í Krýsuvíkurkerfinu 

og talið er að gosið hafi í Brennisteinsfjöllum og Eldvörpum um svipað leyti (Kristján 

Sæmundsson, 2010b). 

Þegar þetta er skrifað er erfitt að segja nákvæmlega til um hvenær næsta gos verður á 

Reykjanesi en sé miðað við lengdir fyrri goshléa ætti að fara að styttast í næstu eldsumbrot 

í einhverjum af eldstöðvakerfum skagans. Hin kerfin myndu svo fylgja á eftir en 

væntanlega með tiltölulega löngum hléum á milli (Kristján Sæmundsson, 2010a). Færsla 

virkninnar milli eldstöðvakerfanna á skaganum tekur tugi ára, jafnvel meira en öld, svo 

verði núlifandi höfuðborgarbúar vitni að eldsumbrotum í til dæmis Brennisteinsfjalla-

kerfinu mega þeir búast við að börn eða barnabörn þeirra verði vitni að álíka atburðum í 

Krýsuvíkurkerfinu og barnabarnabörnin í Reykjaneskerfinu. 

2.7 Eldstöðvakerfi Reykjaness 

2.7.1 Almenn umfjöllun um eldstöðvakerfi og hegðun 

þeirra 

Hugtakið eldstöðvakerfi (mynd 8, efri hluti) merkir ekki að alls staðar sé eldvirkni innan 

þess svæðis sem það tekur yfir en kerfin eru hvort tveggja skilgreind eftir berggerðum og 

skorpuhreyfingum (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007) og einkenni innskota-, 

gossprungu- og sprungureinar eldstöðvakerfin (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 

2007). Sprungureinar eru þau brotnu svæði sem hægt er að aðgreina frá öðrum nær 

óbrotnum svæðum umhverfis þau. Sprungureinarnar, með gjám og misgengjum, ná talsvert 

lengra en gossprungureinarnar en í sprungureinunum hafa kvikuinnskot ekki náð yfirborði 

(Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001). Sprungu- og gossprungureinar eru 

ílangar og eru yfirleitt í stefnu nær samsíða meginás eldstöðvakerfisins. Í sumum 

eldstöðvakerfum myndast einnig megineldstöð sem verður virknimiðja kerfisins og um leið 

umfangsmesta landformið (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 
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Tvær kenningar hafa komið fram um hvernig kvika kemur upp í rekgliðnunarhrinum á 

eldstöðvakerfum (mynd 8, neðri hluti). Önnur kenningin snýr að megineldstöðinni og er 

þá reiknað með að kvika frá kvikugeymi á mörkum jarðskorpu og deighvolfs berist upp í 

kvikuhólfið undir megineldstöðinni á nokkurra kílómetra dýpi og valdi þenslu. Yfirvinni 

þrýstingurinn vegna aukinnar kviku og þenslu styrk jarðskorpunnar gliðnar hún og innskot 

geta skilað sér til megineldstöðvarinnar eða borist skáhallt til hliðar yfir á 

gossprungureinarnar. Ef innskotin ná yfirborði á öðru hvoru svæðinu verða eldgos. Er þetta 

svipuð þróun og talin er hafa verið í Kröflueldunum árin 1975 til 1984 í Norðurgosbeltinu. 

Hin kenningin snýr að kvikugeyminum en þá er reiknað með að kvika berist beint frá 

honum vegna aukinnar kvikumyndunar og aukins þrýstings. Berst hún þá sem nær lóðrétt 

innskot beint upp í gossprungureinarnar og kvikuhólfið undir megineldstöðinni og allt 

eldstöðvakerfið virkjast í einu (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Meginmunurinn á þessum kenningum er sá að í fyrrnefndu kenningunni er reiknað með að 

kvikan frá kvikugeyminum hafi fyrst viðkomu í kvikuhólfinu og berist þaðan til 

gossprungureinanna. Í hinni kenningunni berst hún beint frá kvikugeyminum til 

gossprungureinanna og megineldstöðvarinnar. 

Eldstöðvakerfin byrja að myndast yfir því svæði þar sem grynnst er niður á kvikugeyminn 

þar sem kvika safnast fyrir á mörkum efri möttuls og neðri hluta jarðskorpunnar. Kvikuhólf 

ofar í jarðskorpunni hafa ekki náð að myndast á þessum byrjunarstigum. Er því kvikan í 

öllum eldgosum og allri innskotavirkni upprunnin djúpt neðan úr kvikugeymunum og því 

frumstæð og yfirleitt basalt. Sum eldstöðvakerfanna á rekbeltunum hafa ekki náð að mynda 

Mynd 8: Efri mynd: Helstu byggingareiningar eldstöðvakerfa. Neðri mynd: Innskotavirkni undir 

eldstöðvakerfum. Númerin vísa til í hvaða röð lóðrétt innskot myndast út frá kvikugeymi. Skýringar á 

bókstöfum: „mr“ merkir „kvikugeymi“ (e. magma reservoir), „c“ merkir „kvikuhólf“ (e. crustal 

magma chamber), „ds“ merkir „innskotasveim“ (e. dyke swarm), „cv“ merkir „megineldstöð“ (e. 

central volcano), „fs“ merkir „sprungurein“ (e. fissure swarm) og „fe“ merkir „sprungugos“ (e. fissure 

eruption). 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007. 
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kvikuhólf og dæmi um slíkt eru kerfin á Reykjanesgosbeltinu (Ágúst Guðmundsson, 

2000). Ná þessi eldstöðvakerfi hvorki að mynda súrt né ísúrt berg (Helgi Torfason & 

Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001) en til að mynda slíkt berg þarf kvikan sem kemur upp í 

eldgosum að hafa þróast frekar í kvikuhólfunum (Francis & Oppenheimer, 2004). Er þetta 

ástæðan fyrir því að eldgos úr megineldstöðum geta myndað súrt berg en undir þeim er að 

finna kvikuhólf þar sem kvikan getur þróast. Utan megineldstöðvarinnar kemur þá upp 

frumstætt basalt í eldgosum sem upprunnið er neðan úr kvikugeyminum (Ágúst 

Guðmundsson, 2000). Eldstöðvakerfi ná yfirleitt að verða um 0,5 til 1,5 milljón ára gömul 

áður en þau kulna (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Auk áhrifa heita reitsins (sjá sérkafla) verða eldsumbrot í eldstöðvakerfum vegna þess að 

jarðskorpuflekana rekur í sundur. Rekið veldur því að jarðskorpan rofnar en slíkt gerist í 

hrinum en ekki jafnt og þétt. Virkjast þá eitthvert eldstöðvakerfanna á gosbeltinu og 

eldsumbrot hefjast en yfirleitt er eitt kerfi virkt á gosbeltinu í einu þótt undantekningar 

þekkist og tvö eða fleiri verði virk í einu. Þegar eldstöðvakerfi virkjast geta þau verið virk í 

nokkur ár eða áratugi með endurtekinni jarðskjálftavirkni og eldgosum. Gýs þá helst í 

megineldstöðinni eða á gossprungureininni, allt eftir því hvort megineldstöð er að finna í 

eldstöðvakerfinu (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Áralöng virkni eldstöðvakerfa er jafnan kölluð „eldar“ en dæmi um slíka atburði eru meðal 

annars hinir fyrrnefndu Kröflueldar þegar gaus alls 9 sinnum (Þorvaldur Þórðarson & 

Guðrún Larsen, 2007). Annað dæmi um slíka atburði eru Krýsuvíkureldar sem brunnu árin 

1151 til 1188 í Krýsuvíkurkerfinu (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988; 

Sigmundur Einarsson, Árný Erla Sveinbjörnsdóttir & Haukur Jóhannesson, 1991). Nánar 

verður fjallað um Krýsuvíkureldana síðar. 

2.7.2 Eldstöðvakerfi á Reykjanesi og á Íslandi 

Tafla 1: Eldstöðvakerfin þrjú á Reykjanesi, auk Hengils, og nokkrar grunnupplýsingar um þau. Eru 

kerfin talin upp frá vestri til austurs. 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007. 

Eldstöðvakerfi Megineldstöð Mesta hæð Lengd Breidd Flatarmál 

Reykjaneskerfið Ekki staðfest 163 m 58 km 13 km 350 km
2
 

Krýsuvíkurkerfið Ekki staðfest 393 m 55 km 13 km 300 km
2
 

Brennisteinsfjallakerfið Ekki staðfest 621 m 45 km 10 km 280 km
2
 

Hengilskerfið Já 803 m 60 km 9 km 370 km
2
 

Eldstöðvakerfin á Íslandi, um 30 talsins, hafa myndast við að Norður-Ameríkuflekann og 

Evrasíuflekann rekur frá hvorum öðrum á mörkum Mið-Atlantshafshryggsins. Flest 

eldstöðvakerfanna eru um 40-150 kílómetra löng og 5-20 kílómetra breið en nákvæm mörk 

kerfanna eru yfirleitt frekar óljós. Goshegðun kerfanna stjórnast bæði af reki flekanna og 

áhrifum heita reitsins en eldstöðvakerfin á rekbeltunum eru yfirleitt með eldstöðvum sem 

gjósa basalti auk gossprungu- og sprungureina á yfirborði en innskotum undir yfirborðinu 

(Ágúst Guðmundsson, 2000). 
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Mismunandi er eftir heimildum hversu mörg eldstöðvakerfin á Reykjanesi eru talin vera en 

Þorvaldur Þórðarson og Guðrún Larsen flokka skagann í þrjú sérstök kerfi. Þau eru 

Reykjanes/Svartsengiskerfið, Krýsuvíkurkerfið og Brennisteinsfjallakerfið (2007) líkt og 

sjá má í töflu 1. Kristján Sæmundsson flokkar skagann aftur á móti í sex kerfi og 

sundurliðar Reykjaneskerfið í Reykjanes, Eldvörp og Svartsengi og bætir svo 

Fagradalsfjalli við sem sérstöku kerfi. Kristján setur einnig Hengilinn með sem sérstakt 

eldstöðvakerfi á Reykjanesi (2010a) og því er það látið fylgja með í töflu 1. Í töflunni má 

sjá að mesta hæð innan eldstöðvakerfanna fer vaxandi frá vestri til austurs en rekja má þá 

hæðaraukningu til áhrifa heita reitsins (Ármann Höskuldsson o.fl., 2007) sem fyrr segir. 

Þar sem ekki er um eiginlega megineldstöð að ræða á Reykjaneskerfinu, Krýsuvíkurkerfinu 

og Brennisteinsfjallkerfinu, fyrir utan veika vísbendingu um kaffærða öskju í 

Krýsuvíkurkerfinu, er miðstöð þeirra að finna þar sem mest hraunaframleiðslu fer fram í 

sprungugosum en þær miðstöðvar má sjá sem rauðan fláka vinstra megin á mynd 9 en 

rauði flákinn til hægri táknar Suðurlandsbrotabeltið. Á sömu mynd má sjá háhitasvæði í 

fimm af eldstöðvakerfunum en þessi svæði hafa myndast vegna innskota ofarlega í 

jarðskorpunni en innskot er um 20-60% bergsins neðan 1.000 til 1.600 metra dýpis í 

jarðskorpunni undir eldstöðvakerfunum (Kristján Sæmundsson, 2010a). Ber að geta þess 

að talið er að jarðhitinn á höfuðborgarsvæðinu eigi rætur sínar að rekja til kólnandi ganga í 

eldstöðvakerfunum en borgin liggur milli tveggja þeirra (Sigurður Steinþórsson, 1987). Er 

Mynd 9: Eldstöðvakerfi Reykjaness. Hér eru þau sýnd með bleiku og sex talsins en kerfið sem oft er 

nefnt Reykjaneskerfið skiptist hér í Reykjanes, Eldvörp og Svartsengi. Einnig er Fagradalsfjall sýnt 

sem sérstakt eldstöðvakerfi. Svörtu strikin merkja rekbeltin, Reykjaneshrygg til vinstri og vestra 

rekbeltið til hægri. Rauðu flákarnir til vinstri merkja miðstöð kerfanna þar sem hraunframleiðslan er 

mest og rauði flákinn til hægri merkja Suðurlandsbrotabeltið (sjá umfjöllun um jarðskjálftahrinur). 

Gulu flákarnir merkja háhitasvæði. 

Klipping: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Guðrún Sigríður Jónsdóttir, kortahönnuður, og 

Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræði og umhverfismála, hjá Íslenskum orkurannsóknum, 

tölvupóstar, 22. maí 2012; Kristján Sæmundsson, 2010a. 
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því ekki um að ræða vísbendingar um nýlega eldvirkni. 

2.8 Lega vatnasviða höfuðborgarsvæðisins við 

eldstöðvakerfi Reykjaness 

Höfuðborgarsvæðið er staðsett norðan við eitt af fjórum virkum eldstöðvakerfum á 

Reykjanesi, Krýsuvíkurkerfinu. Til að geta ákvarðað mögulegar leiðir 

framtíðarhraunflæðis inn á höfuðborgarsvæðið er ekki nóg að kanna fjarlægð svæðisins í 

beinni loftlínu frá eldstöðvakerfunum heldur þarf einnig að kanna hvernig landinu hallar á 

milli kerfanna og borgarinnar. Við kortlagningu á vatnasviðum höfuðborgarsvæðisins kom 

í ljós að þrenn vatnasvið þess ná inn á bæði Krýsuvíkurkerfið og Brennisteinsfjallakerfið 

en að mismiklu leyti þó (mynd 10). 

Þvera vatnasviðin öll Krýsuvíkurkerfið en aðeins vatnasvið Elliðaáa nær að þvera 

Brennisteinsfjallakerfið allt meðan vatnasvið Vallahverfisins og miðhluta Hafnarfjarðar ná 

að mun minna leyti inn á það. Auk kerfanna tveggja sem nefnd hafa verið hér nær 

vatnasvið Elliðaáa að auki inn á Hengilskerfið en þaðan hafa þó ekki runnið nein hraun til 

höfuðborgarsvæðisins sem nú eru á yfirborði (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Verður 

því ekki fjallað ítarlega um það kerfi í þessari ritgerð. Nánar verður fjallað um 

kortlagningu vatnasviða í Gögnum og aðferðum og ítarleg kort birt í Niðurstöðum. 

Mynd 10: Lega þriggja vatnasviða höfuðborgarsvæðisins við eldstöðvakerfi Reykjaness. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Guðrún Sigríður Jónsdóttir, kortahönnuður, og 

Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræði og umhverfismála, hjá Íslenskum orkurannsóknum, 

tölvupóstar, 22. maí 2012; Kristján Sæmundsson, 2010a; Landmælingar Íslands, á.á.a; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á. 
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2.9 Eldstöðvakerfin á vatnasviðum 

höfuðborgarsvæðisins 

Hér að neðan má sjá umfjöllun um tvö af fjórum eldstöðvakerfum Reykjanessins, 

Krýsuvíkurkerfið og Brennisteinsfjallakerfið. Þar eð vatnasvið höfuðborgarsvæðisins skera 

einungis hluta þessara kerfa, það er nyrðri helming þeirra, en vatnasvið syðri helmings 

þeirra ná til sjávar sunnan Reykjanessins, verður ítarlegar fjallað um þann hluta kerfanna 

sem ná yfir vatnasvið höfuðborgarsvæðisins. Er ástæðan fyrir þessu vali sú að hæpið 

verður að teljast að hraunflæði ógni byggð á höfuðborgarsvæðinu komi upp eldgos nokkru 

sunnan við vatnaskil nyrðri og syðri vatnasviðanna. 

Til hliðsjónar má sjá mynd 11 en á henni eru merkt inn flest þau örnefni, fjöll, svæði og 

hraun sem fjallað er um í textanum og eru á eða í kringum Krýsuvíkurkerfið og 

Brennisteinsfjallakerfið. 

2.9.1 Krýsuvíkurkerfið 

Krýsuvíkurkerfið (mynd 11) er um 55 km langt, 13 km breitt og nær það yfir um 300 km
2
 

svæði (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). Kerfið er stundum nefnt 

Trölladyngjukerfið eftir Trölladyngju (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 

1988) (A) en hún er staðsett fyrir miðju þess (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Í kerfinu 

er að finna gígaraðir, gjár og sprungur og er sprungureinin yfirleitt um 5 kílómetra breið og 

næstum 50 kílómetra löng. Nær kerfið frá Ísólfsskála (B) í suðvestri, framhjá 

Núpshlíðarhálsi (C), Sveifluháls (D), Undirhlíðum (E) og Helgafelli (F) ofan við 

Hafnarfjörð í norðvestri en þar endar gosvirknin að mestu. Sprungurnar ná lengra en þær 

má einnig finna í Mosfellssveit (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988). 

Eldgos í Krýsuvíkurkerfinu verða oft í umbrotahrinum sem einkennast af gliðnun og 

eldgosum með hléum á milli. Líkjast eldgosin þeim sem urðu í Kröflueldum. Er talað um 

síðustu eldsumbrotahrinu sem Krýsuvíkurelda vegna þess að bærinn við Krýsuvík fór undir 

hraunið og víkin sem bærinn stóð sennilega við hefur fyllst af því. Gígaröð þessara elda er 

um það bil 25 kílómetra löng og liggur skammt austan við Trölladyngju en slitnar á um 7 

kílómetra kafla. Hraunin úr eldunum fylltu Móhálsadal (G) að mestu, en þaðan rann 

Ögmundarhraun (H) til sjávar 1151. Þar að auki þöktu þau stór svæði hjá Hafnarfirði en 

undan Undirhlíðum rann Kapelluhraun (I) til sjávar í Straumsvík og fyllti að hluta upp í 

hana. Stórir skjálftar fylgdu þessum eldgosum og var þeirra meðal annars getið í 

Flateyjarbók og Konungsannál. Einnig gaus í Krýsuvíkurkerfinu árið 1188 og er talið að 

það gos hafi verið á svipuðum slóðum og Krýsuvíkureldar og þar með hluti af sömu 

goshrinu. Líklega hefur gosið verið eitthvað minna líkt og reynslan er af Mývatnseldunum 

1724-1729 og 1749 (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988). 
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Auk nýlegra hrauna í Krýsuvíkurkerfinu er þar einnig að finna tvo langa móbergshryggi, 

Sveifluháls og Núpshlíðarháls, sem stefna í sömu átt og kerfið sjálft eða frá suðvestri til 

norðausturs. Þessir hryggir eru um 1 kílómetra breiðir og ná frá 100 til 200 metra hæð yfir 

hraunin í kring. Milli Sveifluháls og Núpshlíðarháls liggur Móhálsadalur en hann er sem 

fyrr segir þakinn ungum hraunum. Vestan Núpshlíðarháls eru einnig hraun (Almenna 

verkfræðistofan, 2001). Er þar um að ræða Afstapahraun (J) sem rann til sjávar norðan- og 

sunnanmegin á Reykjanesinu fyrir 1.900 til 2.400 árum síðan. Kemur það hraun einnig úr 

nokkuð langri sprungu sem teygir sig rúma 14 kílómetra frá suðurenda Núpshlíðarháls í 

suðvestri til Mávahlíða í norðaustri. Þar hverfur hún undir Mávahlíðarhraun (K) (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). Rann Mávahlíðarhraun í fyrrnefndum Krýsuvíkureldum 1151 til 

1188 (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1988). 

Talið er að Krýsuvíkurkerfið sé frekar lítið þroskað en kerfinu virðist ekki fylgja ein 

sérstök virknimiðja með öskju og kvikuþró. Jarðhitasvæði við Sveifluháls og Trölladyngju 

eru þó talin hluti af slíku svæði en á svæðinu við Sveifluháls má finna sprengigíga frá 

nútíma auk lítillar gossprungu. Hafa þessir sprengigígar myndast samfara eldgosum eða 

Mynd 11: Jarðfræðikort af þeim hluta Reykjaness sem Krýsuvíkurkerfið (afmarkað af dökkgrárri 

línu) og Brennisteinsfjallakerfið (afmarkað af svartri línu) spanna. Skýringar á litum kortsins má sjá 

við mynd 1. Bókstafir á mynd vísa til umfjöllunar í texta. 

Litaýking, klipping og teiknun eldstöðvakerfa: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Guðrún 

Sigríður Jónsdóttir, kortahönnuður, og Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræði og umhverfismála, 

hjá Íslenskum orkurannsóknum, tölvupóstar, 22. maí 2012; Kristján Sæmundsson, 2010a; Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar Íslands, á.á.b. 
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innskotavirkni (Almenna verkfræðistofan, 2001). Mynduðust þessir gígar fyrir meira en 

6.000 árum síðan en hraunmagnið úr þeim hefur verið mjög lítið og er talið að þeir hafi 

myndast á skjálftatímabili þegar skjálftarnir hreyfðu við storknandi kvikumassa. Það sem 

styður við þá kenningu er að gliðnunarsprungur frá ísöld er hvergi að sjá í nágrenninu, 

gossprungur sprengigíganna eru stuttar og gígarnir raða sér í stefnu skjálftasprungna. Auk 

þessa fylgdu gosunum mikið magn gabbróhnyðlinga (Kristján Sæmundsson, 2010c). Einn 

sprengigíganna, Grænavatn (L), myndaðist í gosi sem einkenndist fyrst af mikilli 

kvikustrókavirkni og útkasti og mjög litlu hraunrennsli en á seinni stigum sprengingum á 

allt að tveggja til þriggja kílómetra dýpi sem sköpuðu gíginn (Þorvaldur Þórðarson & 

Ármann Höskuldsson, 2008). 

Jarðhita í Krýsuvíkurkerfinu má meðal annars rekja til eldvirkni á síðari hluta nútíma og 

óreglna í gerð svæðisins en hlykkur hefur myndast þar sem dyngjubeltið á Reykjanesi og 

gossprungukerfið skerast og gossprungukerfið hnikast frá Núpshlíðarhálsi yfir á 

Sveifluháls. Jarðhitasvæðin á miðhluta eldstöðvakerfisins virðast tengjast sama hlykk en á 

honum er að finna gíg Hrútagjárdyngju (M) sem myndaðist fyrir um 3-4.000 árum síðan. 

Er þetta dyngjugos mesta hraungosið í Krýsuvíkurkerfinu á nútíma (Almenna 

verkfræðistofan, 2001). 

Svo virðist sem eldgos í Krýsuvíkurkerfinu myndi sprungur sem eru í sömu stefnu og sjálft 

kerfið. Má þá nefna sprunguna þaðan sem Krýsuvíkureldar runnu og sprunguna þaðan sem 

Afstapahraun rann. Núpshlíðarháls og Sveifluháls gætu einnig verið merki um álíka 

sprungugos eða eldsumbrotahrinu undir jökli en slík gos mynda móbergshryggi (Þorvaldur 

Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

2.9.2 Brennisteinsfjallakerfið 

Brennisteinsfjallakerfið (mynd 11) er um 45 km langt, allt að 10 km breitt og nær það yfir 

um 280 km
2
 svæði (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). Er gosvirki hluti 

kerfisins um 25-30 kílómetra langur og 4-5 kílómetra breiður og er hann að mestu í 

suðurhluta kerfisins (Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001). Syðstu eldvörp á 

yfirborði eru Litla Eldborg og Stóra Eldborg (N) undir Geitahlíð og það nyrsta er Nyrðri-

Eldborg (O) norðvestan Lambafells og er það utan meginkerfisins (Kristján Sæmundsson 

o.fl., 2010). 

Gosið hefur að minnsta kosti 10 sinnum í Brennisteinsfjallakerfinu á sögulegum tíma og 30 

til 40 sinnum á nútíma (Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001). Kerfið hefur 

verið virkast af eldstöðvakerfum Reykjaness á nútíma en það hefur framleitt mest hraun að 

rúmmáli og flatarmáli. Hafa gostímabil á Reykjanesi vanalega hafist um 200 til 300 árum 

fyrr í Brennisteinsfjallakerfinu sé tekið mið af Krýsuvíkurkerfinu og Reykjaneskerfinu en 

fyrir um 1.900 árum síðan hóf Hengillinn þó leikinn (Kristján Sæmundsson, 2010a). 

Berg í Brennisteinsfjöllum er eingöngu basalt. Er basaltið meðal annars í hraunum sem 

hafa runnið á nútíma eða á öðrum hlýskeiðum, bólstrabergi, móbergi og innskotum en 

innskota gætir lítið ofarlega í jarðskorpunni. Hefur kvikuhólf ekki náð að myndast undir 
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Bláfjöllum eins og undir Henglinum og hafa því þétt innskot frá slíku hólfi ekki náð að 

komast nærri yfirborðinu (Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2004). 

Í miðju Brennissteinsfjallakerfisins eru móbergsmyndanir um sem eru um 1-1,5 kílómetrar 

á þykkt en utan miðjunnar hafa hraun sem runnið hafa á yfirborði myndað stóran stafla. 

Móbergsmyndanirnar eru þykkastar undir suðurhluta Bláfjalla (P) en talið er, í ljósi þess að 

landsig var tiltölulega lítið þarna á síðasta jökulskeiði, að 300-400 metra upphleðsla hafi átt 

sér stað á þessu svæði á síðustu 100.000 árum (Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís 

Högnadóttir, 2004).  

Mikið magn móbergs í miðju Brennisteinsfjallakerfisins er til komið vegna þess að 

eldgosin verða oft í miðju eldstöðvakerfa þar sem landið er hærra og jöklun meiri og 

lengri. Á jökulskeiðum hlaðast því upp brött móbergsfjöll en hraun breiða lítið úr sér. Á 

hlýskeiðum myndast aftur á móti dyngjur og hraun renna og fylla upp í dældirnar á milli 

móbergsfjallanna en þar er jafnframt þykkustu hraunstaflana að finna. Er til dæmis talið að 

milli Grindaskarða (Q) og Bláfjalla sé nokkur hundruð metra þykkur hraunstafli en 

yfirborð svæðisins er frekar flatt og bendir það til þess að hraunin hafi hlaðist upp 

afmörkuð af móbergsfjöllunum allt í kring. Mjög þykkir staflar hrauna eru einnig milli 

Bláfjalla og móbergshryggs sem liggur frá Brennisteinsfjöllum og í norðaustur og einnig í 

kringum Geitafell (R) en hjá fellinu er talið að hraunin nái allt að 100-200 metra þykkt. 

Loks ber að geta að norðan Svínahrauns (S) er landið mjög flatt og mælingar gefa til kynna 

að þar sé að finna þykkan hraunstafla. Móbergshryggir eru svo víða alveg grafnir undir 

nýrri hraunum en til dæmis má finna hryggi undir hraununum fyrir ofan Heiðmörk (T) og 

undir Heiðinni há (U) er mikill móbergsstafli. Stýrast hraunin því af móbergsfjöllum, hylja 

þau að hluta eða kaffæra þau jafnvel alveg (Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís 

Högnadóttir, 2004).  

Mikil dyngjuhraun frá nútíma hafa runnið í kerfinu, meðal annars frá Heiðinni há og 

Leitunum (V), en söguleg hraun þekja einnig mikið svæði. Hraun sem runnið hafa á nútíma 

í kerfinu eru talin vera 15 +/- 6 km3 út frá þykktarmælingum en þær móbergsmyndanir 

sem mynduðust á síðasta jökulskeiði eru talin vera um 30 km3. Á nútíma hafa því myndast 

1,5 km3 á hverju árþúsundi meðan 0,3 km3 mynduðust á hverju árþúsundi á síðasta 

jökulskeiði. Í þessum tölum er ekki tekið tillit til grágrýtisins sem liggur ofan á móberginu 

en það gæti verið frá lokum jökulskeiðsins og því talist til nútímamyndana. Ekki er heldur 

reiknað með rofi ísaldarjökulsins á móberginu. Valda báðir þessir þættir vanmati á 

kvikuframleiðslu á báðum tímabilum, það er á nútíma og á jökulskeiðunum (Magnús Tumi 

Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2004).  

Ásamt því að hafa skapað landslagið í Brennisteinsfjallakerfinu sjálfu hafa hraun sem 

komið hafa upp innan Brennisteinsfjallakerfisins einnig skapað landslagið í 

Krýsuvíkurkerfinu. Hafa þau runnið um langa leið til sjávar sunnan við Hafnarfjörð og því 

þverað allt Krýsuvíkurkerfið (Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001). 
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3 Mismunandi eiginleikar eldgosa á 

Reykjanesi á nútíma og á ísöld 

Þau landform sem gefur að líta á Reykjanesi eru til komin vegna fjölbreyttrar gossögu 

skagans. Má til dæmis nefna móbergshryggi, móbergsstapa, dyngjur og gígaraðir en í 

þessum kafla verður fjallað um staðsetningu þessara landforma á skaganum og hvernig þau 

myndast. Fjallað verður sérstaklega um eiginleika og flæði basalthrauna í lok kaflans en 

þeirri umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á hvernig hraun hafa, og munu, renna til 

höfuðborgarsvæðisins í framtíðinni. 

3.1 Móbergsmyndanir 

Á síðasta jökulskeiði lá jökull yfir Reykjanesi og sérstaklega á þeim svæðum sem hærri 

voru. Útskýrir lega jökulsins þær móbergsmyndanir sem finna má á nesinu en komi upp 

eldgos undir jökli myndast bólstraberg og móberg (mynd 12). Í slíkum eldgosum byrjar 

heit kvikan að bræða ísinn og mynda vatnsfyllta geil undir honum. Ef vatnsþrýstingur er 

nægur vegna þykktar jökulsins myndast vanalega bólstrabergskeila eða -hryggur á fyrstu 

stigum gossins. Ef gosið heldur áfram, og bræðsluvatnið rennur undan jöklinum eða 

vatnsþrýstingurinn minnkar á annan hátt niður fyrir þann gasþrýsting sem er í 

hraunbólstrunum kemst það á phreatomagmatic fasa og sprengingar verða þar sem kvikan 

mætir bræðsluvatninu og snöggkólnar. Springur þá kvikan svo úr verður fín aska og gjóska 

sem hleðst upp ofan á bólstraberginu, límist saman og myndar móberg. Nái gosið upp fyrir 

bræðsluvatnið byrjar hraun að renna undir beru lofti ofan á móberginu og myndar þar 

hraunkoll. Lögun og heiti þeirra landforma sem myndast vegna eldgosa undir jökli fer eftir 

eðli eldgosanna sjálfra. Sprungugos undir jökli mynda móbergshryggi, gos sem einskorðast 

að mestu leyti við einn gíg mynda móbergskeilur en dyngjugos mynda móbergsstapa 

(Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007; Ágúst Guðmundsson, 2000; Francis & 

Oppenheimer, 2004; Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998; Marshak, 2008; 

Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007).  

Nokkrar móbergsmyndanir er að finna á Reykjanesi en sem dæmi má nefna 

móbergsstapann Geitafell sem myndaðist fyrir um 11.400 árum (Curtice, Kurz & Licciardi, 

2007) undir lok síðustu ísaldar í Hengilsskerfinu. Einnig er Fagradalsfjall á milli 

Reykjaneskerfisins og Krýsuvíkurkerfisins móbergsstapi. Marga móbergshryggi er að 

finna frá síðari hluta síðustu ísaldar og má sem dæmi nefna Bláfjallahrygginn í 

Brennisteinsfjallakerfinu og Helgafell í Krýsuvíkurkerfinu. Þorbjörn í Reykjaneskerfinu og 

Keilir milli Reykjaneskerfisins og Krýsuvíkurkerfisins eru svo dæmi um móbergskeilur 

(Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007; Kristján Sæmundsson o.fl., 2010, Landmælingar 

Íslands, 2011). 
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Athygli vekur að misgamlir og ílangir móbergshryggir eru mjög umfangsmiklir í 

Krýsuvíkurkerfinu og Brennisteinsfjallakerfinu. Er þessi myndun sérstaklega áberandi í 

Krýsuvíkurkerfinu en þar virðast löng sprungugos hafa verið allsráðandi undir jökli sem og 

á nútíma (mynd 11). Raða móbergshryggirnir sér í svipaða stefnu og gossprungurnar á 

nútíma og virðast því vera mörg fordæmi fyrir því að eldgos teygi sig eftir endilöngu 

kerfinu, allt frá ströndinni í suðvestri til Helgafells í norðaustri (Kristján Sæmundsson o.fl., 

2010). Ef upp kemur eldgos suðvestan til í Krýsuvíkurkerfinu, sem og í 

Brennisteinsfjallakerfinu en þar eru gossprungur nokkuð algengar, má því allt eins reikna 

með að eldgos taki sig upp norðaustar og á óheppilegri stað sé horft til sögunnar. 

3.1.1 Staðan í dag hefði jökull ekki hulið Reykjanes 

Hefði jökullinn ekki verið til staðar á þessum ísöldum hefðu þau eldgos sem mynduðu 

móbergsstapa, móbergshryggi og móbergsfjöll myndað dyngjur, gígaraðir og hraun í 

staðinn. Þessu til grundvallar má nefna að móbergsstaparnir eru yfirleitt svipaðir að 

rúmmáli og með svipaða efnasamsetningu og dyngjurnar (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 

2007). Í dag væri landslagið því mjög frábrugðið á Reykjanesinu hefðu jöklarnir ekki 

komið til sögunnar. Líklega væri skaginn breiðari, láglendari og með jafnari hraunlögum á 

hverjum stað enda myndu hraunin hlaðast ofan á hvort annað á tiltölulega ávölum eða 

flötum svæðum í stað þess að staflast upp í hryggi og fjöll. 

3.2 Dyngjur 

3.2.1 Staðsetning dyngja í tíma og rúmi 

Íslenskar dyngjur eru yfirleitt frekar lágar og með litlum halla og endurspeglar það hversu 

þunnfljótandi basaltkvikan hefur verið þegar hún kom upp á yfirborðið í dyngjugosunum 

(Francis & Oppenheimer, 2004). Mjög margar dyngjur má finna á Reykjanesgosbeltinu en 

einnig er nokkrar dyngjur að finna í kringum Langjökul á vestara gosbeltinu og má þar 

nefna hina lögulegu Skjaldbreiði sem dæmi. Einnig er margar dyngjur að finna á 

norðausturhluta miðhálendisins, Norðurgosbeltinu, en þar eru til dæmis Trölladyngja og 

Þeistareykjabunga. Eru dyngjurnar oft fyrir utan eða á jaðri núverandi eldstöðvakerfa á 

hverjum stað (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007). 

Flestar dyngjur á Íslandi eru eldri en 3.500 ára (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007) 

nema Surtsey sem myndaðist á árunum 1963 til 1967. Surtsey er móbergsstapi (Þorvaldur 

Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008) en líkt og kom fram í kaflanum um móberg hér 

Mynd 12: Þróun eldgoss undir jökli. a) Bólstrabergskeila eða -hryggur. b) Móbergskeila eða -hryggur. 

c) Móbergsstapi. 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007. 
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að ofan myndast dyngjur ofan á kollinum á slíkum stöpum og Surtsey telst því einnig til 

dyngjumyndana (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007). 

Dyngjurnar geta verið ansi víðáttumiklar en þar sem saman fara dyngjur og gosgígaraðir í 

eldstöðvakerfum hafa dyngjurnar vanalega gosið meira hraunmagni samanlagt þó 

gosgígarnir kunni að vera mun fleiri (Ágúst Guðmundsson, 2000). Sem dæmi um 

rúmmálsmikla dyngju má nefna Heiðina háu, stærstu dyngjuna á Reykjanesi. Er hún í 

Brennisteinsfjallakerfinu og um 170 km
2
 að flatarmáli og 6,8 km

3
 að rúmmáli (Helgi 

Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 2001). Dyngjur geta þó orðið stærri á Íslandi og er 

Skjaldbreiður til að mynda um 17 km
3
 að stærð (Ágúst Guðmundsson, 2000).  

Dyngjurnar á Reykjanesinu eru ein umfangsmestu gosummerkin á yfirborði (mynd 13) en 

þær væru enn meira áberandi hefðu yngri hraun úr sprungugosum ekki runnið yfir þær að 

hluta. Nokkur munur er á fjölda sprungugosa og dyngjugosa á Reykjanesi á nútíma en á 

heildina litið hafa myndast 26 dyngjur samanborið við 101 gossprungu. Munurinn á 

meðalrúmmáli hrauna úr dyngju- og sprungugosum er einnig mikill en meðalrúmmál 

dyngjanna er 1,11 km3, 29 km
3
 í heildina, meðan meðalrúmmál hrauna úr sprungugosum 

er 0,11 km
3
 og 11 km

3
 í heildina (Ágúst Guðmundsson, 1986). Hafa sprungugosin því 

verið mun fleiri en dyngjugosin en dyngjugosin aftur á móti um tífalt rúmmeiri. Aftur á 

móti geta dyngjur verið af öllum stærðum og gerðum, allt frá broti úr rúmkílómetra upp í 

meira en 20 km
3
 (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007). 

Á Reykjanesi eru dyngjurnar þessar helstar (mynd 13): Sandfellshæð (13.600 ára, A), 

Þráinsskjaldarhraun (14.100 ára, B), Hrútagjárdyngja (um 5.000 ára (Haukur Jóhannesson 

& Sigmundur Einarsson, 1998), C), Skúlatúnshraun/Stórabollahraun (2.000 ára (Magnús 

Á. Sigurgeirsson, 2004), D), Kistufellshraun (yngra en 7.000 ára, E), Herdísarvíkurhraun 

(yngra en 7.000 ára, F), Þríhnjúkahraun (yngra en 7.000 ára, G), Heiðin há (eldri en 7.000 

ára, H), Strompar (yngri en 7.000 ára, I) og Leitahraun (um 5.300 ára (Stanton, Riisager, 

Knudsen og Þorvaldur Þórðarson, 2011), J) (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). Nánari 

umfjöllun um Skúlatúnshraun/Stórabollahraun og Leitahraun verða í sérkafla um hraun 

sem runnið hafa til höfuðborgarsvæðisins á nútíma síðar í ritgerðinni. 

3.2.2 Myndun dyngja 

Talið er að dyngjur myndist í einu gosi sem getur komið í nokkrum áralöngum hrinum 

(Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007). Kvikan sem kemur upp í slíkum dyngjugosum á 

Íslandi er vanalega frumstæð og mjög heit en hún er ættuð beint neðan úr djúplægum 

kvikugeymum. Gosin byrja yfirleitt sem sprungugos en með tímanum afmarkast þau af 

nokkrum rásum. Myndast þá nokkrar dyngjur sem flæða yfir hverja aðra en á endanum ná 

gosin að afmarkast við eina rás. Flæða hraunin úr rásinni yfir minni dyngjurnar sem verða í 

vegi hraunflæðisins og á endanum byrjar að myndast stök hraunkeila (e. lava cone) (Ágúst 

Guðmundsson, 2000). Eldgosið gæti hætt á þessu stigi, eða fyrr, og myndað nokkrar 

dyngjur sem eru þá yfir hverri annarri (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007). 
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Á byrjunarstigum dyngjugosa er hraunflæði á yfirborði þegar rennslið er hvað mest úr 

hrauntjörn í toppgígnum (mynd 14, a). Rennur þá mjög þunnt skelhelluhraun (e. shelly 

pahoehoe) næst upptökum en hægara og grófgerðara brothelluhraun (e. slabby pahoehoe) 

eða hreinlega apalhraun fjær þeim (sjá umfjöllun síðar). Þegar rennslið minnkar rennur 

hraunið í undirgöngum frá hrauntjörn (mynd 14, b) en hæg storknun vegna einangrunar í 

undirgöngum útskýrir meðal annars af hverju dyngjur geta náð yfir mikið flatarmál. 

Hraunflæðið kemur svo fram á yfirborði í hlíðum dyngjunnar og myndar þar hraunsvuntu 

og tiltölulega flatlent helluhraun með bungum og hraunkollum (Þorvaldur Þórðarson & 

Ármann Höskuldsson, 2008). Algengt er að hraun flæði um undirgöng frá efri hlutum 

hrauntjarnarinnar en stundum getur hraun flætt frá neðri hlutum hennar eða hreinlega beint 

úr gosrásinni sem sér henni fyrir hrauninu. Á seinni stigum getur hrauntjörnin einnig flætt 

yfir bakka sína (Andrew & Ágúst Guðmundsson, 2007).  

Þegar hraunflæði frá upptökum hættir, til dæmis ef gosið hættir og hrauntjörnin verður 

þurrausin, og hraunið rennur allt niður undirgöngin svo þau tæmast myndast hraunhellar 

sem geta oft verið nokkuð langir (Francis & Oppenheimer, 2004). 

Dyngjugos geta staðið nokkuð lengi, jafnvel í nokkur ár eða áratugi að því er talið er. 

Verður hraunrennslið í gosunum sjaldan meira en 300 m
3
/s (Þorvaldur Þórðarson & 

Ármann Höskuldsson, 2008). Sem dæmi var meðalrennslið í dyngjugosinu á Surtsey um 3-

8 m
3
/s og algeng myndun helluhrauna (sjá síðar) í dyngjugosum á Íslandi benda til að 

rennsli í dyngjugosum hafi yfirleitt verið 5-10 m3/s (Rossi & Ágúst Guðmundsson, 1996). 

Mynd 13: Dyngjur á Reykjanesi. Dökkbláar eru eldri en 7.000 ára en bláar eru yngri en 7.000 ára. 

Bókstafirnir vísa til umfjöllunar í texta en þeir tákna um leið upptök hraunanna, það er dyngjugíginn, 

fyrir utan Herdísarvíkurhraun (F) þar sem jaðarinn er merktur inn. 

Litaýking og klipping: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísun: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010. 
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Eru mikil rúmmál sumra dyngja því yfirleitt ekki til komin vegna mikils rennslis heldur 

lengdar gosanna. 

Dyngjur geta virkað minni en þær eru í raun og veru. Er hraunkeilan vanalega sá hluti 

dyngjunnar sem er mest áberandi og lögulegur en rúmmál hraunsvuntunnar (e. lava apron) 

sem myndast á síðari stigum og dreifir sér umhverfis hraunkeiluna er allt að 99% þess 

rúmmáls sem upp kom í dyngjugosinu. Sökum þessa hefur rúmmál dyngja oft verið 

vanmetið en nýrri hraun hafa jafnvel runnið út yfir hraunkeiluna og grafið hana að hluta til 

(Ágúst Guðmundsson, 2000). Einnig er erfitt að ákvarða þykkt dyngja og þess vegna liggur 

ekki ljóst fyrir hversu rúmmálsmiklar margar þeirra eru í raun og veru (Andrew & Ágúst 

Guðmundsson, 2007). 

Hallamunur dyngjunnar og hraunsvuntunnar skýrir af hverju hraunsvuntan er minna 

áberandi sé horft til fjalla. Meðan hraunkeila dyngjunnar nær allt að 6-9° halla nær 

hraunsvuntan halla á bilinu 0,5 til 2° (Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). 

Má sem dæmi nefna að Skjaldbreiður, sem þykir með fegurri dyngjum á landinu, er ekki 

eingöngu sá skjaldarlaga hluti sem rís upp úr umhverfinu heldur nær flatlend hraunsvunta 

hennar að suðurhlíðum Ármannsfells í vestri (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). 

3.2.3 Móbergs- og dyngjumyndun, umræður 

Hér á undan hefur verið fjallað um myndun móbergsfjalla, -hryggja og -stapa sem og 

myndun dyngja og útbreiðslu þeirra á Reykjanesi. Var tilgangur þessara umfjöllunar að 

varpa ljósi á þau öfl sem skapað hafa stóran hluta Reykjanessins á nútíma sem og fyrr í 

jarðsögunni en þessi gossummerki stýra einnig því hraunflæði sem kann að koma fram í 

framtíðinni. Geta hraun þá runnið milli brattra móbergsfjallana og utan í þeim sem og í 

dölunum á milli dyngjanna. Hér verður aðeins fjallað um líkur á móbergsmyndun á 

Reykjanesi sem og hættu á hraunflæði vegna dyngjumyndunar. 

Mynd 14: Myndun dyngju. a) Fyrst rennur hraunið á yfirborði frá upptökum. 

b) Á seinni stigum rennur hraunið um undirgöng frá hrauntjörninni í 

dyngjugígnum. 

Klipping og tilfærsla mynda: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísun: Þorvaldur 

Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008. 
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Dyngjur geta verið mjög rúmmálsmiklar og myndast hver þeirra vanalega í einu löngu gosi 

á Íslandi. Þær hafa flestar myndast fyrir meira en 3.500 árum síðan en Skúlatúnshraun (sjá 

umfjöllun síðar), sem myndaðist fyrir 2.000 árum og Surtsey, sem myndaðist árin 1963 til 

1967, sýna að dyngjur geta enn myndast á Íslandi og þar af leiðandi á Reykjanesinu þar 

sem þær eru algengastar. Ekki er því hægt að útiloka þann möguleika að stór dyngjugos 

komi upp á skaganum eða í námunda við byggð en þær aðferðir sem notaðar eru í þessari 

ritgerð myndu duga skammt til að meta hættu vegna hraunflæðis í slíkum eldgosum. Hægt 

yrði að leiða hjá sér allar vangaveltur um rennslisleiðir hraunanna út frá vatnasviðum og 

nokkurra metra djúpa farvegi því á seinni stigum gossins myndi dyngjan vera orðin þykk 

og landslagsmótandi að þó hraunflæðið afmarkist að einhverju leyti af landslaginu í kring 

gætu hraun komið undan henni á hinum ýmsu stöðum. Er nóg að skoða muninn á einhverju 

þeirra hrauna sem komið hafa upp í sprungugosum, til dæmis Kapelluhrauni, og 

dyngjugosum, til dæmis Heiðinni háu, til að sjá að dyngjurnar breiðast meira út en hraun úr 

sprungugosum renna eftir afmarkaðri farvegum. Ber þó að geta þess að dyngjur geta verið 

af ýmsum stærðum og gerðum og er það vonandi að komi upp dyngjugos á Reykjanesi að 

það verði stutt og með takmörkuðu hraunmagni. 

Sökum þessara athugasemda að ofan verður lítið tekið mið að móbergsmyndunum og 

dyngjumyndunum í útreikningum á rennslisstefnum hrauna í grennd við 

höfuðborgarsvæðið. Verður eingöngu reiknað með hæfilega stórum sprungugosum eða 

frekar litlum dyngjugosum á borð við það sem myndaði Skúlatúnshraun. Í næsta kafla 

verður fjallað um sprungugos og gos bundin einum gíg og þær hraungerðir sem hafa flætt í 

átt að höfuðborgarsvæðinu sem og þær myndanir sem fylgja slíkum gosum og hraunflæði. 

Slík umfjöllun varpar ljósi á hvers megi vænta af hraunflæði komi upp sprungugos á 

Reykjanesinu 

3.3 Eiginleikar sprungugosa og basalthrauna 

sem runnið hafa til höfuðborgarsvæðisins 

Sökum þess að þessari ritgerð er að megninu til ætlað að sýna fram á þær flæðileiðir og þá 

meginfarvegi sem hraun geta runnið eftir niður á höfuðborgarsvæðið verður hér eingöngu 

fjallað um eiginleika basalthrauna (mynd 15). Reykjanes er nær eingöngu hulið basalti, líkt 

og áður hefur komið fram, og hafa eldstöðvakerfin sem geta ógnað byggð á 

höfuðborgarsvæðinu því yfirleitt gosið slíkri kviku. Eru undantekningar frá þessu mjög 

fáar, að minnsta kosti á yfirborði (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). 

Hér verður fjallað lauslega um ýmsa eiginleika hraunanna til að gefa nánari mynd af þeim 

atburðum sem áttu sér stað þegar hraunin runnu á sínum tíma og geta mögulega átt sér stað 

í framtíðinni. 
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3.3.1 Eiginleikar sprungugosa og gosa úr einum gíg 

Eldgos geta verið tvenns konar. Annars vegar geta þau raðað sér á gossprungur í 

eldstöðvakerfunum og hins vegar verið bundin við einn gíg. Í sprungugosum myndast röð 

af gígum ofan á gossprungunni. Algengast er að sprungan sé með einni meginstefnu, 

mynduð af nokkrum aðskildum sprungum sem liggja í sömu átt en næstu sprungur við 

hana liggja örlítið skáhallt (e. echelon) til annarrar hvorrar áttar. Í þessum sprungugosum 

myndast klepragígar, gjallgígar eða blanda af þessum tveimur tegundum en 

kvikustrókavirknin úr hverjum gíg orsakar myndun hans (mynd 16). Eldgos geta afmarkast 

við einn gíg en algengt er að slík gos hafi byrjað sem sprungugos en virknin svo færst 

nokkuð fljótt og alfarið yfir á eina rás. Í þessum gosum myndast svipaðir gígar eins og ef 

um sprungugos væri að ræða (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Sprungugos, eða gos úr einum gíg, sem einkennast af ósamfelldri Hawaiian eða 

Strombolian virkni mynda annars vegar mjög brotin og úfin helluhraun (e. rubbly 

pahoehoe), sem eru hvað algengust á Íslandi, (Þorvaldur Þórðarson & Ármann 

Höskuldsson, 2008) og hins vegar apalhraun (Helgi Torfason & Magnús Á. Sigurgeirsson, 

2001). Kvikustrókarnir sem einkenna slíka virkni geta verið mjög háir og tilkomumiklir. Sé 

Mynd 15: Byggingareinkenni basalthraunbreiða. a) Hraunbreiða 

(e. Lava Flow Field). Hraunið dreifir úr sér með nýjum greinum 

og í nýjum farvegum. b) Rennsli hrauns eftir einangruðum 

farvegi (insulated pathway). c) Rennsli hrauns eftir afmarkaðri en 

opinni rás (e. open channel). d) Helluhraun (e. pahoehoe). e) 

Apalhraun (e. aa). 

Tilvísun: Þorvaldur Þórðarson & Ármann Höskuldsson, 2008). 
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um Strombolian virkni að ræða koma þeir yfirleitt með lengri hléum, þá oft með 

sprengingum á nokkurra mínútna fresti, en ef um Hawaiian virkni er að ræða eru 

kvikustrókarnir yfirleitt samfelldari (Francis & Oppenheimer, 2004). Gos sem einkennast 

af reglulegri Hawaiian virkni og lágu rennsli (undir 30 m3/s) mynda sléttari helluhraun. 

Flæðir hraunið þá undir storknuðu yfirborði og er einangraðra frá umhverfinu (sjá sérstaka 

umfjöllun um helluhraun). 

3.3.2 Lýsing á eiginleikum og flæði apalhrauna 

Apalhraun, og basalthraun yfir höfuð, eru vanalega um 1.200° heit þegar þau koma upp í 

eldgosum. Við þetta hitastig eru hraunin hvað mest þunnfljótandi og hraðfara og flæða þau 

um líkt og vökvi á yfirborðinu. Mikil útgeislun hraunsins veldur því að það kólnar fljótt og 

smám saman verður það seigara og meira hægfara. Hlutar hraunsins storkna á yfirborði og 

renna þeir sem dökkt hröngl í hraunstraumnum eða sem skán á yfirborði hans. Þegar enn 

lengra er komið frá upptökum eru hraunin orðin seigari og yfirborð þeirra storknuð lengra 

inn að miðju. Þrýstist hraunið þá áfram undan hraunflæðinu sem kemur frá upptökunum en 

hraunjaðarinn er hættur að renna sem vökvi. Þá brotnar storknað hröngl framan af jaðrinum 

og verður undir hrauninu þegar það þrýstist áfram (mynd 17). Af þessum völdum eru 

apalhraun nokkuð lagskipt en neðst er að finna hrönglið, oft ofan á bökuðum jarðvegi sem 

hefur orðið undir heitu hraunflæðinu. Í miðjunni er þéttara berg sem hefur kólnað hægar og 

efst er hröngl sem hefur brotnað í hraunflæðinu. Er yfirborðið því hrjúft, óreglulegt að 

lögun og oft með oddhvössum brúnum (Francis & Oppenheimer, 2004). 

Mynd 16: Myndun gjall- og klepragígs í basaltgosi. Næst kvikustróknum 

falla niður hálfbráðnaðir hraunkleprar en fjær honum falla 

hálfstorknaðir kleprar eða storknaðra gjall. Stærð gígsins fer eftir 

rennslinu í m
3
/s og hvort hvort strókurinn er þéttur eða gisinn, það er 

hvort útkastshornið er mjótt eða vítt. Hraun flæðir svo út um skarð í 

gígnum.  

Þýðing: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísun: Francis & Oppenheimer, 

2004, 197. 
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3.3.3 Lýsing á eiginleikum og flæði helluhrauna 

Líkt og apalhraunin eru helluhraunin mjög heit þegar þau koma upp í eldgosum enda oft 

um sömu gosgíga að ræða. Helluhraunflæði er því oft að finna nærri gígunum, þó það 

kunni að breytast síðar í apalhraunflæði áður en það stöðvast. Þau helluhraun sem hafa náð 

að haldast þunnfljótandi allt þar til þau stöðvast flæða á nokkuð annan hátt en apalhraun. Á 

þeim hefur myndast tiltölulega slétt og samfelld deig skorpa, sé miðað við apalhraunið, 

sem einangrar hraunið og því er útgeislunin ekki næg til að það kólni og verði of seigt. 

Rennur hraunið því heitt undir skorpunni uns það nær jaðrinum. Við slíkar aðstæður 

myndast eins konar tær, eða koddar, í jaðri hraunsins þegar hraunið rífur gat á hann og 

smeygir sér í gegn. Nýjar tær geta komið fram á milli eldri táa eða í þeim miðjum og 

þannig skríður hraunið fram, oft í nokkrum óreglulegum áföngum. Sé flæðið hraðara undir 

yfirborðinu og yfirborðið hálfstorknað geta einnig myndast svokölluð reipi ofan á hrauninu 

en þau myndast vegna núnings deigrar skorpunnar við fljótandi hraunbráðina. Eru því 

hraunreipin til komin vegna mismunandi hraða yfirborðs og hraunbráðinnar undir því. Eftir 

storknun hafa helluhraunin mun sléttara yfirborð en apalhraunin (Francis & Oppenheimer, 

2004). 

Helluhraun geta skipt sér í nokkra farvegi með því að mynda greinar (e. lobes) út frá 

meginflæðinu ef það stöðvast eða hægir á því. Bólgnar þá hraunið aftan við framjaðar 

hraunflæðisins þangað til innri þrýstingur vegna aukins eða áframhaldandi hraunflæðis 

undir yfirborðinu er orðinn það mikill að skorpan gefur eftir þar sem hún er hvað veikust 

fyrir og er það, samkvæmt líkani Miyamoto og Crown (mynd 18, a), ofan á flæðandi 

hrauninu (2006). Byrja þá margar tær hrauns að leka út um glufurnar (b) og mynda þær 

smám saman stærri grein til hliðar (c) þangað sem meginhraunflæðið getur jafnvel beinst 

(d). Getur nýja greinin tekið við af hinni eldri eða runnið samhliða henni niður í móti og 

jafnvel náð svipaðri stærð (e). Með síendurtekinni myndun nýrra greina sem sjálfar geta 

myndað fleiri greinar og tær, allt eftir rennsli innan þeirra, getur smám saman myndast 

Mynd 17: Þversnið af apalhrauni. Líkt og sjá má er yfirborðið hrjúft og hröngl 

fellur af hrjúfum hraunjaðrinum. Einnig er hröngl að finna undir hrauninu 

sem hefur orðið undir því. Í miðju hraunsins er þéttara berg. 

Tilvísun: Bunbury, á.á. 
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víðáttumikil helluhraunbreiða (sjá einnig mynd 15, a) þar sem greinarnar flæða þvers og 

kruss um hverja aðra. Eru greinarnar þykkastar í miðjunni og þynnast út til jaðranna og 

sökum þessa einkennast helluhraunbreiður oft af allmörgum bungum (Miyamoto & Crown, 

2006).  

3.3.4 Umbreytingin úr helluhraunum í apalhraun og 

munurinn á milli þessara hraungerða 

Umbreytingin milli helluhrauna og apalhrauna getur átt sér stað vegna ýmissa þátta. Má til 

að mynda nefna aukna seigju vegna kólnunar og gaslosunar eftir því hraunið flæðir lengra 

frá upptökum. Einnig geta þættir sem „hræra“ upp í hrauninu valdið því að það breytist úr 

helluhrauni í apalhraun því hræringin veldur aukinni kólnun. Getur þessi hræring átt sér 

stað við að hraunið rofnar á mörgum stöðum, það flæðir hraðar, til dæmis niður aukinn 

halla, eða við að farvegurinn er breytilegur. Einnig ræður rennslið frá upptökum, 

efnasamsetning, hitastig og gasinnihald miklu um umbreytinguna frá helluhrauni yfir í 

apalhraun (Hon, Gansecki & Kauahikaua, 2003). 

Apalhraun eru vanalega þykkari en helluhraun (Camp, á.á). Munurinn í þykkt veldur því að 

apalhraun þurfa að vera mun meiri að rúmmáli til að þekja það yfirborð og þá vegalengd 

sem helluhraun þekja. Helluhraun ná jafnvel 20 til 30 kílómetra lengd sé landslagið 

hagstætt flæðinu meðan apalhraunin verða að jafnaði styttri en 10 kílómetrar (Þorvaldur 

Þórðarson & Guðrún Larsen, 2007). 

Mynd 18: Myndun greina (e. lobe) í helluhrauni. „Inflation“ merkir „Bólgnun“. 

„Breakout“ merkir „Rof“. „Main channel“ merkir „Meginrás“. „New branch“ 

merkir „Ný grein“. Sjá umfjöllun í texta. 

Klipping og tilfærsla mynda: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísun: Miyamoto & 

Crown, 2006. 
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4 Nútímahraun sem runnið hafa inn á 

höfuðborgarsvæðið 

Í töflu 2 má sjá þau hraun sem runnið hafa á nútíma inn á núverandi íbúasvæði 

höfuðborgarsvæðisins og er þar tekið fram nafn hraunsins, aldur þess, hvers eðlis eldgosið 

hefur verið (dyngju- eða sprungu/gígagos), úr hvaða eldstöðvakerfi það er upprunnið og 

inni á hvaða núverandi vatnasviði hraunið er staðsett. Eru til einföldunar aðeins talin upp 

þau hraun sem sjást á yfirborði en líklegt verður að teljast að nýrri hraun þeki önnur hraun 

frá nútíma en erfitt getur reynst að komast að því. 

Líkt og sjá má í töflunni hafa eingöngu runnið hraun inn á höfuðborgarsvæðið frá tveimur 

eldstöðvakerfum, það er Krýsuvíkurkerfinu og Brennisteinsfjallakerfinu. Hefur því verið 

fjallað sérstaklega um þessi tvö eldstöðvakerfi í fyrri köflum til að gefa ítarlegri mynd af 

hraunum sem renna þaðan. 

Tafla 2: Hraun sem runnið hafa á nútíma inn á núverandi höfuðborgarsvæði og eru greinanleg á 

yfirborði. Röðun hrauna frá vestri til austurs. 

Athugasemdir: * Aldur liggur ekki fyrir, einungis að hraunið er eldra en 2.400 ára; ** Hraunið leitaði 

niður vatnasvið Vallahverfisins með viðkomu í vatnasviði Mið-Hafnarfjarðar. 

Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Magnús Á. Sigurgeirsson, 2004; Stanton, Riisager, 

Knudsen og Þorvaldur Þórðarson, 2011. 

Nafn hrauns 
Eðli 

eldgoss 
Aldur Eldstöðvakerfi Vatnasvið 

Kapelluhraun (Háibruni) 
Sprungu / 

gígagos 
861 ár Krýsuvíkurkerfið 

Vallahverfi og  

Mið-Hafnarfjörður 
**

 

Tvíbollahraun (Yngra 

Hellnahraun, Selhraun) 

Sprungu / 

gígagos 

1112  

+/- 124 ár 

Brennisteinsfjalla-

kerfið 

Vallahverfi og  

Mið-Hafnarfjörður 
**

 

Skúlatúnshraun (Eldra 

Hellnahraun, 

Stórabollahraun) 

Dyngja 
U.þ.b. 2.000 

ára 

Brennisteinsfjalla-

kerfið 

Vallahverfi og  

Mið-Hafnarfjörður 
**

 

Óbrinnishólabruni 
Sprungu / 

gígagos 

2.203  

+/- 191 ár 
Krýsuvíkurkerfið 

Vallahverfi og  

Mið-Hafnarfjörður 
**

 

Búrfellshraun (Gráhellu-, 

Hafnarfjarðar-, Svína-, 

Garða- eða 

Smyrlabúðarhraun) 

Sprungu / 

gígagos 

8.151  

+/- 261 ár 
Krýsuvíkurkerfið Mið-Hafnarfjörður 

Leitahraun (Svína- eða 

Grímslækjarhraun) 
Dyngja 

5.316  

+/- 206 ár 

Brennisteinsfjalla-

kerfið 
Elliðaár 
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4.1 Lýsingar á sögulegum hraunum á 

höfuðborgarsvæðinu 

 

Í þessari umfjöllun verður farið frá vestri til austurs og því byrjað á hraununum á 

vatnasviði Vallahverfisins. Aldur hvers hrauns er í sviga á eftir nafni þeirra í titli ásamt 

eldstöðvakerfinu sem það kom frá. Á mynd 19 má sjá kort af hraununum sem sett hafa 

verið yfir hæðarskyggingarmynd af svæðinu. Klippt er af syðri helming Leitahraunsins (A) 

á myndinni vegna lengdar þess en hraunið í heild sinni verður sýnt í sérmynd síðar. 

4.1.1 Kapelluhraun (861 ár; Krýsuvíkurkerfið) 

Kapelluhraun (mynd 20) er úfið apalhraun sem rann úr gígum hjá Vatnsskarði. Hefur það 

runnið til sjávar í Straumsvík eftir dæld milli Eldra Hellnahrauns og Hrútagjárdyngju 

(Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998). Hraunið rann á sögulegum tíma og 

benda örnefnin „Nýjahraun“, „Nýibruni“ og „Bruninn“ til þess að menn hafi horft upp á 

hraunið renna. Samtímis eldgosinu áttu sér einnig stað miklir jarðskjálftar sem er getið í 

Flateyjarbók (Sigmundur Einarsson, Árný Erla Sveinbjörnsdóttir & Haukur Jóhannesson, 

1991). Ljóst er því að mikið hefur gengið á þegar Kapelluhraun rann og eldgosið því ekki 

Mynd 19: Yfirlit yfir þau hraun sem runnið hafa til höfuðborgarsvæðisins á nútíma. Tákna 

hraunflákarnir hraun á yfirborði en yngri hraun hafa sums staðar flætt yfir þau eldri. Bókstafir á 

korti vísa til umfjöllunar í texta. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á. 

A 
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farið fram hjá mörgum á svæðinu. 

Kapelluhraun er um 10 kílómetra langt þar sem það er lengst en alls þekur það 13,7 km
2
. 

Ef reiknað er með 5 metra meðalþykkt er rúmmál þess um 0,07 km
3
 (Sigmundur Einarsson 

o.fl., 1991). Hraunið er því um það bil af svipaðri stærð og meðalbasalthraun á Íslandi (Páll 

Imsland, 1998). 

Krýsuvíkureldar brunnu, að talið er, í nokkra áratugi á 12. öld (Haukur Jóhannesson & 

Sigmundur Einarsson, 1998). Kapelluhraun er hluti þessarar goshrinu en gossprungan, sé 

hún talin sem ein heild, nær frá austurhlíð Núpshlíðarháls í suðvestri til austanverðs hluta 

Undirhlíða í norðaustri. Vegalengdin endanna á milli er um 25 kílómetrar en 8 kílómetra 

löng eyða er á gossprungunni. Syðri hluti gossprungunnar er um 10,5 kílómetrar að lengd 

en nyrðri hlutinn, þaðan sem Kapelluhraun rann, er um 6,5 kílómetrar að lengd. Flatarmál 

hraunanna úr þessum eldum er 36,5 km
2
 og áætlað rúmmál þess mun vera 0,22 km

3
. Runnu 

þá einnig Ögmundarhraun í suðri við Krýsuvík og Mávahlíðarhraun norðaustur af 

Trölladyngju (Sigmundur Einarsson o.fl., 1991). 

Mestur hluti Kapelluhrauns rann frá gígum við Vatnsskarð (A), rétt neðan vesturhluta 

Undirhlíða (B), og til sjávar í Straumsvík (C). Því miður eru þessir gígar nú horfnir að 

mestu sökum gjallvinnslu (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998). Ná þessir 

gígar yfir tvo syðstu kílómetra gossprungunnar í Undirhlíðum en mest gaus úr syðsta og 

vestasta gígnum. Næst þessum gíg hefur hraunið runnið eftir hrauntröð og þaðan stefnt í 

norðvesturátt til sjávar. Þess ber að geta að hraunin í Krýsuvíkureldunum hafa yfirleitt 

Mynd 20: Kapelluhraun á yfirborði. Bókstafir á korti vísa til umfjöllunar í texta. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 
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verið þunnfljótandi og gasrík og því hafa myndast þunn helluhraun næst gígunum í þessum 

eldum. Þegar hraunin hafa farið nokkur hundruð metra hefur gasið að miklu leyti horfið úr 

þeim, þau orðið seigari og smám saman breyst í apalhraun. Er þetta ástæðan fyrir því að 

apalhraunin úr eldunum eru yfirleitt úfnara eftir því sem fjær dregur upptökunum enda er 

Kapelluhraunið mjög úfið næst Straumsvík en sléttara nær upptökum (Sigmundur 

Einarsson o.fl., 1991).  

Þegar Kapelluhraun rann voru gígarnir við Vatnsskarð ekki einu upptökin. Enduðu hraunin 

þar að auki ekki öll sem úfin apalhraun fjær upptökum þeirra. Úr öðrum hlutum 6,5 

kílómetra langrar gossprungunnar runnu að mestu leyti þunnfljótandi helluhraun en þau 

náðu þó ekki jafn mikilli útbreiðslu og meginstraumurinn sem rann niður í Straumsvík. 

Sem dæmi má nefna hraunin sem runnu til vesturs og norðurs úr Kerunum (D) norðan við 

Bláfjallaveg en hraunið norðan við þessa litlu gíga eru mjög slétt (Sigmundur Einarsson 

o.fl., 1991). Slétt helluhraun hefur einnig runnið frá Gvendarselsgígum austan í 

Gvendarselshæð (E) í norðurenda Undirhlíða. Hraun þetta þekur allt svæðið milli 

Gvendarselshæðarinnar, Valahnúka og Helgafells en það hefur einnig runnið niður í 

norðausturhluta Kaldárbotna í nokkuð mjórri totu. Einnig hefur örmjór hraunstraumur 

runnið niður Kýrskarð (F) og myndað lítinn hraunfláka (G) ofan á Óbrinnishólahrauni og 

undir Gvendarselshæðinni. Þykkt þessara sléttu helluhrauna sem talin hafa verið upp hér að 

ofan, og teljast sem hluti af Kapelluhrauni, er frekar lítil en víðast virðist hún vera um 1 

metri eða minni (Jón Jónsson, 1983; Sigmundur Einarsson o.fl., 1991). 

Mynd 21: Tvíbollahraun á yfirborði. Bókstafir á korti vísa til umfjöllunar í texta. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 
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4.1.2 Tvíbollahraun (1.112 ár; Brennisteinsfjallakerfið) 

Hraunið sem er í daglegu tali nefnt Hellnahraun er í raun tvö hraun sem hér eftir verða 

kölluð Tvíbollahraun (Yngra Hellnahraun) og Skúlatúnshraun (Eldra Hellnahraun). 

Tvíbollahraun (mynd 21) er dæmigert helluhraun með sprungnum og ávölum hraunkollum 

(Sigmundur Einarsson o.fl., 1991). Það hefur runnið sunnan úr Tvíbollum (A) sem eru tveir 

gígar, um það bil 20 og 60 metra háir, við Grindaskörð (B) en í þessum skörðum hefur 

verið mikil eldvirkni á nútíma. Hefur hraunflæðið verið að mestu um undirgöng (Jón 

Jónsson, 1983). Sé hraunið rakið alla leið til byggðar hefur það runnið frá fyrrnefndum 

Tvíbollum, austur með Helgafelli (C) og suður fyrir það, norðaustur með Gvendarselshæð 

(D), vestur með Kaldárseli (E), meðfram Stórhöfða (F) og Hamranesi (G), undir núverandi 

íbúabyggð í Vallahverfinu og loks hefur það stöðvast hjá Hvaleyrarholti (H) (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010) um 300 metrum frá sjó. Hefur Tvíbollahraun runnið nánast sömu 

leið og Skúlatúnshraun rann (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998) um 900 

árum fyrr. Tvíbollahraun er þó mun minna um sig á þessum slóðum en Skúlatúnshraunið 

en fjallað verður um það síðarnefnda á næstu síðum. 

Tvíbollahraun og Skúlatúnshraun eru einsdæmi á Reykjanesinu. Hafa bæði hraunin runnið 

frá Brennisteinsfjallakerfinu, þvert yfir Krýsuvíkurkerfið og endað í nokkurra kílómetra 

fjarlægð frá austustu sprungunum í Reykjaneskerfinu. Þau hafa því runnið úr einu kerfi, 

þverað það næsta og endað skömmu frá því þriðja (Sigmundur Einarsson o.fl., 1991). 

4.2 Lýsingar á öðrum nútímahraunum á 

höfuðborgarsvæðinu 

Í þessari umfjöllun verður, líkt og áður, farið frá vestri til austurs og því byrjað á 

hraununum á vatnasviði Vallahverfisins. Aldur hraunanna er í sviga á eftir nafni þeirra í 

titli ásamt eldstöðvakerfinu sem það kom frá. 

4.2.1 Óbrinnishólabruni (2.203 ár; Krýsuvíkurkerfið) 

Fyrir um 2100 árum (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010) gaus í Krýsuvíkurreininni. Nyrstu 

gosstöðvarnar voru á svipuðum slóðum og gosstöðvarnar sem mynduðu Kapelluhraunið 

eða nánar tiltekið í Óbrinnishólum (A) við Bláfjallaveg. Frá þessum gígum rann 

Óbrinnishólabruni (mynd 22). Því miður eru gígar þessir að mestu horfnir í dag en þeir 

hafa verið grafnir út í grjótnámi. (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998). 

Nafn hólanna er talið þýða að á þeim hafi ekki brunnið þegar Kapelluhraun rann yfir 

Óbrinnishólabrunann (Jón Jónsson, 1974). 

Í austanverðum Óbrinnishólunum er um 900 metra löng gígaröð en hún er nú ekki svipur 

hjá sjón. Hæsti gígurinn þar náði um 44 metra hæð yfir nánasta umhverfi. Hraunflæðið 

hefur að mestu komið úr syðsta gígnum en þaðan hefur runnið fyrst í austurátt til 

Undirhlíða en svo hefur hraunflæðið beygt í norður, runnið langleiðina að Kaldárseli (B) 

og svo í vestur í átt til sjávar þar sem það hefur líklega náð út í sjó. Er hraunið apalhraun að 
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mestu leyti (Jón Jónsson, 1974). Hraunið er þó ekki á yfirborði við ströndina enda runnu 

Skúlatúnshraun og Kapelluhraun þar yfir um það bil 200 og 1340 árum síðar (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). 

Fáar greinar eru tiltækar um Óbrinnishólabruna og styðjast þær sem til eru oftast við grein 

Jóns Jónssonar frá 1974, Óbrinnishóla. Jón telur að tvö hraun hafi runnið frá 

Óbrinnishólum og að fyrra hraunið hafi þá runnið frá næst syðsta gígnum. Við könnun á 

hraunlögum undir og við hlið yngri Óbrinnishólabruna (hafi gosið tvisvar) fannst hraunlag 

sem er svo líkt Búrfellshrauni að varla má greina á milli þeirra. Telur Jón því að fyrra gosið 

í Óbrinnishólum hafi jafnvel orðið á sama tíma og gosið í Búrfelli (Jón Jónsson, 1974). 

Líkt og kemur fram í umfjöllun um Búrfellshraun hér á eftir er talið að hraun þetta sé 

jafnvel komið alla leið frá Búrfelli. Getur því verið að hraunið undir Óbrinnishólabruna því 

ekki bara líkt Búrfellshrauni heldur sé einfaldlega um sama hraun að ræða (Sigurður 

Steinþórsson, 2012). 

4.2.2 Skúlatúnshraun (u.þ.b. 2.000 ár; 

Brennisteinsfjallakerfið) 

Skúlatúnshraun (Eldra Hellnahraun) og Tvíbollahraun (Yngra Hellnahraun) eru mjög lík í 

ásýndum og lengi hefur þótt erfitt að greina þau að. Líkt og áður hefur komið fram er 

Skúlatúnshraunið, líkt og Tvíbollahraunið, komið úr Brennisteinsfjallakerfinu og hefur það 

runnið svipaða leið til sjávar (mynd 23) (Sigmundur Einarsson o.fl., 1991). Er hraunið 

Mynd 22: Óbrinnishólabruni á yfirborði. Bókstafir á korti vísa til umfjöllunar í texta.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 

A 

B 



39 

komið suðaustan úr Stórabolla (A) sem er, líkt og Tvíbollar, í Grindaskörðum (B). Breiddi 

hraunið mjög úr sér sunnan og austan við Helgafell (C) og rann svo sömu leið og 

Tvíbollahraunið suður fyrir Helgafell, í norðvesturátt með Gvendarselshæð (D), vestur með 

Kaldárseli (falið undir neðra vinstra horni myndarinnar af byggðinni) og til sjávar í 

Hraunavík (E). Er hraunið nú undir nýrri hraunum að miklu leyti en kemur fram á 

nokkrum stöðum, til dæmis við Hvaleyrarvatn (F), Ástjörn (G) og við sjóinn vestan 

Hvaleyrarholts (H) (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998; Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). 

Skúlatúnshraun hefur verið þunnfljótandi helluhraun og myndaði það ströndina milli 

Hvaleyrarhöfða (I) og Álversins í Straumsvík (J) en þar tók Kapelluhraunið við 

strandmynduninni síðar meir. Hefur Skúlatúnshraunið einnig runnið fyrir mynni 

kvosarinnar milli Vatnshlíðar (K) og Selhöfða (L) og myndað þannig Hvaleyrarvatn og 

einnig runnið fyrir mynni kvosarinnar milli Grísaness (M) og Hvaleyrarholts og myndað 

þannig Ástjörn (Árni Hjartarson, 2010; Landmælingar Íslands, 2011; Haukur Jóhannesson 

& Sigmundur Einarsson, 1998). Nær Skúlatúnshraunið því yfir stærra svæði nærri byggð 

en Tvíbollahraunið. 

Nokkrir gervígígar í Skúlatúnshrauni sýna hvar ströndin hefur legið þegar fyrri hraun 

runnu út í sjó. Þessir gervigígar eru taldir myndaðir eftir ísöld og eldri en hraunin í kring, 

þar með talin Skúlatúnshraun og Tvíbollahraun (Haukur Jóhannesson & Sigmundur 

Einarsson, 1998).  

Mynd 23: Skúlatúnshraun á yfirborði. Bókstafir á korti vísa til umfjöllunar í texta.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 
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Gervigígarnir eru til marks um að fyrir tíma Skúlatúnshrauns og Tvíbollahrauns hafa hraun 

runnið sömu leið til sjávar en líkt og sjá má í umfjöllun um gervigíga fyrr í ritgerðinni 

þeytast meðal annars upp hraun og setlög þegar þeir myndast. Er þetta ástæðan fyrir því að 

í fyrrnefndum gervigígum í Skúlatúnshrauni megi meðal annars finna skeljar í bland við 

klepra og gjall en skeljarnar hafa verið undan ströndinni sem hraunið rann yfir (Haukur 

Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998; Jón Jónsson, 1971). 

4.2.3 Búrfellshraun (8.151 ár; Krýsuvíkurkerfið) 

Búrfellshraun heita þau hraun sem runnið hafa niður í mið- og norðurhluta Hafnarfjarðar 

og suður af Garðarbæ fyrir rúmum 8.000 árum síðan (mynd 24 og mynd 25) (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). Nafnið er samheiti yfir nokkur hraun og má til dæmis nefna 

Hafnarfjarðarhraun, Garðahraun, Gálgahraun, Lækjarbotnahraun, Smyrlabúðarhraun, 

Gráhelluhraun og Urriðakotshraun en það síðastnefnda stíflar upp Urriðakotsvatn. Hraunin 

breiða úr sér alla leið norðvestur til sjávar í Hafnarfirði og Skerjafirði (Ingibjörg Kaldal, 

2001) og þekja þau stór svæði sem nú eru undir byggð (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010). 

Þess ber að geta að þegar hraunin runnu var sjávarstaðan mun lægri og því hafa hraunin að 

einhverju leyti myndað þá strandlínu sem nú afmarkar firðina. Hafa firðirnir tveir því 

væntanlega náð talsvert lengra inn í landið en þekkist nú (Guðmundur Kjartansson, 1973). 

Mynd 24: Búrfellshraun á yfirborði. Örnefni og önnur kennileiti má sjá á næstu mynd 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 
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Búrfellshraun er talið hafa runnið úr einu og sama gosinu úr Búrfelli sem er um 7,5 

kílómetrum suðaustur af miðbæ Hafnarfjarðar. Búrfell er kambur sem er samsettur úr 

hraunkleprum og gjalli utan um eldgíginn Búrfellsgíg en hann er um 140 metrar að 

þvermáli og um 26 til 58 metra djúpur. Þessi gígur er um margt frábrugðinn þeim gígum 

og gossprungum sem finna má á öðrum stöðum á Reykjanesi en hann virðist hafa verið 

eina virka eldvarpið á tiltölulega stóru svæði en oftast hafa gos byrjað á sprungum á 

skaganum og gígarnir raðað sér þéttar saman. Einnig liggur hann ekki í stefnu annarra 

sprungna á nesinu heldur er hann næstum því kringlóttur. Því liggur fyrir að Búrfell hefur 

einungis gosið einu sinni (Guðmundur Kjartansson, 1973). Fræðimenn greinir á um hvort 

Búrfell hafi verið eitt að verki í þessari goshrinu því fram hafa komið kenningar um að á 

sama tíma hafi hraun runnið úr Hraunhól allt norður til sjávar í Straumsvík eftir dældinni 

austan Hrútagjárdyngju (Haukur Jóhannesson & Sigmundur Einarsson, 1998). Hraunhóll 

er við suðvesturjaðar Kapelluhrauns (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010) og því er stóran 

Mynd 25: Búrfellhraun og umfang þess. Svörtu takkalínurnar sýna hvernig hraunið hefur flætt niður 

hjá Straumsvík og liggur þannig undir nýrri hraunum, svo sem Kapelluhrauni.  

Tilvísun: Sigurður Steinþórsson, 2012. 
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hluta hraunsins, sé þetta rétt, að finna undir Kapelluhrauni sem rann eftir sömu dæld. 

Búrfellshraun er í stærra lagi sé miðað við nýlegri gos úr Krýsuvíkurkerfinu en rúmmál 

þess er um 0,36 km
3
 sé miðað við áætlaða 20 metra áætlaða meðalþykkt og það 18 km

2
 

svæði sem hraunið þekur (Ingibjörg Kaldal, 2001). Hraunið rann að mestu leyti í tveimur 

meginkvíslum í norðvesturátt frá gígnum og rann önnur vestur af Kaldárseli en hin hjá 

Gjáarrétt. Vegna landslagsins norðaustan og austan gígsins rann hraunið nánast ekkert í 

þær áttir og komst það einnig skammt í suður- og suðausturátt en þó að rótum Húsafells, 

Valahnúka og Kaldárhnúka. Er suðurhraunið frekar lítið miðað við hin hraunin. Í vestri 

hverfur Búrfellshraun undir nýrri hraunlög um 1 til 2 kílómetrum frá upptökum í Búrfelli 

(Guðmundur Kjartansson, 1973). 

Að mati Árna Hjartarsonar hefur Búrfellshraun einnig runnið til sjávar í Straumsvík en 

hann telur að það hafi gerst á fyrstu stigum gossins og séu þau hraun nú grafin undir yngri 

hraunum. Er hægt að sjá áætlaðar útlínur þessa hraunflæðis á mynd 25 með svörtum 

takkalínum. Aðeins er eftir smá hluti þess sem nefnist nú Selhraun. Næst hafi hraunið 

runnið til sjávar í Hafnarfirði yfir það svæði þar sem nú er Gráhelluhraun. Þar næst hafi 

hraunið runnið til sjávar í Skerjafirði, milli Álftaness og Arnarness, yfir það svæði þar sem 

nú eru meðal annars Urriðakotshraun, Vífilsstaðahraun og Gálgahraun. Að lokum hafi 

hraunið svo runnið til suðurs (Sigurður Steinþórsson, 2012). Er talið að hraunið hafi byrjað 

að renna til suðurs vegna þess að gat brast neðarlega á suðurvegg gígsins. Hrauntjörnin, 

sem fyllti áður gíginn, leitaði því út um þetta gat enda var það tugum metrum neðar en 

útfall hraunsins niður í hrauntröðina til norðvesturs. Vegna lækkunarinnar í tjörninni gat 

hraunið ekki runnið aftur í norðvesturátt (Guðmundur Kjartansson, 1973). 

Þegar hraunið rann allt til Skerjafjarðar myndaðist hrauntröðin sem nefnd var að ofan og 

liggur í norðvesturátt. Er þessi hrauntröð betur þekkt sem Búrfellsgjá og er hún um 3,5 

kílómetrar að lengd. Er hrauntröðin nokkuð kröpp og U-laga næst upptökum í Búrfelli en 

þegar neðar dregur er hún grynnri og fyllt hrauni. Hrauntröðin hefur varðveist á svo stórum 

kafla vegna þess að hraunið hefur skyndilega hætt að renna um hana. Hefur hún þá tæmst 

nokkuð snögglega efst en neðar hefur hraunið setið eftir og storknað. Önnur hrauntröð 

myndaðist einnig fyrr í gosinu en hún stefnir í vesturátt frá Búrfelli og liggur nálægt 

Kaldárseli. Hefur hún fyllst af hrauni síðar í gosinu og því er lítið eftir af henni 

(Guðmundur Kjartansson, 1973). 

4.2.4 Leitahraun (5.316 ár; Brennisteinsfjallakerfið) 

Leitahraunið (mynd 26) er upprunnið í dyngjugígnum Leiti sem er í miðjum austanverðum 

Bláfjallahryggnum og skammt vestan Syðri-Eldborgar (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; 

Jón Jónsson, 1971). Nær hraunið allt suður til Þorlákshafnar og norður til Elliðaárvogs í 

norðri (Kristján Sæmundsson, o.fl., 2010). 

Lega Leitahraunsins í Elliðaárvogi (A) merkir að það hafi runnið þangað um 28 kílómetra 

langa leið frá gígnum í Leitum. Hraunið er dæmigert helluhraun og hefur það verið mjög 

heitt, þunnfljótandi og runnið nánast eins og vatn. Dæmi sem styðja þá fullyrðingu má sjá á 
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nokkrum stöðum en þar hefur hraunið fyllt hverja glufu í klettum sem það hefur runnið 

utan í. Má einnig sjá merki þess hversu þunnfljótandi hraunið hefur verið í því hversu 

þunnt það er sums staðar en á vissum stöðum getur þykktin verið einungis 0,6 til 0,75 

metrar (Jón Jónsson, 1971). 

Fulllangt yrði að fjalla ítarlega um alla þá leið sem Leitahraun hefur runnið til norðvesturs í 

átt að Reykjavík en í grófum dráttum hefur hraunið breitt úr sér á flatlendum svæðum, 

runnið í þröngum fossum og er sums staðar einungis nokkurra metra breitt þar sem hallinn 

er hvað mestur. Norðurjaðar hraunsins er skýr enda engin nýrri hraun sem runnið hafa að 

honum að norðan. Suðurjaðar hraunsins er aftur á móti óskýrari en ýmis nýrri hraun hafa 

runnið að honum að sunnan, til dæmis nokkur Hólmshraun (B). Gervígígaþyrpingar hafa 

myndast þar sem Leitahraunið rann yfir votlendi og af þeim má til dæmis nefna Tröllabörn 

(C) vestan við Lækjarbotna og Rauðhóla austan við Elliðavatn (D) (Jón Jónsson, 1971) (sjá 

umfjöllun um gervigíga í kaflanum um Skúlatúnshraun). 

  

Mynd 26: Leitahraun á yfirborði. Bókstafir á korti vísa til umfjöllunar í texta. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á.; Samsýn, 2008, 12. ágúst. 
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5 Rannsóknir á hraunflæði og gerð 

hraunflæðilíkana 

Á síðustu árum og áratug hefur nokkuð verið skrifað um hönnun hraunflæðilíkana. 

Mismunandi útfærslur má finna í hinum ýmsu greinum en þessi líkön eiga þó margt 

sameiginlegt. Hér að neðan verður fjallað um þessi líkön og ýmsar aðferðir sem notaðar 

hafa verið til að áætla hraunflæði í grennd við byggðir í nokkrum löndum. 

5.1 Ýmsar forsendur útreikninga á 

hraunflæðilíkönum 

Heilt yfir hefur reynst erfitt að gera nákvæm hraunflæðilíkön en forsendur sem flókið er að 

vita valda því að erfitt geti verið að reikna hraunflæði nákvæmlega. Slíkar forsendur geta 

til dæmis verið eftirfarandi (Avolioa o.fl., 2006; Damiani o.fl., 2006; Ganci, Vicari, 

Cappello & Negro, 2012; Gómez-Fernández, 2000): 

 Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar hraunsins 

 Efnasamsetning 

 Geislun eða kólnun á yfirborði hraunsins 

 Hitastig, bæði í flæðinu og við upptök 

 Hraunblöndun innan flæðisins 

 Innri og ytri kristöllun 

 Magn storknaðrar bráðar í hraunflæðinu 

 Seigja 

 Storknunarhitastig 

 Viðloðun, bæði innan hrauns sem og við yfirborðið undir því 

 Landslag og yfirborðsgerð í kringum upptök og á vegi hraunflæðis 

 Fjöldi farvega sem hraunið getur runnið í 

 Halli landslagsins og ójöfnur 

 Hæð yfir sjávarmáli (það er stöðuorka hraunsins) 

 Gróðurgerð á yfirborði 

 Mannvirki og ýmsir náttúrulegir þættir 

 Söfnunarsvæði, til dæmis vatnasvið sem hraunið getur runnið um 

 Staðsetning upptaka 

 Ýmsir aðrir þættir 

 Fasabreytingar gossins 
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 Rennsli, það er rúmmál á tímaeiningu frá upptökum 

 Hámarkshraði 

 Hámarkslengd frá upptökum 

 Heildarrúmmál 

 Þykkt hraunsins og hversu breytileg þykktin er 

Líkt og sjá má eru afar margar forsendur sem þarf að taka tillit til svo hægt sé að ákvarða 

hraunflæðið svo vel sé. Stjórna þessar forsendur meðal annars því á hvaða hraða hraunið 

rennur, hvenær það storknar, hvernig það dreifir sér og á hvaða formi það rennur, til dæmis 

sem seigfljótandi apalhraun eða þunnfljótandi helluhraun. Liggi þessar forsendur ekki allar 

fyrir geta hraunflæðilíkön skilað ómarktækum niðurstöðum, jafnvel þó lítið vanti upp á að 

þær séu allar til staðar. Geta hraunflæði þannig verið nokkuð óútreiknanleg og flókin 

fyrirbæri (Avolioa o.fl., 2006; Damiani o.fl., 2006; Ganci, Vicari, Cappello & Negro, 

2012; Gómez-Fernández, 2000). 

5.2 Notkun staðfræði og hæðarlíkana 

Margir fræðimenn hafa gert tilraun til að búa til reiknirit út frá mismunandi forsendum til 

að reikna út hraunflæði. Hafa þeir skilað líkönum á myndrænan hátt en tekist misvel upp. 

Geta reiknirit (e. algorithm) fyrir hraunflæði verið af ýmsum toga en í öllum þeim útgáfum 

sem skoðaðar voru fyrir skrif þessarar ritgerðar var algengast að þáttur staðfræðinnar (e. 

topography) væri hæst metinn við áætlun hraunflæðisins. Er þá gert ráð fyrir því að 

hraunið renni niður í móti þó það nái einnig að flæða yfir minni hindranir. Er þessi 

meginstefna hraunsins niður á við fundin út með því að miða hæð reitsins sem hraunið er í 

á hverjum tíma við þá átta reiti sem umlykja það. Stefnir hraunið því niður á við í átt að 

lægsta gildi, sé ekki tekið tillit til annarra forsenda (Avolioa o.fl., 2006; Damiani o.fl., 

2006; Ganci o.fl., 2012; Gómez-Fernández, 2000). 

5.3 MAGFLOW hraunflæðilíkanið 

Auk þess að gera ráð fyrir staðfræðinni hafa ýmsir fræðimenn síðustu 25 árin reynt að 

greina virk hraunflæði, nánast á rauntíma, með myndum frá Landsat, ASTER, MODIS og 

fleiri tækjum um borð í gervihnöttum sem þeir setja í svokallað MAGFLOW líkan. Notast 

þeir þá við hitainnrauðar myndir til að greina hitastig hraunsins og eru þeir með ýmsar 

forsendur til hliðsjónar. Í líkaninu gera útreikningar einnig ráð fyrir staðsetningu 

upptakanna, rennsli frá upptökum í rúmmáli á tímaeiningu, hæðarlíkani, þykkt hraunsins, 

sambandi hitastigs og seigju, efnasamsetningu, varmarennsli, storknunarhitastigi og magni 

storknaðrar bráðar í hraunflæðinu svo dæmi séu tekin. Út frá öllum þessum upplýsingum á 

að vera hægt að reikna út hvar og hvenær hraunið mun koma til með að storkna og stöðvast 

(Ganci o.fl., 2012).  

Þrátt fyrir að reiknað sé með öllum þeim forsendum sem liggja til grundvallar 

hraunflæðiskortum MAGFLOW er líkanið samt ekki fullkomið líkt og sjá má á mynd 27. 

Skeikar nokkru varðandi spáða útbreiðslu hraunsins og raunverulega legu þess. Verra er þó 
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að forritið virðist hafa vanmetið hraunflæðið til norðurs um nokkur hundruð metra en til að 

tryggja öryggi fólks hefði líklega verið betra að ofmeta flæðið. Hvað varðar 

meginflæðileiðir er líkanið þó ágætt og sýnir það nokkuð réttilega í hvaða meginstefnur 

hraunið rennur, fyrir utan fyrrnefnda tungu norðan megin við áætlað flæði. Verður þá 

einnig að teljast líklegt að viðbragðsaðilar fylgi ekki svona líkönum í blindni heldur skapi 

hættusvæði sem nær yfir breiðara svæði en hraunflæðilíkönin ákvarða. 

5.4 Líkön byggð á líkindum 

Til samanburðar við MAGFLOW má nefna aðra leið en sú leið byggist á líkindum. Til að 

reikna út líkönin er kortunum skipt upp í reiti og þeim gefin mismunandi há einkunn eftir 

því hversu líklegt er að þeir verði fyrir hraunflæði eða hindri framgang þess. Myndu 

stöðuvötn til dæmis fá annað gildi en slétt og bratt helluhraun á yfirborði því hraun myndu 

frekar mynda gervigíga og staflast upp í stöðuvatni og renna hraðar á helluhraunum. Í 

líkaninu rennur hraunið því á milli fyrirframgefinna reita eftir hæstu eða lægstu 

einkunnum, allt eftir áætlunum líkansmiðsins. Til að ákvarða einkunnina þarf að þekkja 

ýmsar forsendur en þær eru mjög fáar ef miðað er við upptalninguna í byrjun þessa kafla. 

Stuðst er að mestu við hallagildi á hæðarlíkaninu og jarðfræðikort af fyrri eldsumbrotum 

og er þá miðað við að hraunið leitist við að renna niður mesta halla eða renni þar sem áður 

rann hraun. Reiknað er með nokkrum forsendum til viðbótar í líkaninu og má þá nefna 

upptök, hámarksflatarmál hvers hraunáls, mesta dýpi, hámarksútbreiðslu alls hraunsins, 

breytileika á yfirborðshæð flæðisins og fjölda hraunála sem geta myndast. Ekki er því 

reiknað með forsendum á borð við efnasamsetningu, seigju, kristöllun og hitastigi 

hraunsins. Er talið að þetta líkan sé hagkvæmara en þau líkön sem taka flestar forsendur 

með í reikninginn vegna þess hversu flókið og dýrt getur verið að afla allra upplýsinga um 

Mynd 27: Hraunflæðilíkan MAGFLOW. Áætlað hraunflæði er í lit eftir dýpi 

þess en raunverulegt hraunflæði má sjá með hvítri línu. 

Tilvísun: Ganci o.fl., 2012. 
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forsendurnar (Damiani o.fl., 2006). 

Erfiðleikar vegna ýmissa eðlisfræðilegra forsenda fyrir gerð hraunflæðilíkana virðast vera 

nokkuð ofarlega í hugum fræðimanna og kannski ekki að ástæðulausu. Fyrir utan það að 

erfitt getur verið afla gagna um flæðieiginleika storknaðra hrauna og túlka þau svo vel sé 

er, eðli málsins samkvæmt, enn erfiðara að afla gagna um rennandi hraun. Að minnsta 

kosti er fullvíst að til eru öruggari staðir en nærri brennheitu hraunflæði. Sé gagnanna aflað 

og þau notuð til að greina mögulegt framtíðarhraunflæði er einnig hætt við því að hraunið 

skipti um ham á ýmsum stigum eldgossins, til dæmis ef kólnun og tilheyrandi kristöllun 

veldur því að hraunið breytist frá því að vera þunnfljótandi yfir í að vera þykkfljótandi. 

Gerist slíkt hafa forsendur þær sem reiknað var með í upphafi úrelst og gera þarf nýtt líkan 

(Avolioa o.fl., 2006). 

5.5 Einfaldari hraunflæðilíkön 

Við gerð einföldustu hraunflæðilíkananna þarf ekki að styðjast við neinar af þeim 

forsendum sem nefndar hafa verið að ofan aðrar en hæðarlíkan en betra er þó að hafa 

jarðfræðikort við höndina til að geta séð hvaðan síðustu hraun hafa komið og hvar eldvörp 

raðast helst innan svæðisins sem meta á. Er hæðarlíkanið notað til að finna þær 

staðfræðilegu hindranir í landslaginu sem hamlað gætu útbreiðslu hraunflæðisins. Er þá 

stundum stuðst við afflæðissvæði eða vatnasvið þess svæðis sem er í skoðun. Kæmi upp 

hraungos innan þessa vatnasviðs myndu hraunin samkvæmt líkaninu renna innan þess líkt 

og öll þau vötn sem falla inn á það. Með útreikningum flæðileiða og meginfarvega í 

landfræðilegum upplýsingakerfum er svo hægt að sjá í hvaða stefnur hraun myndi renna ef 

það hegðaði sér í grunninn líkt og vatn. Yrðu svæði afmörkuð frá eldvörpum á þennan hátt 

með því að kanna flæðileiðir beggja vegna við þau en hraun frá þeim myndu þá falla í 

sömu farvegi og flæðileiðirnar enda í. Þegar kemur að sjálfu hraunflæðinu, hvernig það 

breiðir úr sér og hversu þykkt það verður, er aftur móti erfiðara um vik þar sem engar 

forsendur eru fyrir hendi aðrar en flæðistefnurnar. Hægt er að afmarka hraunflæðið nokkuð 

vel sé það umlukið staðfræðilegum hindrunum á jöðrum þess, samhliða flæðisstefnu, en á 

flatlendi er erfitt að áætla útbreiðsluna. Yrði reiknað með jafnri þykkt hraunsins á þessu 

flata svæði er hætt við því að flatarmál hraunflæðisins verði ofmetið enda engar forsendur 

á borð við seigju, magn gosefna eða hraða hraunflæðis til staðar til að meta hvenær hraunið 

myndi stöðvast án fyrrnefndra staðfræðilegra hindrana. Þrátt fyrir þessa annmarka er þetta 

líkan ágætt til að meta hættuna með skömmum fyrirvara og ákvarða um það bil hvaða 

hlutar umrædds svæðis eru öruggari en aðrir (Gómez-Fernández, 2000). 

Þegar eldgosið á Fimmvörðuhálsi var í fullum gangi var notast við forrit til að reikna út 

mögulegt hraunflæði niður hálsinn og niður í Hvannárgil og Hrunagil. Forritið vann á 

landlíkani og líkti þar að auki eftir þykkt hraunsins. Einnig þurfti forritið að fá uppgefið 

hámarkslengd flæðisins en aðrar forsendur, líkt og forsendurnar sem nefndar voru í upphafi 

kaflans, voru ekki teknar með í reikninginn. Forritið gerði sem sagt ráð fyrir því að hraunið 

héldi áfram að renna svo lengi sem það hafði einhverja dæld til að leita í (Veðurstofa 

Íslands, 2010a). Þær aðferðir sem forritið notaðist við líkjast nokkuð þeim staðfræðilegu 
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aðferðum sem notast verður við í þessari ritgerð en forritið gerði þó ráð fyrir að upptök 

hraunsins væru þekkt en ekki verður gert ráð fyrir slíkri vitneskju síðar í ritgerðinni. Kunna 

aðferðirnar sem forritið framkvæmir að skila vel nytsamlegu líkani sérstaklega þar sem 

landslag er staðfræðilega vel afmarkað, með giljum, gljúfrum og miklum halla, enda kom á 

daginn að líkanið reyndist spá ágætlega fyrir um hraunflæðið niður hlíðar Fimmvörðuháls, 

sem og niður í gilin, þó gert hafi verið ráð fyrir flæði allt niður að Krossá (mynd 28). 

Í næsta kafla verður farið yfir þau gögn og þær aðferðir sem notast var við til að áætla 

hraunflæði á höfuðborgarsvæðinu en í grófum dráttum var stuðst við þá einföldu aðferð 

sem nefnd var hér að ofan um líkanið sem notað var í tengslum við eldgosið á 

Fimmvörðuhálsi sem og umfjöllunina fyrir þann hluta*. Tímafrekt yrði að reikna með 

öllum þeim forsendum sem nefndar voru í upphafi kaflans og ýmsar þeirra eru hreinlega 

ekki fyrir hendi. Þjónar áætlunin í þessari ritgerð því hlutverki að vera leiðbeinandi fyrir 

frekari rannsóknir. 

 

*Þegar þetta er skrifað, í lok maí 2012, hefur ekki tekist að virkja VORIS 2.0.1b í tölvunum 

í Háskóla Íslands. Hefði það tekist áður en þessari ritgerð var skilað væri eitt slíkt líkan að 

finna í henni. 

Mynd 28: Samanburður á hraunflæðilíkani VORIS 2.0.1b (til vinstri) og raunverulegu hraunflæði á 

Fimmvörðuhálsi (til hægri). Fjólublár táknar líklegra hraunflæði og blár táknar ólíklegra hraunflæði 

á líkani VORIS 2.0.1b. 

Klipping og samsetning: Daníel Páll Jónasson, 2012: Tilvísanir: Veðurstofa Íslands, 2010b; 

Loftmyndir ehf., 2010. 
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6 Gögn og aðferðir 

6.1 Gögn 

Til að hægt væri að kortleggja flæðileiðir og hraunfarvegi inn á höfuðborgarsvæðið og 

greina hvort samgöngur, og sér í lagi íbúagötur, yrðu í hættu þurfti að hafa til þess nokkuð 

ítarleg gögn. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir þau gögn sem notast var við og hvaðan þau koma. 

Tafla 3: Þau gögn sem notast var við kortlagningu vatnasviða, flæðileiða og meginfarvega inn á 

höfuðborgarsvæðið og greiningu samgangna 

Heiti gagna 1: Tilvísun / 2: Stutt skýring 

einf-jardfraedikort-

vefur 

1: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010. 

2: Hnitað jarðfræðikort Íslenskra orkurannsókna af Suðvesturlandi á 

.tiff sniði. Fengið frá kennara á tölvupósti. 

daniel_2012030063, 

daniel_2012030063b 

1: Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar 

Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 2012. 

2: Excelskrár í tölvupósti frá Þjóðskrá Íslands með íbúafjölda í hverri 

götu á höfuðborgarsvæðinu. 

dem_icel 

1: Landmælingar Íslands (á.á.a) 

2: Hæðarlíkan af Íslandi á rastasniði með 20x20 metra upplausn og 10 

metra hæðarlínum. Sótt á drif í Öskju með grunnnemaaðgangi. 

is50v_strandlina_flakar 

1: Landmælingar Íslands (á.á.b) 

2: Flákalag sem sýnir strandlínu alls Íslands í mælikvarðanum 

1:50.000. Sótt á drif í Öskju með grunnnemaaðgangi. 

is50v_samgongur_linur 

1: Landmælingar Íslands (á.á.c) 

2: Línulag sem sýnir samgöngur á Íslandi á mælikvarðanum 1:50.000. 

Sótt á drif í Öskju með grunnnemaaðgangi. 

is50v_vatnafar_linur 

is50v_vatnafar_flakar 

1: Landmælingar Íslands (á.á.d). 

2: Línu- og flákalög sem sýna vatnafar á Íslandi í mælikvarðanum 

1:50.000. Sótt á drif í Öskju með grunnnemaaðgangi. 

hlinl 

1: Reykjavíkurborg (á.á.) 

2: Línulag sem sýnir hæðarlínur með mest 1 metra nákvæmni og 

minnst 10 metra nákvæmni. 

 

6.2 Aðferðir 

Hér að neðan gefur að líta hvernig unnið var úr gögnunum. Fyrst verður því lýst hvernig 

jarðfræðikorti Íslenskra orkurannsókna var komið inn í gagnagrunninn og svo hvernig 

vatnasvið höfuðborgarsvæðisins, flæðistefnur og flæðileiðir þeirra voru reiknaðar. Einnig 
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er því lýst hvernig þversnið meginfarvega meginfarvega innan vatnasviðsins voru fundin 

út. Loks er því lýst hvernig mannfjölda í íbúagötum var komið inn í gagnagrunninn. Á 

undan umfjölluninni um aðferðir verður farið yfir mikilvægustu skipanir sem beitt var í 

ArcMap og hvað þær merkja. Eru þetta skipanirnar flæðisstefnur (e. flow direction), 

uppsafnað flæði (e. flow accumulation) og vatnasvið (e. basin), einnig kallað 

afflæðissvæði. 

6.2.1 ArcMap skipun: Flæðisstefnur (flow direction) 

Skipunin fyrir flæðisstefnu (e. Flow Direction) í ArcMap býr til rastamynd (mynd með jafn 

stórum reitum þar sem hver reitur hefur mismunandi gildi) sem inniheldur flæðisstefnur 

allra reita. Leitar hver reitur niður í átt til eins af þeim átta reitum sem umkringja hann en 

reiturinn sem leitað er til er í mestum bratta niður í móti frá upphafsreitnum. Ef reiturinn er 

sjálfur lægstur af þessum 9 reitum rennur í staðinn í átt til hans frá umliggjandi reitum 

(ArcGIS Resource Center, 2011a). Snúi stórt svæði í sömu átt á landsvæði kemur það 

landsvæði út í sama lit á þessari rastamyndinni og táknar það að af því renni alls staðar í 

sömu áttina. 

6.2.2 ArcMap skipun: Uppsafnað flæði (flow 

accumulation) 

Skipunin fyrir uppsafnað flæði (e. Flow Accumulation [„flæðileiðir“ einnig notaðar]) í 

ArcMap býr til rastamynd sem sýnir hversu mikið hefur runnið um hvern reit (ArcGIS 

Resource Center, 2011b) Þetta virkar þannig líkt og með neðsta hluta meginárfarvegs en 

þar koma saman flestallir þeir dropar sem runnið hafa á yfirborði vatnasvæðis árinnar. 

Fengi þetta lokasvæði því hæsta gildið á rastamyndinni. Reitir með mjög lág gildi eru því 

til dæmis hátt uppi á tindum fjalla, þar sem lítið vatn rennur að ofan, eða á vatnaskilum, þar 

sem ekkert vatn rennur aukalega en sá regndropi sem fellur á reitinn. 

6.2.3 ArcMap skipun: Vatnasvið (basin) 

Skipunin fyrir vatnasvið eða afflæðissvæði (e. Basin) býr til rastamynd sem afmarkar 

tiltekið svæði með vatnaskilum. Rennur þannig frá öllum reitum vatnasviðsins á sama 

lokastað (ArcGIS Resource Center, 2011c). Sé miðað við ár og læki mun dropi sem kemur 

hvar sem er niður á vatnasviðinu renna um ár- eða lækjarósinn. 

6.3 Jarðfræðikorti komið inn í gagnagrunninn 

Til að kortleggja mismunandi aldur hrauna og bergs, sem og eldvörp, á vatnasviðunum var 

stuðst við upprétt jarðfræðikort Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR). Voru þá útbúin 

þekjugögn með flákum (shapefile/polygon) til að teikna upp alla flákana og fólst 

aðalvinnan í því að teikna eftir línunum á korti ÍSOR. Línunum var fylgt nokkuð 

nákvæmlega eftir og var ArcMap vanalega stillt á mælikvarðann 1:8.000, en þá sáust 

línurnar vel og hægt að halda sig innan þeirra. Eigindataflan (Attribute Table) var höfð 
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opin til hliðar og eigindi hvers fláka skrifuð strax, það er aldur hraunanna, berggerðir eða 

annað yfirborð. Samtals voru um 1.300 flákar teiknaðir á þennan hátt fyrir öll vatnasviðin 

en notast var við ýmis tól í ArcMap til að flýta fyrir uppdrættinum án þess þó að það kæmi 

niður á gæðum. Þegar eldvörpin voru teiknuð upp þurfti ekki að vita nákvæma stærð 

þeirra, líkt og hinna flákanna, heldur staðsetningu svo Interactive Supervised Classification 

tólið var notað til að finna rauða fláka á korti ÍSOR. Þeir blettir sem komu upp voru á 

rastasniði svo þeim var breytt í þekju með skipuninni Raster to Features. Þeim rauðu 

flákum sem ekki táknuðu gíga, dyngjugíga eða sprungur var hent út þar eð þeir táknuðu 

ekki upptök hraunflæðis. 

6.4 Vatnasvið höfuðborgarsvæðisins og 

flæðileiðir og meginfarvegir innan þeirra 

Til að geta reiknað út nokkuð nákvæmt flæði vatns þurfti að styðjast við hæðargögn LUKR 

en þau eru með allt að 1 metra upplausn næst byggð. Þar sem þau voru ekki til staðar var 

stuðst við hæðargögn Landmælinga Íslands úr IS-50 gagnagrunninum en þau eru með 10 

metra upplausn. Fyrst LUKR gögnin voru hæðarlínur þurfti fyrst að breyta þeim í TIN 

mynd og svo í rastamynd til að hafa þau samfelld þar sem hver reitur á skjánum hafði sitt 

eigið hæðargildi. Gat forritið þá í eyðurnar milli hæðarlínanna. Þurfti loks að sameina þessi 

tvö hæðarlíkön til að hafa samfellt hæðarlíkan fyrir hvert vatnasvið. 

Flæðisstefnur (Flow Direction) voru fundnar út frá fyrrnefndri, sameinaðri rastamynd og út 

frá þeim var svo hægt að reikna uppsafnað flæði (Flow Accumulation). Var rastagildunum 

yfir uppsafnað flæði breytt í hæðarlínur (Contours) svo meira flæði kæmi breiðara fram á 

korti og sýndi þannig fram á flæðileiðir og meginfarvegi. Vatnasvið (Basin) voru því næst 

fundin út frá flæðisstefnunum (Flow Direction). 

6.5 Þversnið meginfarvega útbúin 

Til að sýna fram á hvernig þversnið meginfarveganna eru, þ.e.a.s. líkt og landslagið í 

kringum farveginn væri sneitt niður þvert á flæðisstefnuna, þurfti að búa til hallandi og 

sléttan flöt fyrir ofan farveginn sem tákna myndi yfirborð hraunsins en reiknað var með að 

það gæti náð mest náð 5 metra þykkt. Var þetta gert með því að búa til línulag (Shapefile / 

Polyline) og draga línur þvert á farveginn á hverjum stað sem var með sérstakt hæðargildi. 

Þá var hæðin skráð niður, með 5 metrum bættum við, í eigindatöfluna. Ef farvegurinn lá til 

dæmis í 28 metra hæð var lína dregin þvert á ráðandi flæðisstefnu svo línan náði yfir allt 

það landslag sem var undir 33 metra hæð og þvert á flæðisstefnu innan vatnasviðsins. 

Þannig var haldið áfram niður farveginn eftir hverju hæðargildi; 27, 26, 25 metra hæð og 

svo framvegis. Þegar línurnar voru tilbúnar var þeim breytt í TIN mynd sem sýndi samfellt 

yfirborð. TIN myndinni var svo breytt í rastamynd og var sú mynd, með samfelldum 

hæðargildum (Z), notuð til að finna út muninn á yfirborði hraunsins og hæðarlíkaninu sem 

unnið hafði verið út frá nákvæmari gögnum LUKR og ónákvæmari gögnum Landmælinga 

Íslands. Var hæðarlíkanið þannig dregið frá rastamyndinni af yfirborði hraunsins í Raster 

Calculator og dýpi mögulegs hraunflæðifarvegar fundið út. Er þetta svipuð aðferð og 
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Emmanuel Pagneux beitti í doktorsverkefni sínu en hann sýndi þar fram á dýpi 

flóðafarvega í Ölfusá á myndrænan hátt (2011). Þess bera að geta að ekki er um eiginlegt 

hraunflæðilíkan að ræða í þessari ritgerð þar eð ekki er vitað hversu djúp hraunin myndu 

verða. Er þessi meginfarvegur gerður til að sýna fram á hvort landslag í kringum 

íbúabyggð sé flatt eða vel afmarkað staðfræðilega séð. Kann þessi meginfarvegur þannig 

að veita ákveðna hugmynd um hvernig hraun myndu renna þarna um. 

6.6 Íbúagötur skilgreindar 

Ofan á þversnið mögulegs hraunfarvegs voru settar þær götur í Vallahverfinu sem hafa 

einhverja íbúa en gögn um íbúatölur voru fengin frá Þjóðskrá. Voru þau þannig unnin að 

taflan með upplýsingunum um íbúafjölda var tengd afriti af samgönguþekju Landmælinga 

Íslands (Join) og þeim götum sem voru án íbúa hent úr þekjunni. Hægt hefði verið að birta 

íbúatölurnar á myndunum (Label Features) en slíkt gerði þær ólæsilegar. 

6.7 Önnur útlits- og skýringaratriði á myndum 

Til að sýna fram á landslagið undir aðalatriðunum í Niðurstöðum var notast við DEM 

gagnagrunn Landmælinga Íslands til að búa til hæðarrasta og hlíðaskyggingu (Hillshade) 

af svæðinu. Einnig var gerð hlíðaskygging af hverju vatnasviði fyrir sig svo upplausnin í 

stærri mælikvarða yrði betri. Var hæðarrastamyndin þá höfð hálfgegnsæ yfir 

hlíðaskyggingarastanum til að draga betur fram landslagið. 

Öll þau rastagögn (hæðarlíkön, hæðarskyggingar og þversnið farvega), flákalög 

(jarðfræðiflákar og eldvörp) og línulög (íbúagötur og aðrar götur) sem voru gerð voru 

einnig klippt til svo þau pössuðu inn á hvert vatnasvið. Þannig var hægt að vinna 

sérstaklega með hvert vatnasvið án þess að hin vatnasviðin kæmu inn á myndina og 

trufluðu lestur hennar. 

Af skýringaratriðum sem sett voru inn á kortin má nefna mælikvarða, skýringar og 

norðurpílu. Bókstafir voru settir inn á kortin eftir á í Word svo hægt væri að breyta þeim í 

samræmi við texta með auðveldum hætti hvar og hvenær sem er. 
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7 Niðurstöður 

Hér að neðan verður farið yfir helstu niðurstöður kortlagningarinnar sem fjallað var um í 

Gögnum og aðferðum. Niðurstöðunum er skipt upp í eftirfarandi þætti: 

1. Staðsetningar þeirra vatnasviða og eldvarpa, það er gíga og gígaraða innan 

vatnasviðanna, sem ná inn á mismunandi eldstöðvakerfi Reykjanessins. 

2. Aldursflokkar hrauna og flokkar berggerða samkvæmt jarðfræðikorti ÍSOR á öllum 

þremur vatnasviðunum. 

3. Staðsetningar sögulegra hrauna og annarra hrauna frá nútíma innan hvers vatnasviðs 

og þær götur sem liggja ofan á eða við hraunin. 

4. Meginfarvegir flæðis og flæðilínur á öllum þremur vatnasviðunum út frá 

hæðargögnum og samanburður við núverandi vatnafar. 

5. Staðsetningar eldvarpa, meginfarvegir og þversnið meginfarvega næst íbúagötum á 

hverju vatnasviði. 

Í hverjum kafla verður umfjöllun um hverja niðurstöðu auk stuttrar túlkunar og fyrirvara 

séu slíkir fyrir hendi. Samantekt á niðurstöðunum, ítarlegri túlkun og tengingu við þá 

fræðilegu umfjöllun sem fram hefur komið í ritgerðinni hingað til má finna í Umræðum. 

Þess ber að geta að fyrst ekki eru fordæmi á yfirborði fyrir hraunflæði frá Hengilskerfinu 

alla leið til höfuðborgarsvæðisins verður umfjöllun um það kerfi, það er varðandi eldvörp, 

flæðileiðir, fyrri eldsumbrot og fleira, ekki áberandi. 

7.1 Vatnasvið á eldstöðvakerfum Reykjaness 

Líkt og mynd 29 sýnir eru eldvörp vatnasviðanna þriggja staðsett innan þriggja af fjórum 

eldstöðvakerfum Reykjanessins, það er innan Krýsuvíkurkerfisins, 

Brennisteinsfjallakerfisins og Hengilskerfisins. Er um einn dyngjugíg (A) að ræða milli 

tveggja kerfa, Krýsuvíkurkerfisins og Brennisteinsfjallakerfisins, en slíkir gígar eru 

eðlilegir á milli eldstöðvakerfa líkt og áður hefur komið fram. Er einnig annan dyngjugíg 

(B) að finna utan í vesturjaðri Krýsuvíkurkerfisins en hafa ber í huga að eldstöðvakerfin 

eru líklega áætluð þar eð nokkuð mismunandi er hvernig þau eru teiknuð upp í mismunandi 

heimildum. Einnig var kortið á myndinni hnitað upp eftir korti af eldstöðvakerfunum í 

sæmilegri upplausn en skekkja gæti hafa komið fram við þá vinnu. Þessi mynd er þó 

aðallega ætluð til að sýna með nákvæmum hætti hvar eldvörpin liggja en hafa 

eldstöðvakerfin með til hliðsjónar á þeim svæðum þar sem áætlað er að þau séu. 
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Myndin sýnir nokkuð glögglega að eldvörpin raðast á sprungur, oft nokkrar innan sama 

vatnasviðs, í stefnuna frá suðvestri til norðausturs og fylgja þau þannig eldstöðvakerfunum. 

Eldvörpunum fækkar eftir því sem fjær dregur því svæði þar sem þéttustu gossprungur 

eldstöðvakerfana eru en hafa ber í huga að kortið sýnir eingöngu eldvörpin innan 

vatnasviðanna. Séu jarðfræðikort skoðuð sést að eldvörpin eru flest á ákveðnum beltum og 

fækkar þeim eftir því sem fjær dregur þeim (Kristján Sæmundsson o.fl., 2010).  

Eldvörp eru næst byggð (C) á vatnasviði Vallahverfisins. Eldvörpin eru aftur á móti fjærst 

byggð á vatnasviði Elliðaáa. Eldvörpin á vatnasviði Vallahverfisins eru að mestu bundin 

við miðju þess þar sem það sker Krýsuvíkurkerfið og eldvörpin á vatnasviði Mið-

Hafnarfjarðar eru að mestu bundin við syðsta hluta þess þar sem það sker 

Brennisteinsfjallakerfið. Eldvörpin á vatnasviði Elliðaáa eru að mestu bundin við syðsta 

hluta þess þar sem það sker Brennisteinsfjallakerfið og austasta hluta þess þar sem það nær 

inn á Hengilskerfið. 

Myndin sýnir að barmar dyngjugíga skera oft jaðra vatnasviðanna (X). Þetta er mjög 

rökrétt því rúmmálsmiklar dyngjur hafa einfaldlega verið það landslagsmótandi að þær 

Mynd 29: Lega þeirra vatnasviða, og eldvarpa innan þeirra, sem ná inn á eldstöðvakerfi 

Reykjanessins. Litirnir og númerin á innfellda kortinu sýna staðsetningu vatnasviðanna þriggja 

gagnvart höfuðborgarsvæðinu. 1 merkir vatnasvið Vallahverfsins, 2 merkir vatnasvið Mið-

Hafnarfjarðar og 3 merkir vatnasvið Elliðaáa. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra 

bókstafa í umfjölluninni. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Guðrún Sigríður Jónsdóttir, kortahönnuður, og 

Ingibjörg Kaldal, deildarstjóri jarðfræði og umhverfismála, hjá Íslenskum orkurannsóknum, 

tölvupóstar, 22. maí 2012; Kristján Sæmundsson, 2010a; Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; 

Landmælingar Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á. 
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hafa myndað stóran hluta vatnasviðanna. Landslagið sem stýra mun 

framtíðarhraunrennslum má því að miklu leyti rekja til þessara eldri dyngja. 

Sumar gossprungur virðast þvera tvö vatnasvið. Má til dæmis nefna röð þeirra eldvarpa á 

vatnaskilum vatnasviða Vallahverfisins og Mið-Hafnarfjarðar (D) þaðan sem 

Kapelluhraunið rann. Rann hraunið að megninu til niður vatnasvið Vallahverfisins en stutta 

og mjóa tungu úr því er þó að finna á vatnasviði Hafnarfjarðar.  

Staðsetningar raða eldvarpa á vatnaskilum gefa því til kynna þann möguleika að 

sprungugos geti framkallað hraunflæði niður tvö vatnasvið á sama tíma. Einn gígur í 

Grindaskörðum (E), syðst á vatnaskilum vatnasviða Vallahverfisins og Mið-Hafnarfjarðar, 

gefur góða mynd af slíku flæði en úr honum rann Tvíbollahraun á sögulegum tíma 

langleiðina niður að sjó hjá Vallahverfinu (sjá umfjöllun fyrr í ritgerðinni um söguleg 

eldgos). Rann hraunið á báðum núverandi vatnasviðum í einu en vatnaskilin hafa legið um 

annað svæði á þessum tíma. Hefur hraunið, ásamt seinni tíma hraunflæði, því fyllt upp í 

það landslag sem stjórnaði flæði þess þá og þannig breytt vatnaskilunum.  

Varðandi þessa umfjöllun um eldvörp á vatnaskilum má loks nefna dyngjugíginn Leiti (F), 

en líkt og áður hefur komið fram rann hraun frá honum allt norður í Elliðaárvog og allt 

suður til Þorlákshafnar fyrir um 5.300 árum síðan. Hefur þetta hraun vissulega átt sinn þátt 

í að breyta vatnaskilunum á sínum tíma en hraunið hefur líklega komið upp þar sem 

möguleiki var á að það myndi renna um tvö vatnasvið. Hefur það því ekki komið upp of 

langt frá þáverandi vatnaskilum og í svipaðri hæð og þau svo það myndi ekki verða 

afmarkað af landslaginu til annarrar hvorrar áttar. 

Fjallað verður aftur um staðsetningar eldvarpa í niðurstöðuköflum um meginfarvegi og 

flæðisstefnur innan vatnasviða. 

7.2 Aldursflokkar hrauna og flokkar berggerða á 

öllum vatnasviðum 

Líkt og sjá má á mynd 30 hefur fjöldi hrauna runnið á vatnasviðunum síðan að land 

byggðist. Þekja þau að hluta þau hraun sem runnu í umbrotahrinunni fyrir um 1.900 til 

2.400 árum síðan en þau hraun þekja svo þær dyngjur og þau forsögulegu hraun sem runnu 

þar áður. Þessir staflar af misgömlum hraunum benda til nokkurrar eldvirkni á 

vatnasviðunum en mismikið hraunflæði hefur verið innan hvers þeirra. Sé myndin greind 

kemur í ljós að hlutfallslega er nokkuð mikið af sögulegum hraunum og hraunum frá 

nútíma á yfirborði vatnasviða Vallahverfisins og vatnasviða Mið-Hafnarfjarðar en 

vatnasvið Elliðaáa er að mun minna leyti þakið svo ungum hraunum.  

Þetta er rökrétt sé miðað við dreifingu eldvarpa og staðsetningu eldstöðvakerfa innan hvers 

vatnasviðs en líkt og sjá má á mynd 29 í síðasta kafla eru hlutfallslega stærri svæði innan 

vatnasviðs Vallahverfisins undirlögð eldvörpum en innan vatnasviðs Elliðaáa. Þess ber að 

geta að hraunin sem sjást á myndinni hér að ofan eru klippt að vatnasviðunum þremur svo 

ekki þurfi að minnka myndina um of. Ná hraunin í jöðrum vatnasviðanna öll út fyrir þau að 
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mismiklu leyti en sem dæmi má nefna Kapelluhraun (A) sem nær að hluta til aðeins lengra 

í vestur og Breiðdalshraun (B) sem nær langleiðina suður að Herdísarvík (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). Hefði það síðarnefnda verið teiknað inn hefðu aðalatriði 

myndarinnar, það er hraunin á vatnasviðunum þremur, öll verið fyrir ofan miðju. Ástæðan 

fyrir því að hraunin skipta sér svona á milli núverandi vatnasviða er einfaldlega sú að þau 

hafa annað hvort myndað vatnaskilin sjálf, en núverandi vatnaskil eru þá á hábungu 

hraunanna, eða þau hafa átt upptök sín í eldvörpum sem staðsett hafa verið á vatnaskilum 

og hraunin þá runnið inn á tvö eða fleiri vatnasvið. 

Hlutfall sögulegra hrauna eða hrauna frá nútíma innan hvers vatnasvið er fordæmisgefandi 

fyrir framtíðarhraunflæði upp að vissu marki. Einstaka viðburðir geta aftur á móti skekkt 

þetta hlutfall afar mikið til lengri tíma litið og má sem dæmi nefna stór dyngjugos. Þau 

geta þakið mikið landsvæði, líkt og Leitahraunið gerir nú (C). 

Upptök hraunanna á vatnasviðunum voru, líkt og áður hefur komið fram, að langmestu 

leyti innan eldstöðvakerfa Reykjanessins og þaðan streymdu þau sökum hallans í norður- 

og norðvestur í átt að núverandi höfuðborgarsvæði. Fæst hraunanna hafa náð inn á það 

landsvæði sem höfuðborgarsvæðið þekur nú að undanskildu því svæði sem er nú undir 

Vallahverfinu sem er reist að miklu leyti á sögulegum hraunum. Burtséð frá hraunum sem 

runnið hafa yfir núverandi höfuðborgarsvæði hafa Strípshraun (D) og Hólmshraun (E) 

komist næst því að renna til þeirra núverandi byggðar sem nær lengst til suðausturs. Yngri 

hraun frá 10. öld, Elsti- og Mið-Húsfellsbruni (F), sem runnið hafa yfir svipað svæði og 

Mynd 30: Aldursflokkar hrauna og flokkar berggerða á vatnasviðunum. Bókstafir á myndinni vísa til 

feit- og skáletraðra bókstafa í umfjölluninni. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á. 
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stefnt hafa í átt til byggðar, skiptast núna á milli vatnasviða Mið-Hafnarfjarðar og Elliðaáa. 

Þannig geta því runnið hraun í aðra hvora áttina við vatnaskilin.  

Í næstu köflum verður farið ítarlegar yfir þau sögulegu hraun og þau hraun frá nútíma sem 

nú eru undir íbúabyggð á hverju vatnasviði. 

7.3 Söguleg hraun og önnur hraun frá nútíma 

innan hvers vatnasviðs 

Hér að neðan má sjá kort af þeim sögulegu hraunum sem runnið hafa eftir landnám og 

öðrum hraunum sem runnið hafa á nútíma innan hvers vatnasviðs. Á hverri mynd er 

innfellt kort sem sýnir legu gatna, skiptum upp eftir íbúagötum og öðrum götum, á 

vatnasviðinu og hvort þær eru lagðar á sögulegum hraunum eða hraunum frá nútíma. 

Umfjöllunin nær frá vestri til austurs og þannig er fyrst fjallað um vatnasvið 

Vallahverfisins, svo Mið-Hafnarfjarðar og loks Elliðaáa. 

Mynd 31: Hraun á vatnasviðum Vallahverfisins sem runnið hafa á nútíma. Á innfelldu myndinni má 

sjá legu gatnanna í hverfinu gagnvart hraununum. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra 

bókstafa í umfjölluninni  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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7.3.1 Vatnasvið Vallahverfisins: Söguleg hraun og 

önnur hraun frá nútíma 

Nokkur söguleg hraun og önnur hraun frá nútíma þekja stóran hluta vatnasviðs 

Vallahverfisins (mynd 31 á síðustu síðu) og hafa sum þeirra náð núverandi byggð. Þau 

hraun sem náð hafa núverandi byggð eru, frá vestri til austurs, Kapelluhraun (A) sem rann 

árið 1151, Óbrinnishólabruni (B) sem rann fyrir um 2.200 árum, Skúlatúnshraun (C), eða 

Stórabollahraun, dyngja sem rann fyrir um 2.000 árum og Tvíbollahraun (D), betur þekkt 

sem Hellnahraun, sem rann á 10. öld. Augljóst er af þessum fjórum hraunum á yfirborði að 

Vallahverfið hefur að minnsta kosti fjórum sinnum farið undir hraun á síðustu 2.200 árum. 

Einhver eldri hraun kunna að leynast undir yfirborði nýju hraunanna sem varpa myndi ljósi 

á hversu oft áður hverfið hefur orðið undir hraunflæði. Athygli vekur að Skúlatúnshraun og 

Tvíbollahraun (C og D á stærra kortinu á mynd 31) hafa á sínum tíma runnið inn á 

vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar áður en þau skiluðu sér aftur inn á vatnasvið Vallahverfisins. 

Hafa vatnaskilin því legið öðruvísi á 10. öld og hraunin sjálf myndað núverandi vatnaskil. 

Líkt og sjá má á innfelldu myndinni að ofan eru margar íbúagötur staðsettar á 

Tvíbollahrauni en það er nokkuð slétt helluhraun. Verslunar- og iðnaðarhverfin eru frekar 

staðsett á apalhraununum Kapelluhrauni og Óbrinnishólabruna. Skúlatúnshraun kemur 

Mynd 32: Hraun á vatnasviðum Mið-Hafnarfjarðar sem runnið hafa á nútíma. Á innfelldu myndinni 

má sjá legu gatnanna í hverfinu gagnvart hraununum. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og 

skáletraðra bókstafa í umfjölluninni. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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fram undan Óbrinnishólabruna og Hellnahrauni að norðanverðu en þar eru einnig að mestu 

leyti verslunar- og iðnaðarhverfi. 

7.3.2 Vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar: Söguleg hraun og 

önnur hraun frá nútíma 

Nokkur söguleg hraun og önnur hraun frá nútíma þekja nú nokkuð stóran hluta vatnasviðs 

Mið-Hafnarfjarðar (mynd 32 á síðustu síðu) en ekkert sögulegt hraun hefur náð núverandi 

byggð. Tvíbollahraun (A) og Skúlatúnshraun (B) runnu að hluta til um vatnasviðið á 10. 

öld en skiluðu sér niður hjá Vallahverfinu (sjá umfjöllun um Vallahverfið að ofan). Elsti- 

og Mið-Húsfellsbruni (C) runnu báðir inn á vatnasviðið á 10. öld en náðu ekki núverandi 

byggð. 

Eitt hraun frá nútíma þekur stóran hluta núverandi byggðar í Hafnarfirði en það er 

Búrfellshraun sem rann fyrir um 8.000 árum. Líkt og sjá má á innfelldu myndinni er mikið 

um íbúagötur á þessu hrauni og hefði þetta hraun runnið í dag hefði verið um gríðarlegt 

tjón að ræða. Tiltölulega langt er síðan hraun rann þarna um síðast en líkt og komið verður 

að síðar hafa aðstæður breyst nokkuð á síðustu öldum, meðal annars vegna þeirra hrauna 

sem enduðu í Vallahverfinu. 

7.3.3 Vatnasvið Elliðaáa: Söguleg hraun og önnur 

hraun frá nútíma 

Líkt og sjá má á mynd 33 hafa nokkur söguleg hraun runnið niður vatnasvið Elliðaáa en 

ekki skilað sér niður í núverandi byggð. Ber helst að nefna Elsta- og Mið-Húsfellsbruna 

(A) en þeir runnu báðir á 10. öld. Þessi hraun runnu yfir fimm eldri Hólmshraun, og nokkur 

önnur hraun að auki, en ekkert þeirra forsögulegu hrauna náði heldur niður í núverandi 

byggð þó Hólmshraun 1 og 2 (B) og Strípshraun (C) hafi komist næst því. Um árið 1000 

rann Svínahraunsbruni (D), í daglegu tali nefnt Svínahraun eða Kristnitökuhraun, yfir 

Leitahraunið (einnig nefnt Svínahraun í daglegu tali) en staðnæmdist það á þeim slóðum 

þar sem hringvegurinn liggur nú. 

Eitt hraun frá nútíma hefur náð byggð í Elliðaárdalnum og er það hluti af Leitahrauni (E). 

Hefur hraunið verið mjög þunnfljótandi og náð alla leið frá ystu mörkum vatnasviðsins í 

suðaustri, yfir Elliðavatnið, í gegnum Elliðaárdalinn, og niður í Elliðaárvog. Í dag er 

nokkuð þétt byggð í kringum þetta svæði en hún liggur þó að mestu talsvert hærra í 

landslaginu en hraunið. Er sú byggðaþróun vel skiljanleg enda renna Elliðaárnar nú á sama 

svæði og hraunið rann á sínum tíma. 
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7.4 Meginfarvegir og aðrar meginflæðileiðir á 

öllum vatnasviðum 

Á mynd 34 má sjá meginfarvegi og flæðileiðir innan allra vatnasviðanna samkvæmt 

útreikningum á hæðarlíkani en líkt og áður hefur komið fram eru vatnasviðin og 

tilheyrandi flæðileiðir valdar eftir því hvort þær nái inn á eldvirkt svæði. Er því ástæðulaust 

að fjalla um vatnasviðin á milli þessara þriggja því lítil sem engin hætta er á að hraun renni 

þaðan til byggða. Koma helstu flæðileiðir á „eldvirku“ vatnasviðunum frá jöðrum 

vatnasviðanna og sameinast svo meginfarvegi þangað til hann rennur til sjávar. 

Vatnasviðin eru höfð hálfgegnsæ til að sýna landslagið undir og hvernig flæðileiðirnar 

renna niður brekkur eða framhjá hindrunum. 

Athygli vekur að sums staðar liggja flæðileiðir nærri vatnaskilum. Á vatnaskilum 

vatnasviða Vallahverfisins og Mið-Hafnarfjarðar er stutt á milli flæðileiðanna (A) en sé 

hæðarlíkanið skoðað kemur í ljós að vatnaskilin liggja á þeim stöðum á mjög flötu svæði. 

Hætt er við að lítið þurfi til að breyta flæði hrauns á þessum slóðum og því þarf að reikna 

með að hraun geti runnið niður bæði vatnasviðin nái það sæmilegri þykkt. 

Mynd 33: Hraun á vatnasviðum Elliðaáa sem runnið hafa á nútíma. Á innfelldu myndinni má sjá legu 

gatnanna í hverfinu gagnvart hraununum. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra bókstafa í 

umfjölluninni. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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Séu meginfarvegir og flæðileiðirnar bornar saman við raunverulegt vatnafar svæðisins 

kemur í ljós að nokkurt samræmi er á milli þeirra lína sem ArcMap reiknaði út og þeirra 

sem eru í raun og  veru á yfirborðinu. Athygli vekur að þar sem hraunin eru nýrri að 

jafnaði (sjá mynd 30 fyrr í niðurstöðum) er minna um ár, læki og vötn. Er það líklega 

vegna þess að vatnið seitlar frekar niður í gropin hraunin. Eru því vatnasvið Vallahverfisins 

og Mið-Hafnarfjarðar með mun minna vatni á yfirborðinu en vatnasvið Elliðaáa (mynd 35) 

Í næstu köflum verður betur farið yfir meginfarvegi og rennlislínur innan hvers vatnasviðs 

og ýmsir þættir varðandi hraunflæðisvá skoðaðir. 

7.5 Meginfarvegir og eldvörp innan vatnasviða 

ásamt þversniði meginfarvega nærri byggð 

Í þessum kafla eru kortlagðir meginfarvegir og aðrar flæðileiðir innan hvers vatnasvið. 

Einnig eru kortlögð þau eldvörp sem eru innan hvers vatnasviðs til að sýna í hvaða áttir 

hraun myndi hugsanlega renna frá þessum eldvörpum, komi upp eldsumbrot á svipuðum 

slóðum. Á hverri mynd er innfellt kort sem sýnir legu gatna, skiptum eftir íbúagötum og 

öðrum götum, á vatnasviðinu og þversnið meginfarvegar hvers vatnasviðs upp að 5 metra 

hæð frá miðju hans. Líkt og fram kom í Gögnum og aðferðum er ekki um að ræða 

hraunflæðilíkan sem slíkt heldur er eingöngu sýnt fram á þversnið mögulegs hraunfarvegar 

næst íbúabyggð. Renni hraunið nákvæmlega eftir meginfarveginum ætti þversniðið að sýna 

Mynd 34: Meginfarvegir og aðrar flæðileiðir á öllum þremur vatnasviðunum. Bókstafir á myndinni 

vísa til feit- og skáletraðra bókstafa í umfjölluninni. 

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Landmælingar Íslands, á.á.a; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Reykjavíkurborg, á.á. 
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hættusvæðin miðað við að hraunið nái ákveðinni þykkt og fylli jafnt út í þversniðið. Yrði 

hraunið 1 metra þykkt, og þessar forsendur giltu, næðu hættusvæði vegna hraunflæðis upp 

í 1 metra hæð frá meginfarvegi miðað við þversniðið. Yrði hraunið 2 metra þykkt næðu 

hættusvæði upp í 2 metra hæð og svo koll af kolli. Hafa ber í huga við skoðun þessara 

mynda að landslagið undir hugsanlegu hraunflæði er nokkuð mishæðótt og ef hraunið yrði 

í þynnra lagi kynni útbreiðsla þess að verða talsvert minni en sýnt er á myndunum þar sem 

það myndi þurfa að fara yfir hryggi eða hóla í landslaginu til að komast yfir í næstu dældir. 

Það er þó ætíð vissara að hafa vaðið fyrir neðan sig eða, í þessu tilviki, hraunið fjarri sér, 

svo þess vegna er miðað við 5 metra dýpið og þann möguleika að hraunið rennsli yfir lágar 

hindranir. 

Loks ber að ítreka að þversnið meginfarvega, sem og önnur kort sem komið hafa fram í 

niðurstöðum, eru miðuð við vatnasviðin og þess vegna þrengjast þau þegar nær dregur 

sjónum. 

  

Mynd 35: Meginfarvegir og aðrar flæðileiðir á öllum þremur vatnasviðunum bornar saman við 

vatnafarið á sviðunum eins og það er í raun og veru.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Landmælingar Íslands, á.á.a; Landmælingar 

Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.d; Reykjavíkurborg, á.á. 
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7.5.1 Vatnasvið Vallahverfisins: Meginfarvegir, eldvörp 

og þversnið meginfarvega nærri íbúabyggð 

Líkt og sjá má á mynd 36 liggja flæðileiðir og meginfarvegir frá eldvörpum í 

suðausturhluta vatnasviðsins (A), frá gossprungum í suðvesturhluta þess (B), vestan við 

gossprungu í austurhluta þess (C) og til sjávar í gegnum Vallahverfið (D). Staðsetning 

nyrsta eldvarpsins er nokkuð nærri byggð og komi upp eldgos mun hraunið, samkvæmt 

meginfarvegi, renna niður beint niður hann og í gegnum Vallahverfið. 

Sé reiknað með að hraun komi upp suðaustan við Undirhlíðar og renni í norðvestur þarf 

hraunið að renna um þrengingu og niður aukinn halla bæði hjá Bláfjallavegi (E) og niður 

með Kerjunum (F). Renni hraunið í norðaustur, nær Helgafelli (G), fellur það inn á 

vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar. 

Á innfellda kortinu á mynd 36 má sjá að meginfarvegur vatnasviðsins, þar sem hann liggur 

í gegnum Vallahverfið, er nokkuð flatlendur. Er þannig einungis um 5 metra hækkun til 

hvorrar hliðar að ræða á ríflega 2 kílómetra breiðu svæði. Samkvæmt myndinni myndi 

hraunið því breiða nokkuð úr sér rynni það eftir farveginum og fyllti jafnt út í hann. Myndi 

1 metra djúpt hraunflæði, en það fæli í sér 4 metra dýpi farvegarins á myndinni, breiða úr 

Mynd 36: Meginfarvegir, eldvörp og þversnið meginfarvega nærri íbúabyggð innan vatnasviðs 

Vallahverfisins. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra bókstafa í umfjölluninni.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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sér á um það bil 1.500 metra breiðu svæði miðað við þessar forsendur.  

Líkt og koma mun fram í umræðum vantar margar forsendur til að áætla með nokkurri 

nákvæmni framtíðarhraunflæði. Þessi mynd að ofan gefur þó einhverja hugmynd um 

hversu mikið hraun myndi dreifa sér um Vallahverfið ef eldgos yrði í grennd við svæðið að 

nýju. 

7.5.2 Vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar: Meginfarvegir, 

eldvörp og þversnið meginfarvega nærri 

íbúabyggð 

Á mynd 37 sést að flæðileiðir fara nokkuð beina leið í norðvestur frá eldvörpum í 

suðausturhluta vatnasviðsins (A) og liggja þær svo um þrengingu milli Helgafells (B) og 

Valahnúka (C) og Valahnjúka og Húsfells (D). Flæðileiðir liggja einnig í kringum Búrfell 

(E) og umhverfis eldvörp í vesturhluta vatnasviðsins (F). Allar þessar flæðileiðir sameinast 

nærri vatnaskilum (G) við vatnasvið Vallahverfisins (sjá umfjöllun fyrr í niðurstöðum) og 

fara þær svo í norður í átt að byggðinni í Mið-Hafnarfirði (H) og liggja í gegnum hana. 

Á innfelldu myndinni má sjá að meginfarvegur vatnasviðsins þrengist nokkuð áður en hann 

kemur að íbúagötum en frá þrengingunni (I) víkkar hann nokkuð jafnt og þétt út. Allt til 

Mynd 37: Meginfarvegir, eldvörp og þversnið meginfarvega nærri íbúabyggð innan vatnasviðs Mið-

Hafnarfjarðar. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra bókstafa í umfjölluninni.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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sjávar liggur svæðið milli 5 metra hæðar báðum megin í farveginum um margar íbúagötur 

en hann virðist vera nokkuð jafnt hallandi, það er nokkuð flatur, á botninum þar til hann 

kemur hringtorginu við N1 (J). Þannig myndi einungis 1 metra djúpt hraunflæði, eða 4 

metra dýpi farvegar, á svæðinu sunnan hringtorgsins dreifa sér yfir margar íbúagötur á leið 

sinni til sjávar sé miðað við sömu forsendur og að ofan.  

Meginfarvegurinn er nokkuð vel afmarkaður með tiltölulega skyndilegum hækkunum til 

austurs og vesturs en þegar komið er frá hringtorginu, þaðan sem Búrfellshraunið dreifði úr 

sér fyrir 8.000 árum, er hægara sagt en gert að afmarka farveginn svo vel sé. Er því sleppt 

hér enda er sá bæjarhluti ekki innan þessa vatnasviðs Mið-Hafnarfjarðar og erfitt að gefa 

sér forsendur um hvernig hraunflæðið muni hegða sér á þessu svæði. Vísbendingu um 

framtíðarhraunflæði er þó að finna í dreifingu gamla Búrfellshraunsins og þeirri staðreynd 

að líklegt er að framtíðarhraun munu leita í farveg þess. 

7.5.3 Vatnasvið Elliðaáa: Meginfarvegir, eldvörp og 

þversnið meginfarvega nærri íbúabyggð 

Á mynd 38 sést að flæðileiðir fara frá eldvörpum á suðausturhluta vatnasvæðisins (A), það 

er á Hengilssvæðinu, frá Nyrðri- og Syðri-Eldborg (B, C) nokkru vestar í 

Brennisteinsfjallakerfinu og eldvörpum vestan Bláfjalla (D) og stefna þær allar fyrst í 

norður uns þær beygja í vestnorðvestur í áttina að Elliðaárdalnum. Allar flæðileiðir frá 

eldvörpum gefa til kynna að hraunflæði myndi leita þessa leið en vegna sögunnar, og allra 

þeirra hrauna sem runnið hafa beint í norðvestur frá Bláfjöllum, þarf að reikna með að 

hraun myndu kannski sleppa norðurleiðinni (E) frá þeim eldvörpum sem liggja vestast á 

vatnasviðinu. Eru flæðileiðir einnig tiltölulega stutt undan sem stefna beint í norðvestur 

(F). Allar flæðileiðirnar sameinast við Elliðaárnar norðan Elliðavatns (G), við útfall ánna 

úr vatninu, en sunnan þess eru þær klofnar í tvo meginfarvegi. 

Á innfelldu myndinni má sjá að meginfarvegir vatnasviðsins koma saman norðan 

Elliðavatns en flókið getur verið að finna nákvæmlega út hvernig hraun myndi haga sér 

þegar það kemur út í stöðuvatn. Fordæmi eru fyrir því þegar Leitahraun rann yfir 

Elliðavatn fyrir um 5.300 árum síðan en þá mynduðust gervigígarnir Rauðhólar (H) líkt og 

áður hefur komið fram. Á myndinni kemur fram að meginfarvegurinn liggur hvorum 

megin við Elliðavatn en svæðið er talsvert flatara austan vatnsins en vestan þess. Rís 

landslagið nokkuð bratt upp frá vatninu vestan megin (I), og er þar farvegurinn nokkuð 

mjór ef miðað er við 5 metra hámarkshæð. Austan megin er hann talsvert breiðari og nær 

hann meðal annars í kringum fyrrnefnda Rauðhóla. Norðan megin við vatnið er 

farvegurinn nokkuð vel afmarkaður af landslaginu en hann breiðist svo út á reiðvöllunum á 

Víðivöllum (J) og einnig austan Árbæjarstíflu (K). Farvegurinn skiptist svo í tvo 

meginfarvegi þegar hann kemur niður í neðri hluta Elliðaárdals undir brúnni (L) vestan 

Árbæjarstíflu, en Elliðaáin liggur einnig eftir sömu tveimur meginfarvegum þar. 
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Sé reiknað með sömu forsendum og í umfjöllun um hin tvö vatnasviðin má sjá að 

hraunflæði myndi hugsanlega ógna íbúabyggð í sunnanverðu Norðlingaholti (M), við 

vesturströnd Elliðavatns (I), þar sem hraunið kæmi út í Elliðaárlón (N) sem og neðst í 

Fossvoginum (O). Líkt og varðandi Elliðavatn getur verið erfitt að ákvarða hvernig hraun 

myndi hegða sér ef það rynni í lónið og hvort það breyti um stefnu og haldi nær íbúabyggð. 

Hættan getur vissulega verið til staðar, sérstaklega ef nýir Rauðhólar mynduðust þar með 

tilheyrandi sprengingum og gjósku. 

Í næsta kafla, Umræðum, verður frekar fjallað um niðurstöðurnar og þær tengdar betur við 

þá fræðilegu umfjöllun sem finna má fyrr í ritgerðinni. 

Mynd 38: Meginfarvegir, eldvörp og þversnið meginfarvega nærri íbúabyggð innan vatnasviðs 

Elliðaáa. Bókstafir á myndinni vísa til feit- og skáletraðra bókstafa í umfjölluninni.  

Kortagerð: Daníel Páll Jónasson, 2012. Tilvísanir: Kristján Sæmundsson o.fl., 2010; Landmælingar 

Íslands, á.á.a; Landmælingar Íslands, á.á.b; Landmælingar Íslands, á.á.c; Reykjavíkurborg, á.á.; 

Tryggvi Már Ingvarsson, deildarstjóri Landupplýsingadeildar Þjóðskrár Íslands, tölvupóstur, 5. mars 

2012. 
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8 Umræður og ályktanir 

Til þessa hafa hraun runnið alloft til höfuðborgarsvæðisins á nútíma. Undir þeim hraunum 

sem nú eru á yfirborði kunna svo enn fremur að leynast fleiri ummerki eldvirkni og 

hraunflæðis til sama svæðis. Mikilvægt er að áætla hvort reikna megi með svipuðum 

atburðum á næstu árum, áratugum eða jafnvel öldum því um mikið hagsmunamál er að 

ræða. Geta hraunflæði skaðað byggingar, samgöngur og ýmsa innviði samfélagsins og 

þurfa gosin ekki að vera stór til að valda miklum spjöllum sökum nálægðar við byggð á 

höfuðborgarsvæðinu. Það á þó sérstaklega við í Hafnarfirði (mynd 39). 

Efnahagslegt tjón af gosi í Kötlu getur verið nokkurt og hefur fjölmiðlaumfjöllun síðustu ár 

litast af því. Má líklega rekja þá umfjöllun til gossins í Eyjafjallajökli árið 2010. Aftur á 

móti hefur minna farið fyrir fjölmiðlaumfjöllun síðustu ár og viðbragðsáætlunum við 

mögulegu hraunflæði til byggða á höfuðborgarsvæðinu eða annarri eldgosavá þó stundum 

komi upp einstaka hugleiðingar í kjölfar einstakra jarðskjálfta á svæðinu. Má sem dæmi 

nefna þá umfjöllun sem er í gangi þessa dagana (skrifað 29. maí 2012, sjá umfjöllun í 

næsta kafla).  

Líklega má rekja þennan mismun á umfjöllun og áætlunum í gegnum tíðina til þess að ekki 

hafa skapast vandamál af hraunflæði á svæðinu síðustu 861 ár, eða síðan Kapelluhraun 

rann, og því eru eldgos nærri svæðinu ekki í fersku minni almennings. Efnahagslegt tjón af 

slíku gosi yrði þó líklega margfalt það sem gos í Kötlu gæti nokkurn tíma valdið hér á 

landi, einkum sökum þéttleika byggðarinnar og starfsemi á svæðinu. Tjón vegna lömunar 

flugsamgangna vegna ösku frá Kötlu yrði vissulega meira í alþjóðlegu samhengi. 

Hér að neðan verður farið yfir þá umfjöllun sem fram hefur komið í ritgerðinni og hún 

Mynd 39: Búrfellshraun séð frá Álftanesvegi.  

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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túlkuð með tilliti til mögulegs hraunflæðis í framtíðinni, viðbragðsáætlana og vöktunar en 

byrjað verður að fara yfir þau öfl sem myndað hafa Reykjanes. 

8.1 Eldvirkni og önnur jarðfræðileg öfl á 

Reykjanesi og túlkun á þeim 

Hér að neðan verða þeir fræðilegu kaflar um jarðfræði Reykjaness túlkaðir sem fjölluðu 

um heita reitinn, uppdrif, landsig, gosbelti, eldstöðvakerfi, jarðskjálftahrinur, 

eldsumbrotahrinur, móbergsmyndun og dyngjumyndun. Sökum þess að fréttaumfjöllun í 

lok maí 2012 hefur leitt af sér gerð hraunflæðilíkans sem vakið hefur mikið umtal í 

netheimum verður það gagnrýnt með hliðsjón af gossprungureinum og myndun 

móbergshryggja á síðustu ísöld. 

8.1.1 Heiti reiturinn, uppdrif og landsig 

Lega Reykjaness, sem og alls Íslands, yfir sjávarmáli má rekja til samspils heita reitsins og 

Mið-Atlantshafshryggsins. Frá heita reitnum kemur að miklu leyti sú kvika sem kemur upp 

í eldgosum á landinu en gliðnun af völdum reks Norður-Ameríku- og Evrasíuflekans frá 

hvorum öðrum á plötumótum Mið-Atlantshafshryggsins hefur einnig mikil áhrif á 

eldvirknina. Veldur samspilið því að Ísland er stærsta landsvæði sem myndast hefur yfir 

sjávarmáli á jörðinni á úthafshrygg en uppdrif af völdum heita reitsins heldur landinu 

einnig á floti á deighvelinu. 

Fyrrnefnt samspil heita reitsins og gliðnunarinnar útskýrir eldvirknina og landslagið á 

Reykjanesi, það er að hann sé yfir sjávarmáli og hækki frá vestri til austurs nær heita 

reitnum. Gosefnaupphleðsla í mýmörgum gosum, en ummerki þeirra má meðal annars sjá í 

yfirborðshraunum í djúpum borholum sem og á yfirborði, hefur valdið landsigi sem nemur 

um 15 til 20 sentimetrum á öld. Má því segja að samspilið viðhaldi víxlverkun þar sem 

skaginn hækkar og hnígur vegna eldvirkninnar. Tölur um eldgosafjölda og rúmmál gosefna 

úr þeim benda almennt til að eldvirkni hafi minnkað á nútíma en aukning eldvirkni á 

sögulegum tíma getur einnig bent til að hún sé lotubundin. Þó megi einnig rekja þessa 

aukningu til bættra heimilda og gjóskulaga. 

8.1.2 Gosbeltin, eldstöðvakerfin og jarðskjálftahrinur 

Reykjanesgosbeltið er ekki jafn afkastamikið og Austurgosbeltið hvað framleiðslu gosefna 

varðar en virknin á beltinu kemur í hrinum og skiptast þá á jarðskjálftahrinur og 

eldsumbrotahrinur. Jarðskjálftahrinurnar má rekja til sniðreksbeltisins undir Reykjanesi en 

þá stóru skjálfta sem verða austar á skaganum má rekja til Suðurlandsbrotabeltisins. 

Skjálftar á svæðinu þurfa því ekki að merkja að eldgos sé í nánd en eðlilegt er að skjálftar 

verði á þeim 600 til 800 árum sem jarðskjálftatímabilin spanna. Innskot í jarðskorpunni á 

Reykjanesi virðast geta aukið skjálftavirkni líkt og áður hefur komið fram en hvort innskot 

séu að valda þeim skjálftahrinum sem orðið hafa á svæðinu síðustu ár og áratugi er ekki 

vitað með vissu. 
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8.1.3 Fréttaumfjöllun um nýlegt landris í Krýsuvík 

Sé miðað við sögu eldsumbrotahrina á Reykjanesi síðustu 3.500 árin má búast við að komi 

upp eldgos á landi innan einhverra kerfanna að goshrina hefjist þá á Reykjanesi með 

gosum í hinum kerfunum. Krýsuvíkurkerfið var nokkuð í umræðunni í lok maí 2012 en í 

fréttaflutningi RÚV kom fram að landris í Krýsuvík hafi numið um 8 sentímetrum árið 

2011 en land þar tók að rísa í byrjun árs 2009. Hafði landið sigið og risið á víxl síðustu þrjú 

árin fyrir maí 2012 en þá hafði það byrjað að síga aftur í þrepum. Þessi þróun var 

óvenjuleg að mati jarðvísindamanna og gæti hún jafnvel verið fyrirboði eldgosa 

(Fréttavefur RÚV, 2012b). Var ástandið orðað svo í fréttum að Krýsuvík væri í 

„gjörgæslu“ jarðvísindamanna (Fréttavefur RÚV, 2012c) og hugsanlega var það ekki að 

ástæðulausu.  

Miklar umræður höfðu skapast á bloggsíðum og á Facebook í kjölfar frétta en þar höfðu 

ýmsir reynt að áætla hvar gos myndi koma upp og hvert það myndi renna. Emil Hannes 

Valgeirsson, grafískur hönnuður, hafði áætluð gossprungu eftir endilöngu 

höfuðborgarsvæðinu og um það bil í framhaldi af gossprungurein Krýsuvíkurelda í 

Krýsuvíkurkerfinu (2012). Var mynd hans (mynd 40) vægast sagt áhrifarík en henni var 

deilt á milli fjölda fólks á Facebook og meðal annars höfundi þessarar rannsóknarritgerðar. 

Emil tilgreindi í umfjöllun um myndina að líkurnar á atburðum á borð við þennan, að 10 

Mynd 40: Hraunflæðilíkan Emils Hannesar Valgeirssonar vegna 

hraunflæðis úr 10 kílómetra gossprungu suðaustan 

höfuðborgarsvæðisins sem valdið hefur usla á samskiptavefjum á 

borð við Facebook. Líkan Emils er unnið eftir hæðarlínum á 

kortavefi Já.is. 

Tilvísun: Emil Hannes Valgeirsson, 2012. 

http://emilhannes.blog.is/blog/emilhannes/image/1154509/
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kílómetra gossprunga opnist nærri Reykjavík, væru litlar og einnig að ólíklegt væri að 

gossprungan myndi ná svona langt í norðaustur. Sagði Emil enn fremur: „Ég vil hafa alla 

fyrirvara á þessu og vona að ég sé ekki að skapa óþarfa hræðslu eða koma einhverjum í 

uppnám.“ (Emil Hannes Valgeirsson, 2012). 

Lesa má úr umfjöllun Emils og athugasemdum að hann gerði sér vel grein fyrir 

annmörkum kortsins. Eins var ekki víst að hann hafði ætlað myndinni þessa dreifingu sem 

hún hlaut á samskiptavefjum. Af dreifingunni má þó draga þá ályktun að myndræn 

framsetning getur valdið ótta og forvitni hjá fólki og því er þetta hraunflæðilíkan aðeins 

gagnrýnt og tengt umfjöllun um móbergsmyndanir í næsta kafla. Er ágætt að almenningur 

geri sér grein fyrir hættunni sem skapast geta af völdum eldgosa á Reykjanesi en mat á 

þeirri hættu þarf að vera stutt rökum. 

8.1.4 Móbergs- og dyngjumyndun 

Til að gera sér grein fyrir gossögu eldstöðvakerfanna á Reykjanesi svo hægt verði að áætla 

framtíðareldgos á svæðinu þarf að fara langt aftur í tímann. Nægir því ekki að fjalla 

eingöngu um eldgos á nútíma en sem dæmi má nefna að móbergshryggir frá síðustu 

ísöldum teygja sig eftir stórum hluta Krýsuvíkurkerfisins frá suðvestri til norðausturs en 

gossprungur frá nútíma hafa einnig myndast á svipuðum slóðum og hryggirnir (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). Gefa slíkir hryggir og gossprungur ákveðna vísbendingu um 

hvar gos muni koma upp í framtíðinni. 

Hugleiðingar um gossprungu eftir endilöngu höfuðborgarsvæðinu eru nokkuð hæpnar, sé 

miðað við sögu svæðisins, gossprungur og móbergsmyndanir, en engar gossprungur hafa 

náð Elliðavatni eða þvera Heiðmörk á nútíma. Síðasta eldsumbrotahrina og þær 

eldsumbrotahrinur sem hafa orðið í Krýsuvíkurkerfinu á nútíma duga ef til vill skammt til 

að vera fullkomlega fordæmisgefandi fyrir gossprungumyndun í framtíðinni. Séu 

móbergsmyndanir á jarðfræðikortum einnig skoðaðar kemur í ljós að ekkert móberg hefur 

myndast á svæðinu næst Elliðavatni á síðasta jökulskeiði. Ná reyndar engin ummerki 

eldgosa á nútíma eða á síðustu ísöld lengra til norðausturs en hjá Búrfelli fyrir ofan 

Hafnarfjörð í Krýsuvíkurkerfinu. Má leiða af því líkur að fá, lítil eða engin eldgos hafi 

komið upp á þessu svæði síðustu tugi þúsunda ára en síðasta ísaldarskeið hófst fyrir um 70-

80.000 árum síðan (Ármann Höskuldsson eldfjallafræðingur, tölvupóstur, 4. júní 2012). Sé 

rof af völdum ísaldarjökulsins tekið með í reikninginn gæti hann hafa rofið hluta 

hraunanna og gíganna svo lítið standi eftir. Sökum þess að móberg er að finna víða á 

yfirborði annars staðar í Krýsuvíkurkerfinu er þó ólíklegt að ekki væri um neinar slíkar 

vísbendingar um gosvirkni að ræða á yfirborði á svæðinu. 

Betur var farið yfir umræður um móberg og dyngjur í sérkafla, beint á eftir fræðilegri 

umfjöllun um þessar gosmyndanir. Kom þar fram að móberg getur ekki myndast undir 

þeim kringumstæðum sem nú eru á Reykjanesi en enginn jökull er á svæðinu. Flókið getur 

reynst að segja til um hvort dyngjur muni myndast á svæðinu í nánustu framtíð en komi 

upp stórt dyngjugos í nágrenni Reykjavíkur þarf aðrar aðferðir til að meta hraunflæði en 



71 

viðhafðar hafa verið í þessari ritgerð. Hefur því eingöngu verið miðað við sprungugos með 

tiltölulega umfangslitlu hraunflæði. 

8.2 Framtíðarhraunflæði á höfuðborgarsvæðinu 

Vatnasvið höfuðborgarsvæðisins ná inn á eldvirk svæði þriggja eldstöðvakerfa á 

Reykjanesi en hraun hafa runnið til svæðisins frá Krýsuvíkurkerfinu og 

Brennisteinsfjallakerfinu á nútíma. Hafa hraunin hingað til runnið um það bil eftir sömu 

stefnum og útreiknuð vatnasvið og flæðileiðir gefa til kynna en auðvitað ber að merkja að 

hraunin hafa átt sinn þátt í að skapa þau vatnasvið sem liggja í átt að höfuðborgarsvæðinu. 

Sökum þessa er ekki hægt að reikna með að hraun renni eftir nákvæmlega sömu leiðum og 

þau hafa gert hingað til þó eldri hraun gefi vissa mynd af fjarlægðunum sem hraun geta 

runnið, eiginleikum hraunsins, uppkomnu magni og staðsetningu upptaka. 

8.2.1 Upptök hraunflæðis 

Hvergi er að finna gosgíga inni í byggð á höfuðborgarsvæðinu. Þó er að finna gíga ansi 

nærri byggð í Vallahverfi og Mið-Hafnarfirði og ber helst að nefna Búrfell (mynd 41) og 

þá gíga þaðan sem Kapelluhraun og Óbrinnishólabruni runnu. Eldvirkir sprungureinar 

Krýsuvíkurkerfisins ná sem sagt nærri byggðinni en ekki inn í hana sjálfa en stigsmunur er 

á virkni undir Búrfelli og öðrum sprungum á svæðinu. Hefur gosið einu sinni í Búrfelli, 

svo vitað sé, en gosið hefur nokkrum sinnum á þeim slóðum þaðan sem Kapelluhraun og 

Óbrinnishólabruni runnu og þá úr nokkrum gígum í einu. Þó er talið hugsanlegt að gosið 

hafi á sama tíma í Hraunhól sunnan Vallahverfisins og gaus í Búrfelli og yrði það gos því 

einnig fordæmi fyrir hraunflæði frá tveimur eða fleiri stöðum í sama gosi ef rétt reynist. 

Af þessu má ráða að ólíklegt er að eldgos verði í miðri byggð á höfuðborgarsvæðinu. 

Færist byggðin þó eitthvað nær hefðbundnum gossprungureinum myndu líkurnar á 

Mynd 41: Búrfell séð frá Bláfjallavegi. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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uppkomu hrauns inni í miðri byggð aukast með tilheyrandi hættu fyrir mannslíf. Eins yrði 

varasamt að reisa mikilvæg og verðmæt mannvirki í stefnu sprungureinanna, á milli eldri 

gíga, því gos virðast geta komið upp á nokkrum stöðum í einu. 

8.2.2 Vegalengdir og umfang hrauna 

Dyngjur mynduðust að mestu á Íslandi fyrir meira en 3.500 árum síðan, þó Surtsey og 

dyngjan Skúlatúnshraun kunni að vera undantekningar, en þær mynduðust flestar eftir 

hvarf ísaldarjökulsins. Fordæmi eru þó fyrir miklum eldsumbrotum undir jöklinum en 

móbergsstapar líkt og Geitafell og Fagradalsfjall eru ummerki slíkra atburða og hefðu, ef 

ísaldarjökulsins hefði ekki notið við, myndað víðáttumiklar dyngjur. Því er ekki hægt að 

útiloka slíka atburði í framtíðinni þrátt fyrir skort á nýlegum og stórbrotnum ummerkjum 

en nokkur þúsund ár teljast ekki langur tími í jarðsögulegu samhengi. 

Sé miðað við flatareiningu eru dyngjurnar flestar á Reykjanesinu og sökum hraunmagnsins 

sem kemur upp í dyngjugosum yfir löng tímabil þekja þær stór landsvæði og má þar til 

dæmis nefna Leitahraunið sem náði niður í Elliðavog. Fyrir utan dyngjugos á borð við það 

sem myndaði Leitahraunið hafa þunnfljótandi basalthraun úr öðrum gosum einnig náð yfir 

langa vegalengd á síðustu 2.000 árum. Má þar til dæmis nefna dyngjuna Skúlatúnshraun og 

helluhraunið Tvíbollahraun sem nú eru undir Vallahverfinu (mynd 42). Að rúmmáli blikna 

slík hraun sé samanborið við stærstu dyngjurnar en vegalengdir og flatarmál sem þau geta 

náð yfir eru þó umtalsverð. Þarf því að gera ráð fyrir því að hraun geti runnið yfir talsverða 

vegalengd og sé horft til eldri hrauna er einnig hætta á hraunflæði frá Grindaskörðum 

(mynd 43) eða nágrenni þeirra, allfjarri byggð. 

Mynd 42: Hraunkollur í miðju Vallahverfi. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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Fyrir utan Leitahraunið hafa hraun með upptök á vatnasviði Elliðaáa ekki náð til byggða 

enda eru þau upptök fjærst byggð sé miðað við hin tvö vatnasviðin. Hólmshraunin, að 

minnsta kosti fimm að tölu (Jón Jónsson, 1972), hafa öll stefnt í norðvestur, í átt að 

núverandi byggð á vatnasviðum Elliðaáa og Mið-Hafnarfjarðar. Þó hraunin hafi ekki náð 

til hennar er ekki hægt að útiloka slíkt í framtíðinni enda liggja flæðileiðir þaðan í átt til 

byggða. 

8.2.3 Flæðileiðir hrauna og eiginleikar flæðisins 

Hraun nærri Vallahverfinu, og undir því, virðast hafa runnið á svipaðan hátt síðustu 2.200 

árin. Nú er svo komið að endurtekin hraunflæði á svipuðum slóðum virðast hafa fyllt upp í 

það landslag sem stýrt hefur flæðinu til þessa og þannig hefur hraunið breytt vatnasviðum 

og vatnaskilum. Búrfellshraun, eina hraunið frá nútíma á yfirborði sem náð hefur byggð í 

Mynd 43: Grindaskörð þaðan sem Skúlatúnshraun, Tvíbollahraun og fleiri hraun runnu. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 

Mynd 44: Helluhraun sunnan Helgafells. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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Mið-Hafnarfirði, hefur hingað til stýrt hraunflæðinu í átt að Vallahverfinu sökum þess að 

það hefur legið hærra í landslaginu en hugsanlega kann það að breytast við næstu 

eldsumbrot. 

Séu flæðileiðirnar úr ArcMap skoðaðar kemur í ljós að stutt er á milli línanna á 

vatnaskilunum Vallahverfisins og Mið-Hafnarfjarðar sunnan Helgafells. Hraunflæði getur 

því hugsanlega bæði leitað niður í átt að Vallahverfinu og niður í Mið-Hafnarfjörð enda er 

hæðarmunurinn lítill sunnan, vestan og norðan Helgafells. Hafa Skúlatúnshraun, 

Tvíbollahraun og Kapelluhraun öll runnið á þessu svæði (mynd 44) og auk þess liggja 

þarna núverandi flæðileiðir beggja vatnasviða. Þetta merkir að hraunflæðið getur leitað 

niður annað hvort vatnasviðið eða hugsanlega bæði í einu. Hingað til hefur hraun runnið 

fyrst á vatnasviði Vallahverfisins þar til komið er að Undirhlíðum suðvestan við Helgafell 

en svo leitað í norðaustur meðfram Gvendarselshæð inn á vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar 

áður en þau renna aftur inn á vatnasvið Vallahverfisins. 

Sökum halla landslagsins og sögunnar er hægt að gera ráð fyrir því að hraun renni niður í 

Vallahverfið komi upp goshrina á sömu meginstöðum og gerðist þegar Kapelluhraun og 

Óbrinnishólahraun runnu. Þar sem gos á þessum slóðum hafa vanalega verið sprungugos er 

ekki hægt að útiloka þann möguleika að ný gígamyndun í norðausturátt í þessum 

goshrinum teygi sig inn á vatnasvið Mið-Hafnarfjarðar og að hraunið renni þaðan niður í 

byggð. Sambærilegt tilvik gerðist sem dæmi í gosinu sem myndaði Kapelluhraun 1151 að 

gígar mynduðust á núverandi vatnasviði Mið-Hafnarfjarðar. Sagan frá því fyrir um 8.100 

til 8.200 árum síðan gæti einnig endurtekið sig og gos yrði nær Búrfelli með tilheyrandi 

hraunflæði niður í Hafnarfjörð (mynd 45). Eins er ekki hægt að útiloka að gos þar myndi 

einnig koma upp á vatnasviði Vallahverfisins eins og talið er að hafi gerst þegar Hraunhóll 

myndaðist.  

Mynd 45: Gráhelluhraun í Búrfellshrauni, nærri byggðinni í Mið-Hafnarfirði. Helgafell í bakgrunni. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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8.2.4 Breytingar á hraungerð við breytt 

hraunflæðismynstur 

Líkt og kom fram í niðurstöðum þarf hraun að renna niður aukinn halla og um þrengingu 

til að komast niður í Vallahverfi komi það upp suðaustan Undirhlíða. Getur þetta valdið 

aukinni seigju vegna þess að hraunið rennur hraðar og getur þannig rofnað. Hafi hraunið til 

þessa verið helluhraun gæti til dæmis farið svo að það umbreytist í apalhraun (mynd 46) 

við þennan aukna halla og þrengri farveg. Einnig er um þrengingu að ræða milli Helgafells 

og Valahnjúka en ekki er um sömu hallabreytingu að ræða þar. 

Þessar breytingar í hraunflæðismynstrinu gætu orsakað eftirfarandi þróun á vatnasviði 

Vallahverfisins en tekið er dæmi af helluhrauni sem getur runnið langar leiðir: 

 Hraunið umbreytist úr helluhrauni í apalhraun við flæðið um þrengri farvegi og 

aukinn halla niður Undirhlíðar. 

 Hraunið staflast upp undir hlíðunum í stað þess að renna jafnþunnfljótandi áfram 

og tunga úr þykku apalhrauni myndast í norðvesturátt niður úr hlíðunum. 

 Hraunið getur ekki haldið áfram sem helluhraun nema eftir að tungan úr 

apalhrauninu hefur náð að mynda nægilega lítinn halla svo helluhraunið geti runnið 

ofan á því. 

 Hraun rennur niður til Vallahverfisins. 

 Þar sem ekki er um breiða þrengingu að ræða gæti áframhaldandi hraunflæði að 

suðaustan ekki komist jafn auðveldlega fyrir og þurft að renna til norðausturs í átt 

að vatnasviði Mið-Hafnarfjarðar. 

 Hraun rennur niður til Mið-Hafnarfjarðar. 

Erfitt getur reynst að ákvarða nákvæmlega hvernig hraun munu renna niður vatnasviðin. 

Hvort þau umbreytist og eins hvort þau haldi nákvæmlega sömu stefnu. Eru margir þættir 

Mynd 46: Úfið apalhraun frá 10. öld í Mið-Húsfellsbruna. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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sem taka þarf með í reikninginn líkt og sjá má í kaflanum um rannsóknir á hraunflæði og 

gerð hraunflæðilíkana. Má einnig nefna storknun en ef gosið yrði í nokkrum áföngum gætu 

hraun storknað í farvegum og breytt þeim milli þess sem hraun rennur um svæðið. 

Storknun á vissum stöðum gæti falið í sér jákvæða þróun, til dæmis ef fyrri hraunflæði 

mynda stíflu fyrir seinni hraunflæði þannig að þau staflist frekar upp fjarri byggð eða renni 

framhjá henni. Storknun á öðrum stöðum gæti einnig falið í sér neikvæða þróun, til dæmis 

ef nægilega þykkt hraun sem rennur niður í Mið-Hafnarfjörð beinir seinni hraunrennslum 

niður í Vallahverfið eða öfugt. Hraunupphleðslan, það er gígamyndunin, komi eldgosið 

upp nærri vatnaskilum gæti svo enn fremur breytt flæðisleiðum í sjálfu gosinu en 

upphleðslan yrði þá hluti hinna nýju vatnaskila með hækkun landslags. 

8.3 Viðbragðsáætlanir 

Líkt og áður hefur komið fram er þessari rannsóknarritgerð ekki ætlað að sýna fram á 

hversu hratt hraun muni renna í átt að byggð á höfuðborgarsvæðinu eða nákvæmlega hvaða 

viðbrögð við hraunflæðinu myndu duga til að hefta eða stýra framflæði þess. Þær 

greiningar sem fram hafa komið til þessa gætu aftur á móti þjónað sem upphaf að ítarlegri 

greiningum á því sviði. Hér verða því aðeins nefndar hugleiðingar höfundar um viðbrögð 

við eldgosum á þeim eldstöðvakerfum sem tengjast höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega ef 

þau koma upp innan vatnasviða þess. 

8.3.1 Viðbrögð við eldgosum á Reykjanesinu 

Virkni í eldstöðvakerfum Reykjaness virðist færast frá austri til vesturs og ef upp kemur 

eldgos í Hengilskerfinu má telja líklegt að hin eldstöðvakerfin fylgi á eftir. Virknin færist 

þó ekki milli eldstöðvakerfa með vikna eða mánaða millibili heldur virðast þessi þróun 

gerast á nokkrum öldum. Saga gosanna í Krýsuvíkurkerfinu, Krísuvíkureldar, bendir til 

þess að komi upp eldgos sunnarlega í sprungurein sama kerfis muni nyrðri hluti hennar 

fylgja á eftir með tilheyrandi hættu fyrir byggð á höfuðborgarsvæðinu. 

Í eldstöðvakerfunum raða sprungurnar og gosgígaraðirnar sér yfirleitt á nokkra kílómetra í 

suðvestur til norðausturs, í stefnu kerfanna. Komi upp eldgos á einum eða fleiri stöðum 

innan þeirra má þess vegna reikna með að fleiri sprungur kunni að opnast í sömu stefnu. 

Sprungurnar þvera enn fremur stundum vatnasvið og því gæti sama gosið runnið niður tvö 

vatnasvið í einu líkt og áður hefur komið fram. 

Af ofansögðu má því ráða að þó eldgos komi upp utan vatnasviða höfuðborgarsvæðisins 

eða á þeim stöðum á Reykjanesinu þar sem ólíklegt er að hraun geti runnið til 

byggðarinnar þurfa viðbragðsaðilar að vera reiðubúnir að gos komi upp á óheppilegri 

svæðum í kjölfarið. 
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8.3.2 Fyrstu viðbrögð við eldgosum innan vatnasviða 

höfuðborgarsvæðisins 

Vegalengdir hraunflæða á nútíma benda til þess að þó eldgos komi upp fjarri byggð geta 

þau náð til hennar á endanum ef flæðileiðir stefna í þá áttina. Komi eldgos upp nærri byggð 

þarf að hafa hraðari hendur og sér í lagi ef kvikustrókarnir eru miklir um sig. Slíkt bendir  

til mikils rennslis sem getur aukið hraða hraunflæðisins. Hraðfara helluhraun eru líklegust 

næst gígunum og ganga þarf úr skugga um að fólk komi þar ekki nálægt. Þegar hraunið er 

komið fjær upptökum er hraði flæðisins talsvert minni og ætti gönguhraði að nægja til að 

komast undir rennslinu. Þrátt fyrir það væri æskilegt að búið væri að flytja öll verðmæti 

sem hægt er að flytja á brott úr áætlaðri hraunflæðistefnu áður en hraunin koma nálægt 

byggðinni. Fer tíminn sem gefst til slíkra aðgerða alfarið eftir hraða hraunflæðisins og 

fjarlægð upptaka frá byggð. 

Þær kenningar að ef hraunrennsli nái ákveðnu marki muni það breytast yfir í apalhraun og 

rennsli stjórni að miklu leyti hraða hraunflæðis á yfirborði bendir til að helluhraunin í 

Vallahverfinu hafi skriðið hægt yfir. Einnig benda fjarlægðir frá upptökum 

Skúlatúnshrauns og Tvíbollahrauns til þess að nægur tími sé til stefnu renni helluhraun 

þaðan í framtíðinni. Erfiðara er þó að áætla flæðishraða þeirra apalhrauna sem runnið hafa 

til sjávar frá Undirhlíðum og Búrfelli og eins er ekki hægt að vita með vissu með hraða 

Leitahraunsins en ummerki þess benda til að það hafi verið mjög þunnfljótandi og runnið 

nánast eins og vatn. Þarf því að gera ráð fyrir því versta í viðbragðsáætlunum og gera 

ráðstafanir um brottflutning fólks og verðmæta um leið og vísbendingar koma fyrst fram 

um að gos kunni að vera í aðsigi. 

8.3.3 Viðbrögð á seinni stigum gosa 

Þegar hraun eru byrjuð að renna kunna ferðamenn og fleiri forvitnir einstaklingar að 

freistast til að koma nálægt þeim. Virðast eldgos og hraunflæði hafa ákveðið aðdráttarafl 

Mynd 47: Ferðamenn að skoða gosið á Fimmvörðuhálsi í mars 2010. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2010. 
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en fjöldi ferðamanna kom til að skoða eldgosið á Fimmvörðuhálsi í mars og apríl 2010 

(mynd 47). Komu þeir ýmist gangandi um langa leið, keyrandi eða með flugi 

(Almannavarnardeild ríkislögreglustjórans, 2010). Var höfundur á meðal þessara 

ferðamanna og annarra forvitnu einstaklinga en hann gekk tvisvar upp að gosstöðvunum og 

keyrði auk þess tvisvar inn Fljótshlíðina til að berja náttúruöflin augum.  

Hraun getur vissulega verið ansi fagurt og hrikalegt en ekki má gleyma því að það er 

glóandi heitt og getur verið ansi hættulegt sé óvarlega farið. Var höfundurinn sjálfur, ásamt 

fleirum, ekki langt frá því að fara sér að voða nærri hrauninu á Fimmvörðuhálsi í mars 

2010 (mynd 48). 

Hafa ber í huga að þó hraunflæði virðist bundið ákveðnum farveg og virðist skeinulítið í 

hæfilegri fjarlægð eru ýmsir þættir sem fólk ber að varast. Má til dæmis nefna að 

hraunflæði gæti komið fram á nýjum stað undan hraununum ef undirgöng hafa myndast. 

Einnig getur aukið kvikuinnstreymi sem orsakar myndun hraunkolla, en slíkar myndanir 

má til dæmis sjá í Tvíbollahrauni og Skúlatúnshrauni, valdið því að ekki sé öruggt að 

ganga á hraununum fyrr en vitað er með vissu að glóandi kvika sé hætt að renna undir 

yfirborði þeirra. Apalhraun eru einnig varasöm en komi einhver of nálægt þeim getur 

viðkomandi átt á hættu að fá glóandi hraunhnullung yfir sig því mikið hrynur úr jaðri 

þessara hrauna. Loks getur hætta skapast vegna gervigíga (mynd 49) en þeir myndast við 

að hraun rennur yfir votlendi og gufusprengingar undir hrauninu geta þeytt upp glóandi 

kleprum. Ekki er alveg ljóst hversu langt slíkir kleprar geta þeyst, en það er eflaust 

breytilegt eftir hraunrennsli og vatnsmagni, og er því ekki viturlegt að standa nærri þegar 

gervigígamyndun á sér stað. Gæti jafnvel reynst góð hugmynd að tæma lónið fyrir ofan 

Mynd 48: Fífldirfska ferðamanns á Fimmvörðuhálsi. Lengst til vinstri: Höfundur heldur á 

kampavínsflösku fyrir framan flæðandi hraunið. Í miðið: Nærmynd af hrauninu, tekin úr minna en 1 

meters fjarlægð. Lengst til hægri: Gufusprengingar eftir að glóandi kvikan hefur komist í beina 

snertingu við snjóinn undir hrauninu og snöggsoðið hann. Sprengingarnar urðu nokkrum mínútum 

eftir að nærmyndin af hrauninu var tekin og á svipuðum slóðum.  

Ljósmyndir: Ferðafélagi Daníels (til vinstri) og Daníel Páll Jónasson, 2010 (í miðið og til hægri). 
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Árbæjarstíflu í Elliðaám ef ske kynni að hraun leiti þangað en kleprastrókar vegna 

gervigígamyndunar gætu valdið skaða á nærliggjandi íbúabyggð.  

8.3.4 Notkun hindrana og vatnskælingar til að stýra 

hraunflæði 

Hraunflæði fer eftir staðfræðilegum þáttum, svo sem halla og hindrunum, og þannig getur 

verið fræðilegur möguleiki á að stöðva eða hægja á hraunflæði. Á Ítalíu hafa til dæmis 

verið reistar stíflur í rannsóknarskyni til að stöðva hraunflæði og klippa það í sundur. 

Þannig hefur tekist að láta hraunið byggjast upp, að minnsta kosti tímabundið, í stað þess 

að það renni yfir stærra landsvæði (Andrew & Guðmundsson, 2007). 

Á Íslandi hefur skapast reynsla af notkun vatnskælingar á hraun en þegar gaus í Heimaey 

1973 var sjó dælt upp úr höfninni og honum sprautað yfir apalhraunið. Virðast þessar 

aðgerðir hafa valdið því að hraunið þykknaði á þeim stöðum sem kælingin náði yfir í stað 

þess að renna áfram en ýmsar rannsóknir á hrauninu, til dæmis borholumælingar, virðast 

styðja þá tilgátu. Með vatnskælinguna gildir að vatnið verður að komast inn að bráðnu 

hrauninu til að hægja á flæði þess, ekki dugi einungis að sprauta á það yfirborð sem þegar 

er storknað. Apalhraun eru mjög sprungin og því kunni þetta að virka vel á þau (Williams, 

1997). Ekki er því víst að vatnskæling virki jafn vel á helluhraun en bráðin kvikan í þeim 

er vel einangruð frá umhverfinu undir heillegri skorpunni sem hylur hana að stórum hluta. 

Bítur enda venjuleg kæling frá andrúmsloftinu hægar á helluhraun en apalhraun og renna 

þau yfirleitt lengra. 

Það var lán í óláni fyrir Vestmanneyinga að þeir þurftu að beita vatnskælingu á hraunið til 

að varna því að höfnin lokaðist og fiskvinnslufyrirtæki færu undir hraun því nóg framboð 

var af köldum sjó sem hægt var að dæla upp úr höfninni með skipum, þó með talsverðum 

tilkostnaði væri (Williams, 1997). Ef hraun renna niður vatnasvið Vallahverfisins eða Mið-

Hafnarfjarðar kann að reynast erfiðara að stýra flæðinu með vatnskælingu því leggja þarf 

slöngur alla leið að hrauninu en ár og vötn á svæðinu eru af skornum skammti. Að vísu 

yrði hægt að koma fyrir dælubúnaði í Hvaleyrarvatni en vatnið liggur í dæld svo dælurnar 

þyrftu að vera mjög öflugar til að ná vatninu yfir hæðina og í átt að hraunflæðinu. Myndu 

Mynd 49: Rauðhólar í Leitahrauni, gervigígar nærri Norðlingaholti í Reykjavík. 

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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slökkviliðsbílar, vatnsflæði úr Kaldá eða krönum úr sumarbúðunum í Kaldárseli, 

hesthúsum eða sumarbústöðum á svæðinu duga skammt. Til hliðsjónar má nefna að það 

rennsli sem þurfti til að hægja á hrauninu í Heimaey nam nokkrum þúsundum lítrum á 

sekúndu, um 5,7 milljörðum lítra í heild (Williams, 1997). Enn fremur þarf að hafa í huga 

að ef hægt er á hraunflæðinu á einum stað svo það byggist upp hefur það hugsanlega nægt 

rými til að renna í aðrar áttir, til að mynda niður í næsta vatnasvið. 

Vatnskæling gæti virkað á vatnasviði Elliðaáa enda meira framboð af vatni þar. 

Hólmshraunin sem runnið hafa hvað næst byggð breiða hins vegar mikið úr sér og þyrftu 

slöngurnar því að vera afar margar ætti að þekja allan jaðar hraunsins. Á vatnasviðum 

Vallahverfisins og Mið-Hafnarfjarðar er sem fyrr greinir erfiðara um vik hvað 

vatnskælingu varðar en möguleiki er á að varnargarðar, til dæmis í skarðinu þar sem 

Bláfjallavegur liggur og í þrengingunum milli Helgafells og Gvendarselshæðar, milli 

Helgafells og Valahnjúka (mynd 50) og milli Valahnjúka og Húsfells, gætu hugsanlega 

hægt á hraunflæðinu séu þeir rétt byggðir. Liggja rennslisleiðir hrauna um þessi svæði líkt 

og áður hefur komið fram. Myndu þessir varnargarðar eingöngu verja byggðina fyrir 

hraunum frá Brennisteinsfjallakerfinu en enn myndi stafa hætta af eldgosum sem koma 

myndu upp á svipuðum slóðum og þaðan sem Kapelluhraun, Óbrinnishólahraun og 

Búrfellshraun runnu. 

Varnargarðarnir myndu þurfa að vera verulega sterkbyggðir til að þola þann þrýsting sem 

fylgja myndu hraunflæði og ekki er víst að íbúar á svæðinu, sumarbústaðaeigendur, 

ferðamenn og aðrir sem sækja svæðið heim verði ánægðir með slík mannvirki. 

8.3.5 Fyrirbyggjandi aðgerðir til verndar fólki og 

verðmætum 

Líkt og kom fram hér að ofan getur reynst erfitt að bregðast við hraunflæði á öllum þremur 

vatnasviðunum. Hafa tilraunir með vatnskælingu hrauns á Hawaii skilað litlum árangri 

sökum of mikils rúmmáls hraunflæðisins (Williams, 1997) og benda slíkar tilraunir því til 

Mynd 50: Frá vinstri til hægri: Búrfell (A), Húsfell (B), Valahnjúkar (C), Gvendarselshæð (D) og 

Helgafell (E).  

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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að þessi aðferð kunni að mistakast í einhverjum tilvikum. Besta leiðin til að forðast 

hraunflæði er því einfaldlega sú að skipuleggja ekki íbúabyggðir á þeim svæðum sem orðið 

geta undir hraunflæði í framtíðinni. 

Það er vissulega of seint í rassinn gripið að færa til byggðina á þeim svæðum sem nú liggja 

í flæðisstefnu hrauna en hugsanlega mætti bæta úr ástandinu með varnargörðum gegn 

helluhraunum næst byggðinni, hversu mikil sjónræn mengun sem það kann nú að reynast. 

Það er einnig mat höfundar að skipulagning byggðar nærri þeim gossprungureinum sem 

Kapelluhraun, Óbrinnishólabruni og Búrfellshraun runnu frá kunni að stofna mannslífum 

og verðmætum í hættu komi upp eldgos á þessum svæðum með litlum sem engum 

fyrirvara. Geta eldgos verið hraðfara næst upptökum svo ekki sé minnst á það tjón sem 

myndi hljótast ef eldgos kæmi upp í miðri byggð, verði hún skipulögð of nærri fyrrnefnum 

sprungureinum. Einnig ber að nefna að þó mannvirki í Vallahverfinu og Mið-Hafnarfirði 

séu kannski í einna mestri hættu sé horft til sögunnar megi ekki gleyma byggðinni og 

öðrum mannvirkjum í austurhluta Reykjavíkur og Kópavogs en sú byggð er byrjuð að 

teygja sig nær Hólmshraununum og þeim flæðileiðum sem hraun kunna að fara eftir. Kann 

því að vera óráðlegt að skipuleggja frekari byggð í þá átt. 

Hér að ofan hefur verið dregin upp nokkuð svört mynd en í dag er Reykjanesið og 

vatnasviðin ofan höfuðborgarsvæðisins vöktuð nokkuð ítarlega. Þó þessari 

rannsóknarritgerð er ekki ætlað að draga ályktanir af þróun jarðskjálfta og þenslu á 

Reykjanesinu og segja til um hvort gos sé í vændum verður stiklað á stóru um vöktun 

svæðisins hér að neðan. Í kjölfarið á þeirri umfjöllun verður horft gagnrýnum augum á þær 

aðferðir sem viðhafðar hafa verið í þessari rannsóknarritgerð til að áætla flæðileiðir hrauna. 

8.4 Staðan í dag og mat á hættu af völdum 

hraunflæðis 

8.4.1 Vöktun svæðisins 

Á Reykjanesinu er þéttriðið net mæla Veðurstofunnar og annarra tengdra stofnanna en 

jarðskjálfta- og óróamæla má til dæmis finna á tveimur stöðum í Krýsuvíkurkerfinu, í 

Krýsuvík og í Kaldárseli og á tveimur stöðum í Brennisteinsfjallakerfinu, í Vogsósum og á 

Sandskeiði (Veðurstofa Íslands, á.á.a). Í Krýsuvík (KRIV), Vogsósum (VOGS), Nýlendu 

við Stafnes (NYLA), Reykjavík (REYK) og Hlíðardalsskóla (HLID) er enn fremur að finna 

GPS tæki sem verka saman til að sýna færslur þeirra í austur, norður og sem og lóðréttar 

færslur (mynd 51) (Veðurstofa Íslands, á.á.b). Mæla þessir tæki þenslu og færslu 

jarðskorpunnar. Geta þeir ákvarðað staðsetningu með nákvæmni innan við 5 millimetra og 

eiga þeir að gefa mynd af jarðskorpuhreyfingum með tilliti til landreks, eldfjalla og 

jarðskjálfta og hvernig þróunin hefur verið yfir ákveðinn tíma (Veðurstofa Íslands, á.á.c) 
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Þó vöktun svæðisins sé ítarleg og í höndum ýmissa stofnana hefur ekki gosið hrauni á 

skaganum síðan Stampahraun og Arnarseturshraun runnu frá 1210 til 1240 (Kristján 

Sæmundsson o.fl., 2010). Því hafa mælitæki ekki getað numið þá þróun sem gefur til 

kynna að gos kunni að vera að hefjast á skaganum. Hefðbundnar aðferðir, það er þenslu-, 

jarðskjálfta- og óróamælingar, verða því að duga, að minnsta kosti enn sem komið er, til að 

ákvarða þessa hættu. Í þessu vilviki er rétt að minnast á Heklu en eldgos þar geta hafist nær 

fyrirvaralaust. Gátu jarðvísindamenn sem fylgdust grannt með eldfjallinu eingöngu spáð 

fyrir um að gos væri að hefjast með klukkustundar fyrirvara árið 2000 

(Almannavarnardeild ríkislögreglustjórans, á.á.). Ættu jarðvísindamenn nú að þekkja 

eldfjallið nokkuð vel enda hefur það gosið fjórum sinnum á síðustu 42 árum, árið 1970, 

1980-1981, 1991 og svo árið 2000 (Almannavarnardeild ríkislögreglustjórans, á.á.). Þessi 

stutti fyrirvari á eldgosum í Heklu er alls ekki áfellisdómur yfir jarðvísindamönnum heldur 

gefur hann til kynna að ekki er mögulegt með nútíma mælitækjum að segja nákvæmlega til 

um hvenær muni gjósa á hinum ýmsu stöðum. 

Mælingar geta gefið til kynna aukna þenslu, færslur, breytilegan óróa eða aukna 

jarðskjálftavirkni. Aftur á móti er ekki hægt að hlaupa til handa og fóta og rýma svæði um 

leið og eitthvað færist úr stað. Ef rýmingaráætlanir yrðu settar í gang í hvert skipti sem 

hinar minnstu vísbendingar um mögulega eldvirkni koma fram væri hætt við að íbúar á 

hættusvæðum á höfuðborgarsvæðinu myndu eyða talsverðum tíma í að ferðast fram og til 

baka að ástæðulausu. Má sem dæmi nefna GPS mælingarnar á Reykjanesinu en þensla og 

færslur þar hafa verið nokkuð breytilegar milli áranna 2007 og 2012 (mynd 52). Ef 

jarðvísindamenn væru ítrekað að hrópa „úlfur, úlfur!“ og spá eldsumbrotum á svæðinu út 

frá fyrirliggjandi gögnum er hætt við að íbúar myndu hætta að hlusta. Fara þarf því fínt í 

sakirnar og útbúa ef til vill viðvörunarnet sem vara myndi fólk á hættusvæðum við, til 

dæmis með SMS skilaboðum, um leið og liggur algjörlega ljóst fyrir að gos séu að hefjast 

Mynd 51: Yfirlitsmynd yfir GPS stöðvar á Reykjanesi (sjá 

skýringar á skammstöfunum í texta). Guli liturinn táknar 

eldstöðvakerfi á skaganum. 

Tilvísun: Veðurstofa Íslands, á.á.b. 
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eða veruleg hætta talin á slíkum atburðum. Þegar þetta er skrifað, í lok maí 2012, var slíkt 

viðvörunarnet í bígerð hjá Almannavörnum ríkisins sem áætlað var að prófa 29. maí í og 

við Vík í Mýrdal. Eiga Almannavarnir að geta kallað fram alla farsíma á hættusvæðum 

með þessu viðvörunarkerfi, bæði erlenda og innlenda, og sent neyðarskilaboð í þá 

(Almannavarnir ríkisins, 2012). 

 

8.4.2 Hraunflæðilíkön og þær aðferðir viðhafðar eru í 

þessari ritgerð 

Erfitt hefur reynst að hanna forrit sem getur reiknað út nákvæmt hraunflæði og hafa margir 

reynt það með misjöfnum árangri. Þarf að vita mjög margar forsendur og þær sjálfar verið 

nokkuð breytilegar. Þær aðferðir sem beitt er í þessari ritgerð eru ekki nákvæmar en þær 

niðurstöður sem hafa verið kynntar í ritgerðinni ættu að gefa einhverja hugmynd um 

flæðileiðir hrauna í átt til höfuðborgarsvæðisins.  

Aðferðirnar taka einungis lítillega til mögulegrar þykktar hraunannna en ef apalhraun 

myndast geta þau náð mun meiri þykkt en því 5 metra hámarki sem reiknað var með. 

Væntanlega myndu slík hraun renna eftir fyrrgreindum leiðum en því þykkari sem þau 

verða dreifa þau meira úr sér út frá miðju farveganna. Hlutar hraunsins gætu þannig 

auðveldlega fallið utan þeirra 5 metra marka sem kortin í niðurstöðunum sýndu. Hæpið 

verður að teljast að meginflæðileið hraunanna myndu leita mikið út fyrir meginfarvegina 

og fara þannig á svig við þyngdarlögmálin ef aðrar hentugri flæðileiðir eru í boði niður í 

móti. Þó hraun hegði sér ekki algjörlega eins og vatn leitar það niður í móti þegar það hefur 

runnið frá upptökum og þrýstingi að neðan frá gosrásinni sleppir. 

Þrátt fyrir að þær niðurstöður sem nefndar hafa verið hér gætu gefið raunhæfa mynd af 

flæðileiðum hrauna þarf engu að síður að gera eins nákvæmt hraunflæðilíkan fyrir 

höfuðborgarsvæðið og mögulegt er til að geta afmarkað hættusvæði og til að 

viðbragðsaðilar viti við hverju megi búast. Rannsaka þyrfti betur ýmsa þætti sem ráðið geta 

því hvort fólk, mannvirki og önnur verðmæti séu í hættu, það er hvernig hraunið mun 

Mynd 52: GPS færslur á Reykjanesinu. Kvarðinn til vinstri nær frá -40 millimetrum upp í rúma 65 

millimetra. Rautt merkir færslur á GPS stöðinni á Nýlendu við Stafnes, grænt merkir Krýsuvík, blátt 

merkir Vogsós og bleikt merkir Hlíðardalsskóla. Grafið til hægri sýnir færslur í austur (upp) og 

vestur (niður), grafið í miðið sýnir færslur í norður (upp) og suður (niður) og grafið til hægri sýnir 

lóðréttar færslur. 

Tilvísun: Veðurstofa Íslands, á.á.b. 
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renna hvenær sem það kemur nú upp. Verður rannsóknarritgerð þessari lokið með 

upptalningu á þeim þáttum sem rannsaka þyrfti betur en listinn er ekki tæmandi: 

 Hversu líklegt er talið að eldsumbrot muni hefjast á Reykjanesi á næstu árum eða 

áratugum út frá fyrirliggjandi mælingum? 

● Skoða þarf mælingar aftur í tímann og bera saman við önnur eldgos á Íslandi. 

 Hver yrði viðbragðstíminn kæmi upp eldgos á svæðinu?  

● Hversu fljótt hægt er að segja til um að gos sé að hefjast. 

 Hver yrði hraði þess hraunflæðis sem stefna myndi í átt að byggð á 

höfuðborgarsvæðinu? 

● Reikna þarf út frá þeim forsendum sem nefndar voru í kaflanum um rannsóknir 

á hraunflæði og gerð hraunflæðilíkana. 

 Út frá mismunandi rúmmáli hugsanlegra hrauna, hversu víðfeðm yrðu þau? 

● Reikna þarf út frá þeim forsendum sem nefndar voru í kaflanum um rannsóknir 

á hraunflæði og gerð hraunflæðilíkana. 

 Hversu nálægt gossprungum eldstöðvakerfanna eru hæfilegt að skipuleggja byggð? 

● Reikna þarf með að fólk og starfsmenn fyrirtækja á svæðinu hafi nægan tíma til 

að koma sér í burtu auk þess að ná að bjarga helstu verðmætum. 

 Hvaða starfsemi getur raskast, til dæmis ef hraun rennur yfir raflínur (mynd 53), 

vatnslagnir eða samgöngur? 

● Rafmagn gæti farið af hjá stórum fyrirtækjum, svo sem Álverinu í Straumsvík, 

hús yrðu vatnslaus og umferð þarf að vera beint um aðra vegi. 

 Kynnu aðrir fylgikvillar eldgosa að valda skaða á fólki? 

● Það er gjóska og eiturgufur svo dæmi séu tekin. 

 Hvaða byggð er í hættu miðað við núverandi ástand? 

Mynd 53: Rafstöð sunnan Vallahverfisins séð frá Óbrinnishólabruna  

Ljósmynd: Daníel Páll Jónasson, 2012. 
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