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Útdráttur 

Þann 14. apríl 2010 hófst eldgos í toppgíg Eyjafjallajökuls. Í kjölfar gossins brutust 

jökulhlaup undan Gígjökli, skriðjökuls sem fellur niður norðurhlíðar fjallsins. Gígjökull hefur 

hopað stöðugt frá 1995. Í kjölfarið á hopi jökulsins hafði myndast jökullón neðst í bæli hans. 

Þetta jökullón fylltist af seti í þremur jökulhlaupunum árið 2010 og myndaði árkeilu í 

lónstæðinu. Markmið þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir setmyndun og landmótun 

árkeilunnar. Efsti hluti árkeilunnar er rúmlega 60 m ofar en yfirborð lónsins var áður. Hún er 

gerð að mestu leyti úr gosefnum ættuðum úr toppgíg Eyjafjallajökuls. Hún hefur tvær megin 

setásýndir, annars vegar grófa, lagsskipta, kornborna möl og hins vegar einsleita, kornborna 

möl. Fyrsta og stærsta kom niður undan jöklinum einungis nokkrum klukkustundum eftir að 

elgos hófst og hefur líklega verið yfirmettað af seti og ís. Það bar með sér gríðarstór björg og 

gróf töluvert magn af ís undir set (dauðís) sem bráðnar og myndar haugaruðning. Seinni tvö 

hlaupin voru nokkru minni og báru með sér mun minna af seti og ís. Þróun í seti er lítil innan 

rannsóknarsvæðisins og er vart greinanleg minnkun í kornastærðum eftir því sem neðar 

dregur á árkeilunni  
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Abstract 

On April 14th a volcanic eruption occurred in the caldera of Eyjafjallajökull a  central volcano 

in south Iceland. Following the eruption a glacial outburst flood or jökulhlaup laden with 

suspended sediments, boulders and ice blocks rushed down Gígjökull, Eyjafjallajökull’s 

largest glacier tongue. Gígjökull has been retreating quite rapidly for the last 15 years and had 

left a pro-glacial lake at the at the glacier terminus inside the glaciers prominent end 

moraines, the second largest in Iceland. The three jökulhlaups filled the pro-glacial lake 

forming an outwash fan with sediments, rising over 60 meters above the previous water 

surface level. The aim of this research is to explain the formation of the outwash fan, its 

sediments and landforms. The sediments are mostly comprised of volcanic pumice and 

display two main sedimentary facies. One comprising of horizontally stratified, clast 

supported coarse gravel. The other, a massive un-stratified coarse gravel. Little evolution was 

seen in the sediments from the near-glacier end to the distal end. A large amount of ice was 

buried under the sediments and has been melting in the last two years forming kame & kettle 

topography in the near vicinity of the glacier. Ice blocks that weren’t completely buried 

melted and formed kettle holes. The glacial river has now proceeded in eroding several 

terraces into the outwash fan and will likely be in the near future along with the melting of 

dead ice the most active force in shaping the outwash fan. 
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Þakkir 

 

Margir eiga skyldar þakkir fyrir að hafa lagt mér lið á einn eða annan hátt við þetta verkefni. 

Fyrst vil ég þakka Selmu fyrir andlegan stuðning og hvatningu auk gífurlegrar þolinmæði. 

Söndru Rut Þorsteinsdóttur fyrir aðstoð, félagskap í felti og fyrir yfirlestur. Minney 

Sigurðardóttur þakka ég fyrir aðstoð og félagskap í felti og Margó og Hrannari fyrir lán á GPS 

tæki. En síðast en alls ekki síst, leiðbeinanda mínum Ívari Erni Benediktssyni fyrir dæmalausa 

staðfestu, þolinmæði, hvatningu og aðstoð. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um setgerð og myndun árkeilu sem myndaðist í jökulhlaupum sem 

komu niður Gígjökul, skriðjökul sem rennur frá toppgíg Eyjafjallajökuls í kjölfar eldgoss í 

innan hans í apríl árið 2010. Jökulhlaup eru vel þekkt fyrirbæri á Íslandi og eru þau óvíða 

algengari en hér á landi (Helgi Björnsson, 1992, 2009). Það kallast jökulhlaup þegar að 

rennsli jökulár eykst gífurlega á stuttum tíma, og vatnsmagn jafnvel tug eða hundraðfaldast á 

við með ársrennsli en þau standa að sama skapi stutt yfir frá nokkrum klukkustundum að 

nokkrum vikum (Roberts, 2005; Helgi Björnsson, 1991). Jökulhlaup eru mikilvirk við 

landmótun og er einkennis landslag þeirra sandar, en þá má sjá við suðurströnd landsins en 

þeir eru myndaðir af sí endurteknum jökulhlaupum sem bera með sér sand og annað set sem 

þau dreifa yfir láglendið (Maizels, 1991). Jökulhlaup eru einnig gífurlega öflugt rofafl er til að 

mynda talið að Ásbyrgi hafi myndast við rof í gífurlegu jökulhlaupi Jökulhlaup geta myndast 

við ólíkar aðstæður en lang algengsta orsök jökulhlaupa á Íslandi er tengd eldvirkni. Norðlæg 

lega landsins sem gerir það að verkum að jöklar hylja flest hærri fjöll og þekja um 10% af 

yfirborði landsins (Oddur Sigurðsson, 2009) og liggja um 60% af jöklunum inn á virkum 

gosbeltum (Helgi Björnsson, 2009). Jökulhlaup hafa verið rannsökuð nokkuð vel á seinni 

árum(Magnús Tumi Guðmundsson o.fl., 2005; Maizels, 1991,1993,1997; Gomez o.fl., 2000) 

og er það ekki síst vegna hættu sem af þeim stafar gagnvart innviðum einsog raflínum, 

vegum, húsakosti, ræktarlandi, búfé, og fólki (Helgi Björnsson, 2002). Þá hafa einnig komið 

fram rannsóknir um forsöguleg hamfarahlaup utan áður þekktra flóðafarvega (Hreggviður 

Norðdahl, 2005). Þótt jökulhlaup í kjölfar eldgosa og setmyndun þeim tengd séu vel þekkt, 

hefur árkeilum eins og þeirri er myndaðist við Gígjökul,sjaldan verið lýst, markmið þessarar 

rannsóknar eru þessvegna að gera grein fyrir myndun árkeilunnar, setgerðum hennar og 

landlögun bæði með setfræðilegum aðferðum sem og fjarkönnun. Leitast verður svara við 

eftirfarandi spurningum: Hvernig myndaðist árkeilan, var það í einum eða fleiri atburðum? 

Hver er setfræðileg Samsetning hennar? Hvaða Breytingar má sjá í landlögun og setgerð 

keilunnar frá jökli og niður eftir árkeilunni.  
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2 Lýsing á rannsóknarsvæði 

Rannsóknarsvæðið er undir norðurhlíðum Eyjafjallajökuls, framan við Gígjökul, skriðjökul 

sem fellur til norðurs úr öskju hans. (Mynd 2). Gígjökull hefur myndað gríðarháa jökulgarða 

fyrir u.þ.b. 2500 árum (Kirkbride & Dugmore, 2008). Liggja þeir í skeifulögun fyrir framan 

jökulsporðinn. Rannsóknin tekur til svæðisins innan jökulgarðanna og að jökli og er 

framvegis rætt um efsta hluta árkeilunnar sem þann sem er næst jökli og þann neðsta þar sem 

skarðið er á milli jökulgarðanna.  

2.1 Eyjafjallajökull 

Eyjafjallajökull (1660 m.y.s.) er megineldstöð, staðsett fyrir miðju Suðurlandi við suðurenda 

Eystra gosbeltisins þar sem það mætir Suðurlands-þverbrotabeltinu frá vestri (Páll Einarsson 

o.fl. 2003). Fjallið eitt fárra eldfjalla á Íslandi sem teljast til eldkeilna    (e. stratovalcano) og 

hefur verið virkt í a.m.k. 780.000 ár. Eyjafjallajökull er því ein af elstu virku eldstöðvum 

landsins (Páll Einarsson o.fl., 2003). Stærsti hluti fjallsins er þó mun yngri og hefur hlaðist 

upp á síðustu 8 jökulskeiðum og 7 hlýskeiðum (Ari Trausti Guðmundsson, 2001).  

 

Það er vitað til þess að Eyjafjallajökull hafi gosið a.m.k. 5 sinnum á síðustu 1500 árum, en 

mismikið er þó vitað um gosin. (Magnús Tumi Guðmundsson o.fl., 2005; Sturkell E. o.fl.). 

Árið 500 gaus sprengigosi í toppgíg Eyjafjallajökuls. Árið 920 gaus á sprungu utarlega í 

fjallinu norðvestanverðu og er talið að Skerin, en þau eru 4 km langur gjallhryggur sem stefnir 

í norðvestur frá toppgíg fjallsins, talið er að sprungan hafi náð undir jökulinn og jökulhlaup 

hafi myndast og farið norður og niður Langanes (Helgi Björnsson, 2009). Árið 1612 er einnig 

talið að gosið hafi í toppgígnum (Sigurður Þórarinsson, 1975; Páll Einarsson o.fl., 2003). Árin 

1821-1823 gaus svo gosi sem er nokkuð vel þekkt af heimildum (Guðrún Larssen, 1999). Það 

hófst í lok árs 1821 og stóð með hléum fram til ársins 1823, og var það tiltölulega kraftlítið 

sprengigos úr ísúrri kviku. Gosið kom upp í innanverðum toppgíg Eyjafjallajökuls 

norðvestanverðum (Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2006; Guðrún 

Larssen, 1999). Jökulhlaup kom niður Gígjökul í kjölfar gossins, en hann var þá töluvert 

stærri en hann er í dag, samkvæmt heimildum í sýslu og sóknarlýsingum um Goðaland 

(Sigríður Magnea Óskarsdóttir, 2005). Lá jökullinn þá fram að stóru endagörðunum. 

Flóðafarvegir eru að einhverju leiti enn sýnilegir í dag og segir í samtíma lýsingum af flóðinu:  

Þegar Eyjafjallajökull brann árið 1822, þá kom vatnsflóð með nokkru jökulhlaupi 

út úr falljökli Jökulsár, sem liggr innan við Lánganes,[...]. Flóð þetta fyllti upp 

allan Þverár farveg og alla Markarfljóts farvegi forna og nýja, en þegar landið 

breiðkaði og framar kom, þá fór það ekki yfir jörð svo teljanda væri, eða til 

skaða, og ept) hérumbil þrjá tíma, eða eina eykt frá því að flóðið steig hæst, fór 

það að smá-réna aptr. Eptir að flóð þetta var þverrað, voru jökulstykki feiknastór 

á aurunum neðan undir vestanverðu Steinsholti, og kríngum jökulsá, og þiðnuðu 

þau ekki upp á næstu tveimr árum 

( Páll Sigurðsson, 1856) 

Flóðafarvegur hlaupsins var kortlagður í BSc verkefni Sigríðar Magneu Óskarsdóttur (2005) í 

mælikvarðanum 1:50.000  og reyndist flóðvatnið hafa farið yfir um 172 km
2
 svæði og 
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kaffærði allar eyrar á Markarfljótsaurum en olli þó furðu litlu tjóni. Samkvæmt Sigríði 

Magneu Óskardóttur (2005) eru menn almennt sammála um að það flóð hefði farið yfir 

varnargarða Markárfljóts og að hlaupið 2010 hafi verið minna hlaupið árið 2010. 

Síðast gos varð 2010. Fylgst var nokkuð vel með fjallinu m.a. með jarðskjálftamælum frá 

árinu 1973 og þenslumælingum frá árinu 1967. Fjallið gerði boð á undan sér með þremur 

skjálftahringum sem allar voru taldar eiga rætur að rekja til innskotavirkni (Páll Einarsson 

o.fl., 2003; Dahm & Bryndís Brandsdóttir, 1997, Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar 

Karlsdóttir, 2010). á árunum 1991-1994, árið 1999, og svo árin 2009-2010, en þeirri hrinu 

með litlu sprungugosi utan jökuls á Fimmvörðuhálsi þann 20. mars 2010. Eldgosið á 

Fimmvörðuhálsi stóð til 12. apríl en skömmu fyrir miðnætti þann 13. apríl hófst skjálftahrina í 

toppgíg Eyjafjallajökuls sem lauk í sprengigosi (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar 

Karlsdóttir 2010). Mikilli myndun gjósku, sem í dag er um 30 metrar að dýpt nærri 

gosstöðvunum og hvergi þynnri á jöklinum en 5 cm (Sverrir Guðmundsson o.fl., 2011). En 

gosinu fylgdi líka jökulhlaup. 

2.2 Gígjökull 

Á toppi Eyjafjallajökuls hvílir jökulhetta um 80 km
2 

(Helgi Björnsson, 2009). Samkvæmt 

Strachan (2001) skiptist jökullin í raun í tvö jökulkerfi og byggir það á mælingum á 

rafsegulbylgjum sem mældar voru ferðast í gegnum ísinn. Annars vegar er það þunnur 

(<150m) en þéttur jökulís sem hylur að stórum hluta hlíðar fjallsins (Mynd). Ís sem er að 

líkindum með vel þróaðar og afkastamiklar vatnsrásir undir jökli og er næmur á 

loftslagsbreytingar. Telur hún líklegt að komi til eldgoss í hlíðum fjallsins muni vatn sem 

myndast við bráðnun jökulíssins líklega ekki safnast upp í miklu magni þar, heldur muni það 

flæða viðstöðulaust í burtu (Strachan, 2001). En jökulhlaup geta þó vel myndast við þær 

aðstæður og í bröttum eldfjöllum með jöklum í hlíðum þar sem er ís oftast þunnur. Þar geta 

gos orsakað snögg hlaup, oft mjög aurborin, en rúmmál vatns og gosefna þarf ekki að vera 

mikið (Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2006). 

Til hins hluta kerfisins telst þykkur ís á toppi fjallsins en þar er að finna litla öskju eða stóran 

gíg um 2.5 km
 
í þvermál og >200 m djúpa (Strachan, 2001). Einnig telst Gígjökull til þessa 

kerfis en hann er einn af sex skriðjöklum Eyjafjallajökuls og er þeirra stærstur. Hann rennur 

hann um 7 km leið út um skarð í öskjunni norðanverðri og niður í mjög afmörkuðu og bröttu 

jökulsorfnu gili með meðalhalla um 22° sem falljökull niður á láglendi í um 200 m.y.s. þar 

sem hann hefur á fyrri tíð hlaðið upp háum jökulgörðum (Kirkbride & Dugmore, 

2008;Sturkell o.fl. 2010; Sverrir Guðmundsson o.fl., 2011). Steinsholtsjökull, er næst stærsti 

skriðjökull Eyjafjallajökuls og kemur hann einnig niður fjallið norðanvert nokkru austan við 

Gígjökul (Helgi Björnsson, 2009; Strachan, 2001). 

 Mikil hreyfing hefur verið á stöðu jökulsporðs Gígjökuls síðustu tæpu hundrað árin og hefur 

hann bæði hopað og engið fram til skiptis (Tafla 1). Frá árinu 1966 og hefur hann styst um 

955 metra og er það eitthvert hraðasta og lengsta hop sem vitað er um í sögu jöklamælinga á 

Íslandi (Tafla 1) (Oddur Sigurðsson, 2008). Við hörfun jökulsins eftir hans mestu framrás árið 

1995 byrjaði að myndast jökullón í hvilftinni þar sem jökullinn lá áður, neðan 

grunnvatnsborðs og líklega átti jökullónið sinn þátt í hraðri hörfun jökulsins, en hann kefldi í 

það og það flýtti fyrir hörfun hans (Oddur Sigurðsson, 2009). Lónið er afgirt af ógegndræpum 

jökulgörðunum en áin fellur út í Markarfljót um skarð sem rofið er í þá. Þetta var þó ekki í 

fyrsta sinn sem jökullón myndast þarna, heldur hafði byrjaði að myndast lón árið 1940 við 

hop jökulsins þá (Helgi Björnsson, 2009). Einnig ku þar hafa verið lón þarna á 17. öld ef 

marka má frásögn sjónarvottar af eldgosinu í Eyjafjallajökli árið 1612 og kom þá, að hans 
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sögn jökulhlaup þá niður Gígjökul sem fyllti lónið sem var þar fyrir af gjalli (Daniel Vetter, 

1983/1669). Þversnið af fjallinu (Mynd 1) frá austri til vesturs sem unnið var af Strachan 

(2001) sýnir vel, bæði hve þunnur jökullinn er utan þess sem fyllir toppgíginn, en einnig 

hversu brattar hlíðar Eyjafjallajökuls eru. áður Í eldgosi innan öskjunnar getur orðið töluverð 

vatnssöfnun, ætluð um 0.63 km
2
 sem getur svo brotist út úr öskjunni norðanverðri og niður 

Gígjökul (Strachan, 2001). Jökullinn hefur verið að þynnast mikið á síðastliðnum árum. 

Yfirborð íss við Gígjökuls hefur lækkað mest um 14 metra á ári, á árunum 1998-2004 og mun 

halda áfram að minnka hratt ef núverandi loftslags þróun heldur áfram þá mun 

Eyjafjallajökull sennilega hverfa á 150-200 árum (Sverrir Guðmundsson o.fl., 2011). 

 

Tafla 1 Breytingar á sporði Gígjökuls, frá árinu 1930 til ársins 2007 

Breytingar á sporði Gígjökuls 

Árabil 1930-1971 1971-1996 1996-2006 2006-2007 

Framrás/hop (m) -738  +377  -875 -80 

 

 

 

Mynd 1  Þversnið af Eyjafjallajökli. Þunnur ís hylur efri hluta af bröttum hlíðum fjallsins en á toppi þess 

er >200m djúpur toppgígur fylltur af jökulís (Magnús Tumi Guðmundsson, 2005 & Þórdís Högnadóttir, 

2005; Strachan, 2001)  
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Mynd 2 Rannsóknarsvæðið 
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Mynd 3 Áhrifa þættir á frárennsli vatns frá jökli. Sýndir 

eftir vaxandi tíðni og stærð hvers atburðar. Unnið frá 

(Marren, 2005) 

3 Jökulhlaup - setmyndun og 
landmótun 

Jökulhlaup kallast það þegar það verður skyndileg snögg aukning í vatni sem streymir frá 

jökli eða jökullóni, á tímabili frá mínútum til vikna (Benn & Evans, 2010; Patterson, 1994; 

Roberts, 2005, Helgi Björnsson, 1992). Orðið jökulhlaup er íslenskt hugtak en er einnig hið 

alþjóðlega fræðiheiti yfir fyribærið enda eru þau óvíða algengari en hér á landi. Erlendis 

ganga þau þó jafnvel undur öðrum nöfnum t.d. „dêbacles“ eða „glacier outburst flood“ (Helgi 

Björnsson, 2002; Benn og Evans, 2010).  

 

Skilgreiningar á jökulhlaupum og skilningur á uppruna þeirra hefur breyst nokkuð á 

undanförnum árum og áratugum eftir því sem þekking á þeim hefur aukist og rannsóknir á 

þeim fjölgað, en þau hafa verið ítarlega rannsökuð undanfarin ár og áratugi (Magnús Tumi 

Guðmundsson, 2005). Það er enda rík ástæða til þess vegna áhrifa þeirra og hættu sem af 

þeim stafar gagnvart innviðum einsog raflínum, vegum, húsakosti, ræktarlandi, búfé, og fólki 

(Helgi Björnsson, 2002).  

Jökulhlaup einkennast af því að rennsli jökulár eykst gífurlega og gerir það mjög hratt og á 

nokkrum klukkustundum getur vatnsmagn jökulár vaxið það mikið að það jafnast hún jafnist 

á við stærstu fljót heims. En að sama skapi þá helst rennslið ekki hátt lengi og tekur fljótt að 

dvína (Roberts, 2005; Helgi Björnsson, 1991). 

 

Vatnsmagn og -rennsli frá jökulám 

byggir á mörgum þáttum, þeirra á 

meðal eru, ákoma bæði í form snjós 

og vatns, bráðnun jökulíss og snjós, 

grunnvatn og losun vatnsforða  (e. 

waterbody) sem hefur safnast fyrir í 

jöklinum (Benn & Evans, 2010; 

Helgi Björnsson, 1991; Roberts, 

2005). Vatnsrennslið breytist svo 

eftir ákveðnum sveiflum yfir lengri 

tímaskala sem bætast ofan á 

svokallað grunn vatnsmagn sem 

sveiflast yfirleitt lítið en það 

samanstendur m.a. af bræðsluvatni 

frá botni jökuls og grunnvatni. 

Árstíðabundnar sveiflur stjórnast 

svo af veðurfarsþáttum, á Íslandi þar sem veður er temprað á landi þar sem úrkoma er mestu 

yfir vetrartíman og fellur að mestu sem snjór, þá er mesta leysingin á sumrin/haustin og er þá 

vatnsrennsli í jökulám mest og stafar þá af bráðnun snjós og íss (Benn & Evans, 2010). Þar til 

viðbótar bætist við dagssveifla bræðsluvatns sem stjórnast af ákomu og hita og kemur yfirleitt 

undan jökli með nokkurra klukkustunda seinkun eftir því hversu langt vatnið þarf að ferðast 

og er þessu sveifla mun meiri yfir sumarið/ á leysingatíma (Benn og Evans, 2010; Roberts, 

2005). Þá eru einnig ýmsir þættir sem fylgja óreglulegri tíðni einsog t.d. íshrun, regnstormar, 
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og framskrið jökuls sem hafa áhrif á frárennsli jökla. Mynd 3sýnir þessa þætti sem hafa áhrif á 

frárennsli jökuláa og samband milli stærðargráðu þeirra og hve oft þeir henda (Marren, 2005) 

 

Í jöklum getur þó safnast fyrir vatn í miklu magni yfir lengri eða skemmri tíma og myndað 

jökulvatn (e. glacial lake) (sjá mynd 4).En þau er hægt að flokka eftir, annars vegar 

staðfræðilegri staðsetningu (e. topographic position), og hinsvegar eðli stíflunnar sem heldur 

aftur af vatninu ( Roberts, 2005). Eftir staðfræði eru það: Vötn sem liggja undir jökli (e. 

subglacial)(1.) en þau myndast oft í þýðjöklum þar sem lágur afstæður vökvaþrýstingur (e. 

hydrolic pressure) er umkringdur af svæði með hærri vökva þrýsting (Helgi Björnsson, 2002) 

þ.e. það þarf ekki staðfræðilega lægð líkt og þegar vötn ofan á jökli myndast heldur geta vötn 

undir jökli þess vegna verið staðsett ofan á hæð í landslagi. Vötn liggja í lægðum ofan á jökli 

(e. supraglacial) (2. á mynd). Vötn inni í jöklinum sjálfum (e. englacial)(3. á mynd) eru 

yfirleitt lítil og fylla stíflaðar vatnsrásir, t.d. svelgi (e. moulin) eða sprungur (Helgi Björnsson, 

1992; Roberts, 2005). En einn algengasti forði vatns sem getur myndar jökulhlaup eru 

jökullón (e. ice marginal lake). Það er vötn sem myndast vegna ísstíflna við hliðardali 

skriðjökla eða innan jökulgarða við hop skriðjökuls (Clague & Evans, 2000; Helgi Björnsson 

1992,2009).  

 

 

 

 

 

Jökulhlaup eru ekki einsleit að því leiti að það sé einungis magn rennslis sem aðgreinir þau, 

heldur getur form, lengd og margbreytileiki rennslislínurita (e. hydrograph) þeirra skilið milli 

flóða ólíks eðlis og þá skiptir máli, m.a. uppruni flóðs og gerð landslags og staðfræði þess 

svæðis sem það rennur um (Maizels, 1977; Roberts, 2005). Í skilgreiningum á jökulhlaupum 

er hægt að skilja á milli uppruna flóðavatns annarsvegar og þeim ferlum sem að leysa vatnið 

úr læðingi (Benn & evans, 2010; Maizels, 1997). Algengasti uppruni og orsök jökulhlaupa er 

Mynd 4 Skýringarmynd sem sýnir hvar og hvernig jökulvötn myndast og hvar þau geta haldist. 

Vatn undir jökli (e. subglacial) (1.) en þau geta myndast við jarðhita og eldgos. Vatn ofaná jökli, t.d. 

í lægð myndast oft í tengslum við jarðhita eða sumarleysingar (2). Vatn sem er finna í jökulísnum 

t.d. í stífluðum svelgum (e. englacial)(3.) Unnið útfrá (Helgi Björnsson, 1992) 
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brestur ísstíflu sem haldið hefur aftur af jaðar-jökullóni (e. ice-marginal lake), en fjölmargar 

aðrar ástæður geta verið má þar nefna, yfirflæði yfir ís-stíflu, rof í jökulvatn, rof í jökulgarð 

eða grjót stíflu, berg/ís-hrun á jökul, mikil og óvenjuleg ísbráðnun, langvarandi rigningar, 

jökulframhlaup, jarðhitavirkni eða eldgos undir jökli (Russels, 2005;Maizels, 1997; Sigurjón 

Rist, 1983; Maizels, 1997). 

 

Jökulhlaup sýna mismunandi vatnsflæðilínurit eftir því hver uppruni hlaupsins er (Roberts, 

2005), dæmigert jökulhlaup sem myndast við tæmingu vatns undir jökli getur því sýnt 

stigvaxandi ris í flæði og hratt fall eftir að hámarksflæði hefur verið náð. Vatnsflæðið 

endurspeglast þá af aukinni bráðnun og víkkun ganganna sem vatnið flæður út um í jökli þar 

til að hæð útfalls hefur verið náð og rennsli fellur (Maizels, 1997; Roberts, 2005). En á meðan 

vatnsflæðilínurit jökulhlaupa vegna tæmingu lóna risa hægt og falla hratt, því öfugt farið með 

jökulhlaup sem myndast vegna eldvirkni undir jökli og geta þau náð hámarksflæði (e. peak 

discharge) á einungis nokkrum klukkustundum og fellur þá rennslishraði hægar en hann reis 

eftir að hámarksrennsli er náð og geta þau einnig sýnt talsverðan breytileika á flæði vegna 

breytinga á eða stíflna vegna gosvirkni, (Sigurður Þórarinsson, 1957; Helgi Björns, 1991; 

Roberts, 2005). 

 

Einsog vatnsflæðilínuritin eru ólík eftir uppruna og gerð jökulhlaupsins þá eru þær 

setmyndanir sem hlaupin skilja eftir sig ólík og ráðast af þáttum einsog flæði, setmagni, seti 

sem það rennur yfir og staðfræði. Judith K. Maizels (Maizels,1991,1993) hefur flokkað 

setgerðir (e. sandur outwash types) sem jökuhlaup skilja eftir sig og skiptir þeim í þrjá 

yfirflokka: 

 

Gerð I  Venjulegt árstíðabundið rennsli í jökulám. 

Gerð II Jökulhlaup frá ísstíflu eða vatns undir jökli (e. limno-glacial floods) 

Gerð III Jökulhlaup vegna eldgoss undir jökli (e. volcano glacial floods) 

 

Hún byggir þessa flokkun á ásýndarflokkunum Miall (1978) við að flokka ásýndir með að að 

markmiði að geta greint með setfræðilegum gögnum gerð og aðstæður jökulhlaupa út frá því 

seti sem það skilur eftir sig ( Maizels, 1997). 

3.1 Jökulhlaup í kjölfar eldgosa  

Jökulhlaup í kjölfar eldgosa sýna ákveðin einkenni, bæði flæði og setmagn og geta þessir 

þættir breyst eftir gangi eldvirkninnar og fleiri en eitt hlaup koma oft fram (Maizels, 1997). 

Helsta einkenni hver gríðarlega aurborin þau geta orðið (Magnús Tumi Guðmundsson & 

Þórdís Högnadóttir, 2006). En við eldgos undir jökli tætist kvikan þegar hún kemst í snertingu 

við bræðsluvatn (Ármann Höskuldsson & Þorvaldur Þórðarson, 2008) svo að laust set er til 

staðar í miklu magni en einnig tekur hlaupvatnið með sér efni úr ferveginum sem það rennur 

um og eykst það hlutfall ef hlaupið rennur niður brattar hlíðar (Magnús Tumi Guðmundsson 

& Þórdís Högnadóttir, 2006). Einnig eru magn sets jafnan meira á svæðum þar sem ör hörfun 

jökla á sér stað vegna meira framboðs á lausum jarðlögum (Maizels, 1997). 

 

Við það að jökulhlaup leiti til sjávar undir skriðjökli vex vatnsþrýstingur undir skriðjöklunum 

og endar oft með að vatnið brýst upp á yfirborð jökulsins þegar hann skríður niður dali vegna 

þess að það mætir minni mótstöðu þar og rennur nokkru hraðar en vatnið sem berst undir 
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botni jökulsins. Iðustreymi í jökulhlaupinu og eykur það getu flaumsins til að bera set 

(Magnús Tumi Guðmundsson & Þórdís Högnadóttir, 2006). 

Í upphafi jökulhlaups vegna eldgoss getur setmagn í lausn jafnvel farið yfir 80% en þá 

flokkast það sem yfirmettað (e. hyperconcentrated) flæði og hættir það þá að hegða sér líkt og 

„newtonskur“ vökvi. En flest eru þó vel fyrir neðan 40%. Jökulhlaup með minna en 40% 

setmagn eftir þyngd, <20% af rúmmáli flæða yfirleitt með iðustreymi (e. turbulent) og skilja 

eftir sig lagskipt landform sem tengjast tog-ýti kröftum (e. tractive load) sem verka á korn í 

korn flutning (e. grain to grain) og setmyndun.  

Froude tala er reiknuð einingalaus tala notuð til þess að skilgreina tregðu hluta í til að hreyfast 

í vökvalausn og er hægt að notast við hana við skilgreiningu á set ásýndum( Maizels 1997 . 

Við froude tölu undir <1 (subcritical) myndast lagskiptur sandur í gára og öldur ( e.dunes) en 

við froude tölu >1 geta myndast jafn hallandi lagskipting (e. plane bedding) plane bedded 

grófir sandar og malarlög sem skarast. En yfirleitt er froude tala <1 og rís ekki yfir 1 nema í 

aðþrengdum aðstæðum eða bröttum hlíðum (Maizels, 1997). Set sest úr yfirmettuðum flóðum 

hefur tilhneigingu til þess að vera verra sorterað heldur en set úr vatnsflóði. Lagskipt malar 

lög geta einnig myndast, sérstaklega á það við í vel hallandi brekkum (e. foreset), þar sem há-

orku tregða (e. traction) hindrar það að fínefni geti sest en kornbornar linsur af möl og völum 

setjast (Maizels, 1997).  

3.2 Setgerð og landform sanda og árkeilna sem 

myndaðar eru af jökulhlaupum  

Þau landform sem myndast á jaðarumhverfi jökla (e. ice-marginal environment) í kjölfar 

jökulhlaupa eru fjölbreytt og mætti skipta í tvo flokka, annarsvegar það sem myndast í 

jökulhlaupinu sjálfu og svo þau landform sem myndast síðar sem bein afleiðing af því og eru 

áhrifamestu þættirnir í mótun þeirra bráðnun á ís se, veldur endurröðun á seti (e. debris 

reworking) en með því er átt við að setið er hreyft og endurraðað eftir að hafa fyrst sest til í 

jökulhlaupinu (Benn & Evans, 2010). Þessir ferlar eru að mestu leyti drifnir af þyngdarafli. 

Má þar nefna lausagrjóts flæði ( e. debris flow), fall, rúll, eða skrið korna, eða endur-

setmyndun vegna flæðandi vatns (Benn & Evans, 2010). Hér á eftir er yfirlit yfir þau helstu 

landform sem myndast við jökulhlaup. Rétt er að geta þess að þessi landform geta einnig 

myndast við aðrar aðstæður.  

3.2.1 Sandur 

Jökulhlaup mynda sanda (e. glacial outwash plain) sem almennt eru brattastir næst jökli en 

jafnast svo út þegar nær dregur sjó, ásamt því að kornastærð minnkar frá jökli til 

sjávar.Jökulár bera flestar með sér mikið magn af seti í lausn og einnig með botnskriði (e. 

bedload). Efnið setja þær svo jafnan frá sér í víðáttumiklum, lághallandi sand sléttum sem 

kallaðar eru sandar ( e. sandur) (Boothroyd & Nummedal, 1978) sem árnar flæða svo um í 

fjölmörgum síbreytilegum farvegum, sem aðskiljast við myndun síbreytilegra farvega sem 

hlykkjast um sléttuna og nefnast fléttur ( e. braided outwash)“ ( Benn & Evans, 2010) 

Vísbendingar eru um að myndun sanda sé að miklu leiti tilkomin vegna endurtekinnna 

jökulhlaupa, frekar en árstíðabundu rennsli jökuláa (Maizels, 1993; Gomez o.fl. 2000). Sandar 

eru oft dregnir í tvo flokka eftir dreifni þeirra (e. spatial distribution ) (Krigström, 1962), 

annars vegar dal sandar (e. valley trains /valley sandur) en það eru sandar sem eru afmarkaðir 

af landslagi og liggja t.d. eftir dalbotnum (Benn & Evans, 2010) en Markarfljótsaurar falla í 
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þann flokk. Seinni flokkurinn er svo sand sléttur en það eru sandar sem breiða óhindrað úr sér, 

þeir eru oftar nær ströndu og ná í sumum tilfellum til sjós (Krigström, 1962) og falla 

Skeiðarársandur og Mýrdalssandur í þann seinni flokk. 

 

Sandar nær jökli (e. proximal end) sandar eru við jökulsporð eða við útfall jökullóns sem 

jökulhlaup falla úr. Eða við nokkru neðar við 

jökulsporð þar sem rennsli ár minnkar hratt, 

t.d. við útfall úr gljúfri (Benn & Evans, 

2010). Í sumum tilfellum myndast skörp hlíð 

(e. ice-contact slope) (e. outwash head 

(Kirkbride , 2000) þar sem jökullinn og sand 

sléttan mætast, og getur það verið einu 

ummerkin um forna staðsetningu jökulsporð 

við myndun sandsins (Benn & Evans, 2010). 

Krigstöm (1962) flokkað sanda einnig í set 

ásýndir eftir fjarlægð frá uppruna 

setmyndunar (e.outwash head) og niður eftir 

sandinum. Svæðið næst jökli einkennist af 

grófri möl og nefndi hann það nær svæði (e. 

proximal), í miðið einkenndist sandurinn af 

fínni möl og sandi, fjærst var svo svæði sem 

hann nefndi „distal“ og er þar að finna sand 

og fínefni. (Mynd mynd 5) sýnir einfaldað 

módel af þróun sands frá upptökum og í átt 

til sjávar (Zielinski & Van Loon, 2003). 

3.2.2 Jökulker og dauðís  

Eitt af einkennandi landformum í seti sem myndað er af jökulhlaupum eru jökulker ( e. kettle 

holes). Þegar flóðavatnið kemur undan/yfir jökul þá rífur það með sér brot úr honum og ber 

með sér niður á slétturnar fyrir neðan. Þessir jakar geta orðið gríðarlega stórir og flotið langt 

með flóðvatninu vegna þess að eðlismassi vatnsins er jafnan nokkuð hærri en 1 g/cm
3 

vegna 

hins mikla sets sem er í lausn í því. Magn íss getur oft orðið sérstaklega mikið þar sem 

jökulhlaup koma niður bratta jökla (Magnús Tumi Guðmundsson o.fl., 2005) Þegar ísbrotin 

stranda grafast þau jafnan að hluta eða öllu leiti í set, og aflaga undirlag sitt vegna eigin 

þyngdar. Þegar þau svo bráðna verða eftir ker/holur í jarðlögin. Nokkar gerðir geta myndast af 

jökulkerum eftir eðli flóðs og íssins sem mynda þau. Maizels (1997;1992) tiltekur fjórar 

gerðir jökulkerja: Gerð 1, myndast við bráðnun á hreinun ís. Gerð 2 myndast við það að 

jökulborið set bráðnar úr ísnum og myndar rima. Gerð 3 og 4 myndast vegna þess að það 

fyllist af jökulurðu fyllir að hluta eða í heild jökulkerið. 

Það er þekkt að í jökulhlaup geta ísjakar haft tilhneigingu til þess að raðast í línur eftir 

sandinum, þetta er vegna þess að straumhraði er minni hlé megin við fyrirstöðu. Af því leiðir 

að ískjaki strandar þá hafa jakar tilhneigingu til þess að raða sér fyrir aftan hann, og skilja svo 

eftir sig línu af jökulkerjum. Einnig hraukast þeir oft upp á jöðrum flóðsins.(Fay, 2002).  

Dauðís er ís sem hefur losnað frá hinum virka hluta jökulsins (Benn & Evans, 2010) og hylst 

oftast seti. Ef stórir hlutar íss grafast á þennan hátt myndast jökulker og niðurföll (e. 

sinkholes) þegar að ísnum fara að bráðna. Ef um er að ræða stór svæði og vart skilur á milli 

Mynd 5 Þróun sanda frá jökli til sjávar (Zielenski 

& Van Loon, 2002) 
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kerja nema óreglulegir hryggir þá eru þau kölluð haugaruðningur (e. kame and kettle 

topography) (Benn & Evans, 2010). 

3.2.3 Sethjallar  

Þegar jökulá grefur sig niður í 

árkeilunni gerist það oftar en ekki í 

ákveðnum þrepum vegna breytinga á 

rennsli, árstíðabundnu, flóðavatn 

breytingar á stöðu jökuls. Þessir ferlar 

skilja eftir sig ummerki í sethjöllum 

(e. terraces), sem eru nokkurskonar 

þrep sem myndast þegar rofflötur 

árinnar breytist og farvegurinn dýpkar 

og grefur stalla. Þetta hefur verið 

rannsakað af Gomez o.fl. (2000) þar 

sem fjallað var um frárennsli frá 

Skeiðarárjökli og hvað hæð útfallsins 

breyttist eftir stöðu jökulsporðsins 

sem hafði tilhneigingu til þess að 

grafa sig niður. Það er ákveðið 

karakter einkenni á árkeilum að það 

myndast sethjallar þegar að það 

verður hlé á upphleðslu hennar (e. 

aggradation) vegna breytinga á 

rennsli eða setburði, eða breytinga á 

rofmörkum t.d. hvar áin kemur undan 

jökli, þá hefst jökuláin við að grafa 

sig ofan í keiluna ( e. incision). Við 

það myndast stallar sem verða eftir 

fyrir ofan hið virka yfirborð 

árkeilunnar en það er bundið við það 

svæði sem áin rennur um (Benn & Evans, 2010). Ef gröftur árinnar a sér stað á árkeilunni 

miðri eða því sem næst, myndast paraðir sethjallar sem speglast yfir ána. En ef greftrinum 

fylgir flutningur á ánni til hliðar getur myndast stakir sethjallar einungis öðrum megin við 

hana (Benn & Evans, 2010)(Mynd 6). 

Mynd 6 Sethjallar myndun þeirra unnið útfrá (Benn & 

Evans, 2010).  
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3.3 Jökulhlaupin 2010 

Að morgni dags 14. apríl sýndi 

vatnhæðarmælir Veðurstofu Íslands sem 

staðsettur var við útfall lónsins (mynd 7)  að 

vatnshæð í jökullóninu fyrir framan Gígjökul 

væri að rísa hratt. Á tímanum frá því klukkan 

7 til 10:05 um morguninn reis vatnsyfirborð 

lónsins um 4,35 metra en það voru síðustu 

gögn sem mælirinn safnaði en þá hreif flóðið 

hann með sér (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & 

Inga Dagmar Karlsdóttir, 2010). Við 

Markarfljótsbrú sýndi vatnshæðarmælir um 

klukkan 11:30 að vatnshæð Markarfljóts hafði 

hækkað um 2 metra og fór þá að flæða yfir 

gömlu Markarfljótsbrúna, og um það leiti var 

rofið skarf í þjóðveg 1 til að reyna að forða 

nýju-Markarfljótsbrúnni frá skemmdum. 

Flóðið í Markarfljóti náðu hámarki um 

klukkan 13 og var fyrsta mat að það hefðu 

verið um 2750 m
3
/s og tók það að réna eftir 

það (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga 

Dagmar Karlsdóttir, 2010). Um klukkan 10 kom einnig flóð niður Svaðbælisá við suðurhlíðar 

Eyjafjallajökuls (Sigurlaug Gunnlaugsdóttir & Inga Dagmar Karlsdóttir, 2010). Um nóttina 

15. apríl komu tvö önnur hlaup niður Gígjökul. Klukkan 19 kom flóð á hraðri ferð bæði ofan 

og undan Gígjökli og er áætlað að rennsli þess hafi verið um 1500 m
3
/s sem að rauf 

varnargarð í Markarfljóti undir Þórólfsfelli í Fljótshlíð. Flóðið náði að Markarfljótsbrúnni rétt 

fyrir klukkan 20:00 og náði ekki jafn hátt og 

fyrsta flóðið hafði gert (Sigurlaug 

Gunnlaugsdóttir og Inga Dagmar 

Karlsdóttir, 2010). Á rennslislínuriti frá 

Markarfljóti (mynd 8) má sjá hve hratt 

vatnshæð vex of hún fjarar svo hægar út. 

Uppsafnað rennsli frá Gígjökli 21. Apríl til 

7. Maí er um (Veðurstofa Íslands, 2010). 

Fyrsta jökulhlaupið var líklegast aurbornast 

vegna stærðar og framboðs af seti (Maizels, 

1997) en ljóst er að hlaupin þrjú bættu öll 

seti í árkeiluna en það fyrsta líklega öllu 

meira en hin. 

 

Mynd 7 Gögn frá vatnshæðarmæli Veðurstofu 

Íslands sem staðsettur var við útfall jökullónsins 

við Gígjökul. Veldishækkandi vatnshæð lýsandi 

fyrir jökulhlaup sem orðið hefur vegna eldgoss 

undir jökli. Mælirinn flaut burt með flóðinu kl 

10:05. (Veðurstofa Íslands, 2010). 

Mynd 8 Rennsli við Markarfljótsbrú 14-16 apríl 

(Veðurstofa Íslands, 2010). 



13 

  

Mynd 7 Gígjökull og lón árið 2008 
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4 Gögn og aðferðir 

4.1 Setlagafræði 

Skráð voru sjö jarðlagasnið niður eftir árkeilunni. Áin hafði grafið sig niður í árkeiluna og 

bauð þar upp á hentugar opnur. Opnurnar voru grafin og hreinsuð með skóflu og múrskeið og 

setlög og byggingareinkenni hvers og eins skráð. Tommustokkur var notaður til mælinga og 

stærðar viðmiðunar á ljósmyndum. Við skráningu á setlögum í felti var notast við kerfi frá 

Johannes Krüger og Kurt H. Kjær (1999) sem ætlaður er til skráningar á jökulruðningi og 

öðru jökulrænu seti. Kerfið byggist upp á nokkrum dálkum. Fyrsti dálkurinn sýnir setgerð en 

sá næsti var hefðbundinn lóðréttur set-logg þar sem kornastærð er sýnd með breidd dálksins á 

x ás en þykkt á y ás ásnum ásamt helstu einkennum og lýsingum Við mat á kornastærð var 

notast við Udden-Wentworth kornastærðarkala (Wentworth, 1922). Einnig var hvert snið 

vandlega ljósmyndað ef frekari rýni þyrfti til við eftirvinnslu gagna. 

4.2 Kortagerð 

Við gerð korta var notast við forritið ArcMap 10 frá ESRI. Fengnar voru uppréttar      (e. 

orthophoto) lágflugs loftmyndir frá LoftMyndum ehf og Samsýn ehf. Myndirnar frá 

Loftmyndum ehf voru teknar árið 2008 (Loftmyndir ehf, 2008) tveimur árum fyrir gos og 

sýna vel landslag og umhverfi Gígjökuls og lónsins áður en það fylltist. En myndirnar frá 

Samsýn voru teknar í júní 2010, (Samsýn, 2010). Þá var árkeilan í stöðugri mótun. Einnig var 

notast við LiDAR (e. Light detection and ranging) hæðarlíkan með 5x5 metra upplausn en 

það eru hæðargögn sem aflað er með leysimælingum úr flugvél. Tæknin byggir á DGPS 

staðsetningu (kinematic mode), og fjarlægðar- og stefnumælingu þar sem þar sem 

tregðuleiðsögukerfi eru notuð til leiðréttingar (Tómas Jóhannesson, 2009, 2011). Við gerð 

hnitsetningu á kortum var að mestu notast við myndirnar frá samsýn, en hafa skal í huga að 

margt hafði breyst frá því myndirnar voru teknar þar til farið var í felt. Skýringamyndir og 

teikningar af jarðlagasniðum voru gerðar með teikniforritinu Canvas X frá fyrirtækinu ACD 

systems, og var teiknað í kvarðanum 1:20.  

4.3 Landmæling 

Til mælingar á lögun árkeilunnar var notast við landmælingatæki frá Top-Con positioning 

systems inc. Það er tvískipt tæki, annars vegar mjög nákvæmt GPS tæki sem var sett sett niður 

tryggilega á þrífót á efst á árkeiluna og þaðan sendir það frá sér leiser. Svo var gengið niður 

árkeiluna með hinn hluta tækisins en það er einfótur með íhvolfdum spegli og á u.þ.b. 50 

metra fresti er einfóturinn settur niður og speglar hann leisergeislanum aftur til 

staðsetningatækisins sem skráir lengdar og hæðarmismun milli tækjanna tveggja. Með þessu 

eru skekkjur í mælingum lágmarkaðar þar sem það er verið að mæla mismun út frá föstu 

punkti. GPS hnit voru tekin til þess að staðsetja jarðlagasniðin og var notast við Garmin Etrex 

og Garmin Oregon 300 handtæki til þess. 
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5 Árkeilan 

5.1 Landlögun  

Þversnið af árkeilunni var mælt með Top-Con landmælingatæki ( Mynd 8) og sýndi 

reglulegan nokkuð línulega hallandi lögun árkeilunnar. Fallhæð er 63,3 metrar á 1120 metra 

lengd og er meðalhalli um 5°. Eina verulega frávikið frá því er 60 metra kafli fyrir árkeilunni 

miðri þar sem engin lækkun mældist. Með LiDAR gögnum var gert hæðargraf frá austri til 

vesturs og gaf það til kynn að árkeilan væri kúpt (e. convex) , þ.e. hún væri hæst í miðju en 

lækkaði til beggja hliða, austurs og vesturs. Hafa ber þó í huga að upplausn í LiDAR gögnum 

var lítil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Árkeilan einsog hún leit út snemmsumars árið 2010 var kortlögð í skalanum 1:6000 með tilliti 

til landlögunar og landmótunnar í kjölfar jökulhlaupanna (Mynd 9). Í venjulegu árferði rennur 

jökuláin undan Gígjökli í R göngum, þ.e. göngum sem skorin eru upp í jökulísinn. En í 

jökulhlaupunum 2010 kom stærsti hluti jökulhlaupsins niður vestan megin við jökultunguna 

yfir bergstall sem er nýlega kominn í ljós undan jökli. Þar var fyrir djúpt gljúfur og í 

hlaupunum gróf áin að stórum hluta nýtt gljúfur sem var ekki áður og er er það vestasti 

árfarvegurinn á kortinu.  Áin seytlaði um þessu tvö gljúfur nokkur hundruð metra fram 

árkeiluna í vel afmörkuðum farvegi þar til hún hvarf ofan í hana. Hún kom svo fram 3-400 

metrum framar í fjöldamörgum kvíslum sem svo safnast saman og renna í einum farvegi út 

milli jökulgarðanna. Þetta átti þó fljótt eftir að breytast og áin gróf sig í gegnum keiluna 

endilanga og var hnituð áætluð staðsetning hennar útfrá gps punktum.  Þurrir árfarvegir á yfir 

borði árkeilunnar voru einnig kortlagðir sem og helstu jökulker hægt var að greina sums 

staðar sökkholur sem benda til dauðíss en þær þóttu ekki nógu þróaðar til þess að hægt væri 

að kortleggja þær mið tilliti til hvar dauðís væri að finna. Áberandi var að jökulkerin raðast 

ekki jafndreift yfir árkeiluna heldur hópast saman á nokkrum svæðum, fyrir framan 

jökulsporðinn, til hliðar við gljúfrið þar sem hlaupin komu út, og svo meðfram 

jökulgörðunum beggja vegna árkeilunnar nærri þar sem þrengir að og áin rennur út milli 

þeirra.  

Mynd 8: Hæðarprófíll af árkeilunni við Gígjökul. Lóðrétt hæðarýking 2:1. Upphafspunktar 

prófílsins er tekinn rétt fyrir framan vestari gjánna þar sem mestur hluti flóðvatnsins kom frá jökli 

og í beina stefnu að í inn í skarðið sem hlaupin rennu út um í gegnum jökulgarðana.  
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Mynd 9 Árkeilan eftir hlaupin árið 2010 
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5.2 Setgerð  

Hér verður fjallað um 7 jarðlagasnið. Leitast var við að ná sem bestum þverskurði af 

samsetningu árkeilunnar frá efsta hluta hennar næst jökli að neðsta hluta hennar nærri 

skarðinu í jökulgörðunum. Jarðlög voru skráð í sniðum sem myndast höfðu við gröft árinnar 

niður í árkeiluna. Í vettvangsferðum sem farnar voru að hausti reyndist erfitt að finna hentugar 

opnur en á með vorinu hafði jökuláin grafið sig í gegnum árkeiluna og bauð þar upp á 

prýðilegar og aðgengilegar opnur.  Staðsetning sniðanna á árkeilunni er sýnd á 10. mynd. Öll 

sniðin stefna norður - suður utan sniðs 2 sem stefnir í austur- vestur. Hvert snið er hér sýnt 

teiknað upp ásamt ljósmyndum af þeim, sniðinu er svo lýst og svo fylgir túlkun.  

 

 

 

Mynd 10 Staðsetning jarðlagasniða á árkeilunni við Gígjökul. 

  

7 
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5.2.1 Snið 1. 

Lýsing 

Snið 1 er staðsett efst á árkeilunni í um 240 m.y.s við gljúfrin þar sem jökulhlaupin brutust 

fram (12. mynd). Þetta er hæsta aðgengilega setmyndunin eftir jökulhlaupið. Sniðið er um 

einn og hálfur metri að hæð og stefnir í SA. Í því er gróf möl, mjög köntuð og lárétt lagskipt. 

Lögin eru10-30 cm þykk og misgróf. Fínni lögin innihalda meira af af sandi og standa þau út 

sem dekkri og þéttari í sér en þó kornborin. Grófari lögin eru snauðari af sandi og fínni efnum. 

Lögunum hallar um 6-8° til norðurs og 4-5° til vesturs. Malarbönd eru sjáanleg þar sem 

skiptir á milli fínnrar og grófrar malar.  

 

 

 

Túlkun 

Lárétt lagskipt möl tiltölulega einsleit í gegnum upp alla opnuna, breytingarnar á kornastærð 

tákna nokkuð léttvægar breytingar á rennslishraða en slíkt gerist í sífellu við jökulhlaup vegna 

eldgosa (Maizels, 1997). Fínni lögin setjast við hægara rennsli en þau grófari þegar hraðinn er 

ögn meiri (Maizels, 1997). Malarböndin geta endurspegla breytingu í kornastærð, þegar 

straumhraðinn eykst þá tekur áin með sér fínna set, myndast þá stétt af kornastærðum sem áin 

megnaði ekki að bera með sér. Þetta gert gerst nokkuð ört vegna tíðra breytinga á rennsli 

(Kjær o.fl., 2004).  

  

Mynd 11 Jarðlaga snið 1 
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5.2.2 Snið 2. 

Eina sniðið sem liggur í A-V og er horft til norðurs inn í það. Staðsett vestan megin við 

jökulsporð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 12 Jarðlagasnið 2 

Skörp skil 
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Lýsing 

Neðstu 100 cm eru samsettir úr lagskiptri en einsleitri möl, þar sem skiptast ört fínni og örlítið 

grófari lög. Ofan á því er nokkkuð grófaðari en massíf möl um 30 cm þykkt sem liggur einsog 

linsa upp við stórvaxinn hnullung, eða raunar er röð af hnullungum um 1x1m sem hafa raðast 

saman (e. line of boulders) . Ofan á mölinni kemur svo aftur nokkuð fínni möl, en enn ofar 

kemur linsulaga vel aðgreind möl sem liggur upp við hnullunginn. Ofar henni tekur við aftur 

lagskipt möl keimlík þeirri sem var neðan við hnullunginn. 

Túlkun 

Rennsli hlaupsins hefur nánast þvert á það sem það er í hinum sniðunum, og hefur verið frá 

vestri til austurs (vinstri til hægri á mynd). Hnulllungurinn hefur augljóslega haft mikil áhrif á 

hvernig setmyndun hefur þróast á þessum stað. Raðir af hnullungum eru þekkt fyrirbæri við 

jökulhlaup (Faye, 2002) og gilda í raun sömu lögmál og með raðir af jökulkerjum, það er 

lægri þrýstingur hlé-megin við fastan hnullung og því stranda stórvaxnir hnullungar þar þegar 

áin getur ekki rúllað þeim (Carrivick , Russell, Tweed, 2004 ). Þetta gerist einkum þar sem 

bratti er mikill eða flæði aðþrengt einsog þarna og hefur straumhraði verið töluverður. Undir 

hnullungnum er mjög skýrt lagskipt malarlag (Mll) sömu gerðar og finna mátti við snið 1. Vel 

aðgreind malarlinsan myndast þegar að möl strandar fyrir framan hnullunginn en straumurinn 

megnar að bera fínni efnu áfram (Kjær o.fl.,2004) Efsta lagið er svo lagskipt möl svipuð þeirri 

sem var neðan hnullungs (Mll). Straumhraði og setmyndunaraðstæður hafa líklega verið 

svipaðar þegar efnin í þessari opnu settust, og væri það ekki fyrir röð hnullunganna væri 

opnan öll samsett úr lagskiptri möl. 
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5.2.3 Snið 3.  

Lýsing:  

Sniðið sem er um 3.5 metra hátt með jarðlögum sem hallur um ca. 5° til norðurs. Opnan var 

mjög einsleitt og samanstóð af lagskiptri möl þar sem skiptust á lög um 10 cm þykk af örlítið 

fínni og svo grófari möl. Inn á milli fundust svo þunn lög af vel aðgreindri möl, nokkurs 

konar steinalínur. Hvert lag er ekki rekjanlegt langt til hliðar í staflanum heldur hverfa þau inn 

í hvort annað eftir nokkra metra. Efstu 40 cm lagsins skáru sig þó úr að því leiti að ekki sást 

nein lagskipting þar og var það mun einsleitara, og á yfirborði lágu steinar og hnullungar. 

Mölin var köntuð og samanstóð að langmestu leiti af gosrænu efni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlkun: 

Opnan samanstendur nánast öll af lárétt lagskiptri möl (Mll), með með stöku malarskífu. 

Fyrstu 2 metrarinir eru nánst einkennalausir en næsti meter fyrir ofan hann fer kornastærðin 

minnkandi. Lóðgreiningin orsakast af minnkandi straumhraða sem leyfir smærri og smærri 

kornum að setjast( Maizels, 1997). Efsta lagið um 50 cm þykkt liggur mislægt ofan á og sýnir 

ekki sömu láréttu og bendir það til þess að straumhraði hafi aukist talsvert og er enda 

kornastærðin talsvert grófari (Kjær o.fl., 2004).   

Mynd 13 Jarðlagasnið 3 
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5.2.4 Snið 4 

Lýsing 

Snið 4 sker sig algjörlega frá öðrum jarðlaga sniðum sem skráð voru. Það er rúmlega fjögurra 

metra hátt, neðstu 15 cm eru öfugt lóðgreindur lagskiptur sandur. Ofan á honum liggur svo 

malarlag, nokkru fínna en önnur malarlög sem hafa verið greind, og er það betur sorterað. Það 

er skálagað með halla í átt að útfalli árinnar við jökulgarðana og er þetta lag um 140 cm. Ofan 

á því er lárétt lagskiptur sandur um 20 cm þykkur, með silt linsu. Við því tekur svo aftur 

skálöguð möl, keimlík þeirri sem var fyrir neðan og er það lag um 1 m þykkt. Ofan á því er 

svo annað fínt lag lárétt lagskipt úr fínum sandi og grófu silti. Ofan á því liggur svo lárétt 

lagskipt malarlag, einsog sést hefur úr fyrr sniðum. 

Túlkun 

Jökuláin setur ekki af sér sand og silt nema að það sé mjög lítil straumhraði. Líklega setjast 

fínni lögin þrjú í farvegi þar sem er lítill straumur, til að silt setjist þarf vatnið að vera mjög 

stillt (engir gárar sáust í silti). Snið 4 er staðsett nákvæmlega í beinni lína frá því þar sem áin 

síaðist inní árkeiluna áður en hún gróf sig í gegn. Líklega er fínu lögin mynduðu af slíkum 

stöðum þar sem áin hefur verið að síðast í gegnum árkeilunaáður en hún gróf sér farveg alla 

leið í gegn og við það skilið eftir sig lagskipt fínefni. Skálögunin gæti verið vegna hruns frá 

bakka einsog sést á ljósmynd frá sniði 3, eða það sé partur af skammvinnri keilumyndun þar 

sem að skálöguðu malarlögin séu forsetlög og undir séu fín botnsetslög og ofan á fínni 

toppsetlög.  
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Mynd 14 Jarðlagasnið 4 
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5.2.5 Snið 5 

Lýsing:Snið 5 er staðsett fyrir árkeilunni miðri. Sniðið er tveggja metra hátt og er samsett úr 

tveimur megin einingum. Það neðra er um 70 cm hátt er einsleit möl, kornborin og ólagskipt 

en það er öfugt lóðgreint, þ.e. kornastærðin vaxandi hæð upp í staflann og eru litlir hnullungar 

efs. Þá verða skörp skil og lag sem er um 130 cm á hæð úr möl sem er lárétt lagskipt, og 

skiptast á nokkurra sentimetra lög af fínni og svo grófari möl í því lagi sást svo einstaka 

hnullungur sem var áberandi miklu stærri en önnur korn. Toppurinn á sniðinu er svo þakinn 

störum steinvölum og einstaka hnullungum.  

 

Túlkun: 

Neðra lagið hefur líkast til myndast við meiri háorku fasa í hlaupinu öfug lóðgreining á sér 

stundum stað í jökulhlaupum þegar vatnið er yfirmettað af seti getur skerspenna ferðast um 

vökvann og valdið því að árekstrar korna flytja stærri korn að jöðrum flæðisins þar sem 

skerspennan er lægri og þannig stuðlað að öfugri lóðgreiningu. (Maizels, 1997) Það að lagið 

sé líka einsleitt styður það einnig. Efra lagið getur hafa myndast við lægra orkustig. 

Lagskiptingin gefur það til kynna að ekki sé jafn mikið iðustreymi og því nær setið að 

einhverju leiti að aðgreinast (Maizels, 1997). Það hve ört lögin liggja bendir til þess að það sé 

mikið um litlar breytingar á rennslishraða eða setmagni, og getur verið um að ræða n.k. 

skífu/lag flæði (e. sheet flow) Kjær o.fl., 2004) Það að í laginu sé að finna staka hnullunga 

gefur til kynna að það sé þó ennþá mikið af seti í lausn. Svo er stærri kornastærð sem prýðir 

toppinn á sniðinu, það er líkast til af því að er mislægi efst og hefur rofið eitthvað af 

yfirborðinu og stærri korna stærðir orðið eftir. 

  

Mynd 15 Jarðlagasnið 5 
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5.2.6 nið 6. 

Lýsing 

Hér reis árkeilan ekki hátt yfir vatnsborðs árinnar og og sniðin því orðinn töluvert minni. 

Sniðið skiptist í þrjú, jafnvel fjögur lög. Það neðsta er úr grófri möl (Mek) fremur illa aðgreint 

og er töluvert mikið af fínni kornastærðum allt niður í fínan sand að finna í því. Í því er líka 

að finna stakan hnullung og hlémegin við hann er stór linsa af grófri möl algjörlega snauðri af 

fínni kornastærðum. Fyrir ofan hana er svo 30 cm lag af grófri möl sem er jafnvel enn verr 

aðgreind en fyrri lög og jaðrar við að vera grunnborin. Það er mikið af fínefni í laginu að það 

heldur vel raka. Ofan á því liggur svo þunnt lag um 7 cm af lagskiptum sandi sem verður fínni 

eftir því sem ofar dregur þ.e. rétt lóðgreint. Þar ofan á liggur rof mislægi og tekur við 40 cm 

lag af nokkuð vel sorteraðri möl snauðri af fínefnum og alveg einsleitri. Efst er mjög veikt lag 

af völum/hnullungum. 

 

 

 

Mynd 16 Jarðlagasnið 6 

 

 

 

 

 

 

Túlkun 

Það að fínefni haldist í einu laginu er vísbending um að setið í þessu sniði hafi sest í nokkrum 

púlsum með mismiklum straumhraða á vatninu. Í raun 

virðist hlutur fínefnis í neðra laginu aukast þar til komið 

er að mislægi og þá sleppir mölinni alveg og það sest 

eingöngu sandur og hefur því líklega rofið af staflanum 

og sandurinn svo sest við dvínandi rennsli (Maizels, 

1997). Staki hnullungurinn og linsan hlémegin við hann 

gæti verið bendir þó til þess að það hafi verið iðustreymi 

á vatninu. Malarlagið sem liggur svo mislægt ofan á 

sandinum bendir til annars púlss sem hefur rofið ofan af 

eldra laginu og sett af sér betur aðgreinda möl snauða af 

fínefnum. 

  

Mynd 17 Snið 6 
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5.2.7 Snið 7 

 

Mynd 18 Jarðlagasnið 7 

Lýsing 

Svipað malarlag og sást í hinu sniðunum. Sniði er einungis um 40 cm hátt og samanstendur af 

möl, lárétt lagskiptri (Mll) þó að lögin gangi inn í hvort annað eftir nokkra metra. Ofan á 

sniðinu liggja svo stórar völur og hnullungar.  

Túlkun 

Það er í raun bara eitt lag í þessari opnu sem er einslett kornborin möl, kornastærðin vorðist 

vera eilítið minni hér og setið allt fínlegra, engir stórir hnullungar sáust í því. Bendir til þess 

að hær sé farið að hægjast um og hlaupið farið að setja af sér set sem sé ekki í iðustreymi 

heldur fylgi það heldur lögmálum um árset. Grófir hnullungar tákna sem fyrr yfir borð sem 

hefur verið endurunnið af ánni og stærri kornastærðir orðið eftir.  
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6 Samantekt 

6.1 Setgerðir 

Úr þeim jarðlagaopnum sem skráðar voru var hægt að rannsaka árkeiluna og reyndist hún 

vera samsett að stærstum hluta úr gosrænni möl, grófri og kantaðri, ættaðri líklega að mestu 

leiti frá eldgosinu í toppgígnum árið 2010 því sama og olli jökulhlaupinu. Tvær setlaga 

ásýndir voru mest áberandi. Einkenni ásýndanna voru lagskipt malarlög með böndum af 

aðgreindri möl þar sem fínni malarlög verr aðgreind, oftast 10-30 cm þykk skiptust á við 

grófari malarlög sem voru betur aðgreind og því snauðari af fínefnum (Mll). Hinsvegar 

einsleit gróf malarlög kornborin (Mek) voru einsleitari og einkennislausari (Mek). Munur á 

þessum ásýndum er vegna misjafns straumhraða í jökulhlaupunum en þau rennu í púlsum þar 

sem straumhraði breytist ört. Engin ummerki sáust þá í set opnunum sem skoðaðar voru um 

þessi a.m.k. þrjú hlaup. Ekki er víst að það sé svo mikil munur á setinu sem kom frá þeim en 

einungis reyndist unnt að skoða efstu 2-3 metra staflans sem er tuga metra þykkur og getur 

verið að það hafi einfaldlega ekki verið komist nógu djúpt. 

Ekki er mikill sjáanlegur munur á setásýndum eftir því sem neðar dregur í sniði eftir 

árkeilunni og var stærð korna mjög svipuð niður keiluna. Ekki var sjáanleg mikil þróun 

setásýnda eftir því sem neðar dró í árkeilunni, þó að það virtist að einhverju leiti vera farin að 

minnka kornastærðin í sniði 7 því fjærsta frá jökli. Utan þess að við munna vestara gljúfursins 

sem stærstur hluti hlaupsins kom út var þakinn risavöxnum björgum og dreifðust þau geisla 

mynstri út frá munnanum og hættu að fyrir finnast um 200 metrum frá gljúfrinu. Hinsvegar 

fundust niður eftir allri keilunni stöku óvenju stórir hnullungar um 20-40 cm hnullungar sem 

skáru sig úr setlögunum sem þeir voru grafnir í . Að sama skapi var ávali korna keimlíkur 

niður eftir keilunni, en þau voru mjög köntuð og að stærstum hluta var setið samansett úr 

gosefnum þó að eldra berg sem flóðið hefur hrifið með sér niður eftir fjallinu. Það var yfirleitt 

auðgreinanlegt frá gosræna setinu sem ávalt og slípað grágrýti rúnað eftir flutningu með jökli 

Þessir setflokkar gefa til kynna frekar einsleita samsetningu af grófri möl, sem samsvarar 

nokkuð vel flokkun Maizels (1997 o.fl.) á sand- árkeilu seti, því sem hún nefnir gerðar III. En 

það er setlög sem myndast eftir jökulhlaup af gosrænum uppruna Hún lýsir ráðandi setásýnd 

þar sem (E4) einsleitu með köntóttri möl undir eða lárétt lagskiptum malarlögum og seinni 

ásýnd: einsleitri möl kornborinni og illa aðgreindri (Maizels 1997). 

6.2 Myndun 

Árkeilan, sem fyllti jökullónið fyrir fram Gígjökul myndaðist í a.m.k. þremur aðskildum 

jökulhlaupum sem komu niður Gígjökul mjög vestarlega miðað við almennt rennsli 

jökulárinnar. Það fyrsta þeirra var stærst og líklegast yfirmettað af seti og kom það undan og 

yfir jökulinn einungis nokkrum klukkustundum eftir að gos hófst í Eyjafjallajökli og bar með 

sér gríðarmikið af ís og hnullungum ásamt minni kornastærðum. Ísinn grófst svo að hluta í 

seti og myndaði dauðís sem hefur verið að bráðna undanfarin tvö ár og myndar haugaruðning 

en einnig voru stakir jakar sem grófust ekki til fulls og bráðna og skilja eftir sig fjölda 

jökulkerja. Yfirborð árkeilunnar er rúmlega 60 m hærra en yfirborð lónsins sem var þar fyrir 
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og er nú í um 240 metra hæð yfir sjávarmáli. Árkeilan er kúpt með hæsta punkt þar sem 

hlaupið kom undan/yfir jökulinn og lækkar hún með um 5° halla til norðurs en lækkar einnig 

jafnt til austurs og vesturs. Jökuláin hefur grafið nokkra sethjalla og mun hún verða 

mikilvirkustu í landmótun á svæðinu í framtíðinni ásamt bráðnun dauðíss, en þó það komi 

ekki mikið fram á (mynd) helgast það öðru fremur af því að þegar loftmyndin var tekin var 

tiltölulega stutt liðið frá jökulhlaupunum og dauðís sem hafði grafist í set var ekki tekinn til 

við það að bráðna í miklum mæli.  
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