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Útdráttur 

Við Skarðsfjall í Rangárvallarsýslu er fyrirhuguð efsta virkjunin af þremur í Neðri-Þjórsá. 

Hefur Landsvirkjun rannsakað grunnvatn á svæðinu í sex grunnvatnsholum síðan 2008 og þar 

af einni frá árinu 2001. Tilgangur grunnvatnsrannsókna á svæðinu er að rannsaka hegðun 

grunnvatns og skoða þá þætti sem hafa áhrif á það. Er það gert með tilliti til tengsla við 

rennsli vatns í Þjórsá, úrkomu á svæðinu og grunnvatn sem kemur niður milli Búrfells og 

Sauðafells. Í grunnvatnsholunni sem hefur verið mæld síðan 2001 var einnig skoðað hvort 

mæld gildi við borun bæri saman við mæld gildi áranna á eftir. 

Landsvirkjun hefur ekki skoðað áhrifaþætti grunnvatns á svæðinu og því var það verðugt 

verkefni að skoða nánar hvaða þættir hafa áhrif á það. Til að rannsaka áhrifaþætti grunnvatns 

á svæðinu var gögnum safnað úr gagnagrunni Landsvirkjunnar. Einnig var farin ferð með 

landmælingarmanni Landsvirkjunar, þar sem mældar voru inn lindir sem áttu upptök sín á 

svæðinu, ásamt því að mæla vatnsborð Þjórsár. Niðurstöður þessara mælinga voru meðal 

annars notaðar til að útbúa kort af svæðinu sem varpaði skýrari mynd á grunnvatn svæðisins. 

Niðurstöðurnar sýna að samband Þjórsár og grunnvatnsins er mjög lítið og hefur Þjórsá þétt 

vel jarðveginn í kringum sig. Áhrifaþættir grunnvatnsins eru því frekar úrkoma sem fellur á 

hraunið sjálft, ásamt rennsli grunnvatns af hærri svæðum. Þegar gildi sem mæld voru við 

borun á holu árið 2001 og mælingar seinni ára, kom í ljós að mælingar sem gerðar voru við 

borun holunnar passa ekki inn í ferli síðari ára. 



 

 

Abstract 

Geology and groundwater around Skarðsfjall, South Iceland 

Landsvirkjun, the largest power producer in Iceland, is planning to build a hydropower plant 

in Þjórsá. The planned power plant is called Hvammsvirkjun and is located north of 

Skarðsfjall in Rangárvallarsýsla. In 2008 Landsvirkjun started measuring groundwater in the 

area, in five holes. Before that, one hole has been measured since 2001. The data from these 

measurements is evaluated to see what factors affect the groundwater in the area. These water 

height measurements are compared to the flow in Þjórsá, estimated precipitation in the area 

and estimated groundwater flow from higher ground. The measurement from the hole that 

was drilled in 2001 was especially investigated concerning values from the drilling report. 

All the data was available in the Landsvirkjun hydro-database. To gather more information I 

visited the area with a surveyor from Landsvirkjun were we took water level measurements in 

Þjórsá and positioned some springs in the area. 

The results from these measurements were used to make a groundwater map of the area. One 

of the conclusions is that the flow in Þjórsá doesn´t affect the groundwater and the Þjórsá 

riverbed is condense. The conclusion is that groundwater is mostly affected by precipitation in 

the area and groundwater flow from higher ground. Finally the first measurements from the 

hole drilled in 2001 show that the values are below the lowest year in the years after. 
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1 Inngangur 

Skarðsfjall er staðsett austanmegin Þjórsár í Rangárvallasýslu, á suðurströnd Íslands. Markar 

Þjórsá vestari mörk sýslunnar. Efsta virkjun í neðri Þjórsá er fyrirhuguð við norðvesturenda 

Skarðsfjalls og er Landsvirkjun því að rannsaka svæðið sem hluta af 

undirbúningsrannsóknum fyrir þá virkjun. 

Tilgangur grunnvatnsrannsókna á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði, líkt og við Skarðsfjall, er 

margþættur. Geta breytingar á grunnvatni til dæmis haft áhrif á gróðurfar og getur hækkun 

grunnvatnsborðs haft í för með sér að lindir myndist, tjarnir stækki og lækir geta flætt yfir 

bakka sína. Tún geta einnig blotnað og eyðilagst svo nokkur dæmi séu tekin. Því er mikilvægt 

að fylgjast vel með breytingum sem geta orðið á grunnvatninu til að átta sig á því hvort um sé 

að ræða afleiðingar framkvæmda á svæðinu eða hvort um náttúrulega breytingu sé að ræða.  

Markmið þessarar rannsóknar var að reyna að fá úr því skorið hvaða þættir hafi áhrif á 

grunnvatn svæðisins. Hvort um væri að ræða bein tengsl milli Þjórsár og grunnvatnsins, eða 

hvort úrkoma og flæði grunnvatns annarsstaðar frá hefði meiri áhrif á grunnvatnið. Til að fá 

úr þessu skorið voru mælingar Landsvirkjunnar á svæðinu frá 1. apríl 2008, á grunnvatni við 

Skarðsfjall, skoðaðar ásamt viðbótar gögnum sem var aflað með aðstoð landmælingamanns 

Landsvirkjunnar.  

Victor Kr. Helgason, grunnvatnsjarðfræðingur hjá Landsvirkjun, hefur rekið sex mæla 

umhverfis Skarðsfjall síðan 2008 og þar á undan einn mæli frá árinu 2001. Sá mælir nefnist 

NK-10 og er hann staðsettur vestan við Skarðsfjall, á milli fjallsins og Þjórsár. Nyrsta hola 

svæðisins sem mælt er í heitir NK-01 og er hún staðsett rétt við Þjórsá þar sem hún tekur 

sveig við Líknýjarhólma. Aðrar grynnri holur voru boraðar í Þjórsárhraunið í byrjun árs 2008. 

Nefnast þær SV-12, SV-13, SV-14 og SV-15. SV-12 er staðsett handan vegarins hjá bænum 

Skarði. Eru SV-12 til 14 raðaðar í nokkuð beinni röð að Þjórsá og er SV-15 sú hola sem næst 

er Þjórsá, en hún er staðsett milli NK-10 og NK-01. Yfirlitsmynd af svæðinu má sjá í viðauka 

A. 

Í rannsókninni var skoðaður upprunni grunnvatns á svæðinu. Hvort um væri að ræða vatn frá 

Þjórsá sem seitlaði inn í hraunið, hvort um úrkomu væri að ræða sem félli á hraunið eða hvort 

um væri að ræða grunnvatn sem kæmi ofan frá af Skarfanesi eða jafnvel lengra frá. 

Sérstaklega var skoðað hvort samband Þjórsár og grunnvatnsins væri nægjanlegt til að reikna 

út lekt bergsins á svæðinu með því að bera saman bylgjur í vatnshæð Þjórsár og sjá síðan 

hvernær bylgjurnar kæmu fram á grunnvatnsmælum. Einnig var skoðað hvort að mæld 

vatnshæð í NK-10 við borun gæti fallið að árunum þar á eftir. Er þá borin saman 

grunnvatnshæð á sama árstíma áranna á eftir og athugað hvort gildin sem voru mæld við 

borun falli að þeim mælingum. 

 



2 Jarðfræði svæðisins 

Berggrunnur Suðurlands myndaðist á nokkurra milljóna ára tímabili. Er honum skipt upp í 

nokkur skeið en hér verður aðallega fjallað um síðustu þrjár milljónir ára. Á þeim tíma hefur 

jarðlagastaflinn hlaðist upp en þess á milli hefur rofs gætt sem hefur dregið úr 

upphleðsluhraðanum. Hefur því jarðmyndunum á svæðinu á þessu tímabili verið skipt upp í 

fjögur tímabil (sjá töflu 1). Þjórsárhraun er fyrirferðamest á svæðinu. Aðrar jarðmyndanir 

sjást ekki jafn vel á yfirborði og eru gögn um þær því að hluta til byggðar á athugunum á 

yfirborði og af gögnum úr borholusniðum (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Tafla 1 - Helstu jarðmyndanir á svæðinu (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Jarðmyndanir Aldur Jarðsögutímabil 

Hreppamyndunin 800.000-3.000.000 Árpleistósen-Plíósen 

Hlýskeiðshraun 100.000-800.000 Síðpleistósen 

Setlög frá síðjökultíma 9000-20.000 Hólósen-Síðpleistósen 

Nútímahraun 8700 Hólósen 

2.1.1 Hreppamyndunin 

Hreppamyndunin er frá því fyrir um þrem milljónum ára og allt fram til um 800 þúsund ára. 

Myndar hún gamla berggrunninn á milli gosbeltanna á Reykjanesskaga og mið-suðurlands 

(Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). Einkennist hún af 5-10° jarðlagahalla til norðurs, en ofan 

á henni hvíla hallalaus jarðlög. Hreppamynduninni er hægt að skipta niður í þrjár megin 

syrpur: Skarðsfjallasyrpu, Núpssyrpu og Geldingarholtssyrpu (Árni Hjartarson & Snorri Páll 

Snorrason, 2001). Yngstu lög Hreppamyndunarinnar er að finna í norðanverðu Skarðsfjalli. Í 

Hreppamynduninni skiptast á: setlög og hraunlög frá hlýskeiðum ísaldar og móberg og 

jökulberg frá kuldaskeiðum (Gísli Gíslason, Ásgeir Jónsson & Ingibjörg Sveinsdóttir, 2009). 

Eru jökulskeiðin um 10 talsins og er Hreppamyndunin um 1,7 km þykk í jarðlagastaflanum 

(Skeiða- og Gnúpverjahreppur, 2006). 

2.1.2 Skarðsfjall 

Jarðlög Skarðsfjalls halla um 7° að meðaltali til norðurs svo að elstu lögin koma fram í 

suðurenda þess. Jarðlagasyrpunni hefur verið skipt upp í nokkrar einingar. Segulskil eru í 

berginu í fjallinu, sem talin eru um 2,6 milljón ára gömul, og eru þetta skilin milli Gauss og 

Matuyama segulskeiðanna (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Elsta berg svæðisins eru þóleiíthraunlög sem mynda berggrunninn syðst í Skarðsfjalli. Sést í 

tvö lög alveg syðst í fjallinu, en annars eru opnur ekki margar og hafa lögin því ekki verið 

mikið rannsökuð. Ofan á þessu þóleiíti er gróft setlag, 10-15 m þykkt. Er það tiltölulega illa 

lagskipt en í því finnast samt lög af sandríku völubergi. Einnig finnast grettistök í því sem eru 
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allt að 0,5 m að stærð á langás. Rekja má lagið frá suðurenda fjallsins og til móts við bæinn 

Skarð. Hefur þetta lag sterk einkenni þess að vera jökulberg (Árni Hjartarson & Snorri Páll 

Snorrason, 2001). 

Ofan á þetta grófa setlag tekur við nokkuð þykk þóleiítsyrpa með rauðum millilögum. Lítið 

veðraður kargi er í mörgum lögunum og mjög þunn millilög svo líklega hefur upphleðslan 

verið mjög hröð. Holufyllingar sem finnast í efri hluta lagsins eru t.d. Opall, Kabasít, Kalsít 

og Seladonít (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). Gefa þessar steindir til kynna 

að um sé að ræða lághitaummyndun vegna fergingar jarðlagsins í staflanum og flæði 

grunnvatns (Philip S. Neyhoff, Þráinn Friðriksson, Stefán Arnórsson & Dennis K. Bird, 

1999). Efst í laginu er hraunlag úr dílabasalti, 3-4% plagíóklas og pýroxen í svörtum 

fínkornóttum grunni. Þetta lag er mjög áberandi og myndar brún í fjallinu, um það bil 6-10 m 

þykkt (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Ein aðalmyndunin í fjallinu er móbergið í háfjallinu og er það um 240 m þykkt. Í 

vesturhlíðinni er móbergstúff ráðandi en í austurhlíðinni er móbergsbrexía og kubbaberg 

meira áberandi. Gangar og önnur innskot eru algeng í móberginu og mætti telja það 

einkennandi í fjallinu. Utan fjallsins finnst þetta lag ekki, að minnsta kosti ekki á yfirborðinu, 

en þar virðist Þjórsárholtssetið koma inn í jarðlagastaflann í staðinn. Þjórsárholtssetið hefur 

ekki fundist í fjallinu sjálfu en líklegt er að það sé til staðar og ætti það að vera undir 

Skarðsfjallsmóberginu (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Norðarlega í Skarðsfjalli leggst hraunstafli ofan á Skarðsfjallsmóbergið. Við móbergið eru tvö 

til þrjú þóleiítlög þétt og straumflögótt og finnast ekki holufyllingar í þeim. Finnst þessi syrpa 

einnig í fleiri fjöllum í grenndinni og er hún þar með um 11 hraunlög og um 100 m þykk. Efst 

í þessum hluta staflans er að finna um 4 m þykkt setlag sem leggst ofan á þóleiítið. Talið er 

líklegt að þetta sé jökulberg að uppruna (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001).  

Nyrst í Skarðsfjalli er beltað dílabasaltlag. Dílarnir eru um 8% plagíóklas og píroxen og 

grunnmassinn er dökkur og fínkornóttur. Þykkt er áætluð um 10 m (Árni Hjartarson & Snorri 

Páll Snorrason, 2001). 

Í Skarðsfjalli skiptast því á hraunlög frá hlýskeiðum með hraðari upphleðslu, en á milli 

hraunlaganna koma fyrir jökulbergslög og móbergslag sem hafa myndast á kuldaskeiðum. 

2.1.3 Umhverfis Skarðsfjall 

Umhverfis Skarðsfjall er Þjórsárhraun lang fyrirferðamest á yfirborði. Þjórsá afmarkar 

vesturenda þess og rennur hún vestur fyrir Skarðsfjall. Norðan árinnar er að finna eldri 

jarðmyndanir. Þegar nær dregur Búrfelli leggst Gloppubrún yfir Þjórsárhraun. (Árni 

Hjartarson, 1988). Gloppubrún er syðsti hluti Búrfellshraunsins sem er næst stærsti hluti 

Tungnaárhrauna. Búrfellshraun kom upp í langri gígaröð fyrir norðan Veiðivötn fyrir rúmlega 

3000 árum. Er það um 6,7 km
3
 að rúmmáli og er lengd þess milli Gloppubrúnar í suðri og 

nyrsta hluta hraunsins í norðri við Þórisós, um 100 km (Árni Hjartarson, 2011). 

Nokkur þykk hlýskeiðahraun eru áberandi í Landsveit og teygja þau sig niður landið. Er talið 

líklegt að mislæga grágrýtishraunið í Skarðsfjalli sé hluti af þessari syrpu. Finnast þau í 

nokkrum holum nálægt borholunni NK-10. Eftir að jarðlög Hreppamyndunarinnar höfðu 

staflast upp rak þau frá gosbeltinu. Á hlýskeiðum náðu nokkur hraun frá gosbeltinu að flæða 
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yfir svæðið líkt og Þjórsárhraunið gerði fyrir um 9000 árum (Árni Hjartarson & Snorri Páll 

Snorrason, 2001). 

Undir Þjórsárhrauninu finnast víðáttumikil setlög. Áður fyrr hefur verið þar um að litast líkt 

og á Skeiðarársandi. Ár á svæðinu hafa kvíslast niður sandana í ótal kvíslum og sameinast í 

stórum farvegum. Landslagið hefur verið síbreytilegt en þeir hólar og hæðir sem standa upp 

úr Þjórsárhrauninu í dag hafa staðið upp úr þessum gríðarmikla sandi (Árni Hjartarson, 2001 

(skýrsla 75)). 

Rannsóknir á þessu setlagi hafa sýnt að efsti hluti þess er víðast hvar gerður úr nokkra metra 

þykkum gjóskuríkum sandi. Undir honum er að finna malarríkan árframburð. Þar undir er 

sjávarset og jökulruðningur. Lekt er talin vera mikil í þessu lagi og er það mjög laust í sér. 

Hefur það komið í ljós við boranir, því erfitt reynist að ná því upp (Árni Hjartarson, 2001 

(skýrsla 75)). 

Þjórsá er talin hafa grafið sig niður í sandinn á svipuðum stað og hún er núna. Gjóskuríki 

sandurinn er talinn hafa borist út á svæðið í gosi undir jökli sem síðan skolaði með sér 

sandinum niður á sléttuna í jökulhlaupi. Við þennan atburð hafa hólar og hæðir sem voru fyrir 

í landslaginu grafist niður og gert þetta landslag hér um bil flatt á að líta. Er það talinn vera 

þáttur í því að Þjórsárhraunið náði að dreifa svona vel úr sér nokkrum þúsund árum seinna, að 

landslagið var ekki fyrirstaða í rennsli hraunsins yfir landið (Snorri Páll Snorrason o.fl., 

2007). 

Þetta gríðarlega jökulhlaup sem hefur gengið yfir svæðið hefur aðeins komið í ljós í 

borkjörnum við virkjanarannsóknir. Ekki er mikið vitað um þetta jökulhlaup en það á uppruna 

sinn á Grímsvatnasvæðinu. Er sú niðurstaða fengin eftir athuganir á gjóskulagi í 

Saksunarvatni í Færeyjum, sem talið er vera úr sama gosi. Hefur þessi gjóska einnig fundist 

víða á Íslandi og í Grænlandsjökli. Í jöklinum hefur verið hægt að áætla aldur gossins 10.300 

ár eða um 1600 árum fyrir Þjórsárhraunið (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Þjórsárhraun er talið vera einn mesti hraunstraumur sem komið hefur fram á Íslandi og í öllum 

heiminum á Nútíma, eða síðan síðustu ísöld lauk fyrir um 10.000 árum. Það er ekki einungis 

stærst að rúmmáli heldur einnig að flatarmáli. Ódáðahraun er stærsta samfellda hraunbreiðan, 

en hún er mynduð úr fjölda einstakra hrauna (Árni Hjartarson, 2011). 

Eldstöðin sem hraunið kom upp úr er talin vera í Veiðivötnum og að hraunið hafi komið í 

sprungugosi. Talið er líklegt að gígarnir séu grafnir í yngri jarðmyndunum á svæðinu. 

Hraunið rennur þaðan niður til suð-vesturs. Þegar hraunið rann niður milli Búrfells og 

Sauðafells hefur það dreift vel úr sér. Í Landssveit umlykur það Skarðsfjall. Við jökulgarðana 

í Búðaröðinni þrengir aftur að hrauninu og fer það í gegnum þröngt gat í garðinum. Þegar það 

komst í gegn dreifir það svo aftur úr sér fyrir Skeiðin og Flóann og alveg niður að sjó. 

Hraunið gengur út í sjó og er allt að 20 m undir núverandi sjávarmáli sem gefur vísbendingar 

um að sjávarmál hafi verið lægra þá en það er í dag. Nær hraunið við Eyrarbakka um 1 km út í 

sjó frá núverandi strandlínu og hraunjaðarinn er um 10 m hár á þessum stað (Árni Hjartarson, 

1988). 

Við Gloppubrún í Landsveit, rétt ofan Skarðsfjalls, kemur hraunið fyrst fram á yfirborðið og 

þar eru allmargar uppsprettur. Þegar borkjarnar eru skoðaðir sést að hraunið er víða gert úr 

einu þykku lagi. Á yfirborði er 2-6 m þykkt kargalag. Þar undir kemur 10-20 m þykkur 

miðkjarni og neðst er um 1 m þykkur botnkargi. Þó er þetta ekki svona alls staðar og sjást 
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fleiri kargalög t.d. í NK-10. Þykkt kargans og fjöldi kargalaga er því breytilegur. Hraunið 

virðist á flestum stöðum vera grófstuðlað og er langmest lekt í kargalögum þess. Í 

kargalögunum er það botnkarginn sem segir mest til um lektina því kargalagið efst er yfirleitt 

fyrir ofan grunnvatnsborðið (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). 

 

Mynd 1 - Útbreiðsla Þjórsárhrauns frá upptökum og fram í sjó. Hraunið sést á yfirborði rétt ofan við Skarðsfjall 

og fram í sjó (Árni Hjartarson, 2011) Ör sem sýnir staðsetningu svæðisins bætt við af Guðjóni Helga 

Eggertssyni 15.3.2012. 

Flatarmál Þjórsárhraunsins er um 963 km
2
 og rúmmál þess um 24,9 km

3 
(Árni Hjartarson, 

2011). Er þetta að hluta til ágiskun þar sem hraunið sést hvergi á yfirborðinu fyrir ofan 

Gloppubrún í Landsveit og hefur það aðeins sést í borholum við Sultartangalón (E-13) og við 

Búðarháls (BH-4), (Árni Hjartarson, 1988). Þjórsárhraunið virðist þynnast eftir því sem fjær 

dregur eldstöðvunum. Fyrir neðan Búrfell í Landsveit er það um 30 m þykkt. Í NK-01 er 

þykkt þess 32,7 m (Árni Hjartarson, 1988), vestan Skarðsfjalls í NK-10 er það um 30 m þykkt 

(Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)) og við bæinn Skarð sem er suð-austur af fjallinu er þykkt 

þess 27 m. Þegar nær dregur sjónum þynnist hraunið að meðaltali þó það gildi ekki um alla þá 

staði sem mældir eru (Árni Hjartarson, 1988). Meðalþykkt þess er um 25,9 m á allri leiðinni  

(Árni Hjartarson, 2011). 

Aldur hraunsins er nokkuð vel þekktur og hafa tvær aðferðir verið notaðar til að áætla hann. 

Þessar aðferðir gefa þó ekki sömu niðurstöður, en nálægt því. Í Grænlandsjökli hafa verið 

kannaðir ískjarnar og skoðað hvort til staðar séu súrar og brennisteinsríkar úrfellingar. Það 

gerist allt að ári eftir stórgos að úrfellingarnar sjást og eru taldir árhringir aftur til okkar tíma. 

Með þessari aðferð er aldur hraunsins áætlaður 8700 ár, af því gefnu að um sama gos sé að 

ræða (Árni Hjartarson, 1988). Hin aðferðin sem notuð hefur verið er aldursgreining með 

geislakolsmælingum. Með þeirri aðferð hefur aldurinn verið áætlaður 7800 ár. Eru þó nokkrir 

þættir sem koma til leiðréttingar. Einn er sá að geislakolsárin eru lengri en almanaksárið. Að 

auki þarf að leiðrétta fyrir kolefni sem er í lofthjúpnum og breytingum á því frá einum tíma til 

annars. Þegar þetta er tekið með í útreikninginn reynist aldur hraunsins með þessari aðferð 

vera 8580 ±140 ár (Árni Hjartarson, 1988). Það munar því aðeins um 120 árum á þessum 

aðferðum, sem telst lítið og því líklegt að um sama atburð sé að ræða þó það sé ekki alveg 

öruggt (Árni Hjartarson, 1988). 
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2.2 Lindir á svæðinu 

Allnokkrar lindir voru kannaðar á svæðinu. Eru þær misjafnar af stærð og rennsli í nokkrum 

þeirra reyndist vera breytilegt yfir árið, á meðan rennslið í öðrum var mun stöðugra. 

Grunnvatn á svæðinu er talið eiga upprunna sinn á þrjá vegu sem hafa áhrif hver á annan. Í 

fyrsta lagi koma nokkrar lindir upp við Gloppubrún, en svo nefnist hraunjaðarinn á 

Búrfellshrauni sem er yfirliggjandi Þjórsárhrauni fram í Landsveit. Má telja líklegt að nálægt 

brúninni sé að koma upp grunnvatn sem hefur flætt í hrauninu niður milli Búrfells og 

Sauðafells og er magn þess vatns talið vera allmikið. Annað sem fæðir lindirnar er úrkoma 

sem fellur á hraunið, síast niður í bergið og rennur síðan upp á yfirborðið í lindum. Í þriðja 

lagi hefur rennsli vatns frá Þjórsá inn í hraunið, áhrif á grunnvatn svæðisins. Á svæðinu sem 

hér er skoðað rennur Þjórsá ofan á hrauninu alla leiðina og gæti því talist líklegt að eitthvað af 

vatni úr henni komist inn í hraunið. Þó er talið líklegra að magn þess yrði mun meira ef 

hækkar mikið í ánni og hún lyfti sér upp fyrir núverandi farveg sinn, sem áin hefur líklegast 

þétt nokkuð vel (Árni Hjartarson, 2001). 

Klofalækur, Skarðslækur og Garðalækur hafa allir verið kannaðir af Orkustofnun og því eru 

til meiri upplýsingar um þá læki en aðra. Nöfn annarra lækja voru fengin úr Örnefnaskrá 

Landmælinga Íslands og stuðst var við þau nöfn sem þar koma fyrir. Kort af svæðinu má sjá í 

viðauka A. 

2.2.1 Kloflækur 

Kloflækur kemur upp í hrauninu á milli bæjanna Skarðs og Stóra-Klofa. Ástæða þess að þarna 

komi upp lind er ekki þekkt. Ekki er mikil breyting í landslaginu þarna í kring og í skýrslu 

Orkustofnunar er velt upp þeirri hugmynd að þarna gætu verið þrengsli í hrauninu, sprungur 

eða þröskuldur sem þrýstir vatninu upp. Borholur hafa sýnt að Þjórsárhraun á þessum slóðum 

er um 30 m þykkt. Hitastig lindarinnar er breytilegt eftir stöðum og árstíma og getur hitastigið 

verið frá 5°C-11°C og segir skýrsluhöfundur Orkustofnunar að þarna séu greinileg 

jarðhitaáhrif (Árni Hjartarson, 2001). 

2.2.2 Skarðslækur 

Neðan við þjóðveginn að Heklu, rétt við bæinn Skarð, eru upptök Skarðslækjar. Lindarsvæðið 

á þessum slóðum er nokkuð stórt, eða um 0,015 km
2
. Ekki eru neinar augljósar jarðfræðilegar 

orsakir fyrir þessum lindum. Engra jarðhitaáhrifa hefur orðið vart í lindinni og sveiflast 

hitastigið á milli 4,3-5°C. Veltir skýrsluhöfundur Orkustofnunar því upp að þarna geti verið 

að koma upp vatn sem hverfur í hraunið við Garðatjörn og gefi breytileiki vatnshitans 

vísbendingar um það (Árni Hjartarson, 2001). 

2.2.3 Garðalækur 

Rétt við Skarðsfjall austanmegin er að finna lítið lindarsvæði. Í því rennur Garðalækur stutta 

vegalengd í Garðatjörn sem hefur ekkert útrennsli og hverfur vatnið aftur niður í hraunið þar. 

Í lindinni geta komið upp allt að 500 l/sek en þá daga sem rannsóknir og mælingar fóru fram 

var rennsli mjög lítið í læknum. Er það í samræmi við athuganir Orkustofnunar sem tekur 

fram að tjörnin þorni stundum alveg upp. Hitastig í lindinni er breytilegt frá u.þ.b. 4,1-5,1°C 

(Árni Hjartarson, 2001). 
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2.2.4 Skarfaneslækur 

Skarfaneslækur (Landmælingar Íslands & Loftmyndir ehf, 2011), er samheiti yfir þrjár lindir 

sem koma saman á stuttri vegalengd niður að Þjórsá. Af þessum þremur lindum sem 

sameinast í Skarfaneslæk er Djúpilækur stærstur og töluvert vatnsmikill. Stekkjatúnslækur er 

næst stærstur og er hann einnig nokkuð vatnsmikill. Töluverður straumur er upp úr botni 

lindarinnar í smá tjörn sem rennur svo úr. Einnig rennur úr bakka nálægt Gloppubrún og á það 

reyndar við um alla lækina. Loks er Litlilækur sem er mun vatnsminni en hinir tveir. 

Skarfaneslækur er um 4 km að lengd og vatnsmagn hans þar sem lindirnar sameinast nokkrir 

rúmmetrar á sekúndu. Ekki voru gerðar neinar mælingar á rennsli lækjarins eða hitastigi 

þannig að ekki eru augljósar ástæður fyrir því að lindirnar koma upp á þessum stað. Líklegt er 

að vatnið sé að koma undan Gloppubrún þó ekki séð vitað hvort aðrir þættir hafi áhrif. 

2.2.5 Litlavallalækur 

Litlavallarlækur (Landmælingar Íslands & Loftmyndir ehf, 2011) á upptök sín í nokkuð 

breiðu lindarsvæði við Gloppubrún. Lindarsvæðið er um 250 m á breidd og kemur talsvert 

vatn upp á svæðinu og er lækurinn vatnsmikill. Engar hita eða rennslismælingar voru 

framkvæmdar til að áætla frekar um lindina. Litlavallarlækur rennur frá Gloppubrún til suðurs 

u.þ.b. 4,5 km og rennur lækurinn í tvær tjarnir um 2 km frá bænum Skarði.  

2.2.6 Lækir 

Lækir (Landmælingar Íslands & Loftmyndir ehf, 2011) heita tveir lækir sem eru í 

vesturhlíðum Skarðsfjalls. Koma þeir upp í tveim skurðum neðarlega í fjallinu og hlykkjast í 

þeim niður á jafnsléttu þar sem þeir hverfa aftur ofan í jörðina. Voru þeir vatnslitlir þegar 

staðsetning lindarinnar var mæld af ritgerðarhöfundi ásamt Jóni Thuy Xuan Búa, 

landmælingamanni Landsvirkjunnar, og má gera ráð fyrir að þeir geti þornað upp í þurrtíð. 

Engar augljósar ástæður eru fyrir því að lindirnar koma upp á þessu svæði.  

2.2.7 Litlulækir 

Litlulækir (Landmælingar Íslands & Loftmyndir ehf, 2011) eru nokkrir lækir sem eru við 

norðurenda Skarðsfjalls. Er þar ein aðallind sem rennur stöðugt vatn í, en svo virðast aðrir 

lækir á svæðinu vera meira háðir úrkomu eða öðrum orsakavöldum. Hlykkjast þessi aðallækur 

í breiðum skurði niður fjallshlíðina til norðurs. Hverfur lækurinn þegar komið er niður á 

jafnsléttu. 

2.2.8 Ónefndur lækur 

Ekki hefur tekist að finna nafn á læk í austurhlíðum Skarðsfjalls. En þar er lind sem kemur 

upp tiltölulega ofarlega í fjallinu og rennur fyrst til norðurs stuttan spöl en tekur svo stefnu til 

austurs niður fjallið. Var þessi lind ekki vatnsmikil og gera má ráð fyrir að hún þorni upp ef 

úrkoma er lítil. 
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2.3 Þjórsá 

Þjórsá er ein vatnsmesta á Íslands. Upptök hennar eru á sunnanverðum Sprengisandi og teygir 

hún sig 237 km til sjávar og er hún því lengsta á landsins. Aðeins Ölfusá við Selfoss er 

vatnsmeiri hér á landi. (Páll Jónsson, 2001). Þekur vatnasvið Þjórsár um 7380 km
2
, þar af eru 

um 1100 km
2
 huldir jökli (Jórunn Harðardóttir & Svava Björk Þorláksdóttir, 2005). Í Þjórsá 

rennur Tungnaá og hefur hún vatnasvið í austri við Skaftá í Vatnajökli og til suðvesturs að 

Tungnaárfjöllum og Grænafjallgarði. Þaðan liggja vatnaskilin í vestur um Torfajökulssvæðið 

og yfir að Heklu að Rangárbotnum. Frá Rangárbotnum hefur Þjórsá vatnaskil við Ytri Rangá 

til suðvesturs meðfram jaðri Þjórsárhraunsins. Frá Ytri Rangá liggja vatnaskilin beint í vestur 

frá Tjörvastaðalæk að Urriðafossi og  að Hvítá. Í norðri liggja þau að vatnaskilum Fossár og 

Stóru-Laxár um Hreppafjöllin. Vatnaskilin liggja norður um Kerlingafjöll að Hofsjökli og yfir 

hann nánast miðjan, þaðan yfir Sprengisand að Tungnafellsjökli og þaðan áfram inn á 

Vatnajökul (Páll Jónsson, 2001).  

Meðalrennsli Þjórsár frá árunum 1971-2004 var um 354 m
3
/sek. Stór hluti af þessu rennsli er 

vegna bráðnunar í Hofsjökli og Vatnajökli. Vegna virkjana í ánni, og uppistöðulóna tengdum 

þeim, hefur dregið mjög úr árstíðarsveiflum í rennslinu. Samanlagt heildarrennsli yfir árið 

hefur haldist það sama, þó rennsli sé meira nú að vetri til en áður og minna að sumri til 

(Jórunn Harðardóttir & Svava Björk Þorláksdóttir, 2005). Rennsli Þjórsár hefur verið stýrt 

eftir gangsetningu fyrstu virkjunarinnar í ánni, árið 1970. (Páll Jónsson, 2001). 

Í neðri hluta Þjórsár er rennsli vatnsfallsins mjög blandað. Af meðalrennsli árinnar við 

Urriðafoss, nokkuð fyrir neðan Skarðsfjall, er um helmingur rennslisins lindarvatn en um það 

bil fjórðungur er jökulvatn. Í efri hluta árinnar er hún að mestu dragá, sem safnar vatni úr 

mörgum ám og lækjum sem eiga upptök sín á Sprengisandi en einnig í Hreppafjöllum á 

vestanverðu vatnasviði Þjórsár (Páll Jónsson, 2001). 

Mikil lindarsvæði eru að finna í Tungnaá neðan Svartakróks og að austanverðu fyrir neðan 

Sultartanga. Frekar erfitt er að greina grunnvatnsstreymi milli Þjórsár og Ytri-Rangár á þessu 

svæði. Öll þessi lindarsvæði einkennast af fremur ungum hraunum, svo sem Þjórsárhrauni, 

Veiðivatnahrauni og fleirum. Er skýring linda á þessu svæði helst að leita í úrkomu sem fellur 

á hraunin og lekur niður í grunnvatnið (Páll Jónsson, 2001). 

2.4 Jarðfræði grunnvatnsholna 

Jarðfræði er stundum könnuð með borkjörnum. Þá er boruð hola og úr henni reynt að 

endurheimta eins mikinn hluta af undirlaginu eins og hægt er. Til eru nokkrar aðferðir við 

þetta og þar á meðal sú að endurheimta heilan kjarna. Út frá kjarnanum er hægt að reikna 

endurheimtur borkjarnans, reikna styrk bergins og fleira (David Keith Todd, 1980). Þegar 

boraðar eru loftborholur er háþrýstilofti dælt niður í holuna á meðan á borun stendur og 

svarfið sem myndast blæs upp úr holunni. Er loftinu dælt niður í borstönginni og blæs það 

upp utan við hana (Björn Jóhann Björnsson, 2011). 

NK holurnar (NK-01 og NK-10) eru dýpstu holur svæðisins sem notaðar eru til mælinga. 

Voru þær boraðar mun fyrr en hinar fjórar holurnar (viðauki E). 

Grunnvatnsholurnar SV 12-15 eiga það sameiginlegt að vera allar boraðar árið 2008 og eru 

þær allar grunnar loftborholur (viðauki E). Engin þeirra nær niður úr Þjórsárhrauninu, sem er 
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á þessum slóðum um 30 m á þykkt (Árni Hjartarson, 2001). Engin gögn eru um prófanir eða 

annað á berginu í holunum. 

2.4.1 NK-10 

Grunnvatnsholan NK-10 var boruð í apríl 2001 og er hún 99,65 m djúp. Var kjarni 

endurheimtur af 30 m dýpi og niður á botn og voru kjarnaheimtur yfirleitt meiri en 90% á 

þessu bili. Efsti hluti holunnar var boraður ofan á Þjórsárhrauninu og er enginn jarðvegur ofan 

á hrauninu á þessu svæði (Snorri Páll Snorrason o.fl., 2007). Efsti hluti holunnar, eða fyrstu 

2,5 m er kargi. Undir karganum er svo um 12 m þykkt lag af þéttu hrauni. Þar undir er annað 

þétt kargalag sem er um 8 m þykkt. Botn hraunsins er svo á 32,5 m dýpi og eru neðstu 0,8 m 

kargi (viðauki E). 

Undir hrauninu tekur við móberg, en ekki sandsteinn eins og við mætti búast á þessu svæði. 

(Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). Móbergið er ólivínþóleiít lag, að mestu 

bólstraberg og bólstrabergskargi. Nær þetta lag niður á botn holunnar og skera nokkrir gangar 

það. Á um 33 m dýpi í holunni er að finna berggang úr grófkornóttu ólivínþóleiít og á 60 m 

dýpi er 1 m þykkur gangur með grábláum leirsteindum. Á 71 m dýpi er annar gangur. Hann er 

lítið brotinn upp og vel fastur við bergið í kring. Á um 77 m dýpi er ólivínþóleiít 

innskotsgangur um 13,5 m á þykkt. Er hann mjög grófkornóttur með löngum plagíóklas 

nálum. Loks eru tveir litlir gangar samanlagðir á um 96 m dýpi (viðauki E). 

Lekt hefur verið mæld í NK-10 og á 32-40 m dýpi er lekt mjög mikil. Lektin er mest efst á 

þessu bili eða um 100 LU. Fyrir miðju, eða í kringum 36 m dýpi, er lektin minni eða um 38 

LU og lokst er hún 35-40 LU á neðsta bilinu. Fyrir neðan þessa miklu lekt er lektin einungis 

0,01 LU og gildir það frá 40 m dýpi og niður á botn holunnar (viðauki E). 

2.4.2 NK-01 

NK-01 er sú grunnvatnshola sem stendur hæst yfir sjávarmáli og er hún í um 121 m hæð. Var 

hún boruð í september 1983 og er hún 50 m djúp. Efstu 10 m eru kargi en þar fyrir neðan er 

um 31 m þykkt berg sem er lítið brotið upp. Í neðstu 9 m er svo sandlag sem er mjög laust í 

sér og var ekki endurheimtur kjarni úr þessu lagi. Ekki voru heldur endurheimtur úr efstu 10 

m í karganum, en heimtur voru 100% í miðjulaginu. Karginn og miðjulagið eru hluti af 

Þjórsárhrauninu. Við borun voru ekki gerðar neinar mælingar, hvorki á bergi né lekt holunnar 

(viðauki E). 

2.4.3 SV Holur 

Í SV 12 er um 2,5 m þykkur jarðvegur ofan á 4 m þykkum karga og 5,5 m þéttara hraun. 

Samtals dýpt í holunni er 12 m (viðauki E). Er hún staðsett syðst af grunnvatnsholunum.  

SV-13 er 9 m djúp og eru efstu 4 m jarðvegur og kargi en seinni 5 m eru þétt hraun. (viðauki 

E).  

Í SV-14 er holan 15 m djúp og er kargi í efstu 10 m en í neðstu 5 m er hraunið þétt. (viðauki 

E).  

Loks er SV-15 sem er 15 m djúp, með jarðveg og karga í efstu 2 m en þar fyrir neðan er þétt 

hraun. (viðauki E).  



3 Fyrri rannsóknir 

Hugmyndir um virkjanir í neðri hluta Þjórsár hafa lengi verið í burðarliðnum og sem dæmi 

um það er elsta grunnvatnsholan sem notuð er í dag, NK-01, sem boruð var árið 1983 (Snorri 

Páll Snorrason o.fl., 2007). Allt frá því um 1920 hafa stórhuga menn gælt við hugmyndir um 

virkjanir á þessu svæði. Árið 1981 var gefin út skýrsla sem bar heitið „Þjórsárvirkjanir, 

forathugun á virkjun Þjórsár neðan Búrfells“ og er höfundur hennar Hörður E. Svavarsson. Í 

þessari skýrslu eru bornar saman mismunandi virkjunarleiðir. Rannsóknir Orkustofnunar á 

árunum 1982-1984 áttu að skera úr um hvaða virkjunarkostir væru bestir. Niðurstöður þessara 

rannsókna birtust í skýrslu sem var unnin af Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen í samráði 

við Orkustofnun. Í henni eru fimm virkjanakostir nefndir og þar á meðal: Núpsvirkjun, 

Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun. Þótt munurinn á þessum virkjunarkostum væri ekki mikill 

mátu Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen og Orkustofnun það svo að best væri að fara 

fjögurra orkuvera leið. Meginfall á leið Þjórsár frá Búrfelli og að sjó yrði virkjað. Heildarfall 

Þjórsár frá Búrfellsvirkjun og að sjó er um 126 m á 74 km langri leið og er meginhluti fallsins 

á tveimur stöðum á leiðinni (Árni Hjartarson, 1986). 

Í dag eru aðalega tveir kostir til skoðunar. Annars vegar Núpsvirkjun, sem virkjar fallið milli 

Skarðsfjalls og Búðarfoss í einu skrefi eða Hvammsvirkjun og Holtavirkjun sem virkja fallið í 

tveimur skrefum. Ekki verður fjallað um Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun sem virkja mundu 

seinni hlutann af meginfallinu, á leið Þjórsár frá Búrfelli til sjávar (Árni Hjartarson, 1986). 

Í fyrstu voru rannsóknir gerðar í tengslum við Núpsvirkjun. Gert var ráð fyrir að inntak 

Núpsvirkjunar væri á vesturbakka Þjórsár, vestur af suðurenda Hagaeyjar og um 12 km löng 

göng að bænum Miðhúsum (Snorri Páll Snorrason & Jóhann Örn Friðsteinsson, 2005). Þjórsá 

yrði stífluð rétt fyrir ofan Viðey (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). 

Á seinni árum hefur umræðan frekar snúist um Hvamms- og Holtavirkjun. Hvammsvirkjun 

gerir ráð fyrir stíflu 0,5 km fyrir ofan Viðey í Þjórsá. Inntak virkjunarinnar er fyrirhugað 

austanmegin árinnar og munu 1,2 km löng göng liggja þaðan að norðurenda Skarðsfjalls þar 

sem stöðvarhúsið yrði staðsett. Frá stöðvarhúsinu mun liggja 1,5 km langur skurður að 

Ölmóðsey þar sem vatnið rennur aftur í Þjórsá (Snorri Páll Snorrason o.fl., 2007). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið fyrir Landsvirkjun hafa að mestu verið unnar af Almennu 

verkfræðistofunni og Orkustofnun. Orkustofnun hefur meðal annars útbúið jarðfræðikort af 

svæðinu og rannsakað vatnafar þess, bæði lindir og grunnvatn. Einnig hefur Orkustofnun og 

Ísor í samstarfi við Pál Einarsson hjá Háskóla Íslands rannsakað jarðskjálftasprungur á 

svæðinu (Maryam Khodayar, Hjalti Franzson, Páll Einarsson & Sveinbjörn Björnsson, 2007). 

Einnig hefur Almenna Verkfræðistofan verið í jarðborunum og mælingum á svæðinu, svo 

sem á lekt og prófunum á bergi. (Snorri Páll Snorrason o.fl., 2007).  
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4 Rannsóknir og rannsóknartæki 

4.1 Framkvæmd rannsókna 

Hluti af rannsóknum Landsvirkjunar vegna fyrirhugaðra virkjana á Íslandi eru 

grunnvatnsrannsóknir. Við upphaf þessa verkefnis voru gögn fengin úr gagnagrunni 

Landsvirkjunnar um grunnvatnsmælingar á svæðinu umhverfis Skarðsfjall. Er grunnvatn mælt 

á einnar klukkustundar fresti í sex grunnvatnsmælum á svæðinu. Einnig er rennsli Þjórsár 

mælt við Búrfell og kannað hvort samband sé á milli breytinga í rennsli Þjórsár og 

hæðarbreytinga í grunnvatni Er rennslið mælt sem meðalrennsli. Á 30 minútna fresti er 

rennslið mælt og meðaltal yfir sólahringinn er reiknað út. Loks voru gögn um úrkomu og 

hitastig á svæðinu fengin frá Veðurstofu Íslands og eru þau gildi uppsöfnuð úrkoma og 

meðalhiti á sólahring (Landsvirkjun, 2012). 

Eftir forskoðun á loftmynd af svæðinu var farið í þriggja daga leiðangur og gengið um svæðið 

til að kanna staðsetningu linda á svæðinu. Í lok ágúst var síðan farið í annan þriggja daga 

leiðangur ásamt Jóni Thuy Xuan Búa, landmælingamanni Landsvirkjunar. Í þeim leiðangri 

var hæðabreyting á Þjórsá frá Skarfanesi og niður til móts við Ferjuhól mæld, ásamt 

staðsetningu linda. Voru tæki í eigu Landsvirkjunar notuð við þessar mælingar.  

Loks var gögnum um grunnvatnshæð safnað úr skýrslum Landsvirkjunar sem hafa að geyma 

upplýsingar um borun og fleira. 

4.2 Rannsóknartæki 

4.2.1 Landmælingartæki 

Aðferðin sem varð fyrir valinu við hæðarmælingarnar var svokölluð rauntíma-tímamæling (e. 

Real-Time Kinematic). Hún byggist á því að staðsetning er ákvörðuð út frá að minnsta kosti 

tveimur gervihnatta staðsetningartækjum. Annar móttakarinn virkar sem móðurstöð og er 

alltaf staðsettur á sama stað. Hann sendir út merki til hreyfanlega móttakarans. Hreyfanlegi 

móttakarinn tekur við merki bæði frá gervihnetti og frá móðurstöðinni og notar þau merki til 

að reikna út staðsetningu og hæð yfir sjó. Yfirleitt er tekin mæling á hverri sekúndu og 

staðsetningin því reiknuð út á hverri sekúndu (Trimble, 2001). 

Til þess að fá út námkvæmni upp á nokkra sm er notað merki frá GPS gervihnöttun sem 

kallast flutningsstig. Flutningsstigið er eins og mjög nákvæm mæling með málbandi, bæði að 

móðurstöðinni og að hreyfanlega móttakaranum, sem notaður var til að mæla staðsetningu 

lindanna (Trimble, 2001). 

Nokkrir þættir geta haft áhrif á nákvæmni þessarar aðferðar. Þar á meðal ef staðsetning 

móðurstöðvarinnar er ekki þekkt nákvæmlega. Hjá Landsvirkjun er alltaf stuðst við mælingar 

frá fastmerkjum sem hafa mjög nákvæma staðsetningu. Einnig getur það haft áhrif ef ekki eru 

margir sýnilegir GPS gervihnettir á himnum auk þess sem andrúmsloftið getur einnig haft 

áhrif. Sérstaklega ef gervihnettir eru lágt á lofti og merkið ferðast langa vegalengd í gegnum 

andrúmsloftið. Loks ber að nefna það að aukin lengd á milli móðurstöðvar og hreyfanlega 
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móttakarans dregur úr nákvæmni þessarar aðferðar. Hægt er að minnka reikniskekkjuna með 

því að koma upp magnara á milli móðurstöðvar og hreyfanlega móttakarans (Trimble, 2001). 

 

Mynd 2 – Jón Búi að mæla upptök lindar með hreyfanlega móttakaranum. 

 

Mynd 3 – Jón Búi að stilla móðurstöðina. Horft er upp eftir Skarðsfjalli til suðurs. 
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4.2.2 Grunnvatnsmælar 

Grunnvatnshæð á svæðinu umhverfis Skarðsfjall er mæld í sex grunnvatnsholum og eru síritar 

notaðir til að mæla breytingar á hæð grunnvatnsins. Gögn um þróun vatnshæðar í 

grunnvatnsholunum voru fengin úr gagnagrunni Landsvirkjunar (Landsvirkjun, 2012). Gögn 

sem fengin eru úr grunnvatnsholunum eru mæld með Setra skynjurum og eru mælingar í 

holunum gerðar á 1 klst fresti. Setra skynjara er hægt að nota til að mæla þrýsting af 

vatnsúlunni fyrir ofan. Allir sex mælarnir eru með 5 m mælisvið og nákvæmni þeirra er 0,1% 

og er því nákvæmnin upp á ±0,5 cm (Setra Systems Inc, 2011). 

Hver mælir hefur að geyma rafgeymi, sólarsellu og kassa sem inniheldur sírita og síma. Í 

kassanum tekur síritinn við mælingum frá Setra mælinum sem er staðsettur ofan í holunni, 

kveikir á símanum á klukkustundar fresti og hringir í mælinn sem sækir gögnin sem fara 

sjálfkrafa inn í gagnagrunn Landsvirkjunnar. 

 

Mynd 4 – Grunnvatnsmælir að utanverðu. Sólarsella og rafgeymir að sunnanverðu og kassi með sírita og síma 

að norðanverðu. 

4.3 Aðferðir 

4.3.1 Grunnvatnslekt 

Lekt í bergi er hægt að mæla með nokkrum aðferðum. Við getum til dæmis dælt vatni upp úr 

grunnvatnsholu svo að hæð grunnvatnsins sígi niður við holuna. Þá  er hægt að mæla hversu 

langan tíma það tekur grunnvatnið að ná fyrra jafnvægi og séð þannig hver lekt jarðlaganna í 

kring er. Einnig er hægt að dæla vatni ofan í holuna og halda vatnsborði hennar stöðugu við 

yfirborðið. Við það sjáum við hversu mikið af vatni holan getur tekið við. Hægt er að 
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einangra ákveðna hluta holunnar sem á að skoða með þessari aðferð með pökkurum (David 

Keith Todd, 1980). 

Einnig er hægt að mæla dempun sjávarfalla. Grunnvatnshæð lyftist og sígur með tilliti til 

sjávarfalla ef grunnvatnsholan er nógu nálægt sjó og lekt bergsins er næg til að sjávarföllin 

hafi áhrif á hæð grunnvatnsins. Einnig þarf hreyfing sjávarfallana að vera í jafnvægi og stíga 

og síga með svipuðum hætti hverju sinni og mynda lóðrétta bylgju. Með lengd inn til landsins 

minnkar útslag bylgjunnar og hverfur hún loks þar sem hún hættir að hafa áhrif.  Með því að 

vita lengd grunnvatnsholu frá sjó getum við mælt hversu lengi bylgjur eru að berast að 

holunni og hversu mikil lekt er í berginu þar á milli (David Keith Todd, 1980). Holurnar við 

Skarðsfjall eru alltof langt frá sjó til að hægt sé að nota sjávarbylgjur hafsins við mælingarnar. 

Ekki er einungis hægt að skoða bylgjur sem myndast út frá sjávarföllum, því einnig er hægt 

að skoða bylgjur sem myndast við stórar ár. Eru þær bylgjur óreglulegri sökum þess að 

rennslið er oft óreglulegra og getur því verið auðveldara að koma auga á samstæða 

bylgjutoppa eða bylgjudali. Er þá samskonar aðferð notuð til að reikna lekt í bergi umhverfis 

stórar ár eins og ef um sjávarföll væri að ræða (David Keith Todd, 1980). 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna voru allar mælingar yfir tímabilið úr grunnvatnsholunum sex, yfirfarnar 

og þær mælingar sem höfðu ekki gildi voru fjarlægðar til að valda ekki skekkju og auðvelda 

úrvinnslu. Eftir það var unnið úr mælingunum og niðurstöður þeirra voru settar upp í gröf. 

Úrvinnsla á niðurstöðum mælinga sem gerðar voru á staðsetningu linda á svæðinu voru unnar 

af landmælingamanni Landsvirkjunnar, sem aðstoðaði við mælingar á staðsetningu  og hæð 

þeirra. Þessar niðurstöður má sjá í viðauka D og voru þær notaðar til að útbúa grunnvatnskort 

af svæðinu sem sjá má í viðauka C. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Kort af svæðinu 

Yfirlitskort af svæðinu er að sjá í viðauka A. Á því er að finna staðsetningu borholna, helstu 

örnefni, staðsetningu á mældum lindum og mældri vatnshæð Þjórsár. 

Í viðauka B er að finna grunnvatnskort af svæðinu sem útbúið var út frá mælingum sem 

gerðar voru með Jóni Búa, og grunnvatnsgögnum úr síritum. Á kortinu er að finna vatnshæð 

grunnvatns á hverjum mælistað fyrir sig. 

5.2 Grunnvatnsmælingar frá grunnvatnsholum 

Eins og fram hefur komið hefur grunnvatn verið mælt í sex grunnvatnsholum frá árinu 2008. 

Niðurstöður þessara mælinga eru sýndar hér að neðan (mynd 5). Mælingar fyrir hvern mæli 

fyrir sig má sjá í viðauka C. 

 

Mynd 5 – Niðurstöður grunnvatsmælinga úr síritum frá 1. apríl 2008 til 2. nóvember 2011. Niðurstöður eru 

sýndar miðað við hæð grunnvatns yfir sjávarmáli (sjá einnig viðauka C). Staðsetning mæla er sýnd á korti í 

viðauka A. 

Á mynd 6 eru niðurstöður mælinga, miðað við breytingar á grunnvatnshæð sýndar. Eru þá 

breytingarnar reiknaðar út frá lægstu stöðu grunnvatns í hverri holu fyrir sig. 
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Mynd 6 – Breytingar á grunnvatnshæð miðað við lægstu stöðu þess í hverri grunnvatnsholu fyrir sig. Mesta 

útslag er sýnt á lóðrétta ásnum. 

 

5.3 Rennsli í Þjórsá 

Rennsli Þjórsár er mælt við Búrfell af Landsvirkjun (mynd 7). Þjórsá rennur um 19 km leið 

frá Búrfelli og niður að Skarðsfjalli. Samanburður á rennslistoppum við Búrfell og mælis við 

Sandafell, sem er um 9,5 km fyrir neðan Búrfell, sýnir að rennslistopparnir eru um það bil 

2,5-2,75 klst að berast helming leiðarinnar. Er því toppur rennslisins um 5-5,5 klst að berast 

niður að Skarðsfjalli og rennslishraðinn 3,5-3,8 km/klst (Landsvirkjun, 2012). 

 

Mynd 7 – Rennsli Þjórsár við Búrfell á tímabilinu 1. apríl 2008 til 2. nóvember 2011 (Landsvirkjun, 2012). 
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5.4 Úrkoma á tímabilinu 

Til að meta úrkomu á svæðinu í kringum Skarðsfjall er stuðst við mælingar Veðurstofu 

Íslands um úrkomu við Hæl (mynd 8). Hæll er í 5 km fjarlægð frá NK-10, 6,5 km fjarlægð frá 

SV-15 og um 9 km frá öðrum holum. Kort sem sýnir staðsetningu veðurstöðvar má sjá í 

viðauka A. 

 

Mynd 8 – Úrkoma við Hæl á tímabilinu 1. apríl 2008 til 2. nóvember 2011 (Landsvirkjun, 2012). 

 

5.5 Hitastig á tímabilinu 

Til að meta hitastig svæðisins við Skarðsfjall var stuðst við athuganir Veðurstofu Íslands um 

hitastig við Hæl (mynd 9). Með því að skoða meðalhita hvers sólahrings fyrir sig er hægt að 

meta hvort frost gæti verið í jörðu eða mikil hláka sé til staðar að vetri til sem gæti skýrt 

snöggar breytingar á grunnvatnsstöðu og breytingum milli ára.  

 

Mynd 9 – Meðalhitastig hvers sólahrings frá 1. apríl 2008 til 3. nóvember 2011 (Landsvirkjun, 2012). 



6 Ályktanir og umræður 

6.1 Grunnvatnsholur 

Frá Fossá, sem er um 100 m fyrir neðan Búrfell, rennur Þjórsá á þykkum setlögum. Rétt fyrir 

ofan Skarðsfjall, hjá Líknýjarhólma rennur áin inn á Þjórsárhraunið og heldur sig á því niður 

fyrir Skarðsfjall. (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). 

Eins og sjá má á myndum 5 og 6, sést að breytingar á grunnvatni í grunnvatnsholunum sex er 

mjög áþekkt. Toppar og lægðir koma fyrir á mjög svipuðum tímum. Breytingin er þó 

mismikil og mest er hún rúmir 4 m í NK-10 en minnst er hún í SV-12, aðeins 0,4 m. Af þeim 

þremur árum sem mæld hafa verið hafa árin verið frekar ólík. Árið 2009 náði 

grunnvatnsborðið hæst um miðjan janúar, frá um það bil 10.-20. janúar. Síðan lækkaði 

grunnvatnið og varð lægst um miðjan ágúst og fram í byrjun september. Eftir það byrjaði 

grunnvatnið að hækka aftur og veturinn 2009-2010 hafði það hækkað og hafði þá ekki aðeins 

einn áberandi topp, heldur þrjá. Fyrsti toppurinn var í byrjun nóvember árið 2009, næsti 

toppur var um þrem mánuðum síðar í byrjun febrúar og sá síðasti var í lok mars og byrjun 

apríl. Eru þessir þrír toppar frábrugðnir toppum áranna 2009 og 2011 að þeir eru mun lægri og 

að það er ekki einn áberandi toppur, heldur eru þeir þrír og dreifðir yfir langt tímabil. 

Árið 2011 er frábrugðið fyrri árum að því leiti að grunnvatn var á algjöru lágmarki í byrjun 

janúar og fram í miðjan mánuðinn. En það er sá tími sem grunnvatnið var í hámarki árið 

2009. En frá miðjum janúar hækkar grunnvatnið hratt og er toppur þess í byrjun og fram í 

miðjan maí. Eftir það lækkar grunnvatnið hratt aftur og er í lágmarki í lok september og í 

byrjun október sama ár, áður en það byrjar að hækka aftur. 

Eins og sjá má á þessu stutta yfirliti yfir árin þrjú, þá eru þau mjög ólík. Hámark grunnvatns 

getur því verið allt frá byrjun nóvember og þar til um miðjan maí. Það getur því náð hæstu 

stöðu einhvern tímann á rúmlega hálfu ári. Sama á við um lágmark grunnvatnsins, en það 

getur náð lægstu stöðu allt frá ágúst og fram í janúar, einnig á um hálfu ári. 

Helsti augljósi munurinn sem er milli grunnvatns í hverri holu fyrir sig er mismunandi stærð 

sveiflu grunnvatsins. Er til dæmis mun meiri sveifla í NK-10, eða rúmlega 4 m, á meðan 

sveiflan er einungis 0,4 m í SV-12. Einnig vekur athygli, að þegar mynd 5 er borin saman við 

mynd í viðauka A af svæðinu, að þær holur sem eru í meiri fjarlægð frá Þjórsá hafa minni 

sveiflur en þær sem eru næstar henni. Einnig er áhugavert að skoða að því lengra sem 

grunnvatnsbreytingar eru mældar frá Þjórsá, eru topparnir ekki eins skarpir. Þeir verða mýkri 

og minna um stórar sveiflur. Engin augljós tengsl eru þó milli rennslis í Þjórsá og 

hæðabreytinga á grunnvatni, eins og sést á mynd 11, og verður fjallað um hér að neðan. 
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6.1.1 NK-Holur 

Þegar grunnvatnshæð í NK-10 er borin saman við borkjarnann úr holunni sést að grunnvatnið 

flakkar um þykkara lag Þjórsárhraunsins. Grunnvatnið hækkar aldrei upp fyrir mörkin milli 

þéttara bergsins og kargans sem finnst í holunni. Eins fer það aldrei niður fyrir botn þéttara 

Þjórsárhraunsins og kargalagsins sem er í hrauninu. Er þétta lagið um 12 m á þykkt en mesta 

sveifla á grunnvatninu er um 4,1 m. Ekkert sandlag er að finna undir Þjórsárhrauninu heldur 

er þar móberg sem nær niður á botn holunnar og er skorið með göngum. Lektarprófanir hafa 

ekki verið gerðar í Þjórsárhrauninu við NK-10 og er fóðring holunnar alveg niður á 30 m 

dýpi, svo erfitt er að segja með vissu hvaða lag hefur mest að segja við lekt í holunni. Lektin 

hefur verð mæld frá mörkum Þjórsárhraunsins og móbergsins og niður á botn. Líklega er hún 

mest á þessum mörkum en þar er hún um 100 Lu en fer svo minnkandi og er mestan hluta 

holunnar 0,1 Lu. Líklega er mjög lítil lekt í þéttari hluta Þjórsárhraunsins á þessu svæði, því 

breytingar á grunnvatnshæð eru svo miklar yfir tímabilið. Er bergið þétt og þar sem 

grunnvatnshæðin lyftist aldrei upp að kargalaginu má telja að það sé í nokkuð þéttu bergi, þar 

sem lekt er lítil. Bergið heldur lengur í sér vatni sem seitlar niður að ofan og er það vatn lengi 

að renna frá holunni. 

Lekt er gefin upp í Lu einingum (Lugeon) og er talað um Lu-gildi. Lu er leki í 
l
/min á hvern 

lengdarmetra í borholu. Borholan á að vera 76 mm víð. Miðað er við vatnsþrýsting 10 kg/cm
2
 

(Björn Jóhann Björnsson, 2011). 

Á mynd 10 (neðri myndin) sést snið í gegnum NK-10 og að Þjórsá. Er þesi mynd fengin úr 

skýrslu Orkustofnunar (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). Er í skýrslunni stuttlega fjallað 

um NK-10 og grunnvatn í henni. Niðurstaða þessarar skýrslu er að grunnvatnsstaðan er lægri 

en hæð vatnsborðs í Þjórsá og því er vatn að flæða frá Þjórsá og út í hraunið á þessu svæði 

(Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 

Í NK-01 er grunnvatnshæðin ekki eins breytileg og í NK-10. Mesti mismunur á hæstu og 

lægstu stöðu er 2,3 m. Þegar grunnvatnið er í hæstu stöðu er það nálægt mörkum á karga 

Þjórsárhraunsins annarsvegar og þéttari hluta hraunsins hinsvegar. Er grunnvatnið því alltaf í 

þéttari hluta hraunsins. Engar lektarprófanir hafa verið framkvæmdar í holunni og því ekki 

vitað hvort eitthvað eitt ráðandi lag sé sem stjórni lektinni í holunni. Neðst í holunni kemur 

fram sandsteinn sem er mjög laus í sér og er undir meginhluta Þjórsárhraunsins. Var til dæmis 

engin kjarni endurheimtur af þeim hluta holunnar. Grunnvatn við holuna er alltaf í sama 

laginu, þó grunnvatnshæðin hækki nánast upp í kargalagið, þá er það yfirleitt í þéttara 

Þjórsárhrauni. Er hér líklega um samskonar aðstæður og í NK-10, þar sem þéttara berg gefur 

minni lekt, og því er vatn sem seitlar niður að ofan, lengur að renna í burtu frá holunni sjálfri 

og berginu þar í kring. Kargalagið sem grunnvatnshæðin hækkar næstum upp í gæti gefið 

vísbendingar um að bergið sé ekki jafn þétt að ofanverðu og lekt því meiri en í NK-10 og því 

sé breytingin frá lægstu stöðu og hæstu ekki jafn mikil. 

Í skýrslu Orkustofnunar (mynd 10, efri myndin) er teiknað norður-suður snið í gegnum NK-

01 og yfir Þjórsá (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). Við NK-01 eru samskonar aðstæður og 

við NK-10, þar sem grunnvatnsstaðan er lægri en vatnsborð Þjórsár. Er því vatn frá Þjórsá að 

renna inn í grunnvatnskerfið á þessu svæði (Árni Hjartarson & Snorri Páll Snorrason, 2001). 
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Mynd 10 – Þversnið úr skýrslu Orkustofnunar sem sýnir grunnvatn við NK-10 og NK-01 (Árni Hjartarson, 2001 

(skýrsla 75)). 

6.1.2 SV-Holur 

Eins og fram hefur komið eru SV-12-15 holurnar boraðar í Þjórsárhraunið en enginn þeirra er 

nægjanlega djúp til að fara í gegnum það. Er hraunið á þessum slóðum um 30 m þykkt (Árni 

Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)) en holurnar eru frá 9-15 m á dýpt (viðauki E). Engar 

lektarprófanir hafa verið gerðar í SV holunum á svæðinu eða aðrar prófanir á bergi. 

SV-12 er sú hola þar sem minns sveifla mældist á tímabilinu sem mælt var. Er breytingin 

einungis rúmlega 40 sm. SV-12 stendur rétt við þjóðveginn og handan vegarins er 

Skarðslækur. Orkustofnun er með þá uppástungu að þarna geti verið að koma upp vatn sem 

hverfur í Garðatjörn, sem er í austurátt undir Skarðsfjalli. Er því líklegt að þarna sé mælt vatn 

sem sé að renna frá Garðatjörn í Skarðslæk (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)).  

Í SV-12 er mjög stutt niður í grunnvatn. Holutoppurinn er í um 96,2 m hæð yfir sjó og er því 

aðeins rúmlega metri niður á vatn í hæstu toppunum. Efstu 2,5 m holunnar er jarðvegur og er 

því grunnvatnið alltaf í honum og fer ekki niður fyrir mörkin milli jarðvegsins og kargans. 

Fyrir neðan jarðveginn er kargi og svo þéttara hraun og er líklegt að karginn stjórni flæði 

grunnvatnsins. Er því mikil lekt í holunni, sem er líkleg skýring á því að litlar breytingar 

verða á grunnvatnshæðinni. Það vatn sem seitlar niður ofan frá vegna úrkomu leitar fljótt í 

burtu, því lektin er mikil og bergið heldur vatninu ekki. 

Í SV-13 er grunnvatnsbreytingin mest um 1,4 m, frá toppi grunnvatns og þar til það er í 

lágmarki. Grunnvatnið er á um 2,5 m dýpi og fer grunnvatnshæðin aldrei niður fyrir 

jarðveginn þar sem holan er boruð. Engar lindir eða aðrar uppsprettur eru á yfirborði nálægt 

holunni. Breytingin í SV-13 er svipuð og í NK-01. Þar var grunnvatnshæðin rétt fyrir neðan 

kargalagið í hæstu toppunum. Í SV-13 er grunnvatnshæðin breytileg í jarðveginum sem er 

ofan á Þjórsárhrauninu. Líklegt má telja að um svipaða lekt sé að ræða við þessar aðstæður, 
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þar sem breytingin er svipuð á tímabilinu og má því teljast að jarðvegurinn sé þéttur í sér á 

þessu svæði. 

Í SV-14 er frekar langt niður á grunnvatn miðað við aðrar holur á svæðinu. Þegar 

grunnvatnsstaðan er sem hæst eru um 7 m niður á grunnvatn og grunnvatn sveiflar mest um 

1,1 m. Er í holunni kargi í efstu 10 m en þar fyrir neðan er þéttara Þjórsárhraun. Fer því 

grunnvatnið aldrei niður fyrir mörkin milli kargans og þéttara hraunsins og er ávallt í 

karganum þar sem lekt er að öllum líkindum mest. Skýrir það litla breytingu í holunni, því sú 

úrkoma sem fellur á hraunið, skilar sér fljótt í burtu, því lektin er mikil í berginu í kring. 

Loks er SV-15 sem staðsett er næst Þjórsá af SV-holunum. Er grunnvatn í henni á um 7 m 

dýpi þegar grunnvatnsstaðan er sem hæst. Grunnvatnsstaðan er breytileg um 3,3 m frá lægstu 

stöðu og í þá hæstu. Í holunni er jarðvegur í efstu 2 m, en þar fyrir neðan er þéttara 

Þjórsárhraun, þar sem grunnvatnið liggur. Líklega er kargi á 2-9 m dýpi í holunni samkvæmt 

skýrslu af borstað (viðauki E). Líklega eru svipaðar aðstæður við SV-15 eins og eru í NK-10 

og NK-01. Breyting grunnvatnsins frá hæstu stöðu í þá lægstu eru mikil og er trúlegt að 

skýringarnar séu svipaðar á öllum þremur stöðunum, það er að segja að lektin í berginu sé 

lítil. Í SV-15 er talið líklegt að um karga sé að ræða, en ekki er það víst og í borskýrslu af 

borstað er svæðið merkt sem þétt Þjórsárhraun. Má því telja að lektin sé lítil í því. 

6.2 Áhrifavaldar á grunnvatnshæð 

Þrír þættir geta haft áhrif á grunnvatn svæðisins. Er það rennsli grunnvatns ofan af 

Skarðsfjalli eða af öðrum svæðum sem liggja hærra t.d. úr austri, úrkoma á svæðinu og loks er 

það rennsli vatns frá Þjórsá, eða öðrum ám, inn í grunnvatnvatnskerfi svæðisins. 

Erfitt er að mæla magn þess vatns sem rennur af Skarðsfjalli og niður á flatlendið í kring, 

bæði yfirborðsvatn og grunnvatn. Yfirborðsvatnið getur borist mjög hratt niður af fjallinu, en 

grunnvatn getur verið mun lengur á leiðinni. Orkustofnun kemst að þeirri niðurstöðu að mikið 

vatn sé að renna niður milli Búrfells og Sauðafells og gæti hluti þess vatns verið að koma 

fram á mælum við Skarðsfjall (Árni Hjartarson, 2001 (skýrsla 75)). Af mynd í viðauka A, sést 

að grunnvatnshæð svæðisins er mest í austri, þ.e. í áttina að Búrfelli og Sauðafelli. Er því vatn 

að koma þaðan inn á svæðið við Skarðsfjall. 

Á mynd 10 er sýnd niðurstaða Orkustofnunar um að Þjórsá hafi þétt í kringum sig og í 

landslaginu í kring er grunnvatnsborðið lægra en vatnshæð Þjórsár. Til að meta lekt bergsins 

út frá bylgjum í grunnvatninu frá Þjórsá þurfa bylgjurnar að vera augljósar á þeim mælum 

sem eru næst Þjórsá en fjara svo út eftir því sem lengra dregur frá ánni. Þegar samband 

Þjórsár og grunnvatnsins er skoðað sést að breytingar í rennsli Þjórsár hafa engin áhrif á 

grunnvatnshæð svæðisins og eru engir sameiginlegir toppar sjáanlegir á 

grunnvatnsmælingunum sem gætu verið vegna áhrifa frá Þjórsá (mynd 11). Var því ekki hægt 

að mæla lekt bergsins því Þjórsá virðist ekki hafa nein áhrif á grunnvatnið og skilar vatn frá 

Þjórsá sér ekki í nægjanlega miklu magni inn í grunnvatnskerfi svæðisins. Í viðauka B sést 

grunnvatnskort af svæðinu sem útbúið var. Þar sést einnig að sama niðurstaða fæst, þ.e. að 

grunnvatnsborðið sé lægra en vatnshæð Þjórsár. Ef Þjórsá væri ekki búin að þétta í kringum 

sig stæði grunnvatn svæðisins hærra, því vatnið ætti mun auðveldara með að leita frá ánni og 

inn í hraunið. Grunnvatnsstaðan væri því jafn há Þjórsá alveg nærst henni og myndi standa 

hærra lengra frá henni. Við skoðun á bökkum Þjórsár kom í ljós að þar var að finna leir og silt 

sem er líklega það sem þéttir hana og kemur í veg fyrir að grunnvatn svæðisins verði fyrir 

áhrifum af breytingum í rennsli árinnar. Ber þó að hafa í huga að gögn um rennsli Þjórsár eru 
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meðaltalsgögn yfir heilan sólahring, af mælingum sem gerðar voru á hálftíma fresti. Er því 

eitt gildi gefið fyrir rennslið á sólarhring, á móti 24 gildum grunnvatns fyrir hvern sólahring. 

Er því verið að bera saman gögn af mismunandi toga og gæti það verið ein af hugsanlegum 

skýringum þess að samband Þjórsár og grunnvatnsins finnist ekki. 

 

Mynd 11 - Rennsli Þjórsár borið saman við breytingar á grunnvatnshæð. 

Sú úrkoma sem fellur beint á hraunið skilar sér yfirleitt hratt niður í grunnvatnskerfi 

svæðisins. Engin gróðurþekja er við NK-10 og SV-15 en við aðrar holur er örlítil gróðurþekja 

og hraunið því opið á flestum stöðum. Ef gróðurþekja, frost í jörðu eða eitthvað annað sem 

þétt hefur yfirborð hraunsins er til staðar, getur það hægt mjög á eða lokað alveg á að 

yfirborðsvatn komist niður í grunnvatnskerfi svæðisins. Er þá myndað falskt grunnvatn sem 

sýnir ekki raunverulega stöðu grunnvatns á svæðinu, heldur einangraða grunnvatnslinsu. Ekki 

er talið að svona aðstæður séu til staðar við þær grunnvatnsholur sem mælt er í. Ef úrkoma við 

Hæl er skoðuð sést að hún er breytileg milli ára (mynd 8). Einnig sjást sveiflur á hitastigi milli 

ára (mynd 9). Þegar þessi gögn eru borin saman við breytingar á grunnvatni er hægt að skýra 

að nokkru leyti þær sveiflur sem verða í grunnvatni svæðsins. Sem dæmi má nefna að þegar 

grunnvatnsferlar eru bornir saman við hitastig (mynd 12) sést að toppurinn sem var í janúar 

2009 kom í kjölfarið á hlýindaskeiði þar sem meðalhiti hvers sólarhrings fer upp fyrir 

frostmark í meira en 2 vikur. Gera má ráð fyrir að á þessum tíma hafi hlánað verulega ef snjór 

hefur verið til staðar, og úrkoma tímabilisins hefur verið með meira móti (mynd 13). Einnig 

má sjá skýr dæmi um þrjá toppa veturinn 2009-2010, og tengsl þeirra við veðurfar. Því að líkt 

og í mælingum á grunnvatninu, þar sem þrír toppar koma í ljós á tímabilinu nóvember til 

apríl, þá koma svipaðir toppar fyrir í meðalhita tímabilsins. Sem dæmi má nefna að þann 11. 

desember 2009 er meðalhiti sólarhringsins 9,2°C. Undir lok mánaðarins er hitastigið komið í -

8,2°C en hlýnar þá aftur upp fyrir frostmark og er hitastigið fyrir ofan frostmark í nær tvær 

vikur. Eru einnig svipaðar aðstæður við þriðja toppinn.  

Loks er toppurinn árið 2011, en hann má flokka sem skólabókardæmi um grunnvatnstopp. 

Hann kemur ekki á óeðlilegum tíma, heldur þegar komið er fram á vor, frost er að fara úr 

jörðu og snjó tekur upp. Hann á einnig vel við hækkandi hitastig, sem byrjar að hækka um 
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svipað leiti og toppurinn byrjar að myndast og nær hámarki um miðjan maí áður en 

grunnvatnsstaðan byrjar að lækka aftur. 

 

Mynd 12 – Grunnvatnsbreytingar bornar saman við meðalhita á sólahring við Hæl (Landsvirkjun, 2012). 

 

 

Mynd 13 - Hæðabreytingar á grunnvatni við Skarðsfjall bornar saman við úrkomumælingar við Hæl. 
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6.3 Samanburður á mældri grunnvatnshæð við 

borun 2001 og mældri grunnvatnshæð árin 

þar á eftir 

Við borun á NK-10 í apríl 2001 var grunnvatnshæð mæld tvisvar sinnum. Á mynd 14 sjást 

mæld gildi ár frá ári á grunnvatni í NK-10. Sést þar að gildin sem voru mæld í apríl 2001, eru 

talsvert fyrir neðan önnur, þau 10 ár sem grunnvatn hefur verið mælt á svæðinu. Munar þar 

rúmum 1 m. Ekki er hægt að fullyrða að mælingin sé röng, en stöku mæld gildi eru þó 

töluvert fyrir neðan önnur ár í hæð grunnvatnsins. 

Í NK-10 voru framkvæmdar lektarprófanir og geta þær prófanir haft áhrif á grunnvatnshæð í 

holunni tímabundið. Við borun voru gerð lektarpróf, svokölluð pakkapróf, þar sem hluti 

holunnar var einangraður með pakkdósu og lekt mæld í þeim hluta holunnar. Ekki er víst að 

þessar prófanir séu ástæða frábrugðnu mæligildanna, annað rask getur einnig hafa verið á 

grunnvatni vegna borunnar sem gæti útskýrt þessar mælingar. Gæti þar verið að vatn hafi 

sigið hratt í holunni í upphafi vegna gats sem borinn olli í undirlagi holunnar þar sem lektin 

var ekki mikil og hefur borholan þá gefið háa lekt í gegnum lagið og orsakar það dífu í 

grunnvatnshæðinni sem síðan aðlagast og nær fyrri hæð. 

 

Mynd 14 – Grunnvatnshæð í NK-10 ár frá ári ásamt mældum grunnvatnsgildum við borun. 
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Viðauki A 

Yfirlitskort af svæðinu 
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Grunnvatnskort af svæðinu frá 19.9.2011 
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SV-14 

 

SV-15 

 

 



Viðauki D 

Gögn frá Jóni Búa, landmælingamanni Landsvirkjunnar 

NR X-hnit Y-hnit Z-hnit Hlutur 
Nakvaemni 
 XY 

Nakvaemni 
 Z Dagsetning 

LV06-6008 445226,41 394205,73 122,80 BOLTI/BASE 0,00 0,00 20110908 

LV06-6007 443151,79 392728,19 103,55 BOLTI 0,005 0,009 20110916 
LV06-
6007A 443151,78 392728,19 103,54 BOLTI 0,005 0,009 20110916 

VG001 444626,17 393361,57 110,26 LINDI 0,011 0,016 20110916 

VG002 444682,97 393213,00 123,61 LINDI 0,011 0,018 20110916 

VG003 444568,85 393163,04 126,28 LINDI 0,013 0,018 20110916 

VG004A 452501,24 395530,38 126,26 LINDI 0,01 0,018 20110916 

VG004B 452536,63 395532,40 124,27 LINDI 0,01 0,018 20110916 

VG005 450182,22 392817,53 116,39 LINDI 0,011 0,014 20110916 

VG006 450182,24 392817,54 116,37 LINDI 0,011 0,014 20110916 

VG007 450180,31 392802,48 115,77 LINDI 0,012 0,015 20110916 

VG008 450200,78 392799,08 116,35 LINDI 0,01 0,013 20110916 

VG009 450240,08 392789,48 116,30 LINDI 0,011 0,015 20110916 

VG010 449783,78 392850,89 113,68 LINDI 0,01 0,014 20110916 

VG011 449764,88 392852,54 113,47 LINDI 0,01 0,014 20110916 

VG012 448815,68 392422,88 109,82 VBORD 0,009 0,018 20110916 

LV06-6009 448020,26 394532,45 117,43 BOLTI 0,006 0,011 20110916 

LV06-6008 445226,41 394205,73 122,80 BOLTI/BASE 0,00 0,00 20110919 

VG-008 445487,36 393225,82 164,53 LINDI 0,006 0,01 20110919 

VG-009 445591,73 393167,14 145,74 LINDI 0,007 0,012 20110919 

VG-010 445787,24 393573,61 145,83 LINDI 0,004 0,006 20110919 

VG-011 447494,41 390974,73 100,66 VBORD 0,014 0,022 20110919 

VG-012 445383,58 390286,88 96,03 VBORD 0,006 0,01 20110919 

VG-013 446810,18 389428,93 96,26 VBORD 0,006 0,011 20110919 

VG-014 445284,31 389578,04 94,22 VBORD 0,005 0,009 20110919 

VG-015 445321,58 389591,45 94,27 VBORD 0,007 0,012 20110919 

VG-016 452519,27 395531,19 120,77 LINDI 0,007 0,014 20110919 

VG-017 452946,31 399166,26 117,70 VBORD 0,01 0,016 20110919 

VG-018 450339,76 396397,18 116,18 VBORD 0,008 0,012 20110919 

VG-019 448020,29 394532,44 117,43 LV06-6009 0,007 0,012 20110919 

VG-020 448385,59 395204,97 114,04 VBORD 0,007 0,011 20110919 

VG-021 445778,16 395001,14 108,54 VBORD 0,008 0,015 20110919 

VG-022 445778,16 395001,12 108,53 VBORD 0,008 0,015 20110919 

VG-023 444890,38 394540,79 106,16 VBORD 0,006 0,008 20110919 

Athugasemd: RTKGPS aðferð - óvissa í hæð (Z-hnit my.s.) lengstu vectora 7 - 9 km frá frá 

GPS Base, um 10 - 20 cm 
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SV-15 

 

 



43 

Einnig fylgdu upplýsingar úr borskýrslu verktakans: 

Holurnar eru allar boraðar í 

Þjórsárhraunið.   

 

SV12    3" ODEX fóðring í 9,15 

0-2,5 jarðvegur 

2,5-6,5 kargi 

6,5-12 þjórsárhraun 

 

SV-13  3" ODEX fóðring í 6,10 

0-4 jarðvegur (og kargi) 

4-9 Þjórsárhraun 

 

SV-14  3" ODEX fóðring í 12,2 

0-10  kargi 

10-15 Þjórsárhraun 

 

SV-15  3" ODEX fóðring í 9,5 

0-2 jarðvegur 

2-9 kargi (líklega) 

9-15  Þjórsárhraun 

 

Hola       X-hnit                   Y-hnit                   Hæð 

SV-12    445560,442         389698,979         96,17 

SV-13    446889,632         391353,411         102,35 

SV-14    447699,750         392814,522         110,94 

SV-15    445563,990         394502,49           112,40 

 


