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Útdráttur 

Jökulhlaup eru á meðal hættulegustu flóða sem verða á jörðinni. Jöklar heimsins eru að 

hörfa vegna hnattrænnar hlýnunar og mörg stöðuvötn undir jöklum að stækka.  Á 

eldvirkum svæðum geta eldgos eða jarðhiti undir jöklum valdið jökulhlaupum. Á Íslandi 

eru bæði líf fólks sem og mannvirki í hættu vegna jökulhlaupa og víða þörf á að leggja mat 

á áhættu þeirra og útbreiðslu. Mat á viðnámsstuðlum er mikilvægur þáttur við hermun 

jökulhlaupa. Í þessu verkefni var lítið jökulhlaup niður Svaðbælisá úr Eyjafjallajökli hermt 

sem bæði æstætt og tímaháð flóð í straumfræðiforritinu HEC-RAS og mat lagt á 

viðnámsstuðla. HEC-GeoRAS var notað með landfræðiforritinu ArcGIS til þess að 

skilgreina landlíkanið út frá 5x5 m LiDAR skönnun jökulsins og næsta umhverfis. Mikil 

aska og aur hafði safnast fyrir í flóðfarveginum eftir hlaupið áður en landið var skannað. 

Mat var lagt á hækkunina út frá mælingum og landlíkanið leiðrétt. Viðnámsstuðlar og 

hámarksrennsli var ákvarðað með hliðsjón af tímasetningum flóðsins og flóðförum. 

Tímaháðar líkankeyrslur reyndust herma flóðið betur en æstæðir reikningar. Líkankeyrslur 

sýna fram á að nota þarf tvo mismunandi viðnámsstuðla fyrir flóðfarveginn. 

Viðnámsstuðlar úr líkankeyrslum, neðarlega í farveginum, gefa til kynna að þetta 

jökulhlaup hafi verið líkara venjulegum flóðum en þeim jökulhlaupum sem búið er að 

bakreikna hingað til. Þar fæst Manningsstuðull upp á n = 0,03 – 0,04 m
-1/3

s við rennslið 

125 m
3
s

-1
 og 0,5-1,5 m flóðdýpt. Þetta er töluvert lægra en í þeim jökulhlaupum sem búið 

er að bakreikna, t.d. í Kötluhlaupinu 1918, þar sem hámarksrennsli nam allt að 300.000 

m
3
s

-1
 og flóðdýpt allt að 25 m. Ofar í farveginum, á jökli og í miklum bratta, var stuðullinn 

metinn 0,1 – 0,13 m
-1/3

s. Þar var flóðdýpt mest um 3,2 m. Stuðullinn bendir til þess að 

mikið viðnám hafi verið í þeim hluta flóðfarvegarins og er nær afleiddum gildum fyrir 

önnur bakreiknuð jökulhlaup hér á landi. 

  



 

  



 

 

Abstract 

Jökulhlaup (glacial outburst floods) are among the most catastrophic floods on earth. 

Glaciers are retreating because of global warming and as a result many glacial lakes are 

getting bigger. Volcanic eruptions and geothermal heat can trigger jökulhlaups in 

subglacial volcanic regions. Both people´s life and infrastructures are at stake in such 

events and there is a need in many places to assess the risk and inundation areas. 

Evaluation of resistance coefficients is an important aspect of simulating a jökulhlaup. In 

this project a small jökulhlaup down Svaðbælisá river path from Eyjafjallajökull was 

simulated, fot both steady and unsteady flows, using the numerical software HEC-RAS and 

the resistance coefficients evaluated. A DEM (digital elevation model) was constructed 

from a 5x5 m LiDAR scanning and HEC-GeoRAS, an ArcGIS tool, was used to map the 

floodplain onto the correct format for HEC-RAS. Ash and sediments had deposited in the 

floodplain after the flood before the LiDAR scanning took place. The DEM was thus 

corrected for this additional elevation based on field measurements. Resistance coefficients 

were determined based on the timing of the flood and inundation area. Unsteady flow 

calculations simulated the flood more successfully than steady flow calculations. Model 

calculations show that two different resistance coefficients are required for the floodplain. 

Resistance coefficients from model runs indicate that this jökulhlaup was similar to regular 

floods, rather than the major jökulhlaups that have been back-calculated, in the lower 

terrain of the floodplain. A Manning´s coefficient of n = 0.03 – 0.04 m
-1/3

s was derived for 

the lower part, possibly because the peak discharge was estimated only 125 m
3
s

-1
 with 

flood depths of 0.5 – 1.5 m. That is considerably lower than other back-calculated 

jökulhlaups in Iceland, e.g. jökulhlaup from the Katla volcano in the Mýrdalsjökull glacier, 

with peak discharge of up to 300,000 m
3
s

-1
 and flood depth of up to 25 m. In the upper part 

of the floodplain (on the glacier and steep gully) Manning´s coefficient was estimated 0.1 – 

0.13 m
-1/3

s with flood depths of up to 3.2 m. The coefficient suggests high resistance in this 

part of the floodplain. The values are close to back-calculated values for other jökulhlaups 

in Iceland. 
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1 Inngangur 

1.1 Aðdragandi 

Árið 2005 sendu Almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra frá sér skýrsluna: „Yfirlit um 

hættu vegna eldgosa og hlaupa frá vesturhluta Mýrdalsjökli og Eyjafjallajökli“ (Magnús 

Tumi o.fl., 2005). Í þessari skýrslu voru m.a. jökulhlaup niður suðurhlíðar Eyjafjallajökuls 

hermd. Einn stærsti óvissuþátturinn í hermuninni var ákvörðun viðnámsstuðla. Þeir hafa 

áhrif á bæði ferðatíma og flóðdýpi, sem eru lykilþættir í áhættumati á jökulhlaupum.  

Fimm árum eftir að skýrslan kom út hófst eldgos á Fimmvörðuhálsi og síðar undir 

Eyjafjallajökli. Vatn undir jöklinum bráðnaði og hljóp niður suðurhlíðar Eyjafjallajökuls í 

Svaðbælisá, ofan við bæinn Þorvaldseyri. Flóðhraði og flóðdýpt hlaupsins var nokkuð vel 

ákvarðaður. Þannig gafst kjörið tækifæri til þess að herma jökulhlaupið á nýjan leik, 

fínstilla viðnámsstuðla og bera saman við fyrri niðurstöður í áhættumati. 

1.2 Markmið 

Aðal markmið verkefnisins var að bakreikna jökulhlaupið og ákvarða viðnámsstuðla 

(Manningsstuðla) á mismunandi stöðum í hlaupfarveginum og samhliða því meta 

hámarksrennsli í hlaupinu. 

Þar sem jökulhlaupið niður suðurhlíðar Eyjafjalljökuls var ekki stórt og féll í skugga á allri 

umfjölluninni um öskumyndun í gosinu sem og jökulhlaupinu eftir Markarfljóti var lagt 

kapp á að skrásetja atburðarásina vel. Auk þess var kapp lagt á að fá sem besta myndræna 

framsetningu á niðurstöðum og til þess kannað hvernig forritin HEC-GeoRAS og HEC-

RAS vinna saman. Vonast er til þess að þetta mat á viðnámsstuðlum reynist gagnlegt við 

frekara áhættumat á jökulhlaupum. 

1.3 Heimildarýni 

Jökulhlaup eru á meðal hættulegustu flóða sem verða á jörðinni. Þau ógna lífi fólks og alls 

sem á vegi þeirra verður. Þar má nefna ræktað land, vegi, brýr, og önnur mannvirki. Mið-

Atlantshafshryggurinn liggur þvert yfir Ísland og mörg háhitasvæði eru tengd honum. 

Margir jöklar eru á svæðinu og sumir þeirra ofan á virkum eldstöðvum (Magnús T. 

Guðmundsson o.fl., 2008). Mikið bræðsluvatn verður til undir þessum jöklum sem 

annaðhvort safnast saman í stöðuvatn undir þeim eða rennnur að jökuljaðri. Jökulhlaupum 

á Íslandi má skipta í þrjá flokka eftir uppruna vatnssöfnunar: (1) stöðuvötn undir jöklum á 

jarðhitasvæðum; (2) leysingavatn vegna eldgosa; (3) stöðuvötn undir jöklum við jökuljaðra 

(Helgi Björnsson, 1992).  

Á mynd 1-1 má sjá kortlagningu af þekktum svæðum þar sem jökulhlaup hefur farið yfir 

síðan land byggðist á Íslandi. Ekki eru til heimildir fyrir því að jökulhlaup hafi farið niður 

suðurhlíðar Eyjafjallajökuls fyrr en í jökulhlaupinu í apríl 2010. 
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Mynd 1-1: Svæði sem jökulhlaup hafa farið yfir á Íslandi á síðustu 10.000 árum. Síðan 

land byggðist hafa stór hlaup einkum farið um Skeiðarársand og Mýrdalssand (Magnús T. 

Guðmundsson o.fl., 2008). 

Jökulhlaup úr Grímsvötnum undir vatnajökli verða að meðaltali á fimm ára fresti vegna 

jarðhita og eldvirkni (Helgi Björnsson, 1992). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á 

framgangi jökulhlaupanna í göngum undir jöklinum (Nye, J.F., 1976; Helgi Björnsson, 

1992 og Clarke, 1982). Nye (1976) reiknaði Manningsstuðul upp á n = 0,12 m
-1/3

s fyrir 

jökulhlaup úr Grímsvötnum árið 1972. Rennsli í jökulhlaupinu óx samkvæmt veldisfalli. 

Dæmi eru um jökulhlaup sem vaxa mun hraðar en dæmigert Grímsvatnahlaup t.d. línulega. 

Sum hlaupanna koma niður sem brattur skafl sem ber með sér stóran hluta af 

hlaupframburðinum (flóðfrontur) (Jónas Elíasson o.fl., 2007). Jökulhlaup samfara 

Kötlugosum árin 1918 og 1955 er dæmi um slík jökulhlaup með hámarksrennsli á bilinu 

100.000 – 300.000 m
3
s

-1
 (Haukur Tómasson, 1996 & Helgi Björnsson, 1992). Haukur 

Tómasson (1996) notaði reynslujöfnu Mannings til þess að áætla stærð jökulhlaupsins. 

Hann áætlaði hraða flóðsins út frá frásögnum sjónarvotta. Út frá flóðförum gat hann 

bakreiknað Manningsstuðul n = 0,08-0,1 m
-1/3

s fyrir jökulhlaupið, þar sem það var um 25 

m djúpt, og um leið reiknað hámarksrennsli flóðsins um Q = 300.000 m
3
s

-1
. 

Jökulsá á Fjöllum er tengd öllum jarðhitakerfunum í norðurhluta Vatnajökuls bæði 

Bárðarbungu og Kverkfjöllum sem og norðurhluta Grímsvatna. Talið er að stærsta 

jökulhlaup Íslandssögunnar hafi orðið þar áður en land byggðist og er það talið vera af 

stærðargráðunni 400.000 m
3
s

-1
 (Haukur Tómasson 1973). Það jökulhlaup er talið hafa 

myndað stóru gljúfrin meðfram ánni. 
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Í töflu 1-1 má síðan sjá yfirlit yfir helstu jökulhlaup á Íslandi sem hafa verið bakreiknuð. 

Tafla 1-1: Yfirlit yfir jökulhlaup sem hafa verið hermd á Íslandi 

Upptök Ár Qmax 

(m
3
s

-1
) 

n 

(m
-1/3

s) 

Heimild 

Katla 1918 300.000 0,08-0,1 Haukur Tómasson (1996) 

Grímsvötn 1954 9.000 0,09 Helgi Björnsson (1992) 

Grímsvötn 1972 6.000 0,12 Nye, J.F. (1976) 

Grímsvötn 1972 6.000 0,08-0,09 Helgi Björnsson (1992) 

Grímsvötn 1986 2.000 0,08 Helgi Björnsson (1992) 

 

Jónas Elíasson o.fl. (2007) líktu eftur stórum jökulhlaupum á Íslandi sem flóðbylgjur með 

skörpum bylgjufronti ofan á stöðugu rennsli (e. translatory waves). Slíkar bylgjur eru 

óháðar upphafsskilyrðum, þar sem bylgjulestir sem ferðast hraðar en megin 

flóðstraumurinn sameinast og myndar brattan flóðskafl (bylgjufront). Á síðari stigum 

flóðsins dregur úr skaflinum. Hann notaði viðnámsstuðul Chezys við mat á hrýfi, frekar en 

Manningsstuðulinn, þar sem hann er óháður flóðdýpt. Niðurstöður hans voru síðan bornar 

saman við tölulega hermun á jökulhlaupi frá Entujökli sem gerðar voru með AQUARIVER 

reiknilíkaninu og voru sambærilegar (Sigurður Lárus Hólm & Snorri Páll Kjaran, 2005). 

Chezy stuðullinn C = 5 var notaður. Hann svarar til Manningsstuðuls n = 0,06 – 0,10 m
-1/3

s 

fyrir 1 – 15 m flóðdýpt. Hámarksrennsli í útreikningum var  Q = 300.000 m
3
s

-1
. Sigurður 

Lárus Hólm o.fl. (2005) báru einnig saman niðurstöður hermunar, fyrir þetta sama hlaup, 

með Manningssuðulinn n = 0,10 m
3
s

-1
 og síðan n = 0,03 m

3
s

-1
. Munur á útbreiðslu 

hlaupvatnsins í þessum tveimur tilfellum var óverulegur. 

Kristín Martha Hákonardóttir, Tómas Jóhannesson og Peter Sampl (2005) unnu að gerð 

áhættumats vegna jökulhlaupa niður suðurhlíðar Eyjafjallajökuls. Vegna bratta hlíðanna 

var ákveðið að herma hlaupin í SAMOS snjóflóðalíkani, með því að aðlaga stika líkansins 

að eiginleikum vökvaflæðis. Snjóflóðalíkön eru sérstaklega hönnuð til að ferðast niður 

brattlendi og skoðuð voru æstæð jökulhlaup af stærðargráðunni frá Q = 1.000–10.000 m
3
s

-

1
, með Manningsstuðla frá n = 0,05 – 0,15  m

-1/3
s. Niðurstöður líkanreikninganna sýna vel 

hvernig landslagið stýrir jökulhlaupunum niður gilin í fjallinu og þaðan niður á láglendi. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að í bröttum giljunum nær flóðið bæði mestum flóðhraða og 

flóðdýpi (Kristín Martha Hákonardóttir o.fl., 2005). 

1.4 Skipulag ritgerðar 

Í ritgerðinni er fjallað um hönnun straumfræðilíkans eftir flóðrás jökulhlaupsins 2010, 

niður suðurhlíðar Eyjafjallajökuls og í Svaðbælisá. Leiðréttingar eru gerðar á farvegi 

hlaupsins og helstu stikar líkansins áætlaðir. Jökulhlaup er hermt í reiknilíkaninu og 

Manningsstuðlar eru ákvarðaðir fyrir flóðfarveginn. Samanburður er gerður á æstæðum og 

tímaháðum líkankeyrslum.Næmnigreining er gerð á viðnámsstuðlum og mat er lagt á 

hvaða Manningsstuðlar lýsa framgangi flóðsins best. 

Kafli 2: Í þessum kafla er fræðilegur grunnur fyrir straumfræði hermun settur fram. Helstu 

kennistærðir rennslis í opnum farvegum eru skilgreindar og lögmálin þrjú um, varðveislu 

massa, varðveislu skriðþunga og varðveislu orku kynnt. Farið er í gegnum útreikninga 
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bæði fyrir æstætt og tímaháð rennsli. Áhersla er lögð á reikniaðgerðir sem framkvæmdar 

eru í straumfræðiforritinu HEC-RAS. Einungis veðrur fjallað um rennsli í einni vídd. 

Inntakstærðir inn í HEC-RAS forritið (sjálft straumfræðilíkanið) eru einnig kynntar í 

þessum kafla og farið er yfir lagfæringar á landlíkaninu. 

Kafli 3: Í þessum kafla er fjallað um framgang jökulhlaupsins niður Svaðbælisá. Stuðst er 

við ljósmyndir Landhelgisgæslunnar, frásagnir heimamanna sem vitni urðu að flóðinu og 

upplýsingar frá Veðurstofu Íslands. Niðurstöður líkanreikninga eru kynntar bæði fyrir 

æstætt og tímaháð rennsli. Þar sem annars vegar er notaður einn Manningsstuðull fyrir 

allan farveginn og hins vegar tveir mismunandi Manningsstuðlar. Í lokin er næmnigreining 

á vali á Manningsstuðlum og leiðréttingu landlíkans gerð. 

Kafli 4: Farið er yfir þá Manningsstuðla sem fengust úr líkankeyrslum og þeir bornir 

saman við Manningsstuðla sem hafa verið bakreiknaðir úr öðrum jökulhlaupum. 
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2 Aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við útreikninga. Fræðilegur 

grunnur HEC-RAS er skilgreindur, bæði fyrir æstætt og tímaháð rennsli. Því næst er farið 

yfir uppbyggingu straumfræðilíkansins og skilgreiningar á viðnámsstuðlum og eðli 

rennslis eru settar fram. 

2.1 Fræði 

Hér verður fjallað um rennsli í einni vídd. 

2.1.1 Jafnforma rennsli 

Jafnforma rennsli í farvegi á sér stað þegar straumhraði er jafn yfir allan farveginn. Undir 

þessum kringumstæðum er engin breyting á hraða með tilliti til staðsetningar og 

straumlínur eru beinar og samsíða. Þar sem hraðinn breytist ekki er hraðahæð (         
þar sem V er straumhraði og g þyngdarhröðun jarðar) fasti og því hafa orkulínan og botn 

farvegar sama halla. Þar sem hröðun er engin í jafnforma rennsli, þá eru drífandi og 

mótstöðu kraftar jafnir. Þegar rennsli er jafnforma þá er vatnsdýpi kallað normaldýpi 

(Roberson, J.A. o.fl., 1998). 

2.1.2 Viðnámsstuðlar Chezy og Manning 

Jafna Chezys er eðlisfræðileg jafna leidd út fyrir æstæðan straum (Chaudry, M.H., 2008): 

          
(1)  

þar sem: 

  Straumhraði (ms
-1

).  

  Hydraulískur radíus (m).  

   Halli orkulínunnar.  

  Viðnámsstuðull Chezys (m
1/2

s
-1

).  

Ef við berum jöfnu Chezys saman við jöfnu Darcy-Weisbachs (Chaudry, M.H., 2008): 

    
  

 

  

  
  (2)  

þar sem: 

   Orkutap (m).  

  Viðnámsstuðull Darcy-Weisbach (einingarlaus).  
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  Lengd (m).  

  Þvermál pípu (m).  

  Þyngdarhröðun jarðar (ms
-2

).  

þá fæst (Chaudry, M.H., 2008): 

    
  

 
 

   

 
        (3)  

þar sem hydraulískur radíus R, fyrir pípu er jafn D/4 og halli orkulínunnar          

Jöfnu (1) má því setja fram sem fall af einingarlausum viðnámsstuðuls Chezys,    (Jónas 

Elíasson, 2007): 

            
(4)  

Reynslujafna Mannings er mest notaða rennslis jafnan í verkfræðilegum útreikningum. 

Hún var sett fram af Robert Manning árið 1889 og hún var leidd út frá tilraunum (Chow, 

V., 1959). Hún er eftirfarandi (Chaudry, M.H., 2008): 

   
 

 
      

   
  (5)  

þar sem n er viðnámsstuðull Mannings (m
-1/3

s). 

Þegar jafna Manning er notuð þá er ávallt erfiðast að ákvarða viðnámsstuðulinn, n, þar sem 

stuðullinn er ekki víddarlaus og því ekki einhlítt hvernig hann ber að yfirfæra á 

mismunandi flóðfarvegi og mismunandi gerðir. Þættir sem geta haft áhrif á stuðulinn eru 

farvegshrýfi, gróður, óregluleiki farvegar, vatnsdýpi, rof, setmyndun, hindranir, stærð, 

rennsli og aurburður (Chow, V., 1959). Tafla 2-1 sýnir dæmigerð gildi á n fyrir 

mismunandi gerðir náttúrulegra farvega.  

Tafla 2-1: Gildi viðnámsstuðuls Mannings fyrir mismunandi náttúrulega farvegi 

(Roberson, J.A. o.fl., 1998). 

Náttúrulegir farvegir n (m
-1/3

s) 

Malar farvegir, beinir 0.025 

Malar farvegir, einnig með stóru grjóti 0.040 

Fínt jarðefni, eitthvað af grasi 0.026 

Fínt jarðefni, bugðóttur, enginn gróður 0.030 

Fínt jarðefni, bugðóttur 0.050 

 

Á mynd 2-1og 2-2 má sjá ljósmyndir af raunverulegum farvegum með afleiddum n gildum. 
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Mynd 2-1: Columbia River, Washington – n = 0,024 (USACE, 2010). 

 

 

Mynd 2-2: Moyie River, Idaho – n = 0,038 (USACE, 2010). 

Reynslustuðul Mannings má einnig leiða út frá jöfnu Chezys. Út frá jöfnum (3) og (5) fæst: 

    
  

 
             

 

 
      

   
  (6)  

Í flóðfarveginum þar sem flóðdýpt, y er mun minni en breidd flóðs, B er hydraulískur 

radíus farvegar,         , þegar    ). Ef við einangrum svo fyrir n í jöfnu (6) 

fæst (Jónas Elíasson, 2007): 

    
 

  
     

 

  
           (7)  
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Jafna (7) bendir til þess að Manningsstuðullinn sé í slíku rennsli háður flóðdýpt. 

Í fullkomnu iðustreymi er viðnámsstuðull Darcy-Weisbachs einungis háður hlutfallslegu 

hrýfi í pípum. Á sambærilegan hátt ætti viðnámsstuðull Mannings einungis að vera háður 

hlutfallslegu hrýfi í árfarvegi (hlutfalli botnhrýfis og flóðdýptar). Reynslustuðull Mannings 

er hins vegar háður flóðdýpt á flóknari hátt. 

2.1.3 Lygn, stríður og krítískur straumur 

Vökvastraumur er krítískur ef hraði hans er jafn bylgjuhraða yfirborðsbylgju. 

Yfirborðsbylgjur má framkalla í vatni með snöggri breytingu á vatnsdýpi. Talað er um 

lygnan straum ef hraði hans er minni en krítískur hraði en um stríðan straum ef hraði hans 

er meiri en krítískur hraði. Froude talan, Fr, er jöfn hlutfallsins milli tregðu og 

þyngdarkrafta. Út frá henni má flokka rennsli í opnum farvegum í þrjá flokka. Fyrir 

rétthyrnd þversnið er hún (Chaudry, 2008): 

    
 

   
  

(8)  

þar sem: 

  Meðalhraði í þversniði (ms
-1

).  

  Þyngdarhröðun jarðar (ms
-2

).  

  Dýpi vatns (m).  

   Froude tala (einingarlaus).  

Vökvastraumur er skilgreindur sem lygn ef       krítískur ef      og stríður ef 

    . 

2.1.4 Fræðilegur grunnur HEC-RAS 

HEC-RAS (Hydraulic Engineering Center´s River Analysis System) er straumfræðiforrit 

sem framkvæmir einvíða rennslisútreikninga, fyrir bæði æstætt og tímaháð rennsli. 

Farvegur er bútaður í þversnið og HEC-RAS reiknar vatnsyfirborð í hverju þversniði og 

ræður við lygnan og stríðan straum sem og blöndu af báðum. Orkulíking er leyst í einni 

vídd og orkutap er metið út frá viðnámi farvegar (Manningstuðlum) og breytingum á 

þversniði svo sem samþjöppun og útþennslu. Jafna sem lýsir varðveislu skriðþunga er 

notuð þar sem breytingar í vatnshæð eru hraðar.  

Líkingar og skilgreiningar eru settar fram og leiddar út í næstu köflum fyrir æstætt rennsli 

annars vergar og tímaháð rennsli hins vegar. Eftirfarandi útleiðslur er að finna í handbók 

gefinni út af (USACE, 2010) og (Chaudry, M.H., 2008). 

Æstætt rennsli 

Vatnshæð frá einu þversniði til hins næsta er fundið með því að leysa orkulíkinguna með 

ýtrunaraðferð sem kallast standard step method. Orkulíkingin er eftirfarandi (USACE, 

2010): 
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     (9)  

þar sem: 

      Hæð á botni farvegar við þversnið 1 og 2 (m).  

      Dýpi vatns (m).  

      Meðalhraði í þversniði (ms
-1

).  

      Leiðréttingastuðlar vegna hraðadreifingu í þversniði.  

  Þyngdarhröðun jarðar (ms
-2

).  

   Orkutap (m).  

Á mynd 2-3 eru hugtök í orkujöfnu sett fram myndrænt. 

 

 

Mynd 2-3: Hugtök  í orkujöfnunni (USACE, 2010). 

Orkutapið (he) milli þversniða samanstendur af viðnámi, samþjöppun eða útþenslu og má 

rita skv. (USACE, 2010) : 

       
    

    
 

  
 

    
 

  
   (10)  

þar sem: 

  Rennslisvigtuð lengd milli þversniða (m).  

  
  Halli orkulínunnar.  
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  Samþöppunar- eða útþenslutapsstuðull.  

Lengd milli þversniða er reiknuð eins og sést í eftirfarandi jöfnu (USACE, 2010): 

   
                           

                 

  (11)  

þar sem: 

     Lengd milli þversniða fyrir árbakkann vinstra megin (m).  

    Lengd milli þversniða fyrir aðal farveginn (m).  

     Lengd milli þversniða fyrir árbakkann hægra megin (m).  

      Meðaltal rennslis milli þversniða fyrir árbakkann vinstra megin (m
3
s

-1
). 

     Meðaltal rennslis milli þversniða fyrir aðal farveginn (m
3
s

-1
).  

      Meðaltal rennslis milli þversniða fyrir árbakkann hægra megin (m
3
s

-1
). 

Flutningstuðull er fundinn fyrir hvert þversnið út frá jöfnu Mannings (USACE, 2010).  

      
   

  (12)  

   
 

 
       (13)  

þar sem: 

  Rennsli (m
3
s

-1
).  

  Flutningsstuðull (m
8/3

).  

  Viðnámsstuðull Mannings (m
-1/3

s).  

  Þverskurðarflatarmál rennslis (m
2
).  

  Hydraulískur radíus (þverskurðarflatarmál rennslis/blautt ummál) (m). 

Orkutap vegna viðnáms er reiknað sem margfeldi af    og L, þar sem    er halli 

orkulínunnar og L er skilgreint í jöfnu (11). Hallatala orkulínunnar er fundin með því að 

nota jöfnu (12), þ.e. jöfnu Mannings (USACE, 2010): 

     
 

 
 

 

  (14)  
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Vatnsdýpi er reiknað með ítrunaraðferð á jöfnum (9) og (10). Reikniaðferðin er eftirfarandi 

(USACE, 2010): 

   Í fyrsta þversniði eru vatnshæð og rennsli þekkt. Næst er giskað á vatnsdýpi fyrir 

næsta þversnið fyrir ofan í lygnum straumi (eða fyrir neðan ef um stríðan straum er 

að ræða). 

   Ákvarða heildar flutningsstuðul og hreyfiorku miðað við áætlað vatnsdýpi 

   Reikna    með gildunum í lið 2 og leysa jöfnu (10) 

   Reikna vatnshæð í þversniðinu með því að leysa jöfnu (9) með gildunum úr skrefum 

2 og 3. 

   Bera saman reiknaða og áætlaða vatnsdýpið. Endurtaka skref 1 til 5 þangað til leifin 

er minni en 0,003 m. Hámarksfjöldi ítrana og viðmiðunargildi eru fastar sem má 

breyta í HEC-RAS. 

Skriðþungalíkingin 

Þegar breytingar í rennsli hætta að vera hægar eins og frá breytingum úr lygnum í stríðan 

straum, eða öfugt, þá er orkujafnan ekki lengur viðeigandi. Þessar breytingar geta til dæmis 

átt sér stað þegar mikil breyting er á halla farvegar, við brýr, stíflur og þar sem farvegir 

sameinast. Í stað orkulíkingar er skriðþungalíkingu beitt. 

Einvíð skriðþungalíking í stefnu farvegar er leidd út frá öðru lögmáli Newton (USACE, 

2010): 

       , (15)  

þar sem: 

    Summa krafta sem verka á vökvann í stefnu farvegar.  

  Massi (kg).  

  Hröðun vökva (ms
-2

).  

Þegar lögmálið er notað fyrir straum milli tveggja þversniða eins og á mynd 2-4, þá verður 

breytingin á skriðþunga á tímaeiningu (USACE, 2010): 

                    (16)  

þar sem: 

  Þrýstingur við þversnið 1 og 2 (N).  

   Kraftur vegna þyngdar vökvans í x stefnu (N).  

   Kraftur vegna viðnámstapa frá þversniði 2 til þversniðs 1 (N).  

  Rennsli í þversniðum 1 og 2 (m
3
s

-1
).  
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  Eðlismassi vatns (kg m
-3

).  

    Breyting í hraða frá þversniði 2 í þversnið 1 (ms
-1

).  

 

 

Mynd 2-4: Hugtök í skriðþungalíkingunni (USACE, 2010). 

Vökvaþrýstingur í hverju sniði (e. hydraulic pressure) er reiknaður skv. (USACE, 2010): 

            (17)  

            (18)  

þar sem: 

  Eðlisþyngd (         (kg m-2s-2).  

  Þverðskurðarflatarmál rennslis (m
2
).  

   Dýpt mæld frá vatnsyfirborði niður á þyngdarpunkt þversniðs (m).  

Kraftur vegna þyngdar vatns er eftirfarandi (USACE, 2010): 

      
     

 
      (19)  

þar sem    er halli farvegar og   er lengd milli þversniða 1 og 2.  

Viðnámsskrafturinn verður (USACE, 2010): 

      
     

 
   

    (20)  

Að lokum er (USACE, 2010): 
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             (21)  

þar sem   er leiðréttingarstuðull sem tekur tillit til breytilegs hraða í óreglulegum 

þversniðum. 

Þá verður jafna (16) (USACE, 2010): 

 
  

   

   
        

     

 
      

     

 
    

  
  

   

   
        (22)  

sem er það form skriðþungalíkingunnar sem HEC-RAS notar fyrir æstætt rennsli. 

Takmarkanirnar á keyrslunum fyrir æstætt rennsli eru þær að: (1) rennslið sé stöðugt; (2) 

breytingar á rennsli séu hægar (nema við brýr og þess háttar mannvirki. Á þeim 

staðsetningum, þar sem breytingar á rennsli geta orðið snöggar, eru skriðþungajafnan eða 

aðrar reynslujöfnur notaðar); (3) rennsli er einungis í eina átt (hraði sem er ekki í stefnu 

rennslis er ekki innifalinn í útreikningum); (4) Halli farvegar sé minni en 1:10 (þar sem 

gert er ráð fyrir að þrýstingur sé hydrostatic í orkujöfnunni) (USACE, 2010). 

Ástæða þess að halli farvegar skal ekki vera meiri en 1:10 (5,71 gráður) er komin frá því að 

þrýstihæð í orkujöfnunni ætti í rauninni að vera reiknuð út frá jöfnunni: 

           
(23)  

þar sem    er lóðrétt þrýstihæð, d er vatnsdýpi mælt hornrétt á farvegsbotn og   er halli 

farvegar mældur í gráðum.  

Fyrir farvegshalla upp á 1:10 (5,71 gráður) eða minna, þá er      jafnt og 0,995. Svo í stað 

þess að nota      , þá er lóðrétt þrýstihæð nálguð sem lóðrétt vatnsdýpi í HEC-RAS. En 

fyrir  halla upp á 5,71 gráður verður skekkjan einungis 0,5 % þegar vatnsdýpi er áætlað. 

Hallinn á Eyjafjallajökli er um 10 gráður og er skekkjan á vatnsdýpi því um 1,5 % og í 

gilinu er hallinn um 18 gráður og skekkjan því um 5 %. Þetta ber að hafa í huga þegar 

niðurstöður eru túlkaðar. Þar sem engar mældar flóðdýptir eru í gilinu eða á jöklinum, 

heldur einungis verið að styðjast við tímasetningar, er gert ráð fyrir að þessi skekkja hafi 

ekki veruleg áhrif á mat á Manningsstuðlum. 

Tímaháð rennsli 

Rennsli í náttúrulegum farvegum er yfirleitt tímaháð, s.k. tímaháð rennsli. Óstöðugleikinn í 

rennslinu getur verið vegna náttúrulegra ferla, vegna áhrifa manna eða einhvers atviks eins 

og vegna eldgoss. Greining á tímaháðu rennsli er flóknara en á æstæðu rennsli, þar sem 

tímaháð rennsli er bæði háð tíma og rúmi. Hlutafleiðujöfnur eru notaðar til að lýsa 

tímaháðu rennsli þar sem háðu breyturnar (vatnsdýpi og straumhraði) eru háðar fleiri en 

einni breytu (tíma og rúmi). Lausnir á þessum jöfnum eru ekki til nema með miklum 

einföldunum svo að tölulegar aðferðir eru notaðar við lausn þeirra (Chaudry, M.H., 2008). 

HEC-RAS leysir þessar jöfnur tölulega með aðferð minnstu fervika (USACE, 2010). 

Oft nægir að lýsa eiginleikum rennslis á ákveðnum stöðum (inn í og út úr s.k. 

stýrirúmmáli) en nákvæm breyting milli þversniða er ekki nauðsynleg. Í slíkum tilvikum er 
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flutningssetning Reynolds oft notuð til þessa að setja varðveislujöfnurnar fram inn í og út 

úr stýrirúmmáli (Chaudry, M.H., 2008): 

 
     

  
 

 

  
     

 

  

                     
(24)  

þar sem : 

     Víðáttumikill eiginleiki kerfisins (e. extensive property).   

  Samþjappanlegur eiginleiki kerfisins (e. intensive property).   

   Mismunarúmmál vökvans.  

Samþjappanlegi eiginleiki kerfisins er skilgreindur sem magn   á massaeiningu í kerfinu, 

þ.e. : 

      
    

  

  
  (25)  

Heildarmagn   í stýrirúmmálinu er: 

          
 

  

  (26)  

Samfellulíkingin 

Lítum á stýrirúmmál á mynd 2-5. Ef rennslið milli sniða 1 og 2 er tímaháð og ósamfellt, þá 

er rennsli Q, hraði V, og dýpi y, háð tíma og rúmi. Ef við notum flutningssetningu 

Reynolds, jöfnu (24), á stýrirúmmálið þar sem           og   
  

  
  , þá fæst 

(Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

  
 

 

  
     

  

  

                           (27)  

þar sem    (m
3
s

-1
) er hliðar innrennsi/útrennsli á lengdareiningu milli þversniða 1 og 2. 

 

 

Mynd 2-5: Hugtök og breytistærðir í samfellulíkingunni (Chaudry, M.H., 2008). 
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Þar sem við gerum ráð fyrir að vatn sé ósamþjappanlegt, er eðlismassinn fasti. Notum 

síðan reglu Leibnitz´s á fyrsta liðinn í jöfnu (27). Til þess að það sé leyfilegt verða bæði A 

og 
  

  
 að vera samfellt gagnvart x og t. Það er, milli    og    séu engar skyndilegar 

breytingar á þversniði farvegarins. Þar sem 
   

  
   og 

   

  
  , því jaðarinn er fastur, og 

        og        , fæst (Chaudry, M.H., 2008): 

  
  

  
                     

  

  

 (28)  

Samkvæmt meðalgildissetningunni fæst (einungis ef bæði   og 
  

  
 eru samfelld) (Chaudry, 

M.H., 2008): 

 
  

  
 

  

  
     (29)  

Samkvæmt þessari jöfnu er massi varðveittur í stýrirúmmáli í stefnu x ef hægri hlið 

jöfnunnar er núll. 

Fyrir venjuleg þversnið (þ.e. breidd vatnsyfirborðs, B (m), er samfellt fall af vatnsdýpi y), 

er breyting í rennslis flatarmáli,   , fyrir litla breytingu í vatnsdýpi,   , jafnt og    . 

Þegar     , þá er 
  

  
    Jöfnu (29) er hægt að umrita sem (Chaudry, M.H., 2008): 

  
  

  
 

  

  
     (30)  

þar sem      og vatnsdýpi má skilgreina sem   
 

 
 . Þá fæst með því að notfæra sér 

að 
  

  
  

  

  
  (Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
 

  

 
    (31)  

Skriðþungalíkingin 

Ef flutningssetningu Reynolds (24) er beitt á skriðþungalíkinguna verður   = skriðþungi 

vatns í kontrólrúmmálinu =    og    
  

  
    En samkvæmt öðru lögmáli Newton er 

breyting á skriðþunga jafn kraftinum sem verkar á stýrirúmmálið, þ.e.    
  

  
  Þá verður 

jafna (24) (Chaudry, M.H., 2008): 

    
 

  
      

  

  

                               (32)  

þar sem: 

   Hraði á hliðar rennsli í stefnu farvegar (ms
-1

).  

Með því að nota reglu Leibnitz og      fæst (Chaudry, 2008): 
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                           (33)  

Samkvæmt meðalgildissetningunni og með því að deila með          fæst (Chaudry, 

M.H., 2008): 

 
  

        
 

  

  
   

     

  
       (34)  

Til einföldunar er skúfspennu á vatnsyfirborði vegna vinds sleppt og áhrif svifkrafts. 

Kraftarnir sem verka á stýrirúmmálið á mynd 2-6 eru þrýstikraftur, þyngdarkraftur og 

viðnámskraftur.  

 

 

Mynd 2-6: Hugtök og breytistærðir í skriðþungalíkinguna (Chaudry, M.H., 2008). 

Þrýstikrafturinn sem verkar á efra þversniðið á mynd 2-6 er (Chaudry, M.H., 2008): 

              (35)  

Þrýstikrafturinn sem verkar á neðra þversniðið er: 

              (36)  

Þyngdarkraftur vatns í stýrirúmmálinu, sem verkar í x stefnu er (Chaudry, M.H., 2008): 

            
  

  

 (37)  

Viðnámskraftur verkar vegna skúfspennu milli vatnsins og árfarvegar. Hann er 

skilgreindur sem (Chaudry, M.H., 2008): 

            
  

  

  (38)  

Heildarkrafturinn sem verkar á stýrirúmmálið er því (Chaudry, M.H., 2008): 
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                 (39)  

Með því að setja jöfnur (35), (36), (37) og (38) í jöfnu (39) og deila með         þá fæst 

(Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

        
 

              

     
 

 

     
           

  

  

  (40)  

Með því að setja jöfnu (40) í jöfnu (34) og með því að nota meðalgildissetninguna fæst 

skriðþungalíkingin (Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

  
 

 

  
                          (41)  

Hún sýnir okkur að skriðþungi er varðveittur innan stýrirúmmálsins í  x stefnu ef hægri 

hlið hennar er núll. 

Nú er                  
 

 
           . Með því að sleppa annars stigs liðum og 

láta     , fæst  
 

  
         þannig að (Chaudry, M.H., 2008): 

 
 

  
        

 

  
     

  

  
   

  

  
   (42)  

Jafna (41) verður þannig (Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

  
 

     

  
   

  

  
                 (43)  

með því að víkka út fyrstu tvo liðina á hægri hlið og umraða, þá fæst (Chaudry, M.H., 

2008): 

 
   

  

  
  

  

  
   

  

  
 

  

 
   

   
  

  
  

  

  
  

  

  
             

(44)  

Samkvæmt samfellulíkingunni (31), er summa liðanna í síðari sviganum 0. Því fæst 

(Chaudry, M.H., 2008): 

 
  

  
  

 

  
 
  

  
              (45)  

Með umröðun á jöfnu (45) fæst (Chaudry, M.H., 2008): 

 

          
                

 
 

  
 
  

  
   

                     
               

 
 

 

  

  

                           
                 

  

(46)  
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Fyrir æstætt jafnforma rennsli þá er halli orkulínunnar sá sami og halli farvegar. Jafnan 

fyrir æstætt hægbreytilegt rennsli fæst með því að bæta við breytileika í rennslisdýpt og 

hraðahæð. Síðan bætist liður vegna hröðunar fyrir tímaháð rennsli. 

Fyrir tímaháð rennsli leysir HEC-RAS bæði samfellulíkinguna (31) og 

skriðþungalíkinguna (45) með mismunaaðferðum til þess að reikna vatnsdýpi. Þegar 

tímaháðar keyrslur fara í gegnum krítískan punkt hætta breytingar á dýpt og hraða að vera 

hægar (Crow, C.T. o.fl., 2010). Nálægt krítísku dýpi getur liðurinn fyrir breytingu á hraða 

með tilliti til staðsetningar í skriðþungalíkingunni (45) breyst mikið á stuttri vegalengd sem 

getur leitt til þess að lausnin verði óstöðug. HEC-RAS notar LPI (local partial inertia 

technique) aðferð til að leysa  þetta vandamál (Fried, 1986). En þessi aðferð setur 

svokallaðan minnkunarstuðul á báða tregðu liðina í skriðþungalíkingunni (41) þegar 

Froude talan nálgast 1,0.  

Rennsli undir brýr 

Þegar vatnsborð kemst í snertingu við brúargólf byrjar vatnið að streyma undan þrýstingi í 

gegnum brúaropið. Um leið og það gerist byrjar vatn að safnast fyrir ofan brúna. Þegar 

vatnsyfirborð er eingöngu í snertingu við efra brúarsniðið, þá notar forritið reynslujöfnu 

fyrir stífluloka (USACE, 2010): 

               
 

 
 

    
 

  
 

 
 

  (47)  

þar sem: 

  Heildarrennsli gegnum brúarop (m
3
s

-1
).  

   Rennslisstuðull fyrir rennsli undir þrýstingi (einingarlaus).  

    Þverskurðarflatarmál efra brúarops (m
2
).  

   Vatnsdýpi rétt ofan við brú (m).  

  Hæð frá brúargólfi að farvegsbotni (m).  

Rennslisstuðullinn er háður vatnsdýpi fyrir ofan brúna. Gildi    reikar á milli 0,27 – 0,5 

þar sem 0,5 er yfirleitt notað. 
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2.2 Straumfræðilíkan 

Jökulhaupið var hermt, bæði fyrir æstætt- og tímaháð rennsli, í straumfræðiforritinu HEC-

RAS, útgáfu 4.1.0. Forritið var hannað af U.S Army Corps of Engineers (USACE, 2010). 

Landlíkan fyrir keyrslurnar var sett upp  í landfræðiforritinu ArcGIS. Landlíkanið var lesið 

inn í HEC-GeoRAS sem varpaði því yfir á keyrsluhæft form fyrir HEC-RAS. 

2.2.1 Landlíkan 

Landlíkanið sem notað var við gerð þessa verkefnis var unnið upp úr LiDAR (light 

detection and ranging) 5x5 m skönnun frá 10. og 11. ágúst 2010, nokkrum mánuðum eftir 

jökulhlaupið og gjóskuhlaupið (Jarðvísindastofnun Háskólans, 2010). Mynd 2-7 sýnir 

landlíkanið og á því má sjá hraunstraum til norðurs niður eftir Gígjökli sem ýtti undir 

jökulhlaup í Markarfljóti. Einnig má sjá lítinn gíg í suðurhlíð fjallsins sem gaus hluta úr 

degi í upphafi gossins og farveg jökulhlaups sem varð í kjölfarið á þessu skammvinna gosi. 

Þar sjást einnig varnargarðar sem varna því að Svaðbælisá fari yfir beitiland á 

Þorvaldseyri. Þeir liggja frá Steinafjalli fyrir ofan Þorvaldseyri og alveg meðfram ánni 

niður að brú. 
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Mynd 2-7: Landlíkan af Eyjafjallajökli sem mælt var með LiDAR skönnun 10. og 11. ágúst 

2010. Gosstöðvar eldgossins í apríl 2010 sjást vel, sem og gígurinn í suðurhlíð fjallsins 

sem gaus einungis hluta úr degi þann 14. apríl og olli litlu jökulhlaupi niður suðurhlíð 

jökulsins. Farvegurinn sem flóðvatnið gróf í jökulinn sést greinilega frá gígnum og niður 

eftir jöklinum. 
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Til þess að hægt væri að nota LiDAR skönnunina sem landlíkan fyrir keyrslur í HEC-RAS 

var henni varpað yfir í TIN hæðarlíkan í ArcGIS. Því næst var forritið HEC-GeoRAS nýtt 

til þess að skilgreina þversnið fyrir landlíkanið sem notað var í straumfræðiforritinu HEC-

RAS. Alls voru 116 þversnið, með um 100 m millibili, og ein brú skilgreind. Brúin er 9 

metra breið og 20 metrar á lengd og hana má sjá á mynd 2-8. Þessi mynd er tekin í 

leysingum í lok september eftir að mikið set hafði safnast fyrir í flóðfarveginum. Fjarlægð 

frá brúargólfi niður að farvegsbotni er um 2,5 m. Einnig var stíflugarður upp á tæplega 5 

km skilgreindur sem og þau svæði sem vatn rann ekki um.  

 

 

Mynd 2-8: Brúin yfir Svaðbælisá 29. september 2010 (Leifur Eggertsson, 2010). 

Á mynd 2-9 má sjá landlíkanið eftir að því var varpað úr ArcGIS yfir í HEC-RAS. Á henni 

sjást 116 þversnið og eru þau númeruð eftir fjarlægð frá enda farvegarins. Þannig er efsta 

þversniðið númer 10.538 og er 10.538 m frá enda farvegarins. 
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Mynd 2-9: Hec Ras landlíkan og staðsetning þversniða. 

Á mynd 2-10 má sjá langsnið af farvegi jökulhlaupsins. Á henni sést hversu brattar 

suðurhlíðar Eyjafjallajökuls eru og þá sérstaklega í gilinu (stöð 4.944 – 6.629). Eftir að 

komið er niður á láglendið í botni Núpakotsdal (stöð 4.944) minnkar halli farvegar 

töluvert. 

 

 

Mynd 2-10: Langsnið af flóðfarveginum úr HEC-RAS. 
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Á næstu vikum og mánuðum eftir jökulhlaupið safnaðist mikil aska og aur fyrir í 

árfarveginum til viðbótar því sem hafði safnast í jökulhlaupinu (Jón Kristinn Helgason og 

Esther Hlíðar Jensen, 2011). Þann 19. maí 2010 kom til að mynda mikið eðjuflóð niður 

suðurhlíðar Eyjafjallajökuls og niður eftir Svaðbælisá (Barði Þorkelsson o.fl., 2012). 

Vegna þessa þurfti að lækka neðri hluta landlíkansins svo það lýsi farveginum eins og hann 

var í jökulhlaupinu. Á mynd 2-11 má sjá að árfarvegurinn (stöð 30 - 220) er 1 – 1,5 m 

hærri en landið umhverfis hann vegna setmyndunar þegar LiDAR skönnunin er gerð. 

 

 

Mynd 2-11: Þversnið nr. 1.340 úr landlíkani, fyrir leiðréttingu vegna setuppsöfnunar í 

árfarvegi, rétt ofan við brú. 

Mælingar 

Í apríl 2012 fóru Magnús Bernhard Gíslason meistaranemi og Kristín Martha 

Hákonardóttir leiðbeinandi í leiðangur upp flóðfarveginn frá Þorvaldseyri og upp 

Núpakotsdal til að skoða hæstu flóðför og kanna breytingar á farveginum. Mælingar voru 

gerðar á nokkrum stöðum í árfarveginum. Dýpt aurs sem hafði safnast fyrir var metin og 

einnig flóðdýptir út frá ummerkjum/rofi á bökkum farvegarins.  

0 100 200 300 400 500 600
20.5

21.0

21.5

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

mars2       Plan: 

  

Station (m)

E
le

v
a

ti
o

n
 (

m
)

Legend

Ground

Bank Sta

.04



38 

 

Mynd 2-12: Mæling nr. 1 í Núpakotsdal. 

Augljóst var af landlíkaninu að mikill aur hafði safnast fyrir í farveginum frá því að 

jökulhlaupið hófst og þangað til LiDAR skönnunin var gerð. Fyrir hlaup var farvegurinn 

u.þ.b. jafn hár og næsta umhverfi hans (Ólafur Eggertsson, munnleg heimild, 15. apríl 

2012). Tafla 2-2 sýnir mat á því hve mikill aur hafði safnast fyrir í farveginum og mynd 2-

13 sýnir staðsetningu mælipunkta. Hafa ber í huga að þessar mælingar eru gerðar í apríl 

2012 en LiDAR skönnun í ágúst 2010. Mæling 10 er gerð neðst í suðurgilinu þar sem 

mikið flóðvatn safnaðist upp og síðan braut sér leið niður dalinn með því að sprengja stóra 

klöpp neðst í gilinu sjá á mynd 3-4. Sá atburður var ekki hermdur og því er ekki búist við 

slíkum flóðdýptum úr reiknilíkaninu. 
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Tafla 2-2 Mælingar á hámarksflóðdýpi í jökulhlaupinu sem og mat á því hversu mikil 

hækkun hafi orðið á flóðfarveginum vegna eðjuhlaupa, framburðar, ösku o.fl. Á mynd 2-13 

er staðsetning mælinga sýnd. 

Mæling nr. Hámarksdýpi 

(m) 

Uppsafnaður aur 

(m) 

1 3 1,5 

2 3 1,5 

3 3 1,5 

4 4,3 2 

5 4 1,5 

6 5 2,5 

7 5 2,5 

8 5,1 2,1 

9 6 0,6 

10 8 0 

 

 

Mynd 2-13: Staðsetning mælinga. Mæling nr.1 er neðst í dalnum og síðan koll af kolli. 
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Til þess að hafa farveginn sem líkastan því sem hann var í jökulhlaupinu sjálfu var hann 

lækkaður þar sem við átti í HEC-RAS. Í Núpakotsdal var farið eftir mælingum sem teknar 

voru en hjá varnargörðunum, neðar í dalnum, var farvegurinn lækkaður í sama plan og 

hinum megin við varnargarðinn. 

2.2.2 Mat á viðnámsstuðlum 

Viðnámsstuðull Mannings, n var ákvarðaður út frá (1) tímasetningum flóðtoppsins; (2) 

mældum flóðförum og (3) vatnsdýpi undir brú. Fyrsta nálgun var einn Manningsstuðull 

fyrir allan árfarveginn. Í næstu nálgun voru tvö mismunandi gildi notuð. Skiptingin var í 

botni Núpakotsdals neðan við gilið og fossana tvo sjá mynd 2-10. Töluverður munur er á 

brattanum á þessum tveimur köflum og gerð botnsins, þar sem efri hluti farvegarins er 

mjög brattur. Einnig eru nákvæmar tímasetningar til á framvindu hlaupsins frá fossi og 

niður að brú  þar sem íbúar á Þorvaldseyri heyra fyrst í flóðinu þegar það steypist niður 

fossana í gilinu. 

Í náttúrulegum ám og flóðfarvegum hefur Manning stuðulinn verið metinn frá 0,025 – 

0,150 m
-1/3

s. Neðra gildið á við reglulega beina farvegi þar sem lítið er af gróðri og 

steinum. Hærri gildin eiga svo við farvegi með miklum gróðri, steinum og þar sem vatn er 

jafnvel farið að safnast í laugar (Chow, 1959). 

Jökulhlaup geta borið með sé mikið af grjóti, aur, gjósku og einnig ísjökum. Þetta eykur 

viðnám í flóðfarveginum svo að Manning stuðlar hækka (Kristín Martha Hákonardóttir 

o.fl., 2005). Í töflu 1-1 er sett fram yfirlit yfir bakreiknaða Manningsstuðla í stórum 

jökulhlaupum á Íslandi. Þar sést að stuðlarnir sem fást eru n = 0,08 – 0,12 fyrir flóðrennsli 

2.000 – 300.000 m
3
s

-1
. Stuðlarnir voru hafðir til hliðsjónar við mat á stuðlum í 

straumfræðilíkaninu. Jafnframt geta flóðdýptir í fremsta flóðskafli orðið verulegar og mun 

meiri en í eðlilegu rennsli. Slíkt hefur einnig áhrif til hækkunar á stuðlinum, sbr. jöfna (7).  

Á mynd 2-14 má svo sjá farveg Svaðbælisár við Núpakotsdal, fyrir jökulhlaupið eða 25. 

febrúar 2007. Á henni sést að töluvert gras er meðfram ánni og eitthvað af grjóti í 

farveginum. 
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Mynd 2-14: Farvegur Svaðbælisár upp eftir Núpakotsdal, 25. febrúar 2007 (Ólafur 

Eggertsson, 2007). 

2.2.3 Mat á rennsli 

Þar sem enginn rennslismælir er við Svaðbælisá er erfitt að áætla hvernig rennslisrit fyrir 

flóðið leit út. Rennsli í jökulhlaupum vex gjarnan ört og þá sérstaklega í hlaupum sem 

brjótast undan jöklinum og renna ofan á honum (Helgi Björnsson, 1992). Jökulhlaupið sem 

rann niður Markarfljót þennan sama dag var mælt og var það notað sem fyrirmynd fyrir 

rennslisrit. Óvíst er hvort að það líkist raunverulegu rennsli í hlaupinu niður Svaðbælisá, en 

þar sem það rennur niður sama jökul var ákveðið að nota það sem fyrirmynd fyrir þetta 

jökulhlaup. Á mynd 2-15 má sjá rennslisrit frá hlaupinu í Markarfljóti, en hafa ber í huga 

að mælingin er gerð við brúna yfir Markarfljót og hlaupið því búið að ferðast töluverða 

vegalengd. Það hlaup var töluvert stærra og stóð yfir í lengri tíma, því var það skalað niður 

hvað varðar tíma, úr um 14 klst. niður í 5 klst., og hámarksrennsli.  
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Mynd 2-15: Mælt rennsli og uppsafnað rúmmál vegna jökulhlaupsins í Markarfljóti, búið 

er að draga frá meðalrennsli (Q = 108 m
3
s

-1
). Jökulhlaupið sem hófst rétt fyrir kl. 12 og 

lauk um miðnætti þann 14. apríl var notað sem fyrirmynd fyrir jökulhlaupið í Svaðbælisá  

(Roberts, M.J., 2010). 

Mynd 2-16 sýnir áætlað rennslisrit, í efsta þversniði, í jökulhlaupinu í Svaðbælisá. Ritið 

var notað við tímaháðar keyrslur, sjá síðar í kafla 3.3.2.  

 

 

Mynd 2-16: Rennsli í efsta þversniði fyrir tímaháðar líkankeyrslur í kafla 3.3.2. 
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Rennslisritið var stillt af þ.a. þegar flóðtoppurinn var við brúna náði vatnsyfirborð alveg 

upp að brúargólfi. Þar sem hámarksrennsli sem kemst undir brúna er háð 

Manningsstuðlinum þurfti einnig að meta hvaða stuðull hermir framgang hlaupsins best 

áður en hægt er að leggja mat á hámarksrennsli. Nánari umfjöllun um framgang hlaupsins 

má sjá í kafla 3.1. 

2.2.4 Jaðarskilyrði 

Það þarf að skilgreina jaðarskilyrði bæði fyrir efsta og neðsta þversniðið í 

straumfræðilíkaninu. Normaldýpi var notað sem jaðarskilyrði fyrir neðsta þversniðið í 

bæði æstæðum og tímaháðum keyrslum. Til að geta skilgreint normaldýpi þarf að vita 

hallatölu orkulínunnar hjá neðsta þversniðinu. Hægt er að nálga hallatölu orkulínunnar sem 

halla árfarvegarins og gera þannig ráð fyrir jafnforma rennsli þar. Halli milli tveggja neðstu 

þversniðanna var notaður til að reikna normaldýpi fyrir neðsta þversniðið. Þessi halli var 

0,004 mm
-1

 og var fundinn með hjálp landlíkansins í ArcGIS. Neðsta þversniðið var 

staðsett um 500 m neðan brúar til þess að jaðarskilyrðin hafi sem minnst áhrif á dýpi við 

brúna.  

Krítískt dýpi var notað sem jaðarskilyrði fyrir efsta þversnið í æstæðum keyrslum, þ.e. 

eðlisorka rennslis er í lágmarki. Hér er því gert ráð fyrir nokkurs konar yfirfalli úr gígnum 

þar sem vatnið bráðnaði. Einungis þarf að skilgreina rennslisrit fyrir efsta þversniðið í 

tímaháðum keyrslum. 

2.2.5 Flóðrakning  

Straumfræðiforritið HEC-RAS var notað við bæði æstæða og tímaháða reikninga. 

Reikningar í HEC-RAS, fyrir tímaháðar keyrslur, verða oft óstöðugir í miklum bratta eins 

og í fossunum í gilinu. Fyrir tímaháðar keyrslur var tæplega 800 m kafli í gilinu (stöð 

5.936 – 6.719) skilgreindur þar sem notast var við s.k. Modified Puls aðferð. Áður en hægt 

er að skilgreina hana fyrir tímaháðar keyrslur verður fyrst að keyra reiknilíkanið æstætt 

fyrir öll mögulega rennsli, í þessu tilfelli fyrir Q = 10 – 125 m
3
s

-1
. Frá þeim reikningum 

verða til rennslislyklar fyrir viðeigandi þversnið sem notaðir eru í Modified Puls aðferðinni 

til að meta flóðdýpi. 
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3 Niðurstöður og umræða 

Áður en niðurstöðum líkankeyrsla er lýst er framgangur jökulhlaupsins rakinn m.a. eftir 

frásögn Ólafs Eggertssonar, bónda á Þorvaldseyri, sem varð vitni að hlaupinu. Tvær 

mismunandi líkankeyrslur voru framkvæmdar. Fyrst var líkanið keyrt fyrir æstætt rennsli. 

Næst voru tímaháðar keyrslur gerðar. Í báðum keyrslum var bæði notaður einn og sami 

Manningsstuðull fyrir allan farveginn og síðan tveir mismunandi Manningsstuðlar. 

Næmnigreining var gerð á Manningsstuðlum og leiðréttingu landlíkans. 

3.1 Framgangur jökulhlaupsins 

Eldgos hófst á Fimmvörðuhálsi 20. mars 2010 og lauk 12. apríl sama ár. Aðfaranótt 14. 

apríl, einungis tveimur dögum eftir að gosinu við Fimmvörðuáls lauk, var tilkynnt að gos 

væri hafið í toppgíg Eyjafjallajökuls. Gosið bræddi um 150 m þykkan jökulísinn og tvö 

jökulhlaup fóru niður Gígjökul og eftir Markarfljóti til sjávar, það fyrra 14. apríl um kl. 19 

og það síðara 15. apríl. Lítill hluti gossins kom í gíg suður af toppgígnum. Þetta gos olli 

hlaupi niður suðurhlíðar jökulsins, þann 14. apríl um kl. 10, austan við Steinatungur (Barði 

Þorkelsson, 2012). Hlaupvatnið gróf um 3 km langa, djúpa rás í jökulinn í mesta brattanum 

en neðar á jöklinum í minni halla skipti það sér upp í fleiri, minni rásir sem sameinast síðan 

aftur áður en það steypti sér fram af jöklinum. Lítill hluti hlaupsins skvettist yfir í nyrðra 

gilið og sameinaðist meginhluta hlaupsins í Núpakotsdal. Ljósmynd af jökululrásinni má 

sjá á mynd 3-1, sem tekin er í september 2010. Á mynd 3-2 má sjá helstu kennileiti við 

Svaðbælisá. Á henni sést gígurinn sem og djúpa rásin sem jökulhlaupið gróf í jökulinn. 

Veðurstofa Íslands mældi útlínur jökulhlaupsins og þeim hefur verið varpað á landlíkanið 

sem og staðsetning varnargarða (Roberts o.fl., 2011).  

 

 

Mynd 3-1: Djúp rás sem hlaupvatnið gróf í jökulinn (Ólafur Eggertsson, 2010). 
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Mynd 3-2: Yfirlitsmynd yfir flóðfarveg Svaðbælisár sem sýnir varnargarða, mæld flóðför 

og kennileiti. 
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Samkvæmt radarmyndum Landhelgisgæslunnar má sjá að klukkan 10:23 er kominn 

farvegur í jökulinn langt niður fyrir gíg (Þórdís Högnadóttir, tövupóstur, 6. febrúar 2012). 

Rétt fyrir kl. 10:30 má heyra hlaupið fossa niður gilið í botni Núpakotsdal og fylgdi því 

mikill hávaði (Ólafur Eggertsson, munnleg heimild, 15. apríl 2012) . Á ljósmynd sem tekin 

var úr þyrlu má sjá að klukkan 11:02 er hlaupið komið um 100 metra niður fyrir veg 

(Þórdís Högnadóttir, tövupóstur, 6. febrúar 2012).  Á mynd 3-3, sem tekin var úr þyrlunni, 

má sjá hvernig flóðið hefur brotið sér leið yfir varnargarðana rétt ofan við veg, á um 100 m 

breiðum kafla. Ólafur Eggertsson mat tímann frá því að flóðið var í gilinu og þar til það 

náði niður að brú sem 15 – 18 mínútur. 

 

 

Mynd 3-3: Flóðið 14. apríl 2010 í Svaðbælisá. Þorvaldseyri til vinstri á mynd (Árni 

Sæberg, 2010). 

Jökullinn var hulinn hjarni og í upphafi jökulhlaupsins skóflaði hlaupvatnið hjarninu með 

sér en fljótlega náði það að bræða krapann og bjó sér til farveg (Tómas Jóhannesson, 

samtal, mars 2012). Samkvæmt lýsingum Ólafs Eggertssonar bónda á Þorvaldseyri, frá 

apríl 2012 kom hlaupið fyrst niður sem krap en á eftir því kom á að giska 6-8 m hár veggur 

með miklu magni af aur, sem síðar brotnaði í miðjum dalnum. Árið 2006 voru byggðir 

2,5 – 3 m háir varnargarðar í dalnum
1
 sem héldu hlaupinu að mestu, nema rétt fyrir ofan 

veginn þar sem hluti af hlaupinu nær að brjóta sér leið yfir varnargarðinn. Það vatnsmagn 

er þó talið óverulegt. Brúin yfir Svaðbælisá hélt og var vatnsborðið um tíma komið upp að 

brúargólfinu og yfir þjóðveg á 100 m löngum kafla vestan brúar. Síðar kom í ljós að 

hlaupið hafði sprengt klettahaft neðst í suðurgilinu og víkkað farveginn þar úr u.þ.b. 6 m í 

                                                 

1
 Fyrstu varnargarða ofan bæjarins byggði Eggert, faðir Ólafs, 1906. 
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um 30 m og skilið eftir sig stór björg neðar, slíkur var krafturinn í hlaupinu (Ólafur 

Eggertsson, munnleg heimild, 2. apríl 2012). Flóðið hreinsaði allan jarðveg og laust efni úr 

gilinu og lagði af sér neðar. á mynd 3-4 má sjá breytingar á gilsmynninu fyrir og eftir 

jökulhlaupið. Á mynd 3-5 má síðan sjá eitt bjarganna sem losnuðu úr gilinu og hvernig hún 

hefur borist með straumnum neðar í dalinn. Framburður í hlaupinu var sem fyrr segir í 

upphafi krapi. Svo barst grjót og aur með fyrstu flóðbylgjunni, en gjóska var lítil. 

 

 

 

Mynd 3-4: Gilsmynnið fyrir og eftir jökulhlaupið. Efri myndin er tekin  í október 2006 en 

neðri í maí 2011 (Ólafur Eggertsson, 2011). 
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Mynd 3-5: Klettur sem sprakk fram neðst í suðurgilinu (Ólafur Eggertsson, 2011). 

Þann 19. maí árið 2010 kom eðjuhlaup í Svaðbælisá sem skilaði gríðarlegu efni niður 

farveg árinnar og niður á láglendi (Barði Þorkelsson o.fl., 2012). Grófast var efnið í 

gilkjaftinum en fínna neðar. Eftir flóðin hækkaði land ofan Þorvaldseyrar um 1 – 2 m. Á 

mynd 3-6 má sjá vatnslögn rétt ofan við Þorvaldseyri í jökulhlaupinu 14 apríl 2010 og 

síðan í ágúst sama ár. Vatnslögnin er í rúmlega 1 m hæð fyrir jökulhlaupið en í ágúst er 

farvegurinn fullur af aur og kominn alveg upp að lögninni. LiDAR skönnunin lands var 

gerð í ágúst 2010 og gefur mynd 3-6 því góða mynd af því hve mikið set hafði safnast fyrir 

í farveginum. 

 

 

Mynd 3-6: Vatnslögn neðarlega í Núpakotsdal í flóðinu 14. apríl 2010 og síðan 2. ágúst 

2010 (Ólafur Eggertsson, 2010). 
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Eftir að hlaupinu lauk var farvegur árinnar hálffullur af sandi og gosösku og var því mikil 

flóðhætta það sem eftir lifði árs og komu vatnsflóð í ána í ágúst og september 2010 (Barði 

Þorkelsson o.fl., 2012). 

3.2 Æstæðar líkankeyrslur 

Fyrst var reiknilíkanið keyrt fyrir æstætt rennsli og var bæði reiknað fyrir lygnan og stríðan 

straum. Þar er hægt að sjá hversu mikið rennsli lykilsnið í landlíkaninu, eins og brúin, ráða 

við og hægt að gera fyrsta mat á Manningsstuðlum. Rennsli fyrir mismunandi gildi á 

Manningsstuðlum var stillt af þ.a. vatnsborð næmi við brúargólf í keyrslum. Þegar 

vatnsborð er komið upp fyrir brúargólf streymir vatnið undir þrýstingi í gegnum brúaropið. 

Við þetta safnast vatn upp fyrir ofan brúna og flæðir þar yfir varnargarðana. 

Á mynd 3-7 má sjá niðurstöður úr líkankeyrslum þar sem vatnsyfirborðið nær rétt upp fyrir 

brúargólfið og flæðir undir þrýstingi í gegnum brúaropið. Ef hámarksrennsli fyrir 

keyrslunar er aukið þá safnast ennþá meira vatn upp fyrir ofan brúna og það fer að flæða 

yfir varnargarða fyrir ofan hana. 

 

 

 

Mynd 3-7: Efra og neðra brúarsnið í líkankeyrslum (Q = 105 m
3
s

-1
 og n = 0,035). 

3.2.1 Sami viðnámsstuðull fyrir allan farveginn 

Í fyrstu keyrslum var sami Manningsstuðull notaður fyrir allan farveginn. Niðurstöður í 

þeim keyrslum má sjá í töflu 3-1. Í henni má sjá hversu mikið rennsli brúin ræður við 

miðað við gefinn Manningsstuðul sem og tímasetningar flóðsins á lykilstöðum í 

landlíkaninu. Jökulhlaupið var um hálftíma að komast frá gosstað og niður að gili og um 

hálftíma frá gili og niður að brú, eins og fram kom í kafla 3.1. Í töflu 3-1 sést að það 
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gengur ekki upp fyrir keyrslur með sama Manningsstuðul fyrir allan farveginn. Fyrir bæði 

keyrslu 1 og 2 er hlaupið komið of snemma í gilið en er á sama tíma of lengi frá gili og 

niður að brú, 54 mín fyrir n = 0,05 m
-1/3

s og 97 mín fyrir n = 0,10 m
-1/3

s. 

Tafla 3-1: Inntaksgildi og tímasetningar, frá upphafi flóðs, á lykilstöðum í æstæðum 

keyrslum. 

 

Keyrsla 

 

 

n 

(m
-1/3

s) 

 

Q 

(m
3
s

-1
) 

 

Tími v. gil 

(mín) 

Tími v. 

Steinafjall 

(mín) 

 

Tími v. brú 

(mín) 

1 0,05 85 10 44 64 

2 0,1 55 20 82 117 

 

Þessar keyrslur voru síðan bornar saman við niðurstöður úr skýrslunni: „Líkanreikningar á 

jökulhlaupum niður suðurhlíðar Eyjafjallajökuls“ (Kristín Martha Hákonardóttir o.fl., 

2005), sjá kafla 1.3. Tafla 3-2 sýnir þennan samanburð.  

Tafla 3-2: Samanburður á inntaksgildum og tímasetningum, frá upphafi flóðs, við 

Steinafjall fyrir HEC-RAS og SAMOS keyrslur. 

Keyrsla n 

(m
-1/3

s) 

Q 

(m
3
s

-1
) 

Tími v. Steinafjall 

(mín) 

HEC-RAS 0,05 85 44 

SAMOS 0,05 8.500 15 

HEC-RAS 0,1 55 82 

SAMOS 0,1 2.500 30 

 

Hámarksrennsli í SAMOS keyrslum var allt að 100 sinnum meira og kemur sá munur fram 

í því að hlaupið ferðast mun hraðar niður hlíðar Eyjafjallajökuls. Flóðdýpi var einnig mun 

meira í þeim keyrslum, hámarksflóðdýpi rúmlega 5 m. 

3.2.2 Tveir mismunandi viðnámsstuðlar fyrir farveginn 

Í keyrslu 3 var notast við tvo mismunandi Manningsstuðla í farveginum. Skiptingin var 

gerð í botni Núpakotsdal neðan við gilið, þar sem töluverður munur er á bratta og botni 

farvegar eftir að komið er niður í Núpakotsdal, sjá mynd 2-10. Keyrsla 3 var stillt af þ.a. 

það tæki hlaupið um hálftíma að komast frá gosstað og niður að gili og síðan hálftíma frá 

gili og niður að brú sem og að flóðvatn næði upp að brúargólfi í keyrslum. Tafla 3-3 sýnir 

inntaksgildi og tímasetningar á þessum tveimur stöðum í keyrslunni. Þar má sjá að 

Manningsstuðullinn, n = 0,250 m
-1/3

s var notað fyrir farveginn ofan gils en n = 0,025 m
-1/3

s 

neðan gils. 
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Tafla 3-3: Inntaksgildi og tímasetningar, frá upphafi flóðs, á lykilstöðum í æstæðum 

keyrslum. 

Keyrsla 

 

n-efri 

(m
-1/3

s) 

n-neðri 

(m
-1/3

s) 

Qmax 

(m
3
s

-1
) 

Tími v. gil 

(mín) 

Tími v. brú 

(mín) 

3 0,250 0,025 150 29 61 

 

Það verður engin deyfing á flóðtoppi í æstæðum keyrslum og þar sem rennsli fyrir 

keyrslurnar ákvarðast að hluta til á brúar þversniðinu, sem er við neðri enda líkansins, er 

líklegt að flóðdýpi ofar í farveginum sé of lítið miðað við sjálft flóðið. 

Á mynd 3-8 má sjá hámarksflóðdýptir úr keyrslu 3. Mesta dýpi er reiknað h = 5,3 m í 

gilinu (stöð 6.340). Í Núpakotsdal, þar sem flóðfarvegurinn er mun breiðari og 

Manningsstuðullinn lægri, lækka flóðdýptir mikið. 

 

 

Mynd 3-8: Mesta flóðdýpi í keyrslu  nr. 3 með tvo mismunandi Manningsstuðla n = 0,250 

og 0,025 m
-1/3

s. Rennslið er æstætt Q = 150 m
3
s

-1
. 

3.3 Tímaháðar líkankeyrslur 

Tímaháðar keyrslur í bæði lygnum og stríðum straumi eru flóknar og verða flest reiknirit 

óstöðug þegar tímaháðar keyrslur fara í gegnum krítískan punkt (USACE, 2010), sjá kafla 

2.1.4. 

Til að fá stöðuga lausn þurfti að brúa þversnið með um 3 m millibili og voru útreikningar 

gerðir með 2 s tímaskrefi. 
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3.3.1 Sami viðnámsstuðull fyrir allan farveginn 

Fyrir Mannings gildið n = 0,07 m
-1/3

s nær vatnsborð við brú upp að brúargólfi fyrir 

hámarksrennsli Q = 95 m
3
s

-1
 og flóðið er rúman klukkutíma frá gosstað niður að brú. Á 

mynd 3-9 má sjá rennslisrit fyrir efsta þversniðið í líkankeyrslunum (sjá umfjöllun í kafla 

2.2.3). 

 

 

Mynd 3-9: Rennsli í efsta þversniði fyrir keyrslu nr. 4 með sama Manningsstuðul í öllum 

farveginum n = 0,07 m
-1/3

s. 

Í töflu 3-4 má sjá inntaksgildi í keyrslu 4 sem og tímasetningar flóðsins við gilið og brúna. 

Tafla 3-4: Inntaksgildi og tímasetningar, frá upphafi flóðs, á lykilstöðum í tímaáðum 

keyrslum. 

Keyrsla 

 

n 

(m
-1/3

s) 

Q 

(m
3
s

-1
) 

Tími v. gil 

(mín) 

Tími v. brú 

(mín) 

4 0,07 95 20 83 

 

Líkankeyrslur stangast þó á við að flóðið hafi hafist um kl. 10 og verið í gilinu um klukkan 

10:30 og svo 11:02 rétt neðan við brúna. Ekki reyndist unnt að láta þessar tímasetningar 

ganga upp með sama Manningsstuðul fyrir allan farveginn. Keyrslur með lægri 

Manningsstuðli og hærri flóðtoppi urðu til þess að flóðið var of skamman tíma að renna að 

fossinum, líkt og fyrir æstæðar keyrslur í kafla 3.2. Til þess að láta báðar tímasetningar 

ganga upp þarf að skipta farveginum upp og nota tvo mismunandi Manningsstuðla. 

3.3.2 Tveir mismunandi viðnámsstuðlar fyrir farveginn 

Skiptingin á farveginum var gerð í botni Núpakotsdals líkt og fyrir æstætt rennsli. Sem fyrr 

miðast hámarksrennsli í flóðinu við fullt brúarsnið. Mesta rennsli í flóðinu fyrir þessar 

keyrslur var Q = 125 m
3
s

-1
 í efsta þversniði farvegarins eins og sjá má á mynd 3-10. Eftir 

að hafa keyrt líkanið fyrir nokkra mismunandi Manningsstuðla, þá var ákveðið að nota n = 
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0,1 m
-1/3

s fyrir flóðfarveginn ofan Núpakotsdals og n = 0,035 m
-1/3

s fyrir flóðfarveginn í og 

neðan við Núpakotsdal. Þessi gildi herma framgang flóðsins vel. 

Í töflu 3-5 má sjá inntaksgildi í keyrslu 5 sem og tímasetningar flóðsins við gilið og brúna. 

 

Tafla 3-5: Inntaksgildi og tímasetningar, frá upphafi flóðs, á lykilstöðum í æstæðum 

keyrslum. 

Keyrsla 

 

n-efri 

(m
-1/3

s) 

n-neðri 

(m
-1/3

s) 

Qmax 

(m
3
s

-1
) 

Tími v. gil 

(mín) 

Tími v. brú 

(mín) 

5 0,10 0,035 125 29 65 

 

Tímasetningar í jökulhlaupinu 

Eins og fyrr segir tók það hlaupið um hálftíma að komast frá gosstað að fossunum í gilinu 

og síðan um hálftíma að komast þaðan að brúnni (Þórdís Högnadóttir, munnleg heimild, 

2012). Mynd 3-10 sýnir reiknað rennsli í lykilsniðum í flóðinu og á þeim sést að flóðið 

hefst kl. 10:00, það er  komið niður í gilið um kl. 10:30 og er hjá brúnni rétt eftir kl. 11:00 

(kl. 11:05 skv. reiknilíkani). Þannig að flóðið er á réttum tíma á þessum lykilstöðum. 
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Mynd 3-10: Reiknað rennsli í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi Manningsstuðla n = 0,1 

og 0,035 m
-1/3

s. Efst í rétt við gosstað,fyrir miðju í gilinu og neðst við brúarsnið. 

Einnig má sjá að hámarksrennsli í flóðinu lækkar frá gilinu og niður að brúnni og flóðið 

lengist að sama skapi. Hámarksrennsli við brúarsnið er um Q = 105 m
3
s

-1
 og hefur lækkað 
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úr 123 m
3
s

-1
. Flóðtoppurinn verður jafnframt brattari eftir því sem neðar dregur í 

farveginum. Þannig ferðast flóðtoppurinn hraðar en aðrir hlutar flóðstraumsins. 

Manningsstuðullinn ofan gils er mun hærri fyrir æstæðar keyrslur (n = 0,25 m
-1/3

s) heldur 

en fyrir tímaháðar keyrslur (n = 0,10 – 0,13 m
-1/3

s). Möguleg skýring á því er að fyrir 

tímaháðar keyrslur tekur það flóðið um hálftíma að ná hámarksrennsli. Í æstæðum 

keyrslum er rennslið fast í hámarksrennslinu Q = 150 m
3
s

-1
 fyrir allan farveginn. Þetta 

hefur það í för með sér að hægt er að skilgreina lægri Manningsstuðul fyrir tímaháðar 

keyrslur og hlaupið samt verið um hálftíma að komast frá gosstað niður að gili. Ef upphaf 

flóðs hefði miðast við flóðtopp í efsta sniði hefði þurft að nota hærri gildi á Manningsstuðli 

og hægja þannig á flóðstraumnum. Það tók sjálfan flóðtoppinn um 15 mín að ferðast frá 

gosstað að gili sem er sambærilegt við æstæðar keyrslu nr. 2 (n = 0,10 m
-1/3

s). Fyrir 

æstæðar keyrslur var hámarksrennsli Q = 150 m
3
s

-1
, en fyrir tímaháðar keyrslur var 

hámarksrennsli Q = 125 m
3
s

-1
 fyrir efsta snið en rúmlega 100 m

3
s

-1
 við brúna. Flóðdýpt er 

því jafnframt meiri í æstæðum keyrslum fyrir ofan gil. Meiri flóðdýpt ætti að hafa í för 

með sér hærri gildi á Manningsstuðli sbr. jöfnu (7). Hafa ber það í huga þegar 

Manningsstuðlar eru bornir saman.  

Flóðför og flóðdýptir í jökulhlaupinu 

Af mynd 3-11 má sjá að líkankeyrslum og flóðförum sem mæld voru ber nokkuð vel 

saman. Líkanið fylgir flóðförum í Núpakotsdal nokkuð vel þó svo að flóðdýptir líkansins 

séu töluvert lægri heldur en flóðdýptir sem áætlaðar voru út frá mældum flóðförum í apríl 

2012. Flóðbylgjan sem myndaðist þegar klöppin neðst í gilinu, í botni Núpkotsdals, sprakk 

af  hefur mögulega eitthvað með það gera. 
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Mynd 3-11: Hámarksdýpi í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi Manningsstuðla n = 0,1 og 

0,035 m
-1/3

s. 
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Á mynd 3-12 má sjá ljósmynd sem tekin var í Núpakotsdal eftir að jökulhlaupið var komið 

í dalinn. Þessi mynd er sennilega tekin snemma í hlaupinu en eftir að fyrsti flóðskaflinn 

hefur komið niður. Henni ber ágætlega saman við reiknuð flóðför á mynd 3-11. Á henni 

má sjá í bera jörð í Núpakotsdal. Því er líklegt að stærsta hluta framburðar (aurs) hafi 

flóðið lagt af sér efst í dalnum. 

 

 

Mynd 3-12: Flóðið 14. apríl niðri á láglendi í Núpakotsdal (Ólafur Eggertsson, 2010). 

 Á mynd 3-13 eru hámarksflóðdýptir úr líkankeyrslum sýndar. Flóðdýpi er lítið í 

Núpakotsdal (stöð 4.944 – 1.813) þar sem flóðfarvegurinn er mjög breiður. Mesta dýpi er 

reiknað h = 3,2 m í gilinu (stöð 6.340). Þar sem gilið er mjög þröngt hefur 

Manningsstuðullinn töluverð áhrif á dýpi þar. Einnig sést að vatn safnast upp fyrir ofan 

brúna (stöð 520).  
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Mynd 3-13: Mesta flóðdýpi í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi Manningsstuðla n = 0,1 og 

0,035 m
-1/3

s. 

Á mynd 3-14 má sjá hversu breitt flóðið er í keyrslu nr. 5. Augljóst er að flóðfarvegurinn 

er mun þrengri ofan gils og eftir brúnna og þar fást líka hæstu flóðdýptir. Einnig má sjá að 

við Þorvaldseyri (stöð 1.506) breikkar farvegurinn töluvert og flóðdýpi minnkar. 

 

 

Mynd 3-14: Breidd flóðsins í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi Manningsstuðla n = 0,1 og 

0,035 m
-1/3

s. 

Straumhraði í jökulhlaupinu 

Mynd 3-15 sýnir straumhraða við hámarksflóðdýpi í hverju sniði. Af henni má sjá að 

flóðið ferðast hratt fram eftir jöklinum og steypir sér síðan niður gilið þar sem það nær 

mestum straumhraða. Straumhraðinn lækkar töluvert þegar komið er niður á láglendið og 

flóðfarvegurinn víkkar. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
Svadjuly       Plan:     1) n=0.035    8/29/2012 

Main Channel Dis tance (m)

H
y
d

r 
D

e
p

th
 C

 (
m

)

Legend

Hydr Depth C Max WS

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0

50

100

150

200

250

300
Svadjuly       Plan:     1) n=0.035    8/29/2012 

Main Channel Dis tance (m)

T
o

p
 W

id
th

 (
m

)

Legend

Top Width Max WS



60 

 

Mynd 3-15: Straumhraði við hámarksdýpi í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi 

Manningsstuðla n = 0,1 og 0,035 m
-1/3

s. 
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Samkvæmt flóðförum braut flóðið sér leið yfir varnargarðana um 900 m ofan vegar. Þetta 

er ekki í samræmi við líkankeyrslur sem gefa í skyn að þó svo að brúin færi alveg undir 

vatn munu varnargarðarnir svo ofarlega ekki yfirfyllast. Við sjáum einnig að á þessum stað 

verður skyndilega mikil breikkun á farveginum milli varnargarðanna (mynd 3-14) og á 

mynd 3-15 og 3-16  sést að hraðinn í flóðinu lækkar skyndilega frá rúmlega V = 2 ms
-1

 

niður í rúmlega V = 1.4 ms
-1

. Ætla má að á þessum stað hafi fínn farmburður, s.s. aur og 

aska getað safnast fyrir í farvegsbotninum og gert flóðinu þannig auðveldara fyrir að brjóta 

sér leið yfir varnargarðinn. Einnig gæti brattur flóðskaflinn hafa skvest yfir varnargarðana 

eins og þegar brattar flóðöldur skvettast hátt upp á hafnarmannvirki (Peregrine, D.H., 

2003). Þó svo að þetta magn hafi verið óverulegt þá gæti þetta hafa orðið brúnni til bjargar 

þar sem flóðið var komið upp að brúargólfi þegar mest lét (Ólafur Eggertsson, munnleg 

heimild, 2. apríl 2012).  

 

 

Mynd 3-16: Straumhraði niður eftir farvegi við hámarksdýpi í keyrslu nr. 5 með tvo 

mismunandi Manningsstuðla n = 0,1 og 0,035 m
-1/3

s. 

Á mynd 3-16 má einnig sjá að flóðið hægir töluvert á sér fyrir ofan brúna (stöð 520) þar 

sem að farvegurinn þrengist en eykur síðan hraðann aftur neðan brúarops. Flóðið nær 

mestum straumhraða í gilinu tæpum 15 ms
-1

. 

Froude tölur í jökulhlaupinu 

Á mynd 3-17, sem sýnir Froude tölur við hámarksdýpi, má sjá að skv. líkankeyrslum 

breytist rennsli úr stríðum straumi yfir í lygnan neðarlega í Núpakotsdal. Slíkt gerist yfir 

s.k. straumstökk, með nánast ósamfelldum hætti. Í straumstökkum verða háar 

þrýstingsbreytingar, orkueyðsla og rofmáttur verður gríðalegur. Á mynd 2-12 má sjá að 

flóðförin eru misdjúp í dalnum og gæti það verið vegna straumstökks sem myndaðist í 

dalnum.  
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Mynd 3-17: Froude tölur við hámarksdýpi í keyrslu nr. 5 með tvo mismunandi 

Manningsstuðla n = 0,1 og 0,035 m
-1/3

s. 

3.3.3 Næmnigreining á viðnámsstuðlum 

Þrír mismunandi Manningsstuðlar fyrir flóðfarveginn, frá gilsmynni og niður fyrir brú, 

voru borin saman, n = 0,03, 0,035 og 0.04 m
-1/3

s. Á mynd 3-18 má sjá reiknað rennsli fyrir 

þessar þrjár líkankeyrslur við brúarsniðið. Fyrir allar þessar líkankeyrslur var flóðið efst í 

gilinu kl 10:30 eða þegar íbúar á Þorvaldseyri heyra fyrst í flóðinu (Ólafur Eggertsson, 

munnleg heimild, apríl 2012). Manningsstuðullinn n = 0,03 m
-1/3

s passar best miðað við 

tímasetningar, þar sem flóðið var komið 100 m niður fyrir brú kl 11:02 (Þórdís 

Högnadóttir, tövupóstur, 6. febrúar 2012). Þetta er mjög lágur stuðull miðað við venjuleg 

jökulhlaup. Á mynd 3-18 sést að flóðið kemur einungis 4 mínútum seinna fyrir n = 0,04 m
-

1/3
s og þar sem erfitt er að segja til um nákvæmlega hvar flóðið er í gilinu þegar íbúar á 

Þorvaldseyri heyra fyrst í því er líklegt að Manningstuðullinn fyrir neðri hlutann sé á bilinu 

n = 0,03 – 0,04 m
-1/3

s.  
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Mynd 3-18: Reiknað rennsli  fyrir brúarþversniðið með þrem mismunandi 

Manningsstuðlum, n = 0,03, 0,035 og 0.04  m
-1/3

s. 

Á mynd 3-19 sést að munur á flóðdýpi milli þessara Manningsstuðla er ekki mikill og 

verður ennþá minni í Núpakotsdal þar sem flóðið var vel yfir 100 m breitt. 

 

 

Mynd 3-19: Þversnið sem sýnir mesta flóðdýpi fyrir þrjá mismunandi Manningsstuðla, n = 

0,03, 0,035 og 0,04 m
-1/3

s, um 100 m fyrir ofan brú. 

Bæði óvissan á rennslisritinu og áhrifin sem það hafði að klöppin efst í Núpakotsdal sprakk 

fram gerir það að verkum að erfitt er að bera saman flóðdýpi líkans við mæld flóðför. 

Meiri óvissa er um tímasetningar og flóðdýpi á jöklinum ofan gils. Erfitt er að tímasetja 

upphaf flóðs nákvæmlega og flóðið var stanslaust að grafa sig dýpra niður í jökulinn. 

Manningsstuðlar upp á n = 0,10 – 0,13 m
-1/3

s passa vel m.v. áætlaðar tímasetningar, þ.e. að 

flóðið hefjist um kl 10:00 (Þórdís Högnadóttir, tövupóstur, 6. febrúar 2012). Þá er flóðið í 

gilinu um klukkan 10:30 eða þegar íbúar á Þorvaldseyri heyra fyrst í því. 
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Á mynd 3-20 má sjá að flóðtoppurinn deyfist ekki mikið frá upphaflegum flóðtoppi Q = 

125 ms
-1

, enda er flóðfavegurinn brattur og þversniðin þröng ofan gils og bjóða ekki mikið 

geymslurými. Munur á komutíma flóðanna inn í gilið er 2 mínútur, en það er langt innan 

óvissumarka um upphaf flóðs. 

 

 

Mynd 3-20: Reiknað rennsli fyrir þversnið í gilinu með tveimur mismunandi Manning 

gildum n = 0,10 og 0,13 m
-1/3

s. 

Á mynd 3-21 sést að munur á flóðdýpi milli þessara Manningsstuðla er ekki mikill rétt eins 

og neðar í farveginum. 

 

 

Mynd 3-21: Þversnið sem sýnir flóðdýpi fyrir tvö mismunandi Manning gildi, n = 0,10 og 

0,13 m
-1/3

s, u.þ.b. 700 m fyrir ofan gil. 
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3.3.4 Næmnigreining á leiðréttingu landlíkans 

Niðurstöður á líkankeyrslu 3 voru bornar saman við keyrslur á straumfræðilíkaninu áður en 

landlíkanið hafði verið leiðrétt fyrir uppsöfnuðum aur og grjóti en varnargarðar og brú 

verið hækkuð þess í stað. Mynd 3-22 gefur til kynna að munur á straumhraða sé mjög lítill 

milli líkanreikninga.  

 

 

Mynd 3-22: Samanburður á straumhraða við hámarks flóðdýpi í líkankeyrslum fyrir og 

eftir leiðréttingu landlíkans. 

Á mynd 3-23 má sjá að lítill munur er á flóðdýpi milli líkanreikninga. 

 

 

Mynd 3-23: Samanburður á hámarks flóðdýpi í líkankeyrslum fyrir og eftir leiðréttingu 

landlíkans. 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0

2

4

6

8

10

12

14

16
Svadjuly       Plan:     1) n=0.035 heakka    9/9/2012     2) n=0.035_    9/10/2012 

Main Channel Dis tance (m)

V
e

l 
C

h
n

l 
(m

/s
)

Legend

Vel Chnl Max WS - n=0.035 heakka

Vel Chnl Max WS - n=0.035_

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
Svadjuly       Plan:     1) n=0.035 heakka    9/9/2012     2) n=0.035_    9/10/2012 

Main Channel Dis tance (m)

H
y
d

r 
D

e
p

th
 C

 (
m

)

Legend

Hydr Depth C Max WS - n=0.035 heakka

Hydr Depth C Max WS - n=0.035_



66 

Á mynd 3-24 sést að flóðin mæta á nákvæmlega sama tíma að brúnni og rennsli undir 

henni nánast það sama allan tímann. 

 

 

Mynd 3-24: Samanburður á straumhraða við hámarks flóðdýpi í líkankeyrslum fyrir og 

eftir leiðréttingu landlíkans. 
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að halli farvegarins neðan gils breyttist óverulega á svæðinu, þrátt fyrir mikla 

setuppbyggingu. Grófasti hluti setsins settist til efst við gilsmynni og eðjuflóð bar set niður 

fyrir brú, eins og sést á mynd 3-5 og 2-11. Seinni lausnin á verkefninu er töluvert 

auðveldari í útfærslu, þar sem leiðrétting á LiDAR skönnun getur verið mjög tímafrek. 
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4 Samantekt 

Vel gekk að samhæfa straumfræðiforritið HEC-RAS og landfræðiforritið ArcGIS með 

hjálp HEC-GeoRAS. Landlíkanið í HEC-RAS var skilgreint eins og best verður á kosið og 

hægt var að varpa niðurstöðum skýrt á landlíkanið. Hámarksrennsli í flóðinu var metið Q = 

125 m
3
s

-1
 og miðuðust líkanreikningar við að vatnsborð næði upp að brúargólfi í keyrslum. 

Líkankeyrslur sýna fram á að nota þarf tvo mismunandi Manningsstuðla fyrir 

flóðfarveginn. Munur á flóðfarveginum ofan og neðan gils er mikill bæði hvað varðar 

bratta og efni í farvegsbotni. Einnig eru flóðdýptir umtalsvert hærri í þröngum flóðrásum 

ofarlega í farveginum heldur en niðri á láglendi í víðum dalnum.  

Afleiddur Manningsstuðull fyrir neðri hluta farvegarins er mun lægri heldur en þeir 

Manningsstuðlar sem hafa verið reiknaðir fyrir jökulhlaup á Íslandi, bæði í æstæðum (n = 

0,025 m
-1/3

s) og tímaháðum keyrslum (n = 0,03 – 0,04 m
-1/3

s). Þeir hafa verið á bilinu n = 

0,08 – 0,12 m
-1/3

s (Nye J.F., 1976; Helgi Björnsson, 1992; Haukur Tómasson, 1996). Þau 

hlaup eru um þúsund sinnum stærri og allt að tífallt dýpri en hlaupið sem hér er hermt 

niður Eyjafjallajökul og báru í sumum tilvikum með sér stóra ísjaka eftir flóðfarveginum 

og stífluðu hann (Haukur Tómasson, 1996). Þó svo að talsvert magn af aur, grjóti og ís hafi 

borist niður með flóðinu þá er farvegurinn neðan gils mjög breiður og ólíklegt að stíflur 

hafi myndast. Það tekur flóðið einnig um hálftíma að fara þessa 6 km vegalengd sem gefur 

til kynna að flóðhraðinn hefur verið langt undir V = 10 ms
-1

 sem er metinn flóðhraði í 

mörgum þessara hlaupa á úthlaupssvæðum þeirra (Haukur Tómasson, 1996). Slík flóð geta 

borið með sér meiri framburð en flóð sem ferðast hægar. Þetta ber að hafa í huga þegar 

jökulhlaupið er borið saman við önnur jökulhlaup á Íslandi. 

Manningsstuðull fyrir farveginn ofan gils er hins vegar mun hærri, n = 0,10 – 0,13 m
-1/3

s, 

og nálægt þeim gildum sem bakreiknuð hafa verið fyrir stór jökulhlaup á Íslandi. Þar 

ferðaðist flóðið um 3 km vegalengd á jökli og bræddi sér, að því talið er, hratt þrönga rás 

ofan í jökulinn áður en það steyptist niður þröngt gil. Ljósmyndir benda til þess að flóðið 

hafi tekið með sér allt laust efni í gilinu og lagt af sér í Núpakotsdal. Tímaháðir 

líkanreikningar þóttu herma framgang hlaupsins betur en æstæðir reikningar og voru 

Manningsstuðlar í þeim reikningum nær því sem búist var við. 

Kortlangning á viðnámsstuðli Mannings hefur sýnt að aukið hrýfi í farvegi leiðir til þess að 

hærri gildi eru notuð á stuðlinum. Hann er hins vegar háður fleiri þáttum, t.d. flóðdýpt, 

rofi, setmyndun og öllum óreglum í farveginum. Þetta þarf að hafa í huga þegar 

Manningsstuðlar jökulhlaupa eru borin saman. Hentugri mælikvarði á hrýfi í jökulhlaupum 

gæti verið einingarlaus viðnámsstuðull Chezys, þar sem hann má leiða beint út frá 

viðnámsstuðli Darcy-Weisbachs sem er háður flóðdýpt á einfaldari hátt en 

Manningsstuðullinn, eins og fjallað er um í kafla 2.1.2. Áhugavert væri að herma framgang 

jökulhlaupsins með þeim viðnámsstuðli og sjá hvaða niðurstöður fást. 
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Viðauki - Mælingar í Núpakotsdal 

Meistaranemi og Kristín Martha Hákonardóttir, leiðbeinandi, fóru leiðangur upp eftir 

Svaðbælisá þann 2. apríl 2012. Gerðar voru mælingar á hæstu flóðförum og breytingar á 

farveginum kannaðar. Ljósmyndir af mælingum má sjá hér að neðan. 

 

Mynd 0-1: Mælingar í apríl 2012 í Núpakotsdal. Mæling nr. 1 vinstra megin og nr. 2 

hægra megin. 
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Mynd 0-2: Mælingar í apríl 2012 í Núpakotsdal. Mæling nr. 3 vinstra megin og  nr. 4 

hægra megin. 

 

Mynd 0-3: Mælingar í apríl 2012 í Núpakotsdal. Mæling nr. 5 vinstra megin og  nr. 6 

hægra megin. 
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Mynd 0-4: Mælingar í apríl 2012 í Núpakotsdal. Mæling nr. 7 vinstra megin og  nr. 8 

hægra megin. 

 

Mynd 0-5: 535 Mælingar í apríl 2012 í Núpakotsdal. Mæling nr. 9 vinstra megin og  nr. 10 

hægra megin. 

 


