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Úrdráttur 

Landslag á höfuðborgarsvæðinu einkennist af ávölum holtum og jökulmótuðu landslagi. 

Stefna landslagsins er til norðvesturs og vesturs en Hjallabrotalínurnar, sem stefna til 

norðausturs, eru þeir veikleikar sem sjást á yfirborði svæðisins í dag. Tilgangur þessa 

verkefnis var að finna út hvers vegna landslagið mótaðist ekki eftir veikleikunum sem sjást 

á yfirborði svæðisins í dag, það er að segja hvers vegna jökullinn mótaði ekki landslagið í 

stefnu Hjallabrotalínanna. Ástæðan er að öllum líkindum sú að undir berggrunninum sem 

hylur svæðið nú er eldri berggrunnur sem kom að mestu úr megineldstöð á Viðeyjarsundi. 

Sú eldstöð stefndi til norðvesturs og það gerði sprungusveimurinn í kringum hana 

sennilega líka. Landslagið á höfuðborgarsvæðinu hefur líklegast mótast eftir veikleiknum 

sem tilheyrðu Viðeyjareldstöðinni og því stefnir það að mestu  leyti til norðvesturs. Vestur 

stefnan í landslaginu myndaðist af jökli sem stjórnaðist ekki af veikleikum í landslaginu .  

Abstract 

The landscape in the greater Reykjavík area is characterised by roundish hills and glacier 

formed landscape. The directions of the landscape head to northwest and west but the 

direction of the Hjallabrotalínur faults is to northeast, but these faults are the only faults 

visible on the landsurface today. The purpose of this paper is to find out why the landscape 

did not form in the direction of the faults that can be seen in the area today. The reason is 

presumptively that under the surface bedrock is older bedrock which originated mostly 

from a central volcano on Viðeyjarsund strait. This central volcano had a major axis which 

headed to northwest and probably did the fracture zone, associated with the central 

volcano, also have northwest direction. The west direction of the landscape was formed by 

a glacier which was not topographically controlled.  
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Þakkir 

Fyrst af öllum vil ég þakka Hreggviði Norðdahl fyrir leiðsögnina við gerð verkefnisins og 

þær umræður spunnust í kringum það. Fyrir yfirlestur á verkefninu vil ég þakka Önnu 

Kristínu Karlsdóttur, Örnu Hjörleifsdóttur, Ásgerði Þorsteinsdóttur og Ingu Láru 

Karlsdóttur. Einnig vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir umburðarlyndi á meðan gerð 

verkefnisins stóð.  
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1 Inngangur 

Mótun landslags á Reykjavíkursvæðinu er nátengd jöklun og jökulhörfun. Viðfangsefni 

þessarar ritgerðar er landslagsmótun á svæðinu með jarðfræði svæðisins eftir hámark 

síðasta jökulskeiðs að leiðarljósi. Þetta verkefni er sprottið úr vangaveltum Hreggviðs 

Norðdahl og samstarfsmanna við jarðvísindadeild Háskóla Íslands en hefur mótast mikið 

eftir að byrjað var á því. Við gerð verkefnisins var notast við ritaðar heimildir og kort en 

upp af kortunum voru teknar stefnur jökulráka og landslags. 

Aðal rannsóknarsvæði verkefnisins mætti skilgreina sem svæðið frá Hafnarfirði að 

Öskjuhlíðinni og þrjá til fjóra kílómetra inn í landið þar sem Setbergshlíðin og 

Vífilstaðahlíðin eru hluti af svæðinu. Þó verður fjallað um stærra svæði til að ná samhengi í 

jarðfræði svæðisins til dæmis verður rætt um jarðlög sem ná upp í Esju og sprungusveima 

út á Reykjanesodda og að Henglinum.  

Holtin á rannsóknarsvæðinu hafa norðvestlæga stefnu og dalirnir á milli þeirra sömuleiðis. 

Þetta ávala landslag ber sterk einkenni jökulmótunar og mikið er um jökulummerki á 

svæðinu. Aftur á móti hafa misgengi og veikleikar á svæðinu norðaustlæga stefnu. Vegna 

þessa mismunar á stefnum í landslagi og veikleikum verður leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum: Af hverju hefur landslagið stefnu þvert á brotalínurnar og hvers vegna skreið 

jökullinn í stefnu landslagsins en ekki um núverandi veikleika?  

Ekki er vitað til þess að til sé útgefið efni um mótun á stefnu landslags á 

rannsóknarsvæðinu á þeim forsendum að það sé þvert á stefnu núverandi veikleika. Mikið 

hefur verið skrifað um svæðið og því ekki skortur á heimildum þó þær séu misgamlar og 

að þær séu ekki allar í fullu gildi í dag. 

Helstu jarðfræðilegu þættir sem fjallað verður um til að fá yfirlit yfir jarðsögu og jarðfræði 

svæðisins koma fyrir í þessari röð: Jarðhnik á Reykjanesi, bergfræði, jöklun og jökulmótun 

Reykjavíkur og nágrennis. Um jarðhnik á Reykjanesi hefur þó nokkuð verið fjallað 

seinustu árin og töluvert er til af ítarlegum og nýlegum heimildum um það. Skrif um 

bergfræði rannsóknarsvæðisins hafa einna helst snúist um uppruna og aldur grágrýtisins í 

Reykjavík ásamt nútíma hraunum. Margir hafa fjallað um Reykjavíkurgrágrýtið en þó ríkir 

enn nokkur óvissa um uppruna þess og aldur. Jöklun og jökulmótun hafa einnig fengið sinn 

skerf af umfjöllun og margar aldursgreiningar hafa verið gerðar á skeljum eftir 1990. Sú 

mynd sem menn hafa af jökulskeiðum hefur einnig verið að skýrast á seinustu áratugum.  

Í umfjöllun verða helstu viðfangsefnin mótun landslags á svæðinu og stefnur þess. 

Landslagið er mótað af jöklum en í því eru tvær meginstefnur. Í túlkuninni verður 

rannsóknarspurningunni svarað með jarðfræði svæðisins, landslag þess og jökulmótun að 

leiðarljósi. Berggrunnskort Helga Torfasonar og fleiri er að töluverðu leiti grunnur 

verkefnisins en kortið er í viðauka A vegna stærðar þess. 
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2 Jarðfræði rannsóknarsvæðisins 

2.1 Sprungusveimar og jarðhnik á Reykjanesi 

Jarðhniksferlin sem ríkja á Íslandi í dag eru afleiðing flókins samspils 

Atlantshafshryggjarins og möttulstróksins. Vegna þessa samspils hefur gosbeltið sem nú 

kallast Reykjanes-Langjökuls gosbeltið flust nokkrum sinnum (Keiding, 2009; Freysteinn 

Sigmundsson, 2006). Þetta flókna samspil hefur einnig valdið aukinni færslu á 

flekaskilunum sem liggja í gegnum Ísland. Afleiðing ofangreindra ferla er sú að stór hluti 

gosbeltanna á Íslandi eru skásett (e. oblique) á rekstefnu flekaskilanna (Árni Hjartarson, 

1980; Keiding, 2009) en skásett rek yfir flekaskil er rek sem er ekki hornrétt á rekstefnuna 

(Freysteinn Sigmundsson, 2006). 

Reykjanesskaginn er rekhryggur sem er hluti af Atlandshafshryggnum og í gegnum hann 

liggja flekaskilin. Skaginn er hluti af Reykjanes-Langjökuls gosbeltinu en það hefur verið 

virkt síðustu sex til sjö milljón ár (Clifton & Kattenhorn, 2006). Hinn hluti Reykjanes-

Langjökuls gosbeltisins kallast Vestur gos- og rekbeltið. Rek hófst á Reykjanesskaga eftir 

gosbeltaflutninga frá Snæfellsnesi yfir í Reykjanes-Langjökuls gosbeltið (Freysteinn 

Sigmundsson, 2006). Skaginn nær frá Reykjaneshrygg í vestri að þrípunktinum í 

Henglinum í austri (Mynd 2.1). Jarðlagastefnan breytist bæði í vestur- og austurenda 

Reykjaness rekbeltisins (Clifton & Kattenhorn, 2006). Á Reykjaneshrygginum er hún um 

N75°A en meðalstefnan á Reykjaneskaganum sjálfum er N40°-45°A og því snýst stefnan 

til austurs í vestari endanum (Sveinn P. Jakobsson, Jón Jónsson & Shido, 1978). Í austari 

endanum við Hengilinn snýst hún til norðurs (Mynd 2.1). Í Henglinum mætir Reykjanes 

rekbeltið Suðurlandsbrotabeltinu ásamt Vestur gos- og rekbeltinu og því þrípunktur þar  

(Clifton & Kattenhorn, 2006).  

Reykjanes rekhryggurinn flokkast sem hægur rekhryggur en hefur mörg einkenni hraðra 

rekhryggja til dæmis er ekki djúpur sigdaldur á Reykjanesi heldur áslægur hryggur (Sveinn 

P. Jakobsson, Johnson & Moore, 2000). Rekhraðinn á Reykjanesi er um tveir sentimetrar á 

ári (Keiding, 2009) en rekið er 30° skásett á flekaskilin sem liggja í gegnum hrygginn 

(Clifton & Kattenhorn, 2006). 

Gossprungur á Reykjanesi hafa verið flokkaðar niður í ákveðna sveima. Sveimarnir raða 

sér skástígt (e. en echelon) yfir flekaskilin á Reykjanesi (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1978) 

og það eru um það bil fimm kílómetrar á milli þeirra (Clifton & Kattenhorn, 2006). Sveinn 

P. Jakobsson o.fl. (1978) lýstu þessum sveimum á Reykjanesi sem fimm eldvirkum 

sprungukerfum sem lægju þvert á rekstefnu hryggjarins. Þessi sprungukerfi eru Reykjanes, 

Svartsengi, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll og Hengill (Mynd 2.1) (Clifton & Kattenhorn, 

2006; Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1978). Skilin á milli sprungusveimanna hafa samt ekki 

alltaf verið talin mjög skýr né greinileg (Freysteinn Sigmundsson, 2006).  

Eins og áður hefur komið fram er rekstefnan á Reykjanesi ekki hornrétt á flekaskilin og 

það veldur bæði vinstri handar skúfhreyfingu og reki á skaganum (Clifton & Kattenhorn, 

2006; Keiding, 2009; Freysteinn Sigmundsson, 2006). Sprungusveimarnir á Reykjanesi 
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samanstanda af togsprungum, gossprungum, siggengjum, skásettum misgengjum (e. 

oblique-slip) og sniðgengjum. Líklega hafa fleiri þættir en skásett rek áhrif á sprungurnar á 

Reykjanesskaga. Sprungumynstrið á skaganum er fjölþætt og skásett rek útskýrir ekki allan 

breytileikann (Clifton & Kattenhorn, 2006). Flestar sprungur á Reykjanesskaga stefna frá 

suðvestri til norðausturs. Þær brotalínur sem næst eru Reykjavík eru Hjallabrotalínurnar en 

þær má rekja frá Sveifluhálsi um Heiðmörk og norðaustur í Mosfellsdal (Þorleifur 

Einarsson, 1974) (viðauki A). Hjallabrotalínurnar eru hluti af Krýsuvíkur 

sprungusveimnum (Freysteinn Sigmundsson, 2006).  

Þær má sjá í berggrunninum á Reykjavíkursvæðinu en hverfa oft undir ung hraun á 

svæðinu (Jón Jónsson, 1965; Helgi Torfason o.fl., 1998) þó hafa verið hreyfingar á þessum 

veikleikum á nútíma en ekki nægar til þess að öll ungu hraunin sem liggja yfir þeim hafi 

brotnað upp (Þorleifur Einarsson, 1974). 

 

Mynd 2.1 A) Lega gosbeltanna á Íslandi. WVZ stendur Vestur 
gos- og rekbeltið, RP fyrir Reykjanesskaga og RR fyrir 

Reykjaneshrygg. B) Sprungusveimarnir á Reykjanesi (Clifton 
& Schlische,2003). 
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2.2  Berggrunnur, eldstöðvar og setlagasyrpur 

Sá hluti berggrunnsins sem er sjáanlegur á Reykjanesskaga er allur yngri en 700.000 ára. 

Stór hluti skagans er samt hulinn hraunum sem runnið hafa á nútíma eða seinustu 13.000 

árin . Öll eldvirkni á nútíma hefur komið frá sprungusveimunum fimm sem eru á 

skaganum (Peate o.fl., 2009). Ríkjandi berggerð er basalt og flest hraunin eru úr þóleiísku 

basalti (Gee, Taylor, Thirlwall & Murton, 2000). 

 

 

Mynd 2.2 Útlínur Viðeyjareldstöðvarinnar (Haukur Jóhannesson, 1985). 

Jarðlög á rannsóknarsvæðinu hafa verið flokkuð á ýmsa vegu. Hér verður notast við 

flokkun sem byggir á segulstefnu jarðlaganna, það er að segja hvort jarðlögin eru rétt eða 

öfugt segulmögnuð. Frá því að jarðlög byrjuðu að myndast á svæðinu hafa ríkt þrjú 
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segulskeið en þau eru Gauss sem stóð frá 3,3 til 2,4 milljónum ára og var rétt segulmagnað, 

Matuyama sem hófst fyrir 2,4 milljónum ára og lauk fyrir um 0,7 milljónum ára en það var  

öfugt segulmagnað og eftir það hófst Brunhes segulskeiðið sem er ríkjandi segulskeið og er 

rétt segulmagnað (Stefán Arnórsson, Sveinbjörn Björnsson, Haukur Jóhannesson & Einar 

Gunnlaugsson, 1992). Flokkunin skiptist í eldri berggrunn, yngri berggrunn og laus 

jarðlög. Jarðlög í eldri berggrunninum eru 2,5 -1,5 milljón ára gömul  og tilheyra því að 

mestu Matuyama segulskeiðinu sem var öfugt segulmagnað. Á þessum tíma var jökulskeið 

og því er mikið um móberg og bólstraberg í bergrunninum ásamt hraunlögum sem runnu á 

hlýskeiðum á milli jökulskeiða (Haukur Jóhannesson, 1985). Jarðlög í eldri berggrunninum 

er að finna við Sundin í Reykjavík, í Viðey, á Viðeyjarsundi, á Gufuneshöfða, í Gufunesi, 

Ártúnsholti, við Blikastaði, við Korpúlfsstaði, í fellunum í Mosfellssveit og í Esjunni 

(Þorleifur Einarsson, 1974; Haukur Jóhannesson, 1985). Við myndun megineldstöðvar á 

Viðeyjarsundi í upphafi Matuyama jókst eldvirkni mjög mikið á Reykjavíkursvæðinu 

(Haukur Jóhannesson, 1985). Eldstöðin hefur verið kölluð Viðeyjareldstöðin (Mynd 2.2) 

en hún er ein af þremur fornum og útkulnuðum megineldstöðvum á Esju- og 

Innnesjasvæðinu (Innnes kallast svæðið frá Straumsvík og að Kollafirði). Hinar tvær eru 

Kjalarnes- og Stardalseldstöðvarnar. Viðeyjareldsstöðin myndaði líklegast mest af eldri 

berggrunninum í Reykjavík og var því áhrifamest í Reykjavík af þeim þremur eldstöðvum 

sem áður voru nefndar (Stefán Arnórsson o.fl. 1992; Haukur Jóhannesson, 1985). 

Eldvirkni í Viðeyjareldstöðinni lauk þegar hana rak út úr virka gosbeltinu en eftir það 

fylltist hún af gosefnum. Vegna þess er erfitt að greina hana á yfirborði í dag en útlínur 

hennar hafa verið teiknaðar upp eftir segulmælingum (Haukur Jóhannesson, 1985). 

Setlögin í Elliðavogi liggja ofan á jökulrákuðu basalti sem tilheyrir eldri bergrunninum. 

Elliðavogslögin mynduðust þegar skiptist á ágangur jökla og hækkandi sjávarstaða. Neðsti 

hluti setlaganna er jökulberg frá jökulskeiði en ofan á honum liggur leirsteinn sem 

myndaðist á hlýskeiði þegar grunnsvæði var á stórum hluta rannsóknarsvæðisins. Afstæð 

sjávarstaða lækkaði þegar landris jókst og svæðið var aftur á þurru landi en þá rann á niður 

Elliðárdalinn og myndaði sandsteins- og völubergslag. Jökulskeið gekk aftur í garð og 

myndaði jökulberg ofan á sandsteins- og völubergslaginu. Eftir að jökullinn hörfaði af 

svæðinu þá fóru plöntur að vaxa þar en yfir þær rann grágrýti og því myndaðist 

surtarbrandslag. Af þeim opnum sem eru sjáanlegar er opnan í Háubökkum þykkst eða um 

átta metrar (Þorleifur Einarsson, 1974).  

Eldvirkni hófst aftur í kringum Reykjavík fyrir um það bil 0,5 milljónum ára eftir milljón 

ára hlé (Þorleifur Einarsson, 1974). Ofan á Elliðavogslögin hlóðst þá sá berggrunnur sem 

kallast yngri berggrunnurinn í flokkuninni sem var nefnd hér að ofan. Hann byggist 

aðallega upp af grágrýti með þunnum setlögum á milli (Jón Eiríksson & Bjarni Richter, 

1994; Haukur Jóhannesson, 1985). Grágrýtið á svæðinu er oftast kallað 

Reykjavíkurgrágrýtið en það er ekki runnið í einu gosi og er ekki frá einni eldstöð (Árni 

Hjartarson, 1980). Líklegt er að hraunin hafi ekki einu sinni öll runnið á sama hlýskeiðinu 

(Bergur Sigfússon, 2001). Í raun er aldur og uppruni grágrýtisins óljós en því hefur oft 

verið haldið fram að stærstur hluti þess hafi komið úr Borgarhólum á Mosfellsheiði 

(Þorleifur Einarsson, 1974; Áslaug Geirsdóttir & Jón Eiríksson, 1994; Árni Hjartarson, 

1980) og að megnið af því hafi runnið á hlýskeiðum fyrir hámark síðasta jökulskeiðs 

(Bergur Sigfússon, 2001) og er því eldra en 20,3 ka 14C ár BP (Hreggviður Norðdahl & 

Halldór G. Pétursson, 2005). Á berggrunnskorti Helga Torfasonar o.fl.(1998) er grágrýtið 

flokkað niður í einingar en allt sem kallast síðkvartert grágrýti og er sagt meira en 10.000 

ára verður hér kallað Reykjavíkurgrágrýti. Reykjavíkurgrágrýtið er mjög misþykkt (Jón 
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Eiríksson & Bjarni Richter, 1994; Ragna Karlsdóttir, 1973) og landslag hefur verið allt 

annað áður en það rann (Jón Eiríksson & Bjarni Richter, 1994). Þó margt sé mjög óljóst í 

þessum efnum þá er eitt víst og það er að grágrýtið hefur runnið ofan úr landinu og niður á 

láglendi og eitthvað að því hefur runnið út í sjó. Bólstrabreksían og móbergið sem liggur 

víða undir grágrýtinu eru vitnisburður þess að það hafi runnið út í sjó (Ragna Karlsdóttir, 

1973; Bergur Sigfússon, 2001). Yngst af síðkvartera grágrýtinu í Reykjavík er Leitarhraun 

(Árni Hjartarson, 1980) en á berggrunnskorti Helga Torfasonar o.fl. (1998) kallast það 

Elliðavogshraun og er talið um 2700 ára gamalt. Ásamt Elliðavogshrauni eru hraun á 

nútíma flokkuð niður í 23 einingar á korti Helga Torfasonar og yngst af þeim hraunum er 

Kapelluhraun frá árinu 1151 (Helgi Torfason o.fl., 1998). 

Fossvogslögin eru ósamfelldir sjávarklettar við norðurströnd Reykjavíkur og í dag eru þau 

hörðnuð og samþjöppuð (viðauki A). Sá hluti setlaganna sem er sjáanlegur er áætlaður um 

fimmtán metrar að heildar þykkt en meðalþykkt einstaka opna er einungis um þrír metrar. 

Þegar Fossvogslögin voru að myndast teygði jökultunga sig niður til Reykjavíkur frá 

suðaustanverðum Reykjanesskaga og þessi jökull kelfdi í Fossvogunum en þá var 

sjávarstaða mun hærri en í dag (Áslaug Geirsdóttir & Jón Eiríksson, 1994). Lögin 

samstanda af sjávar-, straumvatna- og aurskriðuseti með einstaka rofmislægi á milli laga 

(Hreggviður Norðdahl, 1990). Tvennskonar setgerðir eru yfirgnæfandi hluti setlaganna það 

eru tvistur og fínkornóttur silt- og sandsteinn sem inniheldur mikið af steingervingum. 

Millilög af völubergi  eru inn á milli tvist og silt- og sandsteins laganna en völubergs lögin 

eru minniháttar. Neðri hluti laganna er mjög markaður af jöklinum sem kelfdi í sjóinn á 

Alleröd. Aftur á móti er hnullungalag í efsta hluta setlaganna ásamt jökulsjávartvisti sem 

finnst á Melunum (í vesturbæ Reykjavíkur) líklega frá Yngra-Dryas þegar jökulnánd var 

meiri. Setlögin eru því einkennandi fyrir flókna sögu setmyndunar sem er nátengd 

hreyfanlegum jökli og sjávarstöðubreytingum á mörkum Alleröd og Yngra Dryas. Ofan á 

lögunum hvílir jökulberg sem myndaðist við síðustu jöklun í Reykjavík (Áslaug 

Geirsdóttir & Jón Eiríksson, 1994).  

2.2.1 Nútímahraun 

Eins og áður hefur komið fram er Reykjanes að mestu hulið hraunum sem runnið hafa á 

nútíma. Þessi hraun hafa öll komið upp í litlum sprungu- og dyngjugosum (Peate o.fl., 

2009) en það er sjaldgæft að rúmmál þeirra hafi verði meira en tveir rúmkílómetrar
 
en þó 

var stærsta gosið um sjó rúmkílómetrar (Sveinn P. Jakobsson o.fl., 2000). Öll gosvirkni á 

Reykjanesskaga á nútíma er tengd sprungusveimunum sem fjallað var um kafla 2.1. Þegar 

síðasta jökulskeiði lauk og jöklar fóru að hörfa minnkaði fargið ofan á landinu. Því fylgdi 

aukin eldvirkni frá þrettán til níu þúsund árum sem er um 60% af eldvirkni á 

Reykjanesskaga eftir síðasta jökulskeið. Það varð aukning á frumstæðum pikrítgosum á 

þessum tíma en þau voru þó einungis lítill hluti gosefnanna sem komu upp (Gee, Taylor, 

Thirlwall & Murton, 1998; Peate o.fl. 2009). Það finnast engin súr né ísúr gosefni frá 

nútíma á Reykjanesi nema í Henglinum en hann er jafnframt eina megineldstöðin á 

skaganum (Gee o.fl., 2000). 

Hvert eldstöðvakerfi hefur sín eigin berg- og efnafræðilegu einkenni. Það er greinileg 

svæðaskipting á eldstöðvakerfunum það er að segja gossprungur virðast vera ríkjandi við 

miðás hvers eldstöðvakerfis en dyngjur til jaðra kerfanna en þær eru ekki alltaf til staðar 

(Sveinn P. Jakobsson o.fl., 1978). 
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Á Reykjanesskaga hafa runnið þó nokkur hraun á sögulegum tíma. Þau komu öll upp á 

tímabilinu frá 940 til 1340 e. Kr. en engin frekari eldvirkni hefur verið á skaganum síðan 

(Peate o.fl., 2009). Á berggrunnskorti Helga Torfasonar o.fl. (1998) er nútímahraununum 

skipt upp í 23 einingar en sögulegum hraunum í fimm, þau eru Tvíbollahraun, 

Hellnahraun, Elsti Húsafellsbruni, Mið Húsafellsbruni og Kapelluhraun (viðauki A). 

Sögulegu hraunin eru öll þóleiít basölt en hraun sem hafa runnið frá sama eldstöðvakerfinu 

og tilheyra einni goshrinu hafa öll mjög áþekka samsetningu. Þetta er mjög einkennandi 

fyrir hraunin sem runnu í Krýsuvík í Krýuvíkureldum svo sem Kapelluhraun (Peate o.fl., 

2009).  

2.3 Jökulhörfun eftir hámark síðasta jökulskeiðs 

Hámark síðasta jökulskeiðs var fyrir um 20,3 ka 
14

C árum BP á Weichselian en þá náði 

jökullinn út á landgrunnið og huldi það að mestu (Mynd 2.3). Eftir þennan tíma fór að 

hlýna en nokkur köld tímabil hafa þó gengið yfir eftir hámark síðasta jökulskeiðs og þá 

hafa jöklar stækkað að nýju (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005) en um 

þessar jöklanir verður fjallað hér á eftir ásamt hlýskeiðum sem voru á milli jöklana.  

 

Þegar jöklar hörfuðu minnkaði fargið ofan á landinu og landlyfting hófst. Áflæðishraði 

sjávar var meiri en hraði landlyftingar og því var sjávarstaða há en við það mynduðust 

fjörumörk sem finna má á þurrlendi í dag (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 

2005). Bölling-Alleröd hlýskeiðið hófst fyrir um 13 ka árum BP (Hreggviður Norðdahl 

o.fl., 2008) en helstu ummerki þessa hlýskeiðs á rannsóknarsvæðinu eru Fossvogslögin 

Mynd 2.3 Jökull við hámark síðasta jökulskeiðs (Norðdahl o.fl., 2008). 
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(umfjöllun í kafla 2.2) og skelja setlög í Garðabæ. Bölling-Alleröd stóð í um 2000 
14

C ár 

BP en þá voru Fossvogslögin nánast fullmynduð en eftir það hófst Yngri Dryas jöklunin 

(Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). Yngri Dryas jöklunin hófst fyrir um 

11 ka árum BP og lauk fyrir u.þ.b. 10 ka ár BP (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). 

Kortlagning á Yngri Dryas jökuljaðrinum hefur leitt í ljós að hann fylgdi strandlengju 

Faxaflóans meira og á þar að leiðandi einnig við um rannsóknarsvæðið (Mynd 2.4). Á 

yngri Dryas var há sjávarstaða og það mynduðust forn fjörumörk í landinu (rauð lína 

áMynd 2.4). Vegna þess að jökulsporðurinn fylgdi strandlengjunni eftir er hægt að gera ráð 

fyrir að fornu fjörumörkin á Reykjavíkursvæðinu eða frá Hvaleyrarholti í Hafnarfirði að 

Helgafellsmelum í Mosfellssveit séu nánast á sama aldri. Þessi fjörumörk hækka frá 

suðvestri til norðausturs, úr 32 m h.y.s. í Hvaleyrarholti í Hafnarfirði í 55 m h.y.s. á 

Helgafellsmelum í Mosfellssveit. Ef dregin er jafnhæðarlína fyrir sjávarmörkin kemur fram 

flötur í landslagið sem rís um 1,15 m/km (Mynd 2.4) (Ólafur Ingólfsson, Hreggviður 

Norðdahl & Hafliði Hafliðason, 1995).  

 

Á Mynd 2.4 sést áætlaður jökuljaðar yngri Dryas jökulsins og  framrásarstefna skriðjökla 

sem gengu frá honum og niður í sjó. Einnig er það áberandi hvernig skriðjöklarnir hafa 

stjórnast af landslaginu (örvar á Mynd 2.4). Fram úr jökuljaðrinum sem var suðaustur af 

Mynd 2.4 Jökuljaðarinn á yngri Dryas og jökulummerki. Skýringar: 1) Forn fjörumörk mynduð 
á yngri Dryas. 2) Forn fjörumörk mynduð á Preboral. 3) Aldursgreindar skeljar. 4) Jökulrákir. 

5) Framrásarstefna jökulsins sem stjórnaðist af landslagi. 6) Áætluð staða yngri Dryas 
jökuljaðarsins. 7) Jökulgarðar myndaðir á yngri Dryas (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. 

Pétursson, 2005) . 
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Reykjavík gengu skriðjöklar ofan í Elliðavog, Fossvog og Hafnarfjörð (Áslaug Geirsdóttir 

& Jón Eiríksson, 1994). Jökulrákir á Mynd 2.4 sýna mjög svipaða stefnu og 

framrásarstefnur jöklanna sem styður enn frekar skriðstefnu þeirra.  

Eftir að yngri Dryas lauk tók að hlýna en smá bakslag varð á Preboreal fyrir u.þ.b. 10 ka 

árum BP en því lauk fyrir u.þ.b. 9 ka árum BP (Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). Á 

Preboreal var mjög skammvinn jöklun en hún náði ekki til Reykjavíkur. Vegna fergingar 

frá jöklinum sem lá yfir landinu þá hækkaði afstæð sjávarstaða og það mynduðust forn 

fjörumörk á Reykjavíkursvæðinu (græn lína á Mynd 2.4). Preboreal fjörumörkin eru í 20 m 

h.y.s. í Hafnarfirði, 25-30 m h.y.s. í Garðabæ og Kópavogi, 20-25 m h.y.s. við 

Austurströnd og í 40 m h.y.s. á  Helgafellsmelum og á Álfsnesi (Mynd 2.4) (Hreggviður 

Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). 
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3 Jökulmótun og stefnur í landslagi 

3.1 Jöklanir og jökulhörfun 

Margar jöklar hafa gengið yfir rannsóknarsvæðið og jökulmótun er mjög greinileg þar. 

Rofferli önnur en jökulrof hafa þó komið við sögu í mótun landsins (Þorleifur Einarsson, 

1994). Landslagið sem er á svæðinu í dag er að mestu mótað í yngri berggrunninn en hann 

byggist aðallega upp af Reykjavíkurgrágrýtinu og hraunum frá nútíma. Yngri 

berggrunnurinn byrjaði að myndast fyrir um það bil 0,5 milljónum ára en talið er að 

Reykjavíkurgrágrýtið hafi að mestu runnið á hlýskeiðum frá þeim tíma og fram að hámarki 

síðasta jökulskeiðs á Weichselian (Þorleifur Einarsson, 1974; Árni Hjartarson, 1980, 

Haukur Jóhannesson, 1985; Bergur Sigfússon, 2001). Af þessu má álykta að jökulskeið 

sem gengu yfir rannsóknarsvæðið seinustu 0,5 milljón árin hafi mótað landslagið á 

svæðinu. Reykjavíkurgrágrýtið var líklega að mestu leiti fullmótað á Weichselian og því 

hefur Weichselian jökulinn og ferli sem fylgdu í kjölfar hans mótað landslagið á 

rannsóknarsvæðinu að töluverðu leyti. 

Á Weichselian var umfangsmikil jöklun sem huldi landið að mestu og náði töluvert út á 

landgrunnið. Ísaskil lágu þvert yfir landið frá austurlandi og að vestur landi (Hubbard, 

Sugden, Dugmore, Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2006; Hreggviður 

Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005) en þaðan flæddi jökullinn til suðsuðvesturs og 

yfir rannsóknarsvæðið (Mynd 3.1) (Hubbard o.fl., 2006). Jökulinn var um 2000 m þykkur 

við ísaskilin en þynntist í rennslisstefnu og var um 1100 m þykkur á rannsóknarsvæðinu 

(Hubbard o.fl., 2006).  Er nær dró ströndinni þynntist jökulinn og þar stjórnaðist hann 

meira af landslagi en við ísaskilin inn í landi (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. 

Pétursson, 2005). Stór hluti þessa jökuls og sérstaklega sá sem var yfir virku gosbeltunum 

rann á vatnslagi. Vatnslagið myndaðist vegna hita frá virku gosbeltunum sem bræddu 

botnlag jökulsins að einhverju leiti (Hubbard o.fl., 2006). Jökulsvörfun er lítil þegar jöklar 

flæða fram á vatnslagi (Þorleifur Einarsson, 1994).  

Mynd 3.1 Flæðilínur á vesturlandi (bláu mjóu línurnar) 
við á mark síðasta jökulskeiðs (Hubbard o.fl., 2006) 
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Eftir hámark síðasta jökulskeiðs fór að hlýna og jöklar að hörfa. Jökulinn hopaði af 

landgrunninu og inn yfir strendur Íslands en við það urðu til jökulrákir á strandsvæðum. 

Jökuljaðarinn var orðinn þunnur þegar hann gekk á land og jökulflæðið stjórnaðist því af 

landslagi. Þessi minnkandi og sífellt þynnri jökull sem var um það bil að hopa inn yfir 

strandlínuna leiddi til staðbundinna ísaskila en slík ísaskil lágu að öllum líkindum eftir 

endilöngum Reykjanesskaga. Þá flæddi jökulinn ofan af Reykjanesskaganum og niður yfir 

rannsóknarsvæðið með norðvestur stefnu. Í kjölfar jökulhörfunar fylgdi há sjávarstaða en 

þá mynduðust sjávar- og strandsetlög í Fossvoginum.  Ekkert lát varð á jökulhörfuninn fyrr 

en á yngri Dryas sem hófst fyrir um 11 ka árum BP en þá hófst kuldaskeið og jöklun sem 

stóð yfir í um þúsund ár. Jökuljaðarinn náði niður að rannsóknarsvæðinu þar sem hann 

stöðvaðist á holtunum á svæðinu en þá lá jaðarinn í fimm til tíu kílómetra fjarlægð frá 

strandlínunni (Mynd 2.4Mynd 2.4). Jökullinn flæddi í norðvestur stefnu og stjórnaðist af 

landslaginu. (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). Yfir rannsóknarsvæðið 

hafa ekki gengið fleiri jöklar og jökulummekin á svæðinu eru því frá yngri Dryas. Því 

endurspegla jökulrákirnar sem eru í dag á því sem yngri Dryas jökulinn framrásar stefnu 

hans (Mynd 2.4) (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005)  

3.2 Landslagsmótun 

Mikið er um jökulummerki á rannsóknarsvæðinu til dæmis jökulrákir, grettistök, 

jökulöldur og jökulkembur (viðauki A). Jökulmótun er einnig mjög áberandi og landslagið 

ber greinileg einkenni þess. Jökulrof stjórnast oft af veikleikum í landinu en rofmáttur jökla 

stjórnast af stærð þeirra og gerð. Það er því misjafnt hve mikið jöklarnir ná að sverfa í 

kringum veikleikana. Þar sem veikleikarnir stjórna jökulrofinu mótast landslagið oft í 

stefnu þeirra. Það hafa mörg jökulskeið gengið yfir svæðið en það eru aðallega ummerki 

síðasta jökulskeiðs sem sjást á yfirborði landsins (Þorleifur Einarsson, 1994).  

Landslag á svæðinu einkennist af ávölum og ílöngum hæðum eða holtum en á milli þeirra 

eru u-laga dalir (viðauki A). Holtin rofleifar Reykjavíkurgrágrýtisins (Áslaug Geirsdóttir 

og Jón Eiríksson, 1994) og eru líklegast úr efni sem er fastara fyrir en dalirnir á milli 

þeirra. Holtin á svæðinu hafa straumlínulaga form sem er aðlagað skriði jökulsins sem 

mótaði þau en efri endi holtsins hefur snúið upp í jökulframrásina og er breiðari en neðri 

endinn. Neðri endinn hefur aflíðandi halla niður á flatlendi eða niður í sjó. Dæmi um slík 

holt eru Digranesháls, Arnarnes, Vífilstaðahlíð og í raun öll þau holt sem koma fram í töflu 

3-1 en hún er ekki tæmandi listi yfir holt á rannsóknarsvæðinu. 
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Tafla 3.1 Stefnur holta á rannsóknarsvæðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á milli holtanna eru u-laga dalir en þeir eru upp af vogum og fjörðum á 

rannsóknarsvæðinu. Dæmi um slíka dali og voga eru Fossvogur, Kópavogur og 

Arnarnesvogur. Hafnafjörður var líklega eitt sinn u-laga dalur en nútímahraun hafa að 

hluta til fyllt upp í hann. Í botni dalanna má oft finna sjávar-, strand-, ár- og jökulárset 

ásamt móbergi og bólstrabreksíu (Skúli Víkingsson o.fl., 1995). Þetta eru jarðlög sem lágu 

undir Reykjavíkurgrágrýtinu en það hefur verið rofið í burtu og eldri jarðlög hafa komið í 

ljós.  

Landslagið á rannsóknarsvæðinu hefur tvær meginstefnur en þær liggja til norðvesturs og 

vesturs (Mynd 3.3, Mynd 3.2,Tafla 3.1). Meðalstefna holtanna er 303° en lista yfir stefnur 

holtanna sem voru skoðuð á berggrunnskorti Helga Torfasonar o.fl. (1998) má sjá í töflu 

3.1 (Mynd 3.3). Þessar tvær mismunandi stefnur í landslaginu væri hægt að skýra með 

mismunandi stefnum á hörfun eða framrás jökla á mismunandi tímum. Stefna jökulráka af 

berggrunnskorti Helga Torfasonar o.fl.(1998) og úr grein Árna Hjartarsonar (1999) var 

einnig tekin saman en jökulrákirnar hafa norðvestlæga stefnu og meðalstefnuna 312° 

(Mynd 3.3) (viðauki C). Jökulummerki sem sjást á yfirborði eru frá seinustu jöklun sem 

gekk yfir svæðið. Því eru langflest jökulummerki á rannsóknarsvæðinu frá Weichselian og 

yngri Dryas. 

Eins og áður kom fram er landslagið á rannsóknarsvæðinu mótað af jöklum í 

Reykjavíkurgrágrýtið og mikið af landmótuninni fór fram á Weichselian og eftir það. Við 

hámark síðasta jökulskeiðs á Weichselian hafði jökullinn suðsuðvestur stefnu (Hubbard 

o.fl., 2006) en það samræmist ekki stefnu landslags á rannsóknarsvæðinu því getur 

jökullinn á hámarki síðasta jökulskeiðs ekki hafa mótað landslagið. Þegar jökullinn fór að 

hörfa og þynnast þá breyttist stefna hans á svæðinu og snerist til norðvesturs og stjórnaðist 

þá af landslaginu á svæðinu (Hreggviður Norðdahl & Halldór G. Pétursson, 2005). Yngri 

Dryas jökullinn hafði einnig norðvestlæga stefnu og stjórnaðist af landslaginu en hann náði 

 Staðsetning Gráður 

1 Sandahlíð 256 

2 Digranesháls 270 

3 Holtið sem Garðabær stendur á 281 

4 Hnoðraholt 282 

5 Garðaholt 285 

6 Hraunsholt 292 

7 Arnarnes 310 

8 Setbergshlíð 313 

9 Vífilstaðahlíð 323 

10 Flóðahjalli 325 

11 Urriðakotsholt 327 

12 Svínholt 328 

13 Setbergsholt 342 
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ekki alveg út að ströndinni og getur því til dæmis ekki hafa mótað Digraneshálsinn, 

Arnarnesið og Garðaholtið (Mynd 2.4 og Mynd 3.2). Þessi norðvestlæga stefna jökla á 

Weichselian og yngri Dryas getur útskýrt norðlægari landslagsstefnuna á svæðinu en ekki 

þá vestlægari. Vestlægari stefnan myndaðist líklega á tímabilinu þegar Weichselian 

jökullinn var að hörfa og snúast úr suðsuðvestur stefnu í norðvestur stefnu. Þá hefur 

jökullinn verið frekar þykkur og ekki stjórnast af landslagi því annars hefði hann runnið til 

norðvesturs. Hvenær þetta gerðist á tímabilinu frá hámarki síðasta jökulskeiðs og þangað 

til strandsvæði á Íslandi urðu íslaus er ekki vitað.  

 

A B 

Mynd 3.3 Stefnurósir. A) sýnir stefnur holta á rannsóknarsvæðinu (Skúli Víkingsson o.fl, 
1995) og B) sýnir stefnur jökulráka í Reykjavík og  nágrenni (Árni Hjartarson, 1999; Skúli 

Víkingsson, 1995). 

Mynd 3.2 Lega holta á rannsóknarsvæðinu með appelsínugulum strikum og 
númer þeirra sem samsvara númerum í töflu 1-1 (Landmælingar ehf & 

Landmælingar Íslands, á.á.). 
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4 Umræður og niðurstöður 

Þær brotalínur sem sjást á yfirborði í Reykjavík í dag eru Hjallabrotalínurnar en þær eru 

hluti af Krýsuvíkur sprungusveimnum (Freysteinn Sigmundsson, 2006). 

Hjallabrotalínurnar eru veikleikar í landinu og hafa norðaustlæga stefnu sem er nánast 

hornrétt á stefnu landslagsins á rannsóknarsvæðinu en það stefnir til norðvesturs (viðauki 

A). Jökulrof stjórnast oft af veikleikum og landslagið mótast í stefnu þeirra þar sem jöklar 

stjórnast af landslagi. Landslagið á rannsóknarsvæðinu er mótað í yngri berggrunninn af 

fleiri en einni jöklun en landslagið var allt öðruvísi áður en Reykjavíkurgrágrýtið 

myndaðist. Eins og kom fram í kafla þrjú þá eru tvær meginstefnur í landslaginu á 

rannsóknarsvæðinu en þær mótuðust af mismunandi jöklum. Norðvestur stefnan mótaðist 

af jökli sem stjórnaðist af veikleikum í landslaginu en vestur stefnan stjórnaðist ekki af 

veikleikum og landslagi. Það hafa því verið aðrir veikleikar en Hjallabrotalínurnar sem 

stjórnuðu jöklinum en þeir eru þá að öllum líkindum undir yngri berggrunninum. Undir 

yngri berggrunninum er eldri berggrunnurinn en hann er að mestu leyti úr 

Viðeyjareldstöðinni sem sést ekki á yfirborði í dag. Viðeyjareldstöðin var megineldstöð 

(Stefán Arnórsson o.fl., 1992) og megineldstöðvar eru hlutar af eldstöðvakerfum en þau 

saman standa alltaf af megineldstöð og ílöngum sprungusveim sem liggur yfirleitt nánast 

samsíða langás viðkomandi megineldstöðvar (Þorvaldur Þórðarson & Guðrún Larsen, 

2007). Langás Viðeyjareldstöðvarinnar hafði norðvestur suðaustur stefnu eins og sést á 

mynd 2-2 en sú stefna er mjög áþekk norðvestur stefnunni í landslaginu. Því er líklegt að 

sprungusveimurinn sem tilheyrði Viðeyjareldstöðinni hafi einnig snúið til norðvesturs og 

myndað veikleikana sem stjórnuðu norðvestur stefnunni í landslaginu. 

Landslag á svæðinu er að mestu mótað til norðvesturs og vesturs en þeir jöklar sem 

stjórnuðust af veikleikum í landslaginu flæddu allir til norðvesturs. Rökrétt væri að halda 

að jöklar þeir jöklar sem stjórnuðust af landslagi hefðu stjórnast af Hjallabrotalínunum en 

svo er ekki. Ástæðan fyrir því er að öll líkindum sú að Krísuvíkursprungusveimurinn er 

yngri en sprungusveimurinn í kringum Viðeyjareldstöðina. Öll eldvirkni á svæðinu á 

nútíma hefur verið á fimm skástígu sprungusveimunum á Reykjanesskaga en 

Krýsuvíkurspurngusveimurinn er einn af þeim (Peate o.fl., 2009). Viðeyjareldstöðin 

myndaðist fyrir 2,5 milljónum ára og eldvirkni þar lauk fyrir um 1,5 milljónum ára 

(Haukur Jóhannesson, 1985). Það er því ekki víst að Krýsuvíkursprungusveimurinn hafi 

náð inn á rannsóknarsvæðið þegar jökulmótunin fór fram. Einnig getur verið að landslagið 

sem hafði myndast á rannsóknarsvæðinu áður en Hjallabrotalínurnar komu inn í myndina 

hafi verið þeim yfirsterkari og jökullinn því haldið áfram að leita í eldri veikleikana. Það er 

ljóst að jöklar sem stjórnuðust af landslagi flæddu í stefnu eldri veikleikanna og ekki er 

vitað til þess að jökull hafi flætt í stefnu Hjallabortalínanna. 
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5 Samantekt 

Rannsóknarsvæðið var skilgreint frá Hafnarfirði að Öskjuhlíðinni og þrjá til fjóra kílómetra 

inn í landið. Stórt svæði í kringum það var skoðað í jarðfræðilegu samhengi og þá 

sérstaklega jarðfræði þess eftir hámark síðasta jökulskeiðs. Stefnur í landslaginu og stefnur 

jökulráka voru mældar en saman gaf þetta vísbendingu um jökulframrás og jökulhörfun. 

Landslagið hefur tvær meginstefnur er snúa til norðvesturs og vesturs en veikleikar sem 

sjást á yfirborði í dag og kallast Hjallabrotalínur stefna til norðausturs. Markmið 

verkefnisins var að gera grein fyrir því af hverju landslagið og jökulmótunin var ekki í 

stefnu Hjallbrotalínanna. Umræður og niðurstöður voru túlkaðar út frá jarðfræði svæðisins, 

út frá jökulframrás og jökulhörfun og stefnum í landslagi. 

Niðurstaðan var sú að eldri veikleikar væru undir berggrunninum sem hylur 

rannsóknarsvæðið í dag. Þessi veikleikar voru sennilega hluti af sprungusveim fornrar og 

útkulnaðrar eldstöðvar sem var á Viðeyjarsundi. Samkvæmt mælingum hafði 

Viðeyjareldstöðin norðvestlæga stefnu og því er líklegt að sprungusveimurinn í kringum 

hana hafi haft svipaða stefnu. Hjallabrotalínurnar sem eru þeir veikleikar sem sjást á 

yfirborði í dag hafa norðaustlæga stefnu og eru yngri en sprungusveimurinn í kringum 

Viðeyjareldstöðina. Þegar jökulmótun á svæðinu hófst voru Hjallabrotalínurnar líklega 

ekki myndaðar og því hafa jöklar sem stjórnuðust af landslagi leitað í veikleikana sem 

tilheyrðu Viðeyjareldstöðinni og því hafa jöklarnir skriðið til norðvesturs. Þetta gæti 

útskýrt norðvestur meginstefnuna í landslaginu en meginstefnan sem snýr til vesturs hefur 

mótast af jöklum sem stjórnaðist ekki af landslagi. 
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Viðauki A 

Hér sjást hluti af skýringum af berggrunnskortii Helga Torfasonar o.fl (1998) og á 

blaðsíðunni hér fyrir neðan sést hluti af sama korti.  
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Viðauki B. 

Jökulrákir úr grein Árna Hjartarsonar (1999) 

 Stefna [gráður] 

1 317 

2 311 

3 319 

4 280 

5 322 

6 328 

7 289 

8 342 

9 334 

10 331 

11 289 

12 331 

13 330 

14 306 

15 305 

16 330 

17 327 

18 326 

19 327 

20 327 

21 297 

22 307 

23 328 

24 298 

25 300 

26 322 

27 289 

28 290 

29 306 

30 282 

31 275 

32 324 

33 305 

34 330 

35 341 

36 318 

37 288 

38 317 
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Jökulrákir af jarðgrunnskorti Skúla Víkingssonar o.fl. (1995). 

 Staðsetning Stefna [gráður] 

1 Austur af Hádegishæð 327 

2 Austur af Hádegishæð 352 

3 Vestur af Bullaugum 338 

4 Suður af Bullaugum 332 

5 Í vestri bakka Rauðavatns 312 

6 Suðvestur af Rauðavatni 313 

7 Við Hraunbæ 331 

8 Við Hraunbæ 334 

9 Norðvestan við Hólahverfið 326 

10 Norðvestan við Hólahverfið 311 

11 Norðvestan við Hólahverfið 309 

12 Nauthólsvík 318 

13 Nauthólsvík 320 

14 Nauthólsvík 322 

15 Digranesháls 315 

16 Digranesháls 300 

17 Digranesháls 313 

18 Digranesháls 318 

19 Í Reykjavíkurgrágrýti í Hnoðraholti 331 

20 Hnoðraholt 303 

21 Í Reykjavíkurgrágrýti í Hnoðraholti 307 

22 Norðaustan við Elliðavatn 287 

23 Norðaustan við Elliðavatn 314 

24 Norðan við Strípshraun 320 

25 Við norðausturjaðar Stríphrauns 321 

26 Við norðausturjaðar Stríphrauns 301 

27 Á Vatnsendaheiði 318 

28 Arnarbæli 304 

29 Á milli Grunnuvatna 315 

30 Sandahlíð 304 

31 Sandahlíð 316 

32 Suðaustur af Grunnavatni syðra 297 

33 Suðaustur af Grunnavatni syðra 316 

34 Víkurholt 313 

35 Í vestanverðu Húsafelli 294 

36 Í vestanverðu Húsafelli 301 

37 Norður af Víghól 313 

38 Norður af Víghól 293 

39 Í suðausturhorni á basaltklöppum 295 

40 Í suðausturhorni á basaltklöppum 309 

41 Í suðausturhorni á basaltklöppum 308 
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42 Í suðausturhorni á basaltklöppum 300 

43 Í suðausturhorni á basaltklöppum 242 

44 Í suðausturhorni á basaltklöppum 303 

45 Í suðausturhorni á basaltklöppum 297 

46 Í basalti við Óbrinnishólar 308 

47 Í basalti við Óbrinnishólar 320 

48 Í Klifsholti 306 

49 Í Klifsholti 315 

50 Premstihöfði 321 

51 Norðaustur af Kjóadal 316 

52 Stórhöfði 298 

53 Norðvestur af Stórhöfða 298 

54 Norðvestur af Stórhöfða 304 

55 Sunnan til í Tjarnarholti 357 

56 Sunnan til í Tjarnarholti 318 

57 Norðan til í Tjarnarholti 318 

58 Norðan til í Tjarnarholti 256 

59 Flóðahjalli - Klíf 320 

60 Svínholt 318 

61 Ásfjall 317 

62 Ásfjall 335 

63 Ásfjall 344 

64 Norður af Ásfjalli 315 

65 Norður af Ásfjalli 297 

66 Hamranes 298 

67 Hamranes 312 

68 Sunnan við Lækjargötu í Hafnarfirði 310 

69 Hvaleyrarhóll 297 

70 Austur af Þórðarvík 294 

71 Austur af Þórðarvík 313 

 


