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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að leggja grunn að úrbótum í hönnun 

grænna þaka á Íslandi og nota til þess erlenda fyrirmynd og í öðru lagi að hanna og byggja 

tilraun til þess að meta vatnsheldni grænna þaka á Íslandi. Fimm mismunandi tilraunaþök 

voru notuð í rannsókninni, eitt bárujárnsþak og fjögur græn þök. Tvö af grænu þökunum 

voru hönnuð samkvæmt erlendri fyrirmynd bæði með úthagatorfi og grastorfi. Hin voru 

samsett á sama hátt og hefur tíðkast hérlendis (hefðbundna aðferðin) bæði með úthagatorfi 

og grastorfi. Bárujárnsþakið, var hugsað sem samanburðarþak þar sem megnið af úrkomunni 

sem fellur á það verður að afrennsli. Út frá þessari rannsókn má sjá að græn þök sýna fram 

á vatnsheldnieiginleika í íslenskri veðráttu og mældist hún að meðaltali á bilinu 17 – 56 % 

fyrir öll tilraunaþökin. Það mátti þó sjá mikinn mun á milli grænu tilraunaþakanna og sýnir 

það að uppbygging þakanna skiptir mjög miklu máli þegar kemur að vatnsheldni. 

Gróðurlagið hafði mikið að segja varðandi vatnsheldnina þar sem þökin með grastorfinu 

sýndu fram á mun hærri meðal vatnsheldni eða á bilinu 42-56 % heldur en þökin með 

úthagatorfi sem voru með vatnsheldni á bilinu 17 – 23 %.  Það reyndist ekki mögulegt að 

sýna fram á hvaða hönnun grænna þaka hefði hærri vatnsheldni, hefðbundna aðferðin eða 

hönnun að erlendri fyrirmynd, þar sem úrtak mæligagna var of lítið. Sama mátti segja með 

fylgni milli veðurþátta og vatnsheldni tilraunaþakanna þar sem það reyndist erfitt að sýna 

fram á að vatnsheldni sé háð vindhraða eða hitastigi vegna lítils úrtaks af mæligögnum. 

Abstract 

Firstly, the goal of this research was to try to improve the design for green roofs in Iceland 

using foreign design standards. Secondly, the goal was to design and build a research setup 

that can be used to measure the water retention of green roofs in Iceland. Five different test 

roofs were used in this reasearch, one traditional roof with corrugated iron and four green 

roofs. Two green roofs are designed according to foreign standards using two separate turfs, 

sedum-moss turf and grass turf. The other two green roofs are designed based on the 

conventional method that has been predominant here in Iceland, also using two separate turfs 

as mentioned before. The test roof with the corrugated iron is used as a comparison to 

traditional impermeable roofs. The results from this research show that the test roofs have 

an average water retention of around 17 – 56 %. There was a significant difference in water 

retention between the test roofs which shows that the composition of a green roof is highly 

important. The most significant difference can be seen between the two turfs. The grass turf 

showed much higher water retention capabilities with an average retention of 42-56% while 

the sedum-moss turf had only 17-23% on average. It was not possible to determine which 

design standard had the higher water retention,the conventional method or the design based 

on foreign standards. The sample size was too small to be able to determine which was better 

with statistical accuracy. Same problem arose when assessing if air temperature or wind 

speed had any effect on the water retention. 
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1 Inngangur 

Þegar við reisum byggingar og leggjum vegi þá erum við að rjúfa náttúrulegan farveg 

úrkomu ofan í jarðveginn. Flest öll mannvirki sem við byggjum eru ógegndræp og eru 

hönnuð með því tilliti að leiða vatn frá sér. Það gerir það að verkum að úrkomuvatn sem 

hefði áður fallið niður á jörðina og sigið ofan í jarðveginn er núna að safnast fyrir á 

byggingum og vegum og verður að ofanvatni (e. urban runoff). Ofanvatninu er því safnað 

saman og flutt í burtu frá byggðum svæðum með fráveitukerfi (Getter og Rowe, 2006). 

 

Í mörgum stórborgum um allan heim er magn ofanvatns orðið mjög stórt vandamál. 

Fráveitukerfi eru aðeins hönnuð fyrir ákveðið flæði og hreinsunarstöðvar geta aðeins tekið 

við takmörkuðu magni á hverjum tíma. Í borgum með sameiginleg fráveitukerfi, ofanvatn 

og skólp í sömu lögn, þá eru notuð yfirföll (e. combined sewer overflow). Yfirföllin eru 

hönnuð til að losa óhreinsað fráveituvatn út úr kerfinu í nærliggjandi á, vatn eða sjó ef of 

mikið fráveituvatn berst inn í kerfið. Borgir sem eru með sameiginleg kerfi eru mjög 

viðkvæmar þegar úrkoma er mikil og getur óhreinsað fráveituvatn skapað hættu fyrir 

umhverfi og fólk (Marasco, Culligan, Carson og McGillis, 2013).Þar að auki ef 

fráveitukerfið fyllist þá getur það valdið því að það flæði inn í kjallara og upp úr ræsum með 

tilheyrandi skemmdum á mannvirkjum og raski á innviðum. 

 

Mikil óvissa ríkir um framtíðarhorfur veðurfars á jörðinni sem má helst tengja við sívaxandi 

gróðurhúsaáhrif og óútreiknanlegar afleiðingar þeirra. Vegna gróðurhúsaáhrifa fer meðalhiti 

jarðarinnar hækkandi og hefur hann nú hækkað um 0,7 °C síðustu hundrað árin. Talið er að 

meðalhitinn muni hækka um 3-6°C fyrir 2050 ef ekkert er að gert. Þessar hitastigshækkanir 

hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér og má þar helst nefna breytingar á veðri. Talið er að 

með hækkandi lofthita munum við eiga von á fleiri öfgakenndum veður atburðum og má þar 

einna helst nefna úrkomu (IPCC, 2014). Eins og nefnt var hér að ofan þá eru fráveitukerfi 

nú þegar orðin viðkvæm fyrir stórum úrkomuviðburðum og eru þau því ekki undirbúin undir 

stærri úrkomuatburði með tilkomu veðurfarsbreytinga. 

 

Mjög dýrt og erfitt er að endurbyggja fráveitukerfi í borgum og stækka lagnir sem veldur því 

að breytingar eru hægar í þessum málum á meðan vandamálin verða meiri. Það eru þó til 

aðrar lausnir sem felast ekki í því að endurbyggja fráveitukerfi heldur að draga úr eða 

aftengja alveg losun ofanvatns með fráveitukerfum. Ef mögulegt er að veita ofanvatni með 

öðrum leiðum, eða minnka álagstoppa á einhvern hátt þá mundi það draga gríðarlega úr álagi 

og koma í veg fyrir að það þurfi að stækka fráveitukerfi með tilheyrandi kostnaði. Í þessum 

efnum má helst nefna sjálfbærar ofanvatnslausnir. 

1.1 Sjálfbærar ofanvatnslausnir 

Sjálfbærar ofanvatnslausnir (e. sustainable urban drainage system-SUDS) er yfirheiti yfir 

mismunandi leiðir til að eiga við ofanvatn og draga úr álagi á fráveitukerfi á umhverfisvænan 

hátt. Hugmyndin byggist á því að veita vatni á náttúrulegan hátt út í umhverfið með ísigi (e. 

infiltration) ofan í jörðina eins nálægt upprunastað og kostur er. Einnig byggist hugmyndin 

á því að geyma ofanvatn á einhvern hátt og veita því smátt og smátt inn í fráveitukerfið og 
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draga þannig úr álagstoppum. Helstu sjálfbæru ofanvatnslausnirnar eru (Butler og Davies, 

2004, bls.519-539): 

 Geymsla ofanvatns á ógegndræpum svæðum, t.d. bílastæðum og malbikuðum 

leiksvæðum, sem eru hönnuð til að geyma ofanvatn yfir stóra úrkomuatburði og veita 

því síðan hægt og rólega inn í fráveitukerfið. 

 Gegndræpar gangstéttir, bílastæði og vegir með lítilli umferð. Notaðar eru þá til 

dæmis hellur og steinar sem hleypa vatni meðfram samskeytum og ofan í jarðveginn. 

 Gróður vaxnir skurðir eða dældir sem safna og flytja ofanvatn ofan í jarðveginn. 

 Veita ofanvatni ofan í sérstakar götóttar pípur í jörðinni sem seyta vatni í gegnum sig 

út í nærliggjandi jarðveg. 

 Tjarnir og votlendi sem geyma vatn og draga úr álagstoppum í fráveitukerfum. 

 Leiða vatn frá þökum í regngarða 

Önnur mikilvæg sjálfbær ofanvatnslausn, sem er megin viðfangsefni þessarar ritgerðar, eru 

græn þök. 

1.2 Græn þök 

Græn þök eru skilgreind sem þök sem gróður getur vaxið ofan á. Fyrstu rannsóknir og 

almenn notkun grænna þaka hófst í Þýskalandi og Swiss á sjötta áratug 20. aldar. Mikil þróun 

í uppbyggingu og notkun grænna þaka varð á því tímabili og hefur verið stöðug þróun á þeim 

allt til dagsins í dag (Magill, Groninger, Midden og Therrell, 2007). Eins og komið hefur 

verið inn á þá er horft til grænna þaka sem lausn við að draga úr ofanvatnsmyndun í borgum 

og minnka álagið á fráveitukerfi. Græn þök bjóða einnig upp á fleiri kosti umfram 

hefðbundnar byggingaraðferðir og má þar helst nefna (Bengtsson, Grahn og Olsson, 2004): 

 Mögulegar úrbætur í vatnsgæðum afrennslisvatns. 

 Auka einangrunargildi húsa og draga úr orkunotkun. 

 Stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika. 

 Draga úr hitaaukningu í borgum vegna byggingarefna sem draga í sig hita. 

 Lengri endingartími en venjuleg þök þar sem þau veita vörn fyrir veðurálagi. 

Grænum þökum er skipt í tvo flokka eftir því hvernig gróðri er ætlað að vaxa á því. 

Flokkarnir eru þung græn þök (e. intensive green roofs) og létt græn þök (e. extensive green 

roofs). 

Þung græn þök 

Þung græn þök eða svokölluð garðaþök eru með meira en 30 cm jarðvegsþykkt og eru ætluð 

fyrir stærri gróður svo sem tré og runna. Létt græn þök þurfa reglulegt viðhald eins og 

vökvun, áburðargjöf og arfahreinsun. Þar að auki fylgir mikil þyngd og aukið álag á 

burðarvirki bygginga vegna þungra grænna þaka og þarf því að gera ráð fyrir því í hönnun 

burðarvirkis sem hentar því aðeins fyrir nýbyggingar (Berndtsson, Bengtsson og Jinno, 

2008). 
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Létt græn þök 

Létt græn þök eru með jarðvegsþykkt á bilinu 3-12 cm og eru ætluð fyrir smærri gróður svo 

sem gras og mosa.  Létt græn þök eru vanalega hönnuð til að vera viðhaldsfrí þar sem úrkoma 

uppfyllir vatnsþörf og næringarefni úr jarðveginum fullnægja næringarþörf gróðursins. Þar 

af leiðandi eru valdar plöntur á létt græn þök sem þurfa aðeins þunnt jarðvegslag til að vaxa 

í, eru ekki næringarfrekar og þola þurrkatímabil vel. Þessi skilyrði gera það að verkum að 

þökin geta verið létt og er því mögulegt að breyta núverandi þökum í létt græn þök sem voru 

ekki upprunalega hönnuð fyrir það (Villarreal og Bengtsson, 2005). 

 Hönnun grænna þaka 

Græn þök samanstanda vanalega af drenlagi í botninum, jarðvegslagi ofan á því og 

gróðurlagi á yfirborðinu. Halli þakanna skiptir einnig máli varðandi vatnsheldni, framræslu 

og stöðugleika jarðvegsins. Eftirfarandi umfjöllun tekur mið af hönnun léttra grænna þaka. 

Drenlag 

Drenlag á grænum þökum er notað fyrir framræslu á vatni um botn þakanna niður að ræsi 

eða þakrennu sem flytur vatnið frá byggingunni. Mismunandi gerðir af drenlögum eru notuð 

en algengast er að nota sérhannaðan drendúk eða grófa möl. Drendúkarnir eru vanalega 

gerðir úr einhvers konar plastefni og eru með hólfum til að geyma vatn og götum sem losa 

vatnið frá þegar dúkurinn fyllist (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau e.V., 2002), sjá mynd 1.1.  

 

 
Mynd 1.1 Delta-Floraxx vatnsheldni- og drendúkur (Fengið frá: Cosella-Dörken Products, Inc. (án dags.)). 

Vatnið sem geymist í dúknum er hugsað sem aukaforði af vatni fyrir gróðurinn ef það kemur 

til þurrkatímabils. Ofan á drendúkinn er settur jarðvegsdúkur sem er notaður til að koma í 

veg fyrir að jarðvegslagið skolist í burtu og/eða stífli drenlagið. Jarðvegsdúkar á grænum 

þökum eru vanalega gerðir úr óofnu (e. non-woven) trefjaefni  (FLL, 2002).  

Jarðvegslag 

Megin virkni jarðvegslags á grænum þökum er að búa til hagstætt rótarlag fyrir gróðurþekju 

þar sem loft-, vatns- og efnainnihald er fullnægjandi. Jarðvegslagið þarf að hafa gott 

jafnvægi á milli loftunar, framræslu (e. drainage) og rakaheldni. Framræsla er mikilvæg til 
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að koma í veg fyrir að það myndist pollar ofan á þökunum og til að varna því að jarðvegurinn 

verði vatnsmettaður. Ef  jarðvegurinn verður vatnsmettaður þá er loftinnihald jarðvegsins 

takmarkað og getur valdið því að rætur gróðursins rotna. Mikilvægt er að hafa góða loftun í 

jarðveginum fyrir heilbrigðan vöxt gróðursins. Rakaheldni jarðvegsins er mikilvæg til að 

halda uppi fullnægjandi vatnsinnihaldi í jarðveginum fyrir plönturnar. Jarðvegurinn þarf 

einnig að uppfylla næringarþörf gróðurlagsins ásamt því að hafa fullnægjandi styrkleika fyrir 

stöðugleika jarðvegsins (FLL, 2002). 

 

Algengt er að nota einhver af eftirfarandi steinefnum í jarðveginn: vikur, unninn leirstein, 

sand, leir, endurunna múrsteina eða hellur. Steinefnunum er síðan blandað við næringarrík 

efni eins og moltu. Hlutföll þessara efna fara eftir gróðrinum sem á að nota á þakinu, hvernig 

grænt þak er verið að byggja (létt eða þungt), aðgengi að efnum og kostnaður (Ampim, 

Sloan, Cabrera, Harp og Jaber, 2010). 

Gróðurlag 

Helsta hlutverk gróðurlags er að binda jarðveginn saman og styrkja hann ásamt því að vernda 

jarðveginn gegn veðri og ágangi dýra. Þar að auki er gróðurlagið notað til að draga úr 

neikvæðum sjónrænum áhrifum bygginga með því að veita byggingum umhverfisvænni 

ásýnd. Fyrir létt græn þök þá skiptir máli að gróðurinn þurfi lítið viðhald eins og vökvun, 

áburðargjöf eða slátt. Það getur verið kostnaðarsamt að viðhalda gróðrinum ásamt því að 

aðgengi að þökum er oft misgott sem gerir viðhald erfitt. Önnur skilyrði sem plönturnar 

þurfa að uppfylla eru að þær þurfa að þola þurrkatímabil, frost, snjóálag og mikla vinda 

(Fassman, Simcock og Voyde, 2010). Gróðurlagi er komið á fót annað hvort með því að sá 

í jarðveginn eða leggja yfir torflag sem er tilbúið með gróðurþekju og rótarlagi. Einnig eru 

til fyrirtæki erlendis sem rækta sérstakar gróðurmottur og gróðureiningar sem eru 

sérhannaðar fyrir græn þök (FLL, 2002). 

Halli 

Mikilvægt er að hafa hentugan halla á grænum þökum til að fá fram fullnægjandi framræslu 

og tryggja stöðugleika í jarðveginum. Viðmiðið er að ef hallinn er > 2% þá er frjáls framræsla  

frá þakinu. Fyrir þök með < 2% halla þá er nauðsynlegt að hafa drenlag sem flytur vatn frá 

þakinu samanber hér að ofan. Fyrir græn þök með meira en 2 % halla þá er ekki nauðsynlegt 

að hafa drenlag (Fassman o.fl.,2010) Talið er að græn þök séu stöðug og þurfi ekki viðbótar 

jarðvegsstyrkingu ef halli þeirra er < 36 %. 
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1.3 Virkni grænna þaka í að draga úr afrennsli 

Eins og nefnt var hér á undan þá er einn helsti kostur grænna þaka að halda aftur af vatni og 

draga úr afrennsli. Þannig er hægt að minnka álagið á fráveitukerfið með því að koma í veg 

fyrir að úrkoma verði að afrennsli. Til að leggja mat á eiginleika grænna þaka til að draga úr 

afrennsli þarf að skilgreina hugtakið vatnsheldni. 

 Vatnsheldni (e. water retention) 

Vatnsheldni grænna þaka er skilgreind sem eiginleiki þeirra til að halda aftur af vatni. 

Jarðvegur sem er ekki vatnsmettaður getur tekið við vatni með ferli sem kallast ísig (e. 

infiltration). Ísig á sér stað þegar vatn frá úrkomu sígur ofan í jarðveginn. Ísigseiginleiki 

jarðvegs fer eftir holurýmd í jarðveginum og því meiri holurýmd sem hann hefur því meira  

vatn getur síast ofan í hann. Holurýmd jarðvegs fer eftir jarðvegsbyggingu, kornastærð, 

gróðurs í jarðveginum og hlutfalli lífrænna efna (Thurow, 1991, bls. 143-145; Berglind 

Orradóttir, Ólafur Arnalds og Jóhann Þórsson, 2006). 

 

Veðurfar hefur mikil áhrif á ísigseiginleika grænna þaka og þar af leiðandi vatnsheldni 

þeirra. Það getur verið mikill munur á ísigi milli árstíða og sérstaklega á norðlægum slóðum 

þar sem það myndast klaki í jörðu á veturna. Þéttur klaki í jarðvegi lækkar holurýmd jarðvegs 

sem dregur úr ísigi vatns (Berglind o.fl., 2006).  Rakastig jarðvegs hefur einnig mikil áhrif á 

vatnsheldnieiginleika jarðvegsins þar sem hærra rakastig dregur úr vatnsheldni og þurr 

jarðvegur hefur hærri vatnsheldni. Yfir langa rigningartíð mun því vatnsheldnin sífellt lækka 

þangað til afrennslið verður jafnt úrkomu (Bengtsson o.fl., 2004). 

 

Skilningur á hringrás vatns í vistkerfinu er mikilvægur þáttur til að meta vatnsheldni grænna 

þaka. Einföld leið til að skilja hringrás vatns í vistkerfinu er að meta svo kallað vatnsjafnvægi 

(e. water balance). Vatnsjafnvægi byggist á sömu skilyrðum og massajafnvægi þar sem 

inntök jafngilda úttökum í ákveðnu kerfi. Inntakið á grænum þökum er skilgreint sem 

úrkoma, regn eða snjór, og úttökin eru þær leiðir sem vatn skilar sér út úr kerfinu 

(Christiansen og Awadzi, 2000). Á grænum þökum eru úttökin skilgreind sem afrennsli og 

raungufun (e. evapotranspiration). Afrennsli er vatnið sem skilar sér út úr kerfinu þegar 

jarðvegurinn er orðinn full mettaður af vatni. Í úrkomu þegar grænt þak er orðið vatnsmettað 

þá verður öll úrkoma sem fellur á þakið að afrennsli (Villarreal o.fl., 2005). Raungufun er 

samheiti yfir útgufun (e. transpiration) og uppgufun (e. evaporation). Uppgufun er vatnið 

sem gufar upp í andrúmsloftið og útgufun er vatnið sem rætur plantna taka upp sem endar 

að lokum sem vatnsgufa í andrúmsloftinu (Raes, Pereira, Smith og Allen, 1998). 

 

Ákefð raungufunar grænna þaka byggist mjög á veðurþáttum og má þar helst nefna lofthita, 

sólargeislun, raka í lofti og vindhraða. Raungufun þarfnast orku til að breyta vatni úr 

vökvafasa í gasfasa. Sólargeislun er stærsti orkugjafi jarðarinnar og skiptir hún því sköpum 

þegar kemur að raungufun. Sólargeislun er mismunandi eftir árstíðum og staðsetningu á 

jörðinni. Skýjahula hefur einnig áhrif á magn geislunar sem berst til jarðarinnar. Lofthiti 

skiptir einnig mjög miklu máli og er beintengdur sólargeislun. Við hærri lofthita geta fleiri 

vatnssameindir verið í gasfasa í andrúmsloftinu. Sólargeislun og lofthiti eru megin þættir 

sem keyra ferlið að breyta vatni úr vökvafasa í gasfasa. Til að fjarlægja vatnið sem hefur 

gufað upp frá grænu þökunum þarf að vera munur á milli gufuþrýstings í nærliggjandi lofti 

og loftinu sem myndast vegna raungufunar og skiptir þá rakastig lofts miklu máli. Með hærra 

rakastigi eykst gufuþrýstingur loftsins sem dregur úr blöndun loftsins við vatnsmettaða loftið 
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sem myndast vegna raungufunar. Ásamt rakastigi nærliggjandi lofts þurfa að vera regluleg 

loftskipti til að koma með nýtt þurrt loft sem getur tekið við meira uppgufun. Vindhraði 

skiptir því máli til að blása inn nýju lofti yfir þökin sem heldur raungufunarferlinu gangandi 

(Raes o.fl., 1998). 

 Rannsóknir á vatnsheldni grænna þaka 

Græn þök hafa verið mikið rannsökuð í Svíþjóð og þá sérstaklega létt græn þök. Bengtsson 

o.fl (2004) komust að þeirri niðurstöðu að mjög mikið er dregið úr afrennsli frá grænum 

þökum vegna raungufunar miðað við hefðbundin ógegndræp þök. Tilraunin hjá þeim var 

uppsett í Malmö, Svíþjóð og voru mælingar gerðar fyrir allar árstíðir. Tilraunaþakið 

samanstóð af 3 cm jarðvegslagi, 1 cm malar drenlagi og gróðurþekju með hnoðrum og mosa. 

Niðurstaðan var sú að á árlegum grundvelli þá var afrennslið frá græna tilraunaþakinu 

helmingi minna en mæld úrkoma eða 50 % vatnsheldni. Niðurstaðan sýndi einnig að seinkun 

var á hámarksflæði en það var ekki gerð ítarleg greining á því hversu mikil seinkun það var. 

 

Tilraun framkvæmd við háskólann í Norður-Karólínu, Bandaríkjunum (Hathaway, Jennings 

og Hunt, 2005) sýndi fram á að meðaltali 64% vatnsheldni tveggja grænna tilraunaþaka á 

ársgrundvelli. Tilraunaþökin sýndu einnig fram á 74% minna hámarksflæði og nokkurra 

klukkutíma seinkun á afrennslismyndum frá þökunum. Tvö mismunandi létt græn 

tilraunaþök voru notuð í þessari tilraun. Annað þakið var uppbyggt með 7,5 cm jarðvegslagi, 

Hydrodrain 300 drenlagi og gróðurþekju aðalega með hnoðrum. Hitt þakið var uppbyggt 

með 10 cm jarðvegslagi, Floradrain FD40 drenlagi og sömu gróðurþekju og áður nefnda 

þak. Þökin voru bæði byggð með 3% halla. 

 

Önnur tilraun framkvæmd af háskólanum Columbia í New York, Bandaríkjunum (Marasco 

o.fl., 2013) sýndi fram á vantsheldni upp á 47 % á árs grundvelli fyrir létt grænt þak. Fyrir 

einstaka úrkomuatburði þá mældist vatnsheldni frá 9 til 100 % þar sem vatnsheldnin 

minnkaði eftir því sem úrkoman var meiri. Tilraunaþakið er uppbyggt með 10 cm 

jarðvegslagi, drenlagi sem samanstendur af götuðum plastdúk og jarðvegsdúk, gróðurþekja 

aðalega með hnoðrum. 

 

Samkvæmt rannsókn við Michigan State University of Horticulture Teaching and Resarch 

Center (Michigan, Bandaríkjunum) þá skiptir halli grænna þaka miklu máli til að auka 

vatnsheldnina. Rannsakaðir voru fjórir mismunandi hallar, 2%, 7%, 15% og 25% á 

tilraunaeiningum. Vatnsheldnin mældist á bilinu 76,4% – 85,6% þar sem hæsta vatnsheldnin 

mældist hjá tilraunaeiningum með 2% halla eða 85,6% en lægsta vatnsheldnin mældist hjá 

þakinu með hæsta hallann 25% með vatnsheldni upp á 76,4%. Þökin í þessari rannsók voru 

uppbyggð með drenlagi úr fjölliða trefjum, jarðvegsdúk, 0,75 cm þykku rakaheldnilagi úr 

endurunnu gerviefni, 6,0 cm jarðvegslagi og gróðurþekja aðalega með hnoðrum (Getter, 

Rowe og Andresen, 2007). 
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1.4 Græn þök á Íslandi 

Á Íslandi eigum við einnig í vandamálum með ofanvatnsmyndum á byggðum svæðum og 

þá sérstaklega í Reykjavík. Á veturna ágerist þetta vandamál þar sem ísig í jarðveg er lítið 

vegna frosts í jörðu og er þá meiri ofanvatnsmyndun. Það gæti verið mögulegt að leysa þetta 

vandamál með sjálfbærum lausnum, þar á meðal grænum þökum. 

Fráveitukerfið í Reykjavík 

Á Íslandi er fráveitukerfið að hluta til sameiginlegt og að hluta til aðskilið. Samkvæmt 

Orkuveitu Reykjavíkur þá voru aðeins lagðar sameiginlegar lagnir í Reykjavík fyrir sjöunda 

áratug tuttugustu aldar. Eftir það var farið að leggja aðskildar lagnir í ný hverfi. Árið 2013 

var síðan tekin sú ákvörðun að leggja aðskildar lagnir í gömul hverfi þegar þær lagnir verða 

endurnýjaðar (Orkuveita Reykjavíkur, 2013). Það gefur því að skilja að það eru ennþá mörg 

hverfi í Reykjavík og á öðrum stöðum á landinu sem hafa ekki verið uppfærð í aðskild kerfi. 

Þessi hverfi eru sérstaklega viðkvæm fyrir mikilli úrkomu. Eins og nefnt var hér að ofan þá 

er notast við yfirföll til að losa óhreinsað fráveituvatn þegar of mikið álag er á kerfinu og er 

það einnig gert hér á landi. Samkvæmt reglugerð nr. 797/1999 um fráveitur og skólp er 

heimilt að veita fráveituvatni í einföldum kerfum um yfirföll allt að 5% af tímanum á ári eða 

þegar uppblandað skólp með hitaveitu- og/eða ofanvatni er í hlutföllunum 1:5 að minnsta 

kosti. Samkvæmt Orkuveitu Reykjavíkur þá er losun fráveituvatns um yfirföll í fráveitukerfi 

þeirra að jafnaði undir 5% mörkunum en sum yfirföll eru virk 3-4 % af tímanum á ári ef 

miðað er við mælingar frá 2010-2014 (Orkuveita Reykjavíkur, 2014). Það gefur því til kynna 

að ef við förum að sjá aukningu í úrkomu í framtíðinni verður erfitt fyrir fráveitukerfið að 

losa fráveituvatn á umhverfisvænan hátt út í umhverfið. 

 

Byggingarhefð grænna þaka 

Ísland á langa sögu í notkun jarðvegs og gróðurs sem byggingarefni í húsum. Allt frá því að 

land byggðist og fram til upphafs 20. aldar voru torfbæir helstu híbýli Íslendinga. Torfbæirnir 

voru byggðir úr því efni sem var hendi næst og má þar helst nefna grjót og torf. Veggir 

torfhúsanna voru hlaðnir með torfi og stundum var grjót einnig notað til styrkingar. Þökin 

voru síðan yfirlögð torfi. Til að styrkja burðargrind húsanna og til að halda uppi þökunum 

voru oftast notaðar viðarstoðir en viður var mjög torfengið byggingarefni fyrir 19. öld. Það 

þurfti annað hvort að vinna viðinn úr rekavið eða kaupa hann og voru því torfhúsin með 

mismikið af viðarstoðum í burðargrind sinni (Hjörleifur Stefánsson, 2013).  

 

Með því að þekja húsin með torfi þá jókst einangrunargildi bygginganna mjög mikið og 

skýldi fólki frá harðri veðráttu Íslands. Þar að auki er og var mjög lítið af eldsneyti að finna 

hér á landi og hafa því torfhúsin skipað mikilvægan sess í að halda þjóðinni á lífi. Hins vegar 

voru torfhúsin mjög óheilnæmar vistarverur vegna kulda, raka og ryks sem fylgdi því að 

byggja með torfi. Fólk bjó mjög þröngt þar sem hlýja frá mönnum var aðal kynding húsanna 

og bárust því pestir auðveldlega á milli manna. Vankantar torfbæjanna og útbreiðsla berkla 

um aldamótin 1900 kallaði á þróun í húsnæðismálum á Íslandi. Með greiðara aðgengi að 

byggingarefnum, þróun í byggingar- og hitunartækni ásamt bættum efnahag fóru timburhús 

og steinsteypuhús að ryðja sér til rúms um og eftir miðja 19. öld. Með tilkomu nýrri og betri 

byggingarefna var horfið frá því að nota jarðveg og torf sem uppistöðu bygginga. Það voru 

ekki lengur byggð hús sem féllu inn í umhverfið eins og torfbæirnir og í stað þess risu 

byggingar sem gjörbreyttu ásýnd landsins (Hjörleifur Stefánsson, 2013). 
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Þrátt fyrir ókosti þess að byggja hús með jarðvegi og torfi þá eru ýmsir kostir þess sem hægt 

er að yfirfæra yfir í nútíma byggingarstíl. Með því að sameina nútíma byggingarhefð sem 

byggist á mannvirkjum gerðum úr stáli, steypu og gleri við byggingaraðferðir sem tíðkuðust 

hér áður fyrr er hægt að sameina það besta úr báðum heimum. Nútíma græn þök eru dæmi 

um það þegar sameinað er það besta úr báðum heimum.  

 

Nútíma græn þök 

Það hafa verið gerð þó nokkur nútíma græn þök á Íslandi og má þar helst nefna byggingu 

Náttúrufræðistofnunar Íslands í Urriðaholti, verslunarhúsnæði í Kauptúni 3, 

verslunarhúsnæði við Litlatún 3 í Garðabæ og byggingu Endurmenntunar við Háskóla 

Íslands í Reykjavík. Þökin hafa verið byggð með mismunandi hætti en algengasta aðferðin 

er að nota tvö lög af torfi þar sem annað snýr öfugt og hitt snýr rétt, hér eftir vísað í sem 

„hefðbundna aðferðin”. Torfið sem er undir og snýr öfugt er þá hugsað sem jarðvegslag á 

meðan hitt sem snýr rétt er gróðurlag þaksins. Þessi aðferð hefur verið notuð þar sem hún er 

einföld í framkvæmd og efnið sem er notað, torfið, er ódýrt og auðfengið (Magnús Bjarklind, 

garðyrkjutæknir hjá verkfræðistofunni Eflu, munnleg heimild, 6. febrúar 2015). Samkvæmt 

Magnúsi Bjarklind þá hafa komið upp vandamál með þessi þök þar sem gróðurinn virðist 

vera að þorna upp og visna. Ekki er til nákvæm skýring á því en mögulegt er að gróðurinn 

nái ekki rótarfestu vegna ófullkomins rótarlags eða að jarðvegurinn haldi ekki nægum raka 

og þorni upp milli úrkomuatburða. Hefðbundna aðferðin sem hefur verið notuð á Íslandi er 

ekki í samræmi við uppbyggingu grænna þaka sem er notuð erlendis og hefur verið 

rannsökuð gaumgæfilega. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um græn þök og 

vatnsheldni þeirra. Það er því möguleiki til úrbóta á Íslandi þar sem hægt er að nýta reynslu 

erlendis frá í uppbyggingu grænna þaka á Íslandi. 
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1.5 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar að leggja grunn að úrbótum í hönnun 

grænna þaka á Íslandi byggða á erlendri fyrirmynd og í öðru lagi að hanna og byggja tilraun 

til þess að meta vatnsheldni grænna þaka á Íslandi. Eins og nefnt hefur verið hér áður þá hafa 

komið upp vandamál með íslensk græn þök sem eru uppbyggð með tveimur torflögum, 

hefðbundna aðferðin, og verður því leitast eftir því að finna hentugari hönnun grænna þaka 

fyrir íslenska veðráttu. Það eru ekki til neinar hönnunarleiðbeiningar um hvernig best sé að 

byggja græn þök á Íslandi og er því mikilvægt að bæta úr því.  

 

Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er vatnsheldni grænna þaka á Íslandi í samanburði við aðrar rannsóknir? 

 Hvort torf hentar betur á græn þök, úthagatorf eða grastorf? 

 Er vísbending um að græn þök hönnuð út frá hefðbundnu íslensku aðferðinni með 

tveimur torflögum séu með slakari vatnsheldni heldur en græn þök að erlendri 

fyrirmynd? 

 Er fylgni milli veðurþátta og vatnsheldni? 

 

Þetta verkefni er mikilvægt skref í því að kanna og bæta hönnun grænna þaka á Íslandi, sem 

byggir á erlendri fyrirmynd hvað varðar uppbyggingu grænna þaka. 

 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er uppbyggð þannig að fyrst verður farið í aðferðarfræði rannsóknarinnar. Greint 

verður frá hönnun og uppbyggingu tilraunaþaka á haustmánuðum 2014. Mismunandi 

útfærslur grænna þaka verða bornar saman með tilliti til vatnsheldni. Útfærslurnar byggja á 

heðfbundnu aðferðinni sem hefur tíðkast hérlendis og uppbyggingu grænna þaka að erlendri 

fyrirmynd. Einnig verður skoðað hvaða gróðurlag hentar betur fyrir græn þök á Íslandi, 

grastorf eða úthagatorf. Vatnsheldnin verður metin út frá úrkomumælingum þar sem borið 

veður saman afrennslismagn og úrkomumagn. Til samanburðar verður einnig byggt 

tilraunaþak með bárujárni og afrennsli mælt frá því. Bárujárnsþakið mun þá endurspegla 

ógegndræpt þak þar sem megnið af úrkomunni sem fellur á það verður að afrennsli. 

 

Næst verður farið í aðferðarfræði vettvangsmælinga og hvernig úrvinnslu mæligagna var 

háttað. Niðurstöður mælinga og úrvinnslu verða síðan kynntar þar sem vatnsheldni 

tilraunaþakanna er metin yfir einstaka mælitímabil, mánuði og yfir heildar mælitímabilið. 

Síðan verður skoðuð fylgni á milli veðurþátta og vatnsheldni tilraunaþakanna. Í 

umræðukaflanum verður svarað helstu rannsóknarspurningum og að lokum verður 

niðurstaða rannsóknarinnar tekin saman í lokaorðum ásamt umfjöllun um framtíðarsýn og 

áframhaldandi rannsóknir. 
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2 Aðferðarfræði 

2.1 Tilraunaþök 

Í þessum kafla verður farið yfir staðarval tilraunar, hönnun og byggingu tilraunaþakanna 

ásamt ítarefni um mikilvægustu byggingarefnin. 

 Staðarval tilraunar 

Tilraunin var uppsett milli háskólabygginganna VR-I og VR-III, við Hjarðarhaga 2-4, 107 

Reykjavík. Tilraunaþökin voru staðsett ofan á áhaldaskúr sem er í u.þ.b. 2-3 metra hæð frá 

jörðu, sjá mynd 2.1. Tilraunaþökin voru staðsett ofan á áhaldaskúrnum til að koma í veg 

fyrir skemmdarverk og óþarfa umgang sem gæti truflað rannsóknina. 

 

Mynd 2.1 Yfirlitsmynd yfir tilraunaþökin og nánasta umhverfi. 

Byggingarnar VR-I og VR-III eru u.þ.b. 8 m háar og eru í u.þ.b. 4 m og 10 m fjarlægð frá 

áhaldaskúrnum. VR-I og VR-III fella því skugga yfir tilraunaþökin þegar sólin er lágt á lofti. 

Einnig geta myndast staðbundin vindskilyrði þar sem vindátt og vindhraði mælist annar en 

ríkjandi vindátt og vindhraði vegna legu og hæð bygginga, sjá mynd 2.2. 
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Mynd 2.2 Loftmynd af staðsetningu tilraunarinnar. Rauða merkingin sýnir staðsetningu tilraunaþakanna 

(Borgarvefsjá.is [Mynd breytt af höfundi], 2015). 

 Bygging og samsetning tilraunaþaka 

Tilraunaþökin sem voru notuð í þessari tilraun flokkast sem létt græn þök, samanber kafla 

1.2. Þökin voru byggð í samstarfi við Þorkel Gunnarsson, garðyrkjustjóra Háskóla Íslands, 

Kristin Kristinsson húsasmíðameistara og Þóri Arngrímsson húsasmið. Þökin voru 

uppbyggð með viðargrind sem samanstóð af gagnvarinni furu og vatnsvörðum krossviði. 

Flatarmál þakanna er 2,46 m2 með lengdina 2,05 m og breiddina 1,20 m. Þökin eru öll byggð 

með 8 % halla sem var valinn til að fá milliveg milli fullnægjandi framræslu (FLL, 2002) og 

vatnsheldni (Getter o.fl., 2007). Samkvæmt FLL (2002) er hallinn einnig vel innan marka til 

að koma í veg fyrir skrið í jarðveginum, samanber kafla 1.2.1. Ofan á viðargrindur 

tilraunaþakanna voru síðan útfærðar mismunandi samsetningar fyrir tilraunaþökin sem má 

sjá í töflu 2.1. 

 
Tafla 2.1 Yfirlit yfir samsetningu tilraunarþaka. Þakeiningunum er raðað frá austri til vesturs. 
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Jarðvegsdúkur

Sökkuldúkur + 
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Ofan á grænu tilraunaþökin 1,2,4 og 5 þá var fyrst sett drenlag ofan á þökin sem samanstóð 

af sökkuldúk og jarðvegsdúk. Sökkuldúkurinn var lagður beint ofan á viðarrammann og 

látinn snúa þannig að dældirnar snúi niður. Jarðvegsdúkurinn var síðan lagður ofan á 

sökkuldúkinn og heftaður í viðarrammann, sjá mynd 2.3. 

 

Mynd 2.3 Sökkuldúkur og jarðvegsdúkur í botni grænu tilraunaþakanna. 

Ofan á tilraunaþök 2 og 5 var notuð jarðvegsblanda sem er lögð beint ofan á jarðvegsdúkinn 

í lagþykkt 7,0 cm. Dreift var úr jarðveginum með flatri spýtu sem var mótuð til að ná fram 

réttri dýpt á jarðveginum, sjá mynd 2.4. 

 

Mynd 2.4 Lögn jarðvegsblöndu á tilraunaþak 2 (Magnús Bjarklind, 2014). 

Fyrir tilraunaþök 1 og 4 var notast við torf á hvolfi sem jarðvegslag. Fyrir þak 2 þá er 

úthagatorf lagt öfugt beint ofan á jarðvegsdúkinn og sama á við um þak 5 nema þá er notað 

grastorf, sjá mynd 2.5. 
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Mynd 2.5 Lögn torfs á hvolfi á tilraunaþak 1 (Magnús Bjarklind, 2014). 

Síðast var lagt ofan á þökin torf, úthagatorf fyrir tilraunaþök 1 og 2, og grastorf fyrir 

tilraunaþök 4 og 5, sjá mynd 2.6. 

 

Mynd 2.6 Lagning úthagatorfs á tilraunaþak 1. 

Þversniðsmynd yfir samsetningu tilraunaþakanna má sjá á mynd 2.7. 
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Mynd 2.7 Þversniðsmyndir af uppsetningu tilraunaþakanna. 

Viðarrammar þakanna voru smíðaðir í lok ágúst 2014 og voru þökin þá einnig fest upp á 

áhaldaskúrinn. Sökkuldúkurinn og jarðvegsdúkurinn voru lagðir á tilraunaþökin 9. 

september 2014. Jarðvegslag var sett á þökin 10. september 2014 og að lokum var torfið lagt 

yfir þann 12. september 2014. 

 Drenlag 

Í drenlagi fyrir grænu tilraunaþökin var notaður Plastofol 8 sökkuldúkur (Plastoform GmbH, 

Stuttgart, Þýskaland) eins og nefnt var hér að ofan. Erlendis eru til sérhannaðir drendúkar 

fyrir græn þök sem eru með hólfum til að geyma vatn og götum sem losa vatnið frá þegar 

dúkurinn fyllist, samanber kafla 1.2.1. Sambærilegir dúkar eru ekki fáanlegir hér á landi og 

því varð Plastofol 8 sökkuldúkurinn fyrir valinu þar sem hann býr yfir sambærilegum 

vatnsheldni eiginleikum. Sökkuldúkurinn getur geymt um það bil 0,24 l/m2 eða 0.6 

l/tilraunaþak. Sökkuldúkurinn er einnig hentugur þar sem hann er léttur, 600 g/m2, og hentar 

því vel fyrir létt græn þök. 

Til að auka framræslu og loftflæði voru gerð göt í sökkuldúkinn, samanber drengöt í erlendri 

hönnun, sjá mynd 1.1. Það er gert til að auka framræslu ef jarðvegur verður vatnsósa. Götin 

voru gerð með því að stinga göt með 4 mm þykku skrúfjárni á flötinn sem er á milli hólfanna 

í dúknum, sjá mynd 2.8.  
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Mynd 2.8 Nærmynd af sökkuldúknum með götum.  

Gerð voru um það bil 920 göt/m2 sem jafngildir u.þ.b. 2260 göt/þak. Ofan á sökkuldúkinn 

var síðan lagður Fibertex F-20 jarðvegsdúkur (Fibertex Nonwovens, Álaborg, Danmörk), sjá 

mynd 2.3. Jarðvegsdúkurinn kemur í veg fyrir að jarðvegurinn skolist í burtu og/eða stífli 

sökkuldúkinn. 

 Jarðvegslag 

Jarðvegurinn sem var notaður í þakeiningum 1 og 4 var samsettur út frá eftirfarandi 

skilyrðum; jarðvegurinn: 

 sé léttur til að draga úr álagi á burðarvirki 

 hafi góða rakadrægni og loftun 

 uppfylli næringarþörf gróðurþekju 

 sé samsettur úr auðfengnu og ódýru efni 

Út frá þessum skilyrðum í samstarfi við Magnús Bjarklind garðyrkjutækni hjá 

verkfræðistofunni Eflu og Þorkel Gunnarsson garðyrkjustjóra Háskóla Íslands var fundin 

hentug jarðvegsblanda fyrir græn þök á Íslandi. Ákveðið var að nota  vikur (45%), gjallsand 

(45%) og moltu (10%) sem var blönduð sérstaklega fyrir rannsóknina af fyrirtækinu 

Gæðamold ehf. Vikurinn var fenginn frá fyrirtækinu Jarðefnaiðnaður ehf sem vinnur vikur 

úr jarðlögum við eldfjallið Heklu. Vikurinn var valinn í jarðveginn þar sem hann er léttur og 

gropinn sem gerir hann bæði tilvalinn til að draga úr þyngslum og til að auka rakadrægni og 

loftun jarðvegsins. Þurr rúmþyngd vikursins er á bilinu 0,26 – 0,49 kg/dm3 en blaut 

rúmþyngd er á bilinu  0,54 – 0,72 kg/dm3 (Jarðefnaiðnaður ehf, án dags.). Annað ítarefni um 

vikurinn má sjá í Viðauka C.  

 

Moltan var fengin frá fyrirtækinu Gæðamold ehf. Moltan er unnin úr grasi (50%), trjákurli 

(30%) og hrossaskít (20%) og var notuð til að uppfylla næringarþörf gróðurþekju á grænu 

þökunum. Verkfræðistofan Efla gerði úttekt á sömu moltublöndu hjá Gæðamold sem var 

framleidd árið 2013 og var rannsökuð 2014 þegar hún var í sölu, sjá Viðauka C. Gerð var 

úttekt á moltunni til að meta efniseiginleika og notkunarmöguleika sem jarðvegsbæti. 

Niðurstöður sýndu að moltan væri með hátt hlutfall næringar- og húmusefna, þungmálmar 

væru innan marka og hlutfall þurrefnis er 48 % (Verkfræðistofan Efla, 2009). Moltan hentar 

því vel sem jarðvegsbætir.  
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Gjallsandurinn var einnig fenginn frá fyrirtækinu Gæðamold ehf og er hann fenginn úr 

fjörum við Eyrabakka. Verkfræðistofan Efla gerði úttekt á gjallsandinum árið 2009 til að 

skoða notkunarmöguleika hans sem vaxtarlag undir gras á knattspyrnuvöllum. Gerð var 

kornakúrfa sem gaf til kynna að efnið teldist heppilegt til notkunar sem vaxtarlag grass á 

knattspyrnuvöllum, sjá viðauka C. Kornakúrfan sýndi fram á að efnið væri ekki einkorna og 

að það hafi góða kornastærðardreifingu. Niðurstöður sýndu einnig fram á að efnið hafi bæði 

góða lekt og vatnsheldnieiginleika til að ná fram fullnægjandi framræslu ásamt því að halda 

ákveðnum raka fyrir grasræturnar (Verkfræðistofan Efla, 2014). 

 Gróðurlag 

Tvær gerðir af torfi voru notaðar í verkefninu úthagatorf og grastorf. Val á torfi byggðist á 

þeim skilyrðum að það þurfi ekki mikið viðhald, slátt eða áburð, þoli þurrkatímabil og að 

það sé auðfengið og ódýrt. Mikilvægt er að græn þök séu eins viðhaldsfrí og hægt er þar sem 

viðhald, áburðargjöf og sláttur, getur verið kostnaðarsamt ásamt því að aðgengi að þökum 

er oft misgott sem getur gert viðhald erfitt. Út frá þessum skilyrðum varð úthagatorf fyrir 

valinu þar sem það inniheldur vanalega harðgerðar plöntur sem eru þurrkþolnar og þurfa 

lítið af næringarefnum. Þar að auki þarf ekki að slá úthagann þar sem hann vex takmarkað 

(Guðmundur Þ. Jónsson, 2011). Úthagatorfið var fengið frá fyrirtækinu Túnverk ehf og 

kemur það í lagþykktinni 5,0 ± 0,5 cm með rótarlagi. Til samanburðar við úthagatorfið var 

valið grastorf sem er mjög algengt hér á Íslandi og er einnig ódýrt og auðfengið. Grastorfið 

var einnig fengið hjá fyrirtækinu Túnverk ehf og fékkst það í lagþykktinni 3,0 ± 0,5 cm með 

rótarlagi. Úthagatorfið er því u.þ.b. 2,0 cm þykkara en grastorfið og getur það haft áhrif á 

vatnsheldni tilraunaþakanna sem taka þarf tillit til í niðurstöðum. Ekki var gerð sérstök úttekt 

á gróðrinum fyrir þessa rannsókn. 
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 Afrennsli frá tilraunaþökum 

Afrennslið sem myndast á tilraunaþökunum rennur ofan á sökkuldúknum ofan í plast 

þakrennur sem taka við afrennsli frá þökunum. Þakrennan er tengd við Ø 5,0 cm Skolan-dB 

plaströr (Magnaplast, Cloppenburg, Þýskaland) sem liggja frá hverju þaki ofan í 220 l plast 

tunnur (Pit Plastics, Almelo, Holland) sem eru staðsettar fyrir neðan áhaldaskúrinn, sjá mynd 

2.9. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Mynd 2.9 a) Þakrenna og tenging við lagnir. b) Lagnir sem liggja frá tilraunaþökum fram af þaki 

áhaldaskúrsins. c) Lagnir og tengingar við vatnstunnur. d) Nærmynd af vatnstunnu (Plastic industrie twente, 

2014). 

Tunnurnar eru gerðar úr HDPE (High Density Polyethylene) plasti og halda þær lögun sinni 

þrátt fyrir reglulegar hitastigsbreytingar (John Looms, munnleg heimild, 28 Janúar, 2015). 

Tunnurnar eru 97,7 cm að hæð með mesta utanmál 58,0 cm og minnsta utanmál 47,0 cm. 

Utan um tunnurnar var byggð viðargrind til að koma í veg fyrir að tunnurnar færist til í vindi.  
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2.2 Vettvangsmælingar 

Þessi kafli lýsir því hvernig vettvangsmælingar fyrir afrennsli, snjóþekju og veður fóru fram. 

 Yfirlit yfir mælingar 

Vettvangsmælingar fóru fram frá 21. janúar 2015 til 15. apríl 2015. Tilraunaþökin voru þá 

búin að standa í rúmlega fjóra mánuði frá 12. september 2014. Fyrstu mælingar voru gerðar 

til að sannreyna mælibúnaðinn og að sjá til þess að uppsetning rannsóknarinnar væri 

fullnægjandi. Aðeins var mælt þegar spáð var rigningu í Reykjavík. Ef veðurspá sýndi fram 

á kólnandi veður, lofthita undir frostmarki, þá voru mælarnir fjarlægðir til að forðast að þeir 

frysu fastir. Samtals fengust 11 mismunandi mælitímabil fyrir rannsóknina og má sjá yfirlit 

yfir þau í töflu 2.2. 

Tafla 2.2 Yfirlit yfir tímabil sem voru mæld og hvaða mælingar voru framkvæmdar. 

 
* Það var snjóþekja yfir tilraunaþökum fyrir þetta tímabil en hún var ekki mæld sérstaklega. 

Eins og sjá má í töflu 2.2 þá var mælibúnaðurinn sannreyndur í lok janúar 2015 og þurfti að 

gera breytingar á uppsetningu tilraunar eftir það, sjá viðauka B. Mælingar fyrir það tímabil 

voru því ónothæfar í niðurstöðum. Gildar mælingar fengust því frá 3. febrúar 2015 til 15. 

apríl 2015.  

  

Byrjun Endir Markmið

21 26 1 mín
Sannreyna 

tækni
Allir veðurþættir Nei

26 27 5 mín
Sannreyna 

tækni

Allir veðurþættir 

nema vindmælingar
Nei

3 10 5 mín Rannsókn - Nei

13 16 1 mín - - Nei
*

4 9 1 mín - - Já

10 11 1 mín - - Já

13 17 1 mín - - Nei

18 23 1 mín - - Nei

24 26 1 mín - - Nei

5 8 1 mín - - Nei

12 15 1 mín - - Nei

Fe
b

rú
ar

M
ar

s
A

p
rí

l

Mælingar á

snjóþekju
Veðurmælingar HÍ

Tímabil (dags.)
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n

ú
ar

Tímaskref

Afrennslismælingar
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 Afrennslismælingar 

Eins og nefnt var í kafla 0 þá var afrennsli frá tilraunaþökunum safnað ofan í 220 l 

vatnstunnur. Til að mæla afrennsli frá tilraunaþökunum var fylgst með 

vatnshæðarbreytingum í hverri tunnu með Levelogger Edge 3001 (Solinst, Ontario, Canada) 

og Barologger Edge 3001 (Solinst, Ontario, Canada) síritandi þrýstingsmælum með 

innbyggðu minni, sjá mynd 2.10. Levelogger mælir altækan þrýsting (e. absolute pressure) 

og hitastig vatnsins og gerir sjálfkrafa aðlögun á þrýstingsmælingum út frá hitastigi. 

 

a) 

 

b) 

Mynd 2.10 a) Levelogger Edge 3001 (Fengið frá: Solinst (án dags. a). b) Barologger Edge 3001 (Fengið frá: 

Solinst (án dags. b). 

Barologger Edge mælir þrýsting og hitastig í lofti, sjá mynd 2.10. Út frá mælingum um altækan 

þrýsting (Levelogger) og loftþrýsting (Barologger) er hægt að reikna út vatnshæðarbreytingar í 

hverri tunnu og þar af leiðandi má reikna út heildar afrennslismagn sem kemur frá 

tilraunaþökunum. Ítarefni um mælana má sjá í töflu 2.3.  

Tafla 2.3 Ítarefni um mælibúnað fyrir afrennslismælingar. 

 

Vatnshæðarhækkun upp á 0,1 cm, samanber skekkju í töflu 2.3, jafngildir ca. 260 ml af vatni í 

vatnstunnunum ef miðað er við mesta utanmál þeirra. Til samanburðar ef það rignir 1,0 mm á 

ógegndræpa bárujárnsþakið þá myndast um það bil 2.46 l af afrennsli, þar sem hvert tilraunaþak 

er 2,46 m2 samanber kafla 2.1.2. 

Mælarnir voru uppsettir þannig að strengur var festur í sérstaka hýsingu fyrir mælibúnaðinn 

sem var staðsett efst á tunnunum. Levelogger Edge mælarnir voru festir í þennan streng og 

látnir hanga lóðréttir á botni tunnanna. Með því að láta mælana snerta botninn var hægt að sjá 

til þess að allir mælarnir væru í sömu hæð í öllum tunnunum. Barologger Edge mælirinn var 

Búnaður Tegund mælinga Nákvæmni Annað

Vatnsþrýstingur ± 0.1 cm

Hitastig í vatni ± 0.05 °C

Loftþrýstingur ± 0.05 kPa

Hitastig í lofti ± 0.05 °C

Solinst Levelogger Edge

Módel: 3001, M2

Solinst Barologger Edge

Módel: 3001

Mælir vatnshæðarbreytingar 

allt að 2.0 m. Nákvæmni 

mælinga gildir frá 0°C - 50°C.

Nákvæmni gildir frá 

-10°C - 50°C



21 

einnig festur í mælihýsinguna og látinn hanga lóðréttur efst í tunnunum fyrir ofan 

vatnsyfirborðið. Úttak með krana var staðsett neðarlega á hverri tunnu og var það notað til að 

tæma tunnurnar þegar þær fylltust. Efst á tunnunum var borað fyrir inntaki fyrir lagnirnar sem 

liggja frá þökunum, sjá mynd 2.11.  

 

Mynd 2.11 Yfirlit yfir uppsetningu afrennslismælinga. 

Í gegnum mælihýsinguna og inntakið var loftun sem veldur því að loftþrýstingur inn í 

tunnunum var jafn umhverfisloftþrýstingi (Solinst Canada Ltd., 2011). Til að koma í veg 

fyrir að vatn seytli ofan í tunnurnar meðfram samskeytum við mælihýsinguna og inntakið þá 

var festur svartur plastpoki yfir hverja tunnu, sem var límdur við inntakið og síðan skorðaður 

með ól yfir efri hluta tunnanna. Auðvelt var síðan að losa ólina þegar þurfti að ná í 

mælibúnaðinn eða opna tunnurnar. 

 

Þrýstingsmælarnir voru forritaðir með hugbúnaðinum Levelogger Software 4, útgáfa 4.1.0, 

sem fylgdi með búnaðinum. Hugbúnaðurinn var einnig notaður til að niðurhala 

mæligögnunum úr mælunum. Forritið er með innbyggða reiknivél sem tekur gögn frá 

Levelogger og Barologger og reiknar vatnshæðina út frá þeim. 

 

Mælarnir voru stilltir á að taka mælingu á einnar mínútu fresti eða fimm mínútna fresti. Til 

að byrja með var prufað að mæla bæði á 5 mín fresti og 1 mín fresti, sjá töflu 2.2, til að sjá 

hvort það væri munur á flökti í mælingunum, samanber kafla 2.3.2. Ekki sást neinn teljandi 

munur á flökti milli mælinga á 5 mín fresti eða 1 mín fresti. Ákvörðun var því tekin um að 

hafa allar síðari mælingar með einnar mínútu tímaskrefi. Mælarnir voru allir stilltir þannig 

að þeir byrjuðu að mæla á sama tíma og voru þeir samstilltir við klukku í tölvu sem notuð 

var í úrvinnslu gagnanna. Með þessu móti fengust mæligögn sem voru samstillt á tíma. 
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 Rúmmál afrennslis og vatnshæðarkvarði 

Mælingar sem fengnar voru með þrýstingsmælunum gefa aðeins gildi á vatnshæðar- 

breytingar í tunnunum. Til þess að ákvarða rúmmál vatnsins sem kemur af þökunum þá þarf 

að hafa þekkt innra ummál í tunnunum. Ef ummálið er þekkt er hægt að margfalda það við 

vatnshæðina frá þrýstingsmælunum og reikna út frá því rúmmál vatnsins í tunnunum. Það 

reyndist erfitt að finna vatnstunnur fyrir rannsóknina sem hafa alls staðar jafnt ummál og 

þurfti því að notast við tunnurnar sem nefndar voru hér á undan, samanber mynd 2.9. Til að 

meta rúmmál vatns í tunnunum, að því gefnu að ummálið sé ekki jafnt, var gerður svo 

kallaður vatnshæðarkvarði. Vatnshæðarkvarðinn var ákvarðaður með því að bæta við fimm 

lítrum af vatni ofan í eina tunnu og mæla vatnshæðarbreytingar samhliða því. Kvörðunin var 

framkvæmd utanhúss þar sem rannsóknin er staðsett þann 28. janúar 2015 frá klukkan 14:45 

til 15:40. Mælingar voru framkvæmdar á sama hátt og afrennslismælingar, samanber kafla 

2.2.2. Þrýstingsmælarnir voru forritaðir til að taka mælingar á 10 sekúndna fresti. Notast var 

við vatnsílát með skekkju upp á ±100 ml, til að framkvæma kvörðunina. Kvörðunin var gerð 

fyrir tunnuna sem tekur við afrennsli frá tilraunaþaki 5. Helstu veðurþættir sem mældust á 

meðan kvörðuninni stóð má sjá í töflu 2.4. 

 
Tafla 2.4 Helstu veðurskilyrði á meðan kvörðunin var framkvæmd. 

 
1) m.v. veðurmælingar HÍ 

2) m.v. Barologger Edge 3001 

3) m.v. Veðurstofu Íslands 

 

Út frá töflu 2.4 má sjá að lofthiti var í kringum frostmark eða að meðaltali 0,1 °C. 

Loftþrýstingur var stöðugur eða um 97,7 kPa. Vindhraði mældist 1,0 m/s með ríkjandi 

vindátt 103°. Niðurstöður vatnshæðarmælinga fyrir vatnshæðarkvarðann má sjá á mynd 

2.12. 

Lágildi Meðaltal Hágildi

Lofthiti (°C)1 -0,8 0,1 0,7

Loftþrýstingur (kPa)
2 97,6 97,7 97,7

Vindhraði (m/s)3 1,0

Ríkjandi vindátt (>°)
3 103
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Mynd 2.12 Niðurstöður mælinga fyrir vatnshæðarkvarða. 

Á mynd 2.12 má sjá mælingar á vatnshæðarbreytingum þegar fimm lítrum af vatni var bætt 

í skrefum ofan í vatnstunnuna. Stökkið í kúrvunni segir til um þegar fimm lítrum var hellt 

ofan í tunnuna. Til að gera vatnshæðarkvarðann þá var tekið meðaltal af gildum þegar 

vatnshæð var stöðug milli stökka, þar sem engin vatnshæðarbreyting átti sér stað, og fundið 

út frá því hver vatnshæðarbreytingin er fyrir hverja fimm lítra sem var bætt ofan í tunnuna. 

Með þessu móti var hægt að gera vatnshæðarkvarða þar sem hægt er að lesa af magn vatns í 

lítrum við hverja vatnshæðarbreytingu, sjá mynd 2.13. 

 

 
Mynd 2.13 Vatnshæðarkvarði fyrir vatnstunnurnar 

Tunnurnar taka 220 lítra af vatni en aðeins voru notaðir 170 lítrar til að gera 

vatnshæðarferilinn. Það var gert til að koma í veg fyrir að loftþrýstingsmælirinn komist í 

snertingu við vatnið og það skekki mælingar hans, samanber mynd 2.11. Með þessu móti 

fékkst línulegur ferill eins og sjá má á mynd 2.13. Þar sem það fékkst línulegur ferill þá 

bendir það til þess að rúmmál tunnanna sé jafnt á því bili sem kvörðunin náði yfir. Til að 

sannreyna þær niðurstöður þá var fræðilegt vatnsmagn í tunnunum reiknað miðað við mesta 
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utanmál þeirra, 57,5 cm, og vatnshæðarbreytingarnar fengnar út frá kvörðuninni. 

Vatnsmagnið sem fékkst út úr þeim reikningum var síðan borið saman við 

vatnshæðarkvarðann, sjá töflu 2.5. 

 
Tafla 2.5 Mismunur í vatnsmagni milli vatnshæðarkvarða og fræðilegs ummáls. 

 Lágildi Meðaltal Hágildi 

Mismunur í 
vatnsmagni (l) 

-0,2 0,6 1,3 

Út frá  töflu 2.5 sést að mismunur í vatnsmagni á milli vatnshæðarkvarðans og fræðilegs 

rúmmáls er á bilinu 0,2 l og 1,3 l.  Út frá þessum niðurstöðum má sjá að þrátt fyrir að 

vatnshæðarkvarðinn hafi gefið línulega niðurstöðu þá var samt sem áður munur milli hans 

og fræðilegs ummáls. Því var tekin sú ákvörðun að notast við vatnshæðarkvarðann til að 

ákvarða vatnsmagn í hverri tunnu miðað við mældar vatnshæðarbreytingar. Sami 

vatnshæðarkvarði var notaður fyrir allar tunnurnar. 

 Veðurmælingar Háskóla Íslands 

Í rannsóknarverkefninu var notast við HOBO U30-NRC-SYS-B veðurstöð (Onset Computer 

Corporation, Massachusetts, Bandaríkjunum) sem mælir helstu veðurþætti, svo sem: 

hitastig, raka í lofti, vindátt, vindhraða og hviðuhraða, úrkomu og loftþrýsting. Veðurstöðin 

var staðsett ofan á áhaldaskúrnum þar sem tilraunaþökin voru staðsett. Með þessu móti var 

hægt að skrásetja staðbundin veðurskilyrði við nánasta umhverfi tilraunaþakanna. Sjá 

staðsetningu veðurstöðvarinnar á mynd 2.14. 

 

a) 

 

b) 

Mynd 2.14 a) Staðsetning veðurstöðvar. b) Nærmynd af veðurstöð. 

Yfirlit yfir veðurmæla, mælinákvæmni þeirra og ítarefni má sjá í töflu 2.6. 
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Tafla 2.6 Yfirlit yfir mælibúnað á veðurstöðinni HOBO U30-NRC-SYS-B. 

Búnaður   
Tegund 

mælinga   Nákvæmni   Annað 

Onset Rainfall 
Smart Sensor 
Módel: S-RGB-
M002 

  Úrkoma   +/- 20 mm/klst   

Mælibil frá 0 - 12,7 cm 
úrkomu á klukkustund. 
Starfhæfur við 0 - 50 °C 
lofthita. 

Temperature/RH 
Smart Sensor 
Módel: S-THB-XXXX 

  Hitastig   +/- 0,21 °C   

Nákvæmni gildir frá 0 - 50 °C. 
Nákvæmni lækkar undir 
frostmarki og verður  
+/- 0,35 °C við -20 °C lofthita. 

  Rakastig   +/- 2,5 %   

Nákvæmni gildir við  
10 - 90 % rakastig og -20 °C - 
75 °C hitastig. Út fyrir þau 
mörk bætist 1% við skekkju. 

Barometric 
Pressure Smart 
Sensor 
Módel: S-BPB-XXXX 

 Loftþrýstingur  
+/- 3,0 - 5,0 

mbar 
 

Nákvæmni gildir við 
 -40 - 70 °C lofthita. 

Wind speed and 
direction smart 
sensor 
Módel: S-WCA-
XXXX 

  Vindhraði   +/- 3 - 4%   
Mælibil frá 0 - 44 m/s 
vindhraða. 

  Vindátt   +/- 5°   
Mælibil frá 0 - 358°,  
2° gráður dauður punktur. 

Mælarnir á veðurstöðinni voru tengdir við gagnaskráningartækið HOBO U30-NRC USB 

Data logger sem var notað til að vista öll mæligögn. Veðurstöðin gengur á rafmagni sem var 

framleitt af sólarsellu og fullnægði það orkuþörfinni. Með gagnaskráningartækinu fylgdi 

hugbúnaðurinn Hoboware sem var notaður til að stilla hvernig mælingum var háttað, 

tímaskref mælinga og hvaða veðurþættir voru mældir. Tímaskref veðurmælinga var ávallt 

stillt á sama skref og afrennslismælingarnar til að fá samstillt veðurgögn og afrennslisgögn 

á tíma. 

Þann 26. janúar 2015 fauk vindmælirinn af veðurstöðinni og eyðilagðist í kjölfarið. Eftir 26. 

janúar fengust því ekki vindmælingar, vindhraði eða vindátt, frá veðurstöðinni við Háskóla 

Íslands.  
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 Veðurmælingar frá Veðurstofu Íslands 

Meðan á rannsókninni stóð þá komu upp ýmis vandamál með veðurstöðina við Háskóla 

Íslands. Eins og nefnt var hér á undan þá skemmdist vindmælirinn í lok janúar 2015 og þar 

að auki þá bilaði úrkomumælirinn þegar leið á rannsóknina, sjá ítarlegri umfjöllun í kafla 

3.1. Því var tekin sú ákvörðun að notast einnig við veðurmælingar frá Veðurstofu Íslands í 

úrvinnslu og greiningu gagna. Eftirfarandi veðurgögn fengust frá Veðurstofu Íslands með 

einnar klukkustundar tímaskrefi, sjá töflu 2.7. 

Tafla 2.7 Veðurþættir sem fengust frá veðurstofu Íslands og mæligildi þeirra. 

Veðurþáttur   Mæligildi 

Lofthiti 
  Hámark (°C) 

  Lágmark (°C) 

Vindur 

  Vindátt (>°) 

  Vindhraði við athugun (m/s) 

  Mesti vindhraði (m/s) 

  Mesta vindhviða (m/s) 

Loftþrýstingur   Meðal loftþrýstingur (hPa) 

Úrkoma   Heildarúrkoma (mm) 

 

Mælingar voru fengnar frá sjálfvirkri veðurathugunarstöð (stöð 1475) sem er staðsett hjá 

húsakynnum Veðurstofu Íslands við Bústaðaveg 7-9, 108 Reykjavík. Úrkomumælirinn á 

þessari athugunarstöð er af gerðinni Geonor T-200B,600 mm (Geonor AS, Osló, Noregur) 

og er útbúinn með vindhlíf (Sibylle von Löwis, hópstjóri veðurmælakerfa hjá Veðurstofu 

Íslands, munnleg heimild,13.  maí 2015). Vindhlífin er notuð til að koma í veg fyrir skekkjur 

í úrkomumælingum þegar vindhraði er mikill. Fjarlægð sjálfvirku veðurathugunar- 

stöðvarinnar frá staðsetningu tilraunar er u.þ.b. 2,8 km í loftlínu. Fjarlægð stöðvarinnar gerir 

það að verkum að gögnin endurspegla ekki fullkomlega staðbundin veðurskilyrði fyrir 

tilraunina. 

 

Eins og nefnt var hér á undan þá fást veðurmælingar frá Veðurstofu Íslands aðeins með 

klukkustundar tímaskrefi og verður því ekki hægt að bera þau veðurgögn saman við 

afrennslismælingarnar nema yfir lengri tímabil en eina klukkustund.  

 Mælingar á snjóþekju 

Þar sem mælingar voru framkvæmdar yfir vetrartímann þá kom það fyrir að það var 

snjóþekja yfir tilraunaþökunum. Þegar það hlýnaði og rigndi þá bráðnaði snjórinn og skilaði 

sér sem afrennsli frá tilraunaþökunum. Það þurfti því að gera ráð fyrir þessu auka magni af 

afrennsli þegar afrennslismælingar stóðu yfir. Hvorki úrkomumælirinn á veðurstöðinni við 

Háskóla Íslands né hjá Veðurstofu Íslands mælir snjómagn og þurfti því að framkvæma þær 

mælingar á annan hátt. Ákveðið var að mæla meðaldýpt snjós og hlutfall snjóþekju á 

þökunum áður en afrennslismælingar hófust. Meðaldýpt var ákvörðuð með því að mæla 
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dýptina á snjónum á sex stöðum og taka meðaltalið af þeim mælingum, skekkja ± 1.0 cm. 

Hlutfall snjóþekju var metið sjónrænt. Jafna 2.1 var notuð til þess að meta hversu mikil 

vatnshæð myndast út frá ákveðinni dýpt af snjó (Taras o.fl., 2010). 

 𝐻𝑉 =  𝐻𝑆 ∙ 𝜌𝑆/𝜌𝑉 (2.1) 

HV – Vatnshæð miðað við snjódýpt, HS – Snjódýpt, 𝜌𝑆 – Eðlismassi snjós, 𝜌𝑉 – Eðlismassi 

vatns.  

Út frá reiknaðri vatnshæð, jafna 2.1, var ákvarðað rúmmál vatns sem myndast frá snjóþekju 

með því margfalda vatnshæð við flatarmál viðkomandi tilraunaþaks, 2,46 m2, og hlutfalli 

snjóþekju. Eðlismassi snjós er vanalega gefinn á bilinu 0,1 – 0,4 g/cm3 (Taras o.fl., 2010). 

Fyrir þessa rannsókn gerðum við ráð fyrir eðlismassa 𝜌𝑆 = 0,1 𝑔/𝑐𝑚3 þar sem mikil 

hreyfing er á snjónum og veðurskilyrði voru mjög breytileg sem kemur í veg fyrir mikinn 

þéttleika snjóþekjunnar. 

 

Mælingar fyrir snjóþekju voru framkvæmdar  4. mars og 10. mars 2015. Snjóþekja var ekki 

mæld fyrir mælitímabilið  13-16. febrúar, samanber töflu 2.2. Því var ákveðið að nota 5,0 

cm snjóþekju með 100 % hlutfalli yfir öllum tilraunaþökum í reikningum á vatnsheldni, sjá 

kafla 3.2.1. 

 Tímaskekkja vegna lagnaleiðar 

Þar sem tilraunaþökin voru staðsett ofan á þaki áhaldaskúrsins en tunnurnar voru staðsettar 

á stéttinni fyrir neðan skúrinn þá þurfti að leiða afrennslið allt að 5-8 m langa lagnaleið, sjá 

mynd 2.9. Vegna þessa þurfti að athuga hvort það væri einhver tímaskekkja frá því að 

afrennsli myndast frá þökunum og frá því að það berst ofan í tunnurnar þar sem það er mælt. 

Til að fá grófa mynd af mögulegri tímaskekkju þá voru teknar tímamælingar með því að 

hella vatni ofan í þakrennurnar og tekinn tíminn á því hversu lengi vatnið var að berast með 

lögnunum ofan í tunnurnar. Mælingar voru framkvæmdar þann 26. janúar 2015. Þrjár 

tímamælingar voru gerðar fyrir hvert þak fyrir sig og meðaltal tekið af þeim mælingum. 

Niðurstöður tímamælinga má sjá í töflu 2.8. 

 
Tafla 2.8 Niðurstöður tímamælinga fyrir lagnaleið. 

  Tunna 1 Tunna 2 Tunna 3 Tunna 4 Tunna 5 

Mæling 1 (s) 8,0 6,7 4,9 6,1 8,2 

Mæling 2 (s) 7,9 6,5 4,5 6,9 8,5 

Mæling 3 (s) 8,2 6,2 5,5 7,1 8,0 

Meðaltal (s) 8,0 6,5 5,0 6,7 8,2 

 

Eins og sjá má í töflu 2.8 þá var tímaskekkjan í mesta lagi 8,2 sekúndur. Í samanburði við 

tímaskref mælinga, 1 mín eða 5 mín samanber töflu 2.2, þá hefur lagnaleiðin hverfandi áhrif 

á tímamælingar fyrir afrennsli frá tilraunaþökunum. Það var því ekki tekið sérstakt tillit til 

tímaskekkju vegna lagnaleiðar við úrvinnslu mæligagna.  
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2.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningu á afrennslisatburðum og hvernig úrvinnslu á 

afrennslis- og veðurgögnum var háttað. Greining á afrennslisgögnum og veðurgögnum var 

gerð yfir heil mælitímabil og einstaka afrennslisatburðum innan hvers mælitímabils. Sýnt 

verður hvernig vatnsheldni tilraunaþakanna var reiknuð út frá afrennslisgögnum, 

veðurgögnum og punktmælingum á snjó og hvernig hún var metin yfir mælitímabil og 

afrennslisatburði. 

 Skilgreining á afrennslisatburði 

Innan hvers mælitímabils voru skilgreindir einstaka afrennslisatburðir.  Fyrir þessa rannsókn 

var afrennslisatburður skilgreindur þegar það mældist vatnshæðaraukning í vatnstunnunum, 

það er þegar afrennsli var að myndast frá tilraunaþökunum. Afrennsli getur myndast þegar 

regn fellur á tilraunaþökin eða þegar snjór eða klaki á þökunum bráðnar. Í þessari rannsókn 

voru afrennslisatburðir aðeins skilgreindir þegar það rigndi en tekið var tillit til viðbótar 

afrennslis vegna snjóþekju. Vatnshæðaraukning var skoðuð í öllum tunnum og miðaðist 

byrjun afrennslisatburðar við það þegar fyrsta tunnan sýndi vatnshæðaraukningu upp á > 1,0 

mm/klst. Endir afrennslisatburðar miðaðist við þegar engin tunna sýndi lengur 

vatnshæðaraukningu eða < 1,0 mm/klst. Ákveðið var að velja 1,0 mm vatnshæðaraukningu 

þar sem skekkja mælisins Levelogger Edge 3001 er 1,0 mm, samanber töflu 2.3. Til 

samanburðar er vatnshæðaraukning upp á 1,0 mm að meðaltali 260 ml miðað við 

vatnshæðarkvarða í kafla 2.3.2.  

 Úrvinnsla afrennslismælinga 

Til að vinna úr afrennslismælingum var notast við forritið Matlab (Mathworks, 

Massachussets, Bandaríkin) sem er vel til þess fallið að vinna með mikið af gagnapunktum. 

Matlab var notað til þess að lesa inn textaskrár með öllum gagnapunktum úr mælingunum, 

framkvæma reikninga og teikna upp myndir.  

Síun á flökti (e. data filtering) 

Í þessari tilraun mátti sjá töluvert flökt í afrennslismælingunum. Flöktið getur orsakast af 

hreyfingum í vatnsyfirborðinu, mæliskekkju í búnaðinum, loftþrýstingsbreytingum og fleiru. 

Þar sem öll gögn voru unnin með Matlab þá var hægt að nota innbyggð Matlab föll til að sía 

út flöktið. Ákveðið var að nota innbyggða fallið „loess”, sjá mynd 2.15. 
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Mynd 2.15 Á myndinni sést vatnshæð fyrir og eftir síun á flökti. 

Allt flökt í öllum vatnshæðargögnum var síað með þessum hætti áður en unnið var frekar 

með gögnin. 

Afrennslismagn út frá vatnshæð 

Allar gagnaskrár voru lesnar inn í Matlab, ein fyrir hvert tilraunaþak. Gagnaskrárnar 

samanstóðu af mældri vatnshæð í cm gefin í uppsafnaðri hæð á tíma. Til að reikna 

afrennslismagn í lítrum út frá vatnshæð var notast við vatnshæðarkvarðann samanber kafla 

2.2.2 hér að framan. Mælipunktar gerðir fyrir vatnshæðarkvarðann voru einnig lesnir inn í 

Matlab sem samanstóð af tveimur vigrum, vatnshæð í cm og tilsvarandi vatnsmagni í lítrum. 

Afrennslismagn var reiknað með því að gera línulega brúun á vatnshæð og tilsvarandi 

vatnsmagni með innbyggða Matlab fallinu „interp1”. Niðurstöður brúunar gefa vigur með 

uppsöfnuðu afrennslismagni í l/tíma. 

Núllstilling á vatnshæð og vatnsmagni 

Vatnshæðarmælingar voru oftast ekki með sömu byrjunarvatnshæð þegar mælingar hófust. 

Það gerði sjónrænan samanburð erfiðan þegar vatnshæðarmælingar í öllum tunnunum voru 

bornar saman á mynd. Til þess að leiðrétta þetta þá voru gögnin núllstillt áður en þau voru 

teiknuð í Matlab. Það var gert með því að finna vatnshæðarbreytingu í hverju tímaskrefi og 

búa til vigur með fyrsta staki jafnt og núll og uppsafnaðri vatnshæð miðað við 

vatnshæðarbreytingar í hverju skrefi. Notast var við innbyggða fallið „cumsum” til að reikna 

uppsafnaða vatnshæð í hverju tímaskrefi. Matlab úrvinnsluskrár eru gefnar í viðauka D. 
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Vatnshæðardýfur í mæligögnum 

Þegar unnið var úr afrennslisgögnum kom í ljós að það voru dýfur í vatnshæðarmælingunum  

sem gaf til kynna að vatnshæðin væri að sveiflast upp og niður yfir ákveðin tímabil, sjá mynd 

2.16. 

 
Mynd 2.16 Heila línan sýnir afrennslismælingar frá 10.mars-11mars fyrir tilraunaþak 3. Punktalínan sýnir 

hvar mælingar sýna dýfur í vatnshæð. 

Eins og sést á mynd 2.16 þá virðist sem vatnshæðin taki dýfu og sé að lækka frá um 21:00 

10. mars til 03:00 11.mars þar sem hún réttir sig aftur af. Eftir 03:00 11. mars þá byrja 

mælingarnar aftur að sýna lækkun í vatnshæð alveg þangað til mælingarnar enda. Í töflu 2.9 

má sjá yfirlit yfir öll mælitímabil og upplýsingar um hvort að mælingar þeirra hafi sýnt fram 

á sambærilegar dýfur. 
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Tafla 2.9 Yfirlit yfir öll mælitímabil sem sýnir hvaða tímabil og hvaða vatnshæðarmælar sýndu fram á 

vatnshæðardýfur í mælingum. Einnig má sjá hver hámarks dýfan var í mælingunum.  

 

Hámarks dýfurnar eru skilgreindar sem óverulegar ef þær mælast < 0,5 cm, merktar með 

grænum lit, sjá töflu 2.9. Hámarksdýfurnar eru skilgreindar sem verulegar ef þær mælast > 

0,5 cm, merktar með rauðum lit. Út frá töflu 2.9 má sjá að öll mælitímabilin og öll 

tilraunaþökin sýna fram á einhverja sveiflu á bilinu 0,7 – 0,9 cm að meðaltali. Dýfurnar eru 

því ekki einskorðaðar við einstaka tímabil eða mælingar frá einstaka tilraunaþökum. Fyrir 

mælitímabil 4 þá var prufað að víxla á mælibúnaði fyrir tilraunaþök 3 og 5 til að athuga hvort 

dýfurnar tengdust mælibúnaðinum. Sama var gert fyrir mælitímabil 5 þar sem víxlað var á 

mælibúnaði fyrir tilraunaþök 1 og 3, sjá töflu 2.9. Meðaltal af hámarks dýfum fyrir einstaka 

mæla má sjá í töflu 2.10. 

 
Tafla 2.10 Meðal hámarks dýfa fyrir vatnshæðarmælana. 

Mælir 
Raðnr. 

203xxxx 

Max dýfa 
meðaltal 

(cm) 
σ 

(cm) 

8108 0,7 0,5 

5538 0,7 0,5 

8213 0,8 0,4 

8186 0,8 0,6 

5535 0,9 0,5 

 

Út frá töflu 2.10 má sjá að það virðist ekki vera tenging á milli einstaka vatnshæðarmæla og 

dýfu í mælingum. Mælarnir sýna dýfu á bilinu 0,7 – 0,9 mm og eru þeir því með 

sambærilegar dýfur yfir heildina litið. 
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1 8108 Já 1,0 5538 Já 1,0 8213 Já 0,5 8186 Já 0,8 5535 Já 1,8

2 8108 Já 0,8 5538 Já 0,8 8213 Já 0,6 8186 Já 0,4 5535 Já 0,5

3 8108 Já 0,9 5538 Já 0,4 8213 Já 1,4 8186 Já 1,4 5535 Já 1,4

4 8108 Nei 0,0 5538 Já 0,4 5535 Já 0,4 8186 Nei 0,0 8213 Já 0,2

5 5535 Nei 0,0 5538 Nei 0,0 8108 Já 1,0 8186 Já 1,0 8213 Já 0,5

6 5535 Já 1,0 5538 Já 1,7 8108 Já 1,7 8186 Já 1,8 8213 Já 1,0

7 5535 Já 0,8 5538 Já 1,5 8108 Nei 0,0 8186 Já 0,8 8213 Já 0,5

8 5535 Já 1,0 5538 Já 0,4 8108 Já 0,5 8186 Já 1,0 8213 Já 1,5

9 5535 Já 0,5 5538 Já 0,3 x x x 8186 Já 0,1 8213 Já 0,6

0,7 0,7 0,8 0,8 0,9

0,4 0,5 0,5 0,6 0,5
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æ
lit

ím
ab

il

2 3 41 5
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Skoðað var hvort að vatnstunnurnar lækju til að útskýra dýfurnar í mælingunum. Það var 

gert með því að skoða umhverfis tunnurnar og sjá hvort það væri einhver leki, sem reyndist 

ekki vera. Skoðað var hvort að það væri að myndast auka þrýstingur innan í tunnunum vegna 

ófullkominnar loftunar. Eins og sýnt var í kafla 2.2.2 þá var Barologger Edge 3001 

loftþrýstingsmælirinn staðsettur innan í einni tunnunni. Loftþrýstingsgögn frá Barologger 

Edge 3001 voru borin saman við loftþrýstingsmælingar frá veðurathugunarstöðinni við 

Háskóla Íslands. Út frá því mátti sjá samheldni milli þrýstingsmælinganna og var því hægt 

að útiloka að viðbótarþrýstingur væri að myndast inni í tunnunum vegna ófullkominnar 

loftunar, sjá mynd 2.17. 

 

Mynd 2.17 Samanburður loftþrýststingsmælinga. 

Allir mælar voru samstilltir við sömu klukku áður en mælingar hófust, samanber kafla 2.2.2, 

og var því hægt að útiloka að ástæðan væri vegna tímamismunar í mælingunum. Ein tilgáta 

var að ísing í tunnunum væri að hafa áhrif á vatnsþrýstingsmælingarnar. Sú tilgáta var 

afsönnuð þegar sömu dýfur mátti sjá þegar lofthiti var yfir frostmarki. Einnig var athugað 

hvort að vatnshæðardýfurnar væru vegna hreyfinga á vatnsyfirborði í tunnunum vegna vinds. 

Tunnurnar voru allar skorðaðar bak við viðarramma og þar að auki var ávallt a.m.k. 20 l af 

vatni ofan í tunnunum á meðan mælingum stóð sem ætti að hjálpa til við að halda tunnunum 

stöðugum. 

 

Niðurstaðan var sú að mæliskekkjan í mælunum gæti verið hærri en gefið var upp. Afleiðing 

þess var að ef það komu fram dýfur í mælingum þegar afrennsli var lítið þá höfðu dýfurnar 

hlutfallslega mikil áhrif ef dýfurnar voru verulegar. Þetta gerði það að verkum að fyrir 

smærri úrkomuatburði þar sem afrennsli var lítið þá reyndust niðurstöður þeirra mælinga 

vera óáreiðanlegri en ella. Það reyndist ekki mögulegt að skýra þessar dýfur í mælingunum. 
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 Vatnsheldni tilraunaþakanna 

Vatnsheldni tilraunaþakanna var metin yfir heil mælitímabil og einstaka afrennslisatburði. 

Fyrst var fundið heildar afrennslismagn yfir gefið tímabil með því að finna mismun minnsta 

og mesta afrennslismagns. Til að finna minnsta afrennslimagn var innbyggða Matlab fallið 

„min” notað á afrennslismagnsvigurinn, sem inniheldur uppsafnað vatnsmagn. Sama var gert 

til að finna mesta afrennslismagnið en þá var notað Matlab fallið „max”. Út frá þessu fékkst 

minnsta og mesta afrennslismagn gefið upp í lítrum. Heildar afrennslismagnið fékkst með 

því að finna mismun á milli minnsta og mesta afrennslismagnsins í tunnunum. Ef það 

mældist snjóþekja fyrir mælitímabil eða afrennslisatburð þá var áætlað afrennslismagn frá 

snjóþekju dregið frá heildar afrennslinu, samanber kafla 2.2.6. Vatnsheldni tilraunaþakanna 

var reiknuð með því að finna hlutfall á milli reiknaðs úrkomumagns (jafna 2.2) og heildar 

afrennslis, sjá jöfnu 2.3. Notast var við forritið Microsoft Excel 2013 (Microsoft, 

Washington, Bandaríkin) til að reikna vatnsheldnina. Úrkomugögn frá veðurstöð við 

Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands eru gefin upp í úrkomudýpt (mm). Úrkomumagn var 

áætlað út frá flatarmáli tilraunaþakanna, 2,46 m2, og var einingum breytt í lítra (l), sjá jöfnu 

2.4. 

 Ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢𝑚𝑎𝑔𝑛(𝑙/þ𝑎𝑘) =  
𝑀æ𝑙𝑑 ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎(𝑚𝑚)

1000 𝑚𝑚/𝑚
∙ 2.46𝑚2 ∙ 1000 𝑙/𝑚3 (2.2) 

 𝑉𝑎𝑡𝑛𝑠ℎ𝑒𝑙𝑑𝑛𝑖(%) = (1 −  
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑛𝑠𝑙𝑖(𝑙)

Ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑢𝑚𝑎𝑔𝑛(𝑙) + 𝑆𝑛𝑗óþ𝑒𝑘𝑗𝑎 (𝑙)
) ∙ 100 (2.3) 

Þar sem úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands endurspegla ekki fullkomlega staðbundin 

skilyrði og úrkomumælirinn við Háskóla Íslands bilaði þá var einnig notast við 

afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu til að meta vatnsheldnina. Eins og nefnt hefur verið 

hér áður þá er bárujárnsþakið ógegndræpt og ætti fræðilega séð að skila allri úrkomu sem 

afrennsli. Vatnsheldni miðað við afrennsli frá bárujárnsþakinu var reiknuð á sama hátt og 

jafna 2.3 nema í staðinn fyrir úrkomumagn þá var notast við afrennslismagn frá 

bárujárnsþakinu, sjá jöfnu 2.4: 

 𝑉𝑎𝑡𝑛𝑠ℎ𝑒𝑙𝑑𝑛𝑖(%) = (1 −  
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑓𝑟𝑒𝑛𝑛𝑠𝑙𝑖(𝑙)

𝐴𝑓𝑟𝑒𝑛𝑛𝑠𝑙𝑖 𝑏á𝑟𝑢𝑗á𝑟𝑛(𝑙) + 𝑆𝑛𝑗óþ𝑒𝑘𝑗𝑎 (𝑙)
) ∙ 100 (2.4) 

Samanburður á vatnsheldni út frá úrkomugögnum frá Veðurstofu Íslands annars vegar og 

afrennslismagni frá bárujárnsþaki hins vegar gefur vísbendingu um á hvaða bili vatnsheldnin 

var.  

 Fylgni milli veðurþátta og vatnsheldni 

Fylgni milli ákveðinna veðurþátta og vatnsheldni var metin með því að framkvæma línulega 

aðfallsgreiningu (e. linear regression analysis). Út frá línulegri aðfallsgreiningu var hægt 

meta hvort það væri línulegt samband á milli breytinga í vatnsheldni miðað við breytingar í 

ákveðnum veðurþáttum. Helstu veðurþættir sem voru skoðaðir voru hitastig og vindhraði. Í 

greiningunni var notað meðaltal af hitastigi og vindhraða yfir hvern afrennslisatburð. 

Línuleg aðfallsgreining byggist á því að gera línulegt spálíkan út frá öllum gagnapunktum 

og greina út frá því hversu vel spálíkanið fellur að gagnapunktunum. Ef nálgunin fellur vel 
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að gagnapunktunum er hægt að álykta að það sé línulegt samband milli einstaka veðurþátta 

og vatnsheldni grænu tilraunaþakanna. Til að leggja mat á það hvort það sé línulegt samband 

var skoðuð hallatala, skýringarhlutfall (R2) og staðalvilla (SE) spálíkansins. 

Skýringarhlutfallið og staðalvillan segja til um það hversu vel gagnapunktarnir falla að 

spálíkaninu. Skýringarhlutfallið er gefið upp sem hlutfall á bilinu 0 – 1 þar sem R2 = 1 þýðir 

að það sé fullkomið línulegt samband á milli spálíkansins og gagnapunktanna. Staðalvillan 

er gefin upp í sömu einingu og gagnapunktarnir, í okkar tilfelli er það vatnsheldni (%), og 

sýnir hún hversu langt gagnapunktarnir eru frá spálíkaninu. Einnig var notast við p-gildið til 

að meta hvort núll-tilgátan sé sönn, þ.e. hvort að breytingar í völdum veðurþáttum hafi áhrif 

á vatnsheldnina. Ef p-gildið var < 0,05 var hægt að álykta að veðurþættirnir hafi áhrif á 

vatnsheldnina (Sykes, 1992). Til að finna skýringarhlutfall, staðalvillu og p-gildi 

aðfallsgreiningarinnar var notaður innbyggður gagnagreinir (e. data analysis) í forritinu 

Microsoft Excel. Til að reikna hallatöluna var notað innbyggða fallið „SLOPE“ í Microsoft 

Excel. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Yfirlit yfir mælitímabil og afrennslisatburði 

Eins og nefnt var hér áður þá hófust mælingar á afrennsli frá tilraunaþökunum í janúar 2015. 

Tilraunaþökin voru þá búin að standa í rúmlega fjóra mánuði frá 12. september 2014. Mikið 

af fínefni var í afrennslinu frá grænu þökunum í nokkrar vikur eftir að þau voru byggð sem 

stafar líklegast af jarðvegsblöndunni sem inniheldur ýmis fínefni. Jafnvægi var hins vegar 

komið á fínefnamagnið þegar mælingar hófust og var engin sjáanleg uppsöfnun fínefna í 

vatnstunnunum. Mæligögn fyrir afrennslisatburði fengust fyrir janúar, febrúar, mars og apríl. 

Mælingar sem voru gerðar í janúar eru mest megnis ónothæfar þar sem prufukeyrsla á 

tilrauninni stóð yfir og fínstilla þurfti uppsetningu á búnaðinum eftir þær prufukeyrslur, 

samanber kafla 2.2.1. Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast því á mæligögnum fyrir febrúar, 

mars og fyrri hluta apríl. Heildar mælitímabilið er 3. febrúar – 15. apríl. Á þessu tímabili 

fengust 9 gild mælitímabil og 13 greinanlegir afrennslisatburðir, sjá töflu 3.2. Hlutfall tímans 

sem mælingar ná yfir í hverjum mánuði og yfir heildartímabilið má sjá í töflu 3.1. 

Tafla 3.1 Hlutfall mælinga fyrir hvern mánuð og heildartímabilið. 

  Hlutfall mælinga 

Febrúar 29,7% 

Mars 53,9% 

Apríl 17,5% 

Heildartímabil 34,0% 

Veður á þessu tímabili einkenndist af miklum lægðum og úrkomu sem reyndi mjög á 

veðurstöðina. Vindmælir sem átti að nota til að mæla vindhraða,vindátt og hviðuhraða fauk 

af í miklum vindi í janúar og var ónothæfur eftir það, samanber kafla 2.2.4. Það þurfti því 

alfarið að notast við vindmælingar frá Veðurstofu Íslands. Úrkomumælirinn á veðurstöðinni 

brást einnig eftir mikið lægðatímabil og byrjaði hann að sýna mælingar sem voru ekki í takt 

við afrennslismælingar eða úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands. Eins og sést í töflu 3.2 

þá sýna úrkomumælingar HÍ margfalt meiri úrkomu en VÍ fyrir mælitímabil 4 og 5. 

Úrkomumælir HÍ sýnir 72,8 mm úrkomu fyrir mælitímabil 4 á meðan úrkomumælir VÍ sýnir 

8,3 mm. Enn meiri munur sést fyrir mælitímabil 5 þar sem úrkomumælir HÍ sýnir 553,6 mm 

en VÍ sýnir 29,3 mm. Meðal vindhraði mældist á bilinu 12 – 14 m/s með mesta hviðuhraða 

upp í 38 m/s fyrir þessi tímabil. Eftir þessi mælitímabil sýnir úrkomumælirinn við HÍ töluvert 

lægri úrkomu en ef miðað er við VÍ hins vegar og afrennslismælingar annars vegar sem 

bendir til þess að mælirinn sé bilaður. Vegna þessa var tekin sú ákvörðun að miða alfarið við 

úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands. Í töflu 3.1 má sjá yfirlit yfir öll mælitímabil og 

afrennslisatburði í tímaröð sem niðurstöður rannsókarinnar byggjast á. Í töflunni má einnig 

sjá ýmsa veðurþætti svo sem, hitastig í lofti, vindhraða, ríkjandi vindátt, loftþrýsting og 

heildarúrkomu. Ríkjandi vindátt er ekki sýnd fyrir heilu mælitímabilin þar sem erfitt var að 

greina hver hún var yfir lengri tímabil. Hitastig í lofti byggist á mælingum frá veðurstöðinni 

við Háskóla Íslands. Vindraði og ríkjandi vindátt byggist á mælingum frá Veðurstofu Íslands 

eins og nefnt var hér á undan. Loftþrýstingsmælingar eru frá Barologger Edge 3001 

loftþrýstingsmælinum, sjá töflu 2.3. Heildar úrkoma er gefin upp út frá úrkomugögnum frá 

Veðurstofu Íslands (VÍ).  
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Tafla 3.2 Yfirlit yfir veðurgögn fyrir mælitímabil og afrennslisatburði. 

Mælitímab./atb. 

Tímabil 

Tíma- 
lengd 
(klst) 

Hitastig í lofti 
(°C) 

Vindhraði (m/s) 
Ríkjandi 
Vindátt 

(>°) 

Loftþrýstingur 
(KPa) 

Heildarúrkoma 
(mm) Byrjun Endir 

Dags. Tími Dags. Tími 

Lá
gi

ld
i 

M
eð

al
ta

l 

H
ág

ild
i 

M
eð

al
ta

l 

M
es

ti
 

vi
n

d
h

ra
ð

i 

M
es

ta
 h

vi
ð

a 

Lá
gi

ld
i 

M
eð

al
ta

l 

H
ág

ild
i 

HÍ VÍ 

Mælit. 1 03.02.15 18:00 10.02.15 11:40 137.7 -3 4 7 7 15 23 - 99 101 103 21.0 16.8 

- Atb. 1.1 03 19:55 04 03:50 7.9 1 3 4 6 9 15 100-125,270-290 101 101 101 4.8 2.4 

- Atb. 1.2 08 16:50 09 02:25 9.6 5 7 7 10 12 20 90-110 100 100 100 2.4 1.7 

- Atb. 1.3 09 13:50 09 22:45 8.9 0 2 4 5 10 19 30-60,290-310 99 99 100 2.2 2.0 

Mælit. 2 13.02.15 18:00 16.02.15 08:00 62.0 -4 3 8 7 15 25 - 96 97 100 57.0 31.1 

- Atb. 2.1 14 01:11 15 04:35 27.4 2 5 8 10 15 25 140-160,50-70 96 97 99 56.2 27.6 

Mælit. 3 04.03.15 11:00 09.03.15 08:50 117.8 -3 1 5 7 16 27 - 96 98 100 42.0 37.1 

- Atb. 3.1 04 11:55 05 05:33 18.6 1 3 5 10 16 27 290-305,320-340 98 98 99 18.6 15.6 

- Atb. 3.2 05 23:14 06 14:39 15.4 0 2 4 8 13 23 20-40,180-200 96 97 99 16.0 10.5 

Mælit. 4 10.03.15 09:20 11.03.15 08:00 22.7 -2 1 6 9 18 29 - 97 98 100 72.8 8.3 

- Atb. 4.1 10 09:20 10 21:36 12.3 -2 1 6 12 18 29 130-140 97 99 100 72.8 6.6 

Mælit. 5 13.03.15 09:00 17.03.15 08:00 95.0 -1 4 9 9 25 38 - 97 100 102 553.6 29.3 

- Atb. 5.1 13 09:10 13 21:08 12.0 3 5 7 14 17 28 160-180 99 99 100 48.6 9.6 

- Atb. 5.2 13 21:09 14 08:28 11.2 5 7 9 14 25 37 320-350 97 99 100 358.8 9.1 

Mælit. 6 18.03.15 10:20 23.03.15 14:10 123.8 -2 4 8 5 15 24 - 99 101 103 3.4 20.5 

- Atb. 6.1 18 17:19 19 18:10 24.9 1 4 8 5 10 18 200-220 101 101 101 0.6 10.3 

- Atb. 6.2 20 12:34 21 07:32 19.0 5 6 8 9 15 24 0-20,220-230 101 102 102 2.2 3.5 

Mælit. 7 24.03.15 14:00 26.03.15 08:00 42.0 -2 3 6 6 13 23 - 99 99 101 0.8 15.8 

- Atb. 7.1 24 14:00 25 07:25 17.4 2 4 6 9 13 23 20-40,320-340 99 100 101 0.8 13.3 

Mælit. 8 05.04.15 18:00 08.04.15 09:00 63.0 0 4 8 7 14 23 - 100 101 101 1.0 9.8 

Mælit. 9 12.04.15 17:00 15.04.15 08:00 63.0 0 4 7 5 13 19 - 98 99 100 0.8 17.7 

- Atb. 9.1 12 17:00 13 19:08 26.1 0 4 7 7 13 19 40-50,110-130 98 98 100 0.2 12.9 
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3.2 Vatnsheldni tilraunaþaka  

Í þessum kafla  verða kynntar niðurstöður á vatnsheldni tilraunaþakanna. Fjallað verður um 

þrjú mælitímabil, eitt fyrir hvern mánuð sem var mældur, og alla afrennslisatburði innan 

þeirra. Niðurstöður fyrir önnur mælitímabil og afrennslisatburði má sjá í viðauka A. 

Afrennslismagn í töflum er ekki núllstillt og er það gert til þess að hægt sé að skoða 

afrennslismagnsbreytingar í tímaröð. Á yfirlitsmyndum fyrir mælitímabilin er sýnd mæld 

úrkoma miðað við veðurstöðina hjá Háskóla Íslands. Eins og nefnt var í kafla 3.1 þá eru þær 

úrkomumælingar ekki áreiðanlegar en þær verða notaðar til að sýna sjónrænt hvar úrkoma á 

sér stað yfir mælitímabilin. 

 Mælitímabil 2 (13.02 – 16.02) 

Mælingar fyrir mælitímabil 2 stóðu í rúmlega tvo og hálfan dag þar sem mælingar byrjuðu 

13. febrúar kl. 18:00 og enduðu 16. febrúar kl. 08:00. Úrkoma mældist í heildina 31,1 mm 

samkvæmt Veðurstofu Íslands, sjá töflu 3.2, sem jafngildir 76,5 lítrum/tilraunaþak. Lofthiti 

mældist yfir frostmarki meirihlutann af mælitímabilinu en fór niður fyrir frostmark 

eftirmiðdaginn 15. febrúar. Snjóþekja var yfir tilraunaþökunum þegar mælingar hófust en 

var ekki sérstaklega mæld. Yfirlit yfir mælitímabilið má sjá á mynd 3.1 þar sem sjást 

vatnshæðarbreytingar í tunnunum vegna afrennslis frá þökunum og mæld úrkoma yfir 

mælitímabilið. 

 
Mynd 3.1 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 2. 

 

Á mynd 3.1 má sjá að það var einn stór úrkomuviðburður á þessu mælitímabili sem veldur 

skarpri uppsveiflu í afrennslismælingum fyrir öll tilraunaþökin. Þar sem snjóþekja var ekki 

sérstaklega mæld fyrir þetta mælitímabil þá var ákveðið að nota 5,0 cm snjóþekju með 100% 

hlutfalli í niðurstöðum fyrir öll tilraunaþökin sem jafngildir 12 l af afrennsli.  Niðurstöður 

afrennslismælinga og útreikninga fyrir vatnsheldni þakanna yfir mælitímabilið má sjá í töflu 

3.3. 
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Tafla 3.3 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 2. 

 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

11,3 66,2 55,0 19% 38% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

7,1 62,1 55,0 19% 38% 

3 Bárujárnsþak 9,4 65,0 55,6 x 37% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

9,8 54,4 44,6 34% 50% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

6,2 41,5 35,3 48% 60% 

 

 

Út frá afrennslismælingum, sjá töflu 3.3, má sjá að afrennslismagn mældist hæst frá 

tilraunaþaki 3, bárujárnsþakinu. Þak 3 mældist með 55,6 l afrennslismagn og þak 1 og 2 

mældust bæði með 55,0 l. Minnsta afrennslismagnið mældist frá  tilraunaþaki 5 með 35,3 l 

og tilraunaþak 4 mældist með 44,6 l. Eins og nefnt var hér að ofan þá mældist 76,5 lítrar af 

úrkomu á hvert tilraunaþak yfir mælitímabil 2 samkvæmt Veðurstofu Íslands sem gefur til 

kynna að vatnsheldni fyrir þak 1 og 2 sé 38 %. Þök 4 og 5 sýndu vatnsheldni upp á 50 % og 

60 %. Þak 3, bárujárnsþakið, sýndi einnig vatnsheldni upp á 37 % sem gefur til kynna að 

staðbundin úrkoma hafi verið meiri en VÍ bendir til. 

 

Ef vatnsheldni er skoðuð miðað við afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu þá sýna þökin 

lægri vatnsheldni en ef miðað er við úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands. Þök 1 og 2 

mældust með 19 % vatnsheldni og  þök 4 og 5 með 34% og 48% vatnsheldni, sjá töflu 3.3. 

 

Greina mátti einn afrennslisatburði yfir mælitímabilið, afrennslisatburð 2.1.  
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Afrennslisatburður 2.1 (14.02 – 15.02) 

Afrennslisatburður 2.1 stóð í 1 dag, 3 klukkustundir og 24 mínútur frá 14. febrúar kl 01:11 

til 15. febrúar kl 04:35. Yfir þetta tímabil mældist 27,6 mm rigning sem jafngildir 67,9 lítrum 

á hvert tilraunaþak. Mikill vindhraði mældist yfir atburðinn og var að meðaltali 10 m/s. Það 

var snjóþekja yfir tilraunaþökunum fyrir þennan afrennslisatburð sem var ekki mæld, 

samanber mælitímabili 2. Á mynd 3.2 má sjá afrennslisferil hvers tilraunaþaks fyrir 

afrennslisatburð 2.1. 

 
Mynd 3.2 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 2.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Á mynd 3.2 sést skýrt að lægsta afrennslismagnið mældist frá tilranaþökum 4 og 5  og 

tilraunaþök 1,2 og 3 sýndu næstum því nákvæmlega sama afrennslismagn í lok atburðar. 

Sama snjóþekja og gert var ráð fyrir í mælitímabili 2 á einnig við fyrir þennan 

afrennslisatburð, þ.e. 12 l af viðbótar afrennsli frá snjó. Afrennslismagn og vatnsheldni 

tilraunaþakanna fyrir afrennslisatburð 2.1 má sjá í töflu 3.4. 
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Tafla 3.4 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 2.1. 

 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

12,0 64,7 52,7 20% 34% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

7,1 60,0 52,9 19% 34% 

3 Bárujárnsþak 9,4 62,7 53,4 x 33% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

9,8 54,2 44,4 32% 45% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

6,2 41,5 35,2 46% 56% 

 

Út frá töflu 3.4 má sjá að mesta afrennsli mældist frá tilraunaþaki 1,2 og 3 eða 52,7 l, 52,9 l 

og 53,4 l. Afrennslismagn frá þaki 4 mældist 44,4 l og lægsta afrennsli mældist frá þaki 5 

með 35,2 l. Úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands sýna að úrkomumagn hafi verið 67.9 

l/tilraunaþak eins og nefnt var hér að ofan. Út frá því má sjá að vatnsheldni þaka 1 og 2 var 

34 % og þök 1 og 2 voru með 45 % og 56 % vatnsheldni. Þak 3, bárujárnsþakið, sýnir 33 % 

vatnsheldni yfir þennan atburð samanber niðurstöðum fyrir mælitímabil 2. Það er því 

vísbending um að það sé ósamræmi milli úrkomumælinga og afrennslismælinga í þessum 

afrennslisatburði. 

 

Ef við skoðum samanburð við afrennslismælingar frá bárujárni þá má sjá að vatnsheldnin 

gefur lægri niðurstöður í vatnsheldni. Ef miðað er við bárujárnsþakið þá mældust tilraunaþök 

1 og 2 með 20 % og 19 % vatnsheldni. Þök 4 og 5 sýna hins vegar vatnsheldni upp á 32 % 

og 46 %. 
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 Mælitímabil 3 (04.03 – 09.03) 

Mælingar fyrir mælitímabil 3 stóðu í tæplega 5 daga þar sem mælingar byrjuðu 4. mars kl. 

11:00 og enduðu 9. mars kl. 08:50. Úrkoma mældist í heildina 37,1 mm samkvæmt 

Veðurstofu Íslands, sjá töflu 3.2, sem jafngildir 91,3 lítrum/tilraunaþak. Lofthiti mældist að 

jafnaði yfir frostmarki en fór niður fyrir frostmark næturnar 7, 8 og 9. mars. Snjóþekja var 

yfir tilraunaþökunum þegar mælingar hófust og voru gerðar punktmælingar á snjóþekju. 

Yfirlit yfir mælitímabilið má sjá á mynd 3.3 þar sem sýndar eru vatnshæðarbreytingar í 

tunnunum vegna afrennslis frá þökunum og mælda úrkomu yfir mælitímabilið. 

 
Mynd 3.3 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 3. 

Á mynd 3.3 má sjá að það var úrkoma jafnt og þétt yfir allt mælitímabilið. Það voru tvær 

skýrar uppsveiflur í afrennslismagni frá öllum tilraunaþökum þar sem úrkoma var sem mest 

á tíma. Niðurstöður afrennslismælinga og útreikninga fyrir vatnsheldni þakanna yfir 

mælitímabilið má sjá í töflu 3.5.  
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Tafla 3.5 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 3. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

12,5 93,7 81,2 13% 18% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

14,6 89,6 75,0 19% 24% 

3 Bárujárnsþak 15,3 101,0 85,7 x 10% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

11,5 76,3 64,9 28% 33% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

10,8 42,9 32,1 64% 66% 

 

 

Út frá afrennslismælingum, samanber töflu 3.5, má sjá að afrennslismagn mældist hæst frá 

tilraunaþaki 3, bárujárnsþakinu, með 85,7 l. Afrennsli frá þökum 1 og 2 mældist sem 81.2 L 

og 75,0 l. Afrennslið frá þaki 4 mældist sem 64,9 l og minnsta afrennslismagn mældist frá 

þaki 5 með 32,1 l. Úrkomumagn samkvæmt Veðurstofu Íslands var 91,3 l/tilraunaþak á 

þessum tímabili sem gefur til kynna að öll tilraunaþökin sýni vatnsheldni. Þak 3 bárujárnið 

sýnir lægstu vatnsheldnina upp á 10 % sem bendir til þess að það sé eitthvað samræmi milli 

úrkomumælinga og afrennslismælinga. Grænu tilraunaþökin 1,2 og 4 sýna vatnsheldni upp 

á 18 %, 24 % og 33 % en hæstu vatnsheldnina sýnir þak 5 með 66 %. 

 

Ef vatnsheldni er skoðuð miðað við afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu þá sýna þökin 

sambærilega vatnsheldni og ef miðað er við úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands. Þök 1 

og 2 sýna vatnsheldni upp á 13 % og 19 % og þök 4 og 5 sýna vatnsheldni upp á 28 % og 64 

%. Þessi niðurstaða bendir því einnig til þess að það sé samræmi milli afrennslismælinga og 

úrkomumælinga frá Veðurstofu Íslands fyrir heildar mælitímabilið. 

 

Eins og nefnt var hér að ofan þá var snjóþekja yfir tilraunaþökunum í byrjun mælitímabilsins 

og er búið að gera ráð fyrir viðbótar afrennsli frá henni í niðurstöðum, sjá töflu 3.6. 

 

Greina mátti tvo afrennslisatburði yfir mælitímabilið, afrennslisatburð 3.1 og 3.2. 
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Afrennsliatburður 3.1 (04.03 – 05.03) 

Afrennslisatburður 3.1 stóð í 18 klukkustundir og 38 mínútur frá 4. mars kl 11:55 til 5. mars 

kl 05:33. Yfir þetta tímabil mældist 15,6 mm rigning sem jafngildir 38,4 lítrum á hvert 

tilraunaþak. Mikill vindhraði mældist yfir atburðinn og var að meðaltali 10 m/s. Það var 

snjóþekja yfir tilraunaþökunum fyrir þennan afrennslisatburð. Á mynd 3.4  má sjá 

afrennslisferil hvers tilraunaþaks fyrir afrennslisatburð 3.1. 

 

Mynd 3.4 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 3.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Á mynd 3.4 sést að frá tilraunaþaki 5 mældist töluvert minna afrennsli en frá hinum 

tilraunaþökunum. Eins og nefnt var hér áður þá mátti sjá snjóþekju yfir tilraunaþökunum 

áður en mælingar hófust. Mælingar sem voru gerðar á snjóþekjunni og niðurstöður áætlaðs 

afrennslis frá henni má sjá í töflu 3.6.  
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Tafla 3.6 Snjóþekja fyrir afrennslisatburð 3.1. 

    Snjóþekja 

Tilraunaþak 

Meðaldýpt 
(cm) 

Hlutfall yfir 
þaki (%) 

Jafngildi 
vatns (l) 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

4 80% 8 

2 
Úthagatorf 
jarðvegsblanda 

4 75% 7 

3 Bárujárn 3 60% 4 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

4 50% 5 

5 
Grastorf 
jarðvegsblanda 

3 30% 2 

 

Í töflu 3.6 má sjá að dýpt snjóþekjunnar mældist að meðaltali 3-4 cm á öllum 

tilraunaþökunum. Hlutfall þekju var þó mismunandi þar sem minnsta snjóþekjan var yfir 

tilraunaþaki 5 og er því áætlað afrennslismagn frá henni aðeins 2 l. 

 

Afrennslismagn og vatnsheldni tilraunaþakanna fyrir afrennslisatburð 3.1 má sjá í töflu 3.7.  
 

Tafla 3.7 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 3.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

12,5 58,7 46,2 13% 0% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

14,6 56,5 42,0 20% 8% 

3 Bárujárnsþak 15,3 60,3 45,0 x -5% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

11,5 49,6 38,1 24% 12% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

10,8 31,2 20,4 57% 50% 

 

 

Út frá töflu 3.7 má sjá að mesta afrennsli mældist frá tilraunaþaki 1 og 3 með heildar afrennsli 

44,7 l og 44,1 l. Afrennslismagn frá þaki 2 og 4 mældist 40,5 l og 37,1 l. Lægsta 

afrennslismagnið mældist frá þaki 5 eða 20,0 l. Úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands 

sýna úrkomumagn upp á 38,4 l/tilraunaþak eins og nefnt var hér að ofan. Út frá því má sjá 

að það er engin vatnsheldni hjá þaki 1. Þak 3, bárujárnsþakið, er með -5 % sem bendir því 

til þess að það sé samræmi milli úrkomumælinga VÍ og staðbundinna úrkomuskilyrða. 
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Tilraunaþök 2 og 4 sýna einnig mjög litla vatnsheldni eða 8 % og 12 %. Þak 5 er með 

afberandi hæstu vatnsheldnina eða 50 %. 

 

Ef við skoðum samanburð við afrennslismælingar frá bárujárni þá má sjá að vatnsheldnin 

gefur hærri niðurstöður. Ef miðað er við bárujárnsþakið þá er þak 1 með 13 % vatnsheldni. 

Þök 2 og 4 með 20 % og 24 % vatsnheldni og þak 5 með hæstu vatnsheldnina eða 57 %. 

Vatnsheldni tilraunaþakanna er því aðeins hærri ef miðað er við afrennsli frá bárujárnsþakinu 

í samanburði við úrkomumælingar Veðurstofu Íslands. 

Afrennslisatburður 3.2 (05.03 – 06.03) 

Afrennslisatburður 3.2 stóð í 15 klukkustundir og 22 mínútur frá 5. mars kl 23:14 til 6. mars 

kl 14:39. Yfir þetta tímabil mældist 10,5 mm rigning sem jafngildir 25,8 lítrum á hvert 

tilraunaþak. Vindhraði mældist að meðaltali 8 m/s. Það var engin snjóþekja yfir 

tilraunaþökunum fyrir þennan afrennslisatburð. Á mynd 3.5 má sjá afrennslisferil hvers 

tilraunaþaks fyrir afrennslisatburð 3.2. 

 
Mynd 3.5 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 3.2. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Afrennslismagn frá tilraunaþaki 5 mældist töluvert lægra en hin tilraunaþökin, sjá mynd 3.5. 

Heildar afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 3.2 má sjá í töflu 3.8. 
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Tafla 3.8 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 3.2. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

59,6 93,2 33,6 11% -30% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

56,1 89,1 32,9 13% -27% 

3 Bárujárnsþak 60,9 98,8 37,9 x -47% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

47,9 76,1 28,2 26% -9% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

30,1 42,8 12,7 67% 51% 

 

Út frá töflu 3.8 má sjá að mesta afrennsli mældist frá tilraunaþaki 3 með heildar afrennsli 

37,9 l. Afrennslismagn frá þaki 1 og 2 mældist 33,6 l og 32,9 l. Frá þaki 4 mældist afrennslið 

28,2 l og lægsta afrennslismagnið mældist frá þaki 5 eða 12,7 l. Úrkomumælingar frá 

Veðurstofu Íslands sýna úrkomumagn upp á 25,8 l/tilraunaþak eins og nefnt var hér að ofan. 

Út frá því má sjá að þak 1, 2, 3 og 4 sýna enga vatnsheldni og virðist vera myndast töluvert 

meira afrennsli en úrkomumælingar gefa til kynna. Það bendir því til þess að það sé 

ósamræmi milli úrkomumælinga og afrennslismælinga. Þrátt fyrir það sýnir þak 5 

vatnsheldni upp á 51 %. 

 

Ef við skoðum samanburð við afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu þá má sjá að 

vatnsheldnin gefur aðra niðurstöðu. Ef miðað er við bárujárnsþakið þá sýna öll grænu 

tilraunaþökin vatnsheldni. Þök 1 og 2 sýna vatnsheldni upp á 11 % og 13 % en þök 4 og 5 

sýna vatnsheldni upp á 26 % og 67 %. Vatnsheldni tilraunaþakanna er því hærri ef miðað er 

við afrennsli frá bárujárnsþakinu í samanburði við úrkomumælingar Veðurstofu Íslands. Það 

gefur því til kynna að staðbundin úrkoma hafi verið meiri en úrkomumælingar frá 

Veðurstofu Íslands gefa til kynna. 
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 Mælitímabil 8 (05.04 – 08.04) 

Mælingar fyrir mælitímabil 8 stóðu í rúmlega tvo og hálfan dag þar sem mælingar byrjuðu 

5. apríl kl. 18:00 og enduðu 8. apríl kl. 09:00. Úrkoma mældist í heildina 9,8 mm samkvæmt 

Veðurstofu Íslands, sjá töflu 3.2, sem jafngildir 24,1 l/tilraunaþak. Lofthiti mældist yfir 

frostmarki yfir allt mælitímabilið. Engin snjóþekja eða frost í jörðu var sjáanlegt áður en 

mælingar hófust. Yfirlit yfir mælitímabilið má sjá á mynd 3.6 þar sem sjást 

vatnshæðarbreytingar í tunnunum vegna afrennslis frá þökunum og mæld úrkoma yfir 

mælitímabilið. 

 

Mynd 3.6 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 8. 

Á mynd 3.6 má sjá að það var nokkuð um dýfur í mælingunum. Það mældist ekki mikið 

afrennsli fyrir þetta mælitímabil sem gerir áhrifin frá dýfunum hlutfallslega hærri. Það 

reyndist því erfitt að aðgreina einstaka afrennslisatburði fyrir þetta tímabil. Vatnsheldni 

tilraunþakanna er því aðeins metin yfir allt mælitímabilið. Afrennslismagn og vatnsheldni 

fyrir mælitímabil 8 má sjá í töflu 3.9. 
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Tafla 3.9 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 8. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

99,4 109,8 10,4 47% 57% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

101,4 110,5 9,1 54% 62% 

3 Bárujárnsþak 111,3 131,0 19,6 x 19% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

84,0 87,7 3,8 81% 84% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

65,6 68,5 2,9 85% 88% 

 

Út frá töflu 3.9 má sjá að mesta afrennslismagnið mældist frá þaki 3, bárujárnsþakinu, eða 19,6 

l. Afrennsli frá þökum 1 og 2 mældist sem 10,4 l og 9,1 l. Minnsta afrennslismagnið mældist 

frá þökum 4 og 5 eða 3,8 l og 2,9 l. Úrkoma á þessum mælitímabili var 24,1 l/tilraunaþak sem 

gefur vatnsheldni fyrir þak 1 og 2 upp á 57 % og 62 %. Þak 3 sýnir vatnsheldni upp á 19 % sem 

gefur til kynna ósamræmi milli úrkomumælinga og afrennslismælinga. Vatnsheldni fyrir þak 4 

og 5 mældist 84 % og 88 %.  

 

Ef vatnsheldnin er miðuð við afrennslismagn frá þaki 3, bárujárnsþakinu, þá reynist hún vera 

aðeins lægri. Þak 1 og 2 mælast með 47 % og 54 % vatnsheldni miðað við bárujárn og þak 4 

og 5 mælast með 81 % og 85 % vatnsheldni.  
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3.3 Greining á vatnsheldni yfir einstaka mánuði 

Í þessum kafla er skoðuð vatnsheldni yfir mánuðina febrúar, mars og apríl. Vatnsheldni yfir 

einn mánuð er reiknuð með því að taka meðaltal af vatnsheldni tilraunaþakanna yfir öll 

mælitímabil í þeim mánuði. Fyrir febrúar þá fengust tvö mælitímabil sem ná yfir 29,7 % af 

mánuðinum, fyrir mars fengust fimm mælitímabil sem ná yfir 53,9 % af mánuðinum og fyrir 

apríl fengust tvö mælitímabil sem ná yfir 17,5 % af mánuðinum, sjá töflu 3.1. Samanber 

kafla 3.1 þá fóru mælingarnar fyrir bárujárnsþakið úrskeiðis fyrir mælitímabil 9 í apríl. Því 

er aðeins miðað við mælitímabil 8 þegar vatnsheldnin er miðuð við bárujárnsþakið í apríl. 

Vatnsheldni allra tilraunaþaka yfir mánuðina febrúar, mars og apríl má sjá á mynd 3.7. 

 

Mynd 3.7 Vatnsheldni tilraunaþakanna í hverjum mánuði. 

Á mynd 3.7 má sjá að fyrir febrúar þá sýnir bárujárnsþakið neikvæða vatnsheldni sem bendir 

til þess að staðbundin úrkoma hafi verið meiri en Veðurstofa Íslands gefur upp. Fyrir mars 

og apríl þá sýnir bárujárnsþakið jákvæða vatnsheldni sem bendir til þess að staðbundin 

úrkoma hafi verið minni en VÍ bendir til. Í töflu 3.10 má sjá tölulegar niðurstöður fyrir 

vatnsheldni tilraunaþakanna í hverjum mánuði. 
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Tafla 3.10 Vatnsheldni tilraunaþakanna í hverjum mánuði. 

  Vatnsheldni 

  Febrúar Mars Apríl 

Tilraunaþak Bárujárn VÍ Bárujárn VÍ Bárujárn VÍ 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

24% 14% 14% 22% 47% 36% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

22% 11% 7% 13% 54% 37% 

3 Bárujárn x -9% x 10% x 19% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

40% 32% 35% 39% 81% 62% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

48% 39% 53% 56% 85% 71% 

 

Í töflu 3.10 má sjá að vatnsheldni fyrir tilraunaþök 1, 2, 4 og 5 er sambærileg fyrir febrúar 

og mars. Vatnsheldnin er hins vegar hæst fyrir öll tilraunaþökin í apríl mánuði. Eins og nefnt 

var hér á undan þá var hæsta hlutfall mælinga í mars, 53.9 %, sem gefur til kynna að þær 

niðurstöður sé áreiðanlegastar til að endurspegla mars mánuð í heild sinni. Apríl mánuður 

var aðeins með 17.5 % hlutfall mælinga og endurspeglar því aðeins vatnsheldni þakanna að 

hluta til. Tilraunaþak 5 sýnir hæstu vatnsheldnina af öllum þökunum og þar á eftir er 

tilraunaþak 4 með næst hæstu vatnsheldnina. Tilraunaþök 1 og 2 eru með lægstu 

vatnsheldnina yfir alla mánuðina. Tilraunaþak 1 sýnir hærri vatnsheldni en tilraunþak 2 fyrir 

febrúar og mars mánuð en í apríl þá er þak 2 með hærri vatnsheldni. 
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3.4 Heildar vatnsheldni fyrir allt mælitímabilið 

Í þessum kafla er tekin saman vatnsheldni allra tilraunaþaka fyrir allar gildar mælingar sem 

voru gerðar. Vatnsheldnin er ákvörðuð með því að taka meðaltal af öllum mælitímabilum 

(N = 9). Einnig er skoðuð staðalfrávik (σ) til að sjá hversu mikil sveifla er í vatnsheldni 

tilraunaþakanna. Í töflu 3.11 má sjá vatnsheldni tilraunþakanna ásamt staðalfrávikum yfir 

mælitímabilið frá 3. febrúar – 15. apríl 2015. 

Tafla 3.11 Heildar vatnsheldni tilraunaþakanna yfir allt mælitímabilið. 

  Vatnsheldni 
Tilraunaþak Bárujárn σ  VÍ σ 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 20% 29%  23% 23% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 17% 27%  18% 24% 

3 Bárujárn x x  6% 27% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 42% 20%  43% 18% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 56% 16%   55% 17% 

 

Samanburður vatnsheldni miðað við afrennsli frá bárujárnsþakinu og úrkomumælinga VÍ 

reyndist vera sambærileg fyrir öll tilraunaþökin, sjá töflu 3.11. Aðeins mældist um það bil 1 

% munur á vatnsheldni tilraunaþaka 1,2, og 5 miðað við bárujárnsþakið og úrkomumælingar.  

Mesti munur mældist fyrir tilraunaþak 1 ef miðað er við bárjárnsþakið og VÍ eða 20 % og 

23 %, sem er þó aðeins 3 %. Hæsta vatnsheldni mældist hjá tilraunaþaki 5 eða 55-56 %, þar 

á eftir var þak 4 með 42-43 % vatnsheldni. Lægsta vatnsheldnin mældist hjá tilraunaþaki 2 

með 17-18 %. 

 

Ef skoðuð eru staðalfrávik vatnsheldninnar þá má sjá að tilraunaþak 5 sýnir stöðugustu 

vatnsheldnina eða staðalfrávik upp á 16-17 %. Þar á eftir er tilraunaþak 4 með staðalfrávikin 

18-20 %. Áhugavert er að sjá að vatnsheldni bárujárnsþaksins, tilraunaþak 3, yfir allt 

mælitímabilið er 6 % með staðalfrávikin 27 %. Það bendir til þess að staðbundin úrkoma 

hafi verið önnur en veðurgögn Veðurstofu Íslands benda til eins og nefnt hefur verið hér 

áður. 
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3.5 Greining á vatnsheldni út frá veðurfari 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður línulegrar aðfallsgreiningar á samanburði 

vatnsheldni miðað við lofthita og vindhraða. Aðfallsgreiningin byggist á vatnsheldni 

afrennslisatburðanna. Afrennslisatburður 1.1 er ekki notaður þegar vatnsheldnin er borin 

saman við Veðurstofu Íslands, samanber niðurstöðum í viðauka A þar sem það má sjá mikið 

ósamræmi milli úrkomumælinga og afrennslismælinga. Afrennslisatburður 9.1 er ekki 

notaður þegar vatnsheldnin er miðuð við bárujárnsþakið, samanber viðauka A, þar sem 

mælingar fyrir bárujárnsþakið mistókust fyrir þann atburð. 

Vatnsheldni miðað við lofthita 

Með hækkandi lofthita eykst raungufun sem veldur því að vatnsinnihald í jarðvegi grænu 

þakanna minnkar sem eykur vatnsheldni, samanber kafla 1.3.1. Meðalhiti afrennslisatburða 

mældist á bilinu 1 – 7 °C og eru breytingar á vatnsheldni grænu þakanna metnar á því bili. 

Niðurstaða línulegrar aðfallsgreiningar á vatnsheldni miðað við lofthita má sjá í töflu 3.12. 

Tafla 3.12 Niðurstaða línulegrar aðfallsgreiningar fyrir vatnsheldni miðað við lofthita.  
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  Þak 1 Þak 2 Þak 3 Þak 4 Þak 5 

Vatnsheldni m.v. úrkomumælingar Veðurstofu Íslands 

Hallatala -4% -8% 3% 5% -3% 

R2 0,07 0,17 0,04 0,28 0,10 

SE 32% 35% 28% 16% 16% 

p-gildi 0,41 0,18 0,53 0,08 0,31 

Vatnsheldni m.v. Bárujárnsþak 

Hallatala -9% -11% x 0% -5% 

R2 0,24 0,42 x 0,0004 0,30 

SE 33% 28% x 21% 16% 

p-gildi 0,11 0,02 x 0,95 0,07 

Út frá töflu 3.12 má sjá að þak 2 sýnir vísbendingu um jákvætt línulegt samband milli 

vatnsheldni og lofthita, p < 0.05, ef miðað er við vatnsheldni út frá afrennslismælingum frá 

bárujárnsþakinu. Hins vegar ef vatnsheldnin er miðuð við úrkomumælingar þá koma fram 

aðrar niðurstöður sem gefa til kynna að spálíkanið sé ómarktækt, p > 0.05, og að það sé ekki 

vísbending um línulegt samband milli vatnsheldni og lofthita.. Niðurstöður fyrir þak 1, 2 og 

5 sýna að það sé engin vísbending um línulegt samband og spálíkanið er ekki marktækt, p > 

0.05. Út frá þessum niðurstöðum virðist ekki vera marktækt samband á milli breytinga í 

lofthita og vatnsheldni tilraunaþakanna fyrir þetta bil á meðal hitastigi, 0-7 °C.. 
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Vatnsheldni miðað við meðal vindhraða 

Vindhraði og loftskipti eru mikilvægir þættir til að auka raungufun grænna þaka, samanber 

kafla 1.3.1. Meðal vindhraði afrennslisatburða mældist á bilinu 5 – 14 m/s og eru breytingar 

á vatnsheldni grænu þakanna metnar á því bili. Niðurstaða línulegrar aðfallsgreiningar á 

vatnsheldni miðað við vindhraða má sjá í töflu 3.13. 

Tafla 3.13 Niðurstaða línulegrar aðfallsgreiningar fyrir vatnsheldni miðað við vindhraða. 
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  Þak 1 Þak 2 Þak 3 Þak 4 Þak 5 

Vatnsheldni m.v. úrkomumælingar Veðurstofu Íslands 

Hallatala 3% 1% 5% 2% 0% 

R2 0,08 0,00 0,29 0,14 0,00 

SE 32% 38% 24% 17% 17% 

p-gildi 0,37 0,89 0,09 0,24 0,85 

Vatnsheldni m.v. Bárujárnsþak 

Hallatala -3% -5% x -1% -2% 

R2 0,07 0,17 x 0,03 0,11 

SE 37% 33% x 21% 18% 

p-gildi 0,41 0,18 x 0,58 0,29 

 

Út frá töflu 3.13 má sjá að spálíkanið er ekki marktækt fyrir neitt af tilraunaþökunum, p > 

0.05, og virðist því ekki vera marktækt línulegt samband á milli vindhraða og vatnsheldni. 
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4 Umræður 

Þessi kafli leitast við að svara rannsóknarspurningum sem settar voru fram í kafla 1.5. 

4.1 Vatnsheldni grænna þaka á Íslandi í 

samanburði við aðrar rannsóknir 

Niðurstöður afrennslismælinga sýna fram á að öll grænu þökin hafa vatnsheldni yfir allt 

mælitímabilið og er hún á bilinu 17– 56 % að meðaltali. Að jafnaði var mikið ósamræmi 

milli úrkomumælinga frá Veðurstofu Íslands og afrennslismælinga frá tilraunaþökunum. 

Þrátt fyrir það þá mátti sjá sambærilegar niðurstöður í meðal vatnsheldni yfir allt tímabilið 

miðað við bárujárnsþakið annars vegar og Veðurstofu Íslands hins vegar. Í töflu 3.11 má sjá 

að staðalfrávik vatnsheldni tilraunaþakanna eru mjög há eða á bilinu 16 – 29 %. Ástæðan 

fyrir því gæti verið að niðurstöðurnar byggja á litlu úrtaki af mælitímabilum (N = 9) sem 

voru að jafnaði með mjög ólík veðurskilyrði. 

 

Eins og nefnt var í inngangskafla 1.3.2 þá hafa verið gerða margar rannsóknir erlendis um 

vatnsheldni grænna þaka. Niðurstöður Bengtsson o.fl (2004) sýndu fram á vatnsheldni 

grænna þaka upp á 50 % á ársgrundvelli fyrir tilraunaþök staðsett í Malmö, Svíþjóð. 

Niðurstöður Hathaway o.fl. (2005) sýndu fram á 64 % vatnsheldni á ársgrundvelli fyrir græn 

þök staðsett í Norður-Karólínu, Bandaríkjunum. Rannsóknir við háskólann í Columbia New 

York sýndu fram á 47 % vatnsheldni grænna þaka á ársgrundvelli. Aðeins tilraunaþök 4 og 

5 eru með sambærilega vatnsheldni í samanburði við þessar niðurstöður með 55-56 % og 

42-43 % að meðaltali. Það þarf þó að hafa í huga að niðurstöður þessarar tilraunar byggjast 

aðeins á mælingum yfir febrúar, mars og apríl þar sem loftslag er kalt og var oft klaki í jörðu 

fyrir mælingar. Í köldu loftslagi þá er uppgufun mjög lítil og þornar þá jarðvegurinn á 

grænum þökum takmarkað. Raungufun vatns frá grænum þökum er mjög lítil að vetri til þar 

sem sólargeislun er lítil, hiti er lágur og virkni plantna er mjög lítil, samanber kafla 0. Þar að 

auki er klaki í jarðveginum og stundum snjóþekja yfir þökunum sem veldur því að þökin 

þorna enn síður. Á sumrin gufar vatnið upp á þökunum milli úrkomuatburða og plöntuvirkni 

er meiri þar sem plönturnar taka upp vatn og skila því frá sér með útgufun.Vatnsinnihald 

grænna þaka fyrir úrkomuatburð skiptir miklu máli um það hversu miklu vatni þakið getur 

haldið aftur. Samkvæmt niðurstöðum Schroll o.fl. (2011) þá er vatnsheldni grænna þaka 

hærri yfir sumartímann en yfir vetrartímann. Það er því líklegt að vatnsheldni grænu þakanna 

í þessari rannsókn sé hærri á ársgrundvelli. Niðurstöður mælinga sem fengust í apríl benda 

einnig til þess að vatnsheldnin sé hærri þegar það er hlýrra í veðri. Vatnsheldnin mældist á 

bilinu 36 – 85 % í apríl og var hitastigið á bilinu 0 – 7 °C að meðaltali í þeim mælingum.  

4.2 Samanburður á úthagatorfi og grastorfi 

Yfir heildina litið þá virðist það vera torfið sem hefur mestu áhrifin á mismuninn í 

vatnsheldni og mældist grastorfið með hærri vatnsheldni í samanburði við úthagatorfið. 

Tilraunaþök 1 og 2 voru með úthagatorf sem gróðurlag og mældust þau með 20-23 % og 17-

18 % vatnsheldni að meðaltali. Tilraunaþök 4 og 5 voru með grastorf sem gróðurlag og 

mældust þau með 42-43 % og 55-56 % vatnsheldni að meðaltali. Eins og nefnt var í kafla 

2.1.2 þá er úthagatorfið með lagþykktina 5,0 ± 0,5 cm og grastorfið með lagþykktina 3,0 ± 
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0,5 cm. Úthagatorfið er því þykkara en grastorfið en það virtist ekki skipta sköpum fyrir 

vatnsheldnieiginleika tilraunaþakanna. Þessi mikli munur í vatnsheldni þakanna gæti verið 

útskýrður með rótarlaginu sem fylgir torfinu þegar það er skorið. Rótarlagið sem fylgir 

grastorfinu gæti haft meiri holurýmd þar sem rætur grastorfsins eru lengri en rætur úthagans 

og ná þær því dýpra niður í jarðveginn. Rætur plantnanna hjálpa til við að auka holurýmd í 

jarðveginum sem getur aukið vatnsheldni hans. Þar að auki þá gæti verið hærra hlutfall af 

lífrænu efni í rótarlagi grastorfsins en lífræn efni hafa mikla vatnsheldnieiginleika.Til þess 

að ákvarða hvað veldur þessum mun í vatnsheldni þá þarf að gera frekari rannsóknir á 

úthagatorfinu og grastorfinu. Skoða þarf rótarlagið sem fylgir með torfinu þegar það er 

skorið og ákvarða hvaða efniseiginleika það hefur. Einnig þarf að gera úttekt á plöntunum 

sem eru í torfinu og hvaða eiginleika þær hafa. 

 

Vatnsheldni torflaganna sem mældist í þessari rannsókn þarf ekki að endurspegla hver 

endanleg vatnsheldni þeirra er. Hvorugt torflaganna var búið að ná fullnægjandi rótarfestu á 

því tímabili sem mælingar stóðu yfir. Rótarfesta í jarðvegi getur haft áhrif á 

vatnsheldnieiginleika hans og því gæti vatnsheldni þakanna mælst hærri eftir nokkur ár þegar 

þökin hafa staðið lengur.  

4.3 Samanburður á vatnsheldni grænu 

tilraunaþakanna 

Til að athuga hvort það sé vísbending um að græn þök byggð með hefðbundnu aðferðinni 

séu með slakari vatnsheldni en græn þök byggð eftir erlendri fyrirmynd þá skoðum við 

samanburð á vatnsheldni tilraunaþaka 1 og 2 hins vegar og tilraunaþökum 4 og 5 annars 

vegar. Skoðum fyrst samanburð á tilraunaþaki 4 sem er uppbyggt út frá hefðbundnu 

aðferðinni með grastorfi og tilraunaþaki 5 sem er uppbyggt að erlendri fyrirmynd með 

grastorfi. Tilraunaþak 4 mældist að meðaltali með 42-43 % vatnsheldni en tilraunaþak 5 var 

að meðaltali með 55-56 % vatnsheldni og er því um það bil 13-14 % munur í vatnsheldni 

þeirra. Það er því vísbending um að hönnun að erlendri fyrirmynd sé með hærri vatnsheldni 

en hönnun út frá hefðbundnu aðferðinni. Hins vegar ef við skoðum staðalfrávik 

vatnsheldninnar þá má sjá að þau eru á bilinu 16-20 %. Þar sem staðalfrávikin eru hærri 

heldur en munurinn á meðal vatnsheldni tilraunaþaka 4 og 5 þá er ekki hægt að svara því 

með fullvissu að erlenda hönnunin sé betri. Skoðum næst samanburð á tilraunaþaki 1 sem er 

uppbyggt út frá hefðbundnu aðferðinni með úthagatorfi og tilraunaþaki 2 sem er uppbyggt 

að erlendri fyrirmynd með úthagatorfi. Tilraunaþak 1 mældist að meðaltali með 20-23 % 

vatnsheldni en tilraunaþak 2 mældist að meðaltali með 17-18 % vatnsheldni sem gefur um 

það bil 4-5 % mun. Þessar niðurstöður gefa það til kynna að græn þök hönnuð út frá 

hefðbundnu aðferðinni sýni fram á hærri vatnsheldni. Hins vegar þá eru staðalfrávikin einnig 

há fyrir þessar mælingar eða á bilinu 23-28 % og er því ekki hægt að svara með fullvissu 

hvor hönnunin er betri. Það þarf að fá stærra úrtak af mælingum til að sýna fram á hvaða 

hönnun hefur hæstu vatnsheldnina. 

Lagt var upp með í byrjun að leggja mat á hvort að hönnun út frá hefðbundnu íslensku 

aðferðinni eða hönnun út frá erlendri hönnun væri betri. Eins og nefnt var hér að ofan þá er 

ekki hægt að leggja mat á það hvor hönnunin er betri með tilliti til vatnsheldni. Þar að auki 

þá hafa græn þök á Íslandi sem eru uppbyggð með hefðbundnu aðferðinni verið að þorna 

upp og visna, samanber kafla 0, sem hefur dregið úr endingartíma þeirra. Þetta hefur verið 

að gerast eftir rúmlega 10 ár svo að endanlegt mat á hvor uppsetning er betri er ekki hægt að 

leggja mat á að svo stöddu.  
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4.4 Fylgni milli veðurþátta og vatnsheldni 

Línuleg aðfallsgreining var framkvæmd á milli vatnsheldni grænu tilraunaþakanna fyrir 

afrennslisatburði. Gerð var aðfallsgreining á vatnsheldni miðað við afrennsli frá 

bárujárnsþakinu (N = 12) annars vegar og miðað við úrkomumælingar frá Veðurstofu Íslands 

(N = 12) hins vegar. Fyrir aðfallsgreiningu á vatnsheldni miðað við úrkomumælingar 

Veðurstofu Íslands þá var afrennslisatburði 1.1 sleppt þar sem það var mikið ósamræmi milli 

úrkomumælinga og afrennslismælinga frá bárujárnsþakinu. Fyrir aðfallsgreiningu á 

vatnsheldni miðað við afrennslismælinga bárujárnsþaksins þá var sleppt afrennslisatburði 

9.1 þar sem mælingar mistókust, sjá kafla 3.5. 

 

Niðurstöður sýna fram á að það sé ekki vísbending um að vatnsheldni grænna þaka sé háð 

lofthitastigi eða vindhraða. Ástæðan fyrir því er líklegast að niðurstöður 

aðfallsgreiningarinnar byggja á litlu úrtaki af gögnum (N = 12) sem gerir tölfræðilega 

úrvinnslu ónákvæma. Atburðir þar sem vatnsheldni mældist óeðlilega lítil, samanber 

afrennslisatburðir 5.1 og 5.2 í viðauka A, hafa því mikil áhrif á aðfallsgreininguna heldur en 

ef úrtakið væri stærra. Það reyndist því vera óþarfi að skoða línulegt samband við aðra 

veðurþætti þar sem þær niðurstöður myndu sýna fram á það sama. Það þarf að gera fleiri 

mælingar til að fá stærra úrtak af gögnum sem hægt er að nota til að greina fylgni milli 

veðurþátta og vatnsheldni á nákvæmari hátt. 
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5 Lokaorð 

Út frá þessari rannsókn má sjá að græn þök sýna fram á vatnsheldnieiginleika í íslenskri 

veðráttu og mældist hún að meðaltali á bilinu 17 – 56 % fyrir öll tilraunaþökin. Það mátti þó 

sjá mikinn mun á milli grænu tilraunaþakanna og sýnir það að uppbygging þakanna skiptir 

mjög miklu máli þegar kemur að vatnsheldni. Gróðurlagið hafði mikið að segja varðandi 

vatnsheldnina þar sem þökin með grastorfinu sýndi fram á mun hærri meðal vatnsheldni eða 

á bilinu 42-56 % heldur en þökin með úthagatorfi sem voru með vatnsheldni á bilinu 17 – 

23 %.  Það reyndist ekki mögulegt að sýna fram á hvaða hönnun grænna þaka hefði hærri 

vatnsheldni, hefðbundna aðferðin eða hönnun að erlendri fyrirmynd, þar sem úrtak 

mæligagna er of lítið og óvissa of mikil. Sama mátti segja um fylgni milli veðurþátta og 

vatnsheldni tilraunaþakanna þar sem það reyndist erfitt að sýna fram á að vatnsheldni sé háð 

vindhraða eða hitastigi vegna lítils úrtaks af mæligögnum. 

 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er því í megin dráttum sú að það má því sjá tækifæri í því að 

nota græn þök á Íslandi til að minnka álagið á fráveitukerfinu. Sýnt hefur verið fram á allt 

að 56 % vatnsheldni yfir vetrartímann. Með þessu móti væri hægt að draga úr flóðahættu og 

spara kostnað vegna framtíðar stækkana á fráveiturkerfinu. Það er mikilvægt að notast við 

eins margar sjálfbærar ofanvatnslausnir þar sem ofanvatn er geymt eða losað staðbundið og 

eru græn þök aðeins hluti af lausninni. Það er þó góður staður til að byrja á þar sem létt græn 

þök, eins og notuð voru í þessari rannsókn, er hægt að leggja ofan á núverandi byggingar. 

Það þyrfti því ekki að endurskipuleggja eða endurbyggja heilu byggðu svæðin heldur væri 

mögulegt að breyta mörgum núverandi þökum í létt græn þök. Einnig er mikilvægt að nýta 

reynslu erlendis frá þar sem búið er að sannreyna fjölbreyttar hannanir grænna þaka við ýmis 

veðurskilyrði. Þessa reynslu má heimfæra á græn þök á Íslandi og nota til þess íslenskan 

efnivið.  

 

Áframhaldandi rannsóknir 

Mælingar þessarar rannsóknar ná aðeins yfir mánuðina febrúar, mars og apríl og endurspegla 

því niðurstöður hennar aðeins vetur og hluta vors á Íslandi. Til þess að fá betri mynd af 

vatnsheldni grænu þakanna þá er mikilvægt að skoða allt árið í heild sinni til þess að fá meðal 

vatnsheldni á ársgrundvelli. 

 

Mikilvægt er að gera ítarlegri greiningu á jarðvegsblöndunni og torflögunum til að athuga 

nákvæmlega hvað veldur muninum í vatnsheldni þakanna. Sérstaklega væri mikilvægt að 

greina efniseiginleika rótarlagsins á torflögunum og greina hvaða plöntur eru á því sem 

grastorfið sýndi fram á mun hærri og stöðugari vatnsheldni en úthagatorfið. 

 

Eins og nefnt var í kafla 2.3.2 þá mátti sjá dýfur í mælingum sem ollu því að skekkjur í 

mælingum voru oft hærri en gert var ráð með. Það er því vert að skoða að breyta uppsetningu 

tilraunarinnar. Mögulegt væri að hafa grennri tunnur sem safna afrennsli frá 

tilraunaþökunum. Vatnshæðarbreytingar væru þá hlutfallslega meiri heldur en í núverandi 

tunnum fyrir sama afrennslismagn sem mundi draga úr hlutfallslegum áhrifum frá dýfunum. 
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Viðauki A – Niðurstöður mælinga og 
úrvinnslu 

A.1 Mælitímabil 1 (03.02 – 10.02) 

 Stóð í 7 daga 

 Heildarúrkoma: 16,8 mm 

 Engin snjóþekja 

 Úrkomumagn: 41,3 l/tilraunaþak 

 Hiti yfir frostmarki að jafnaði nema 

eftir 10 febrúar 

 Frost í jörðu 

 

Mynd A.1 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 1. 

Niðurstöður afrennslismælinga og útreikninga fyrir vatnsheldni tilraunaþakanna yfir 

mælitímabil 1 má sjá í töflu A.1. 
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Tafla A.1 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

3,1 49,0 45,9 28% -11% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

1,7 49,9 48,2 25% -17% 

3 Bárujárnsþak 4,5 68,6 64,1 x -55% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

4,3 39,4 35,1 45% 15% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

1,8 35,7 33,8 47% 18% 

 

Athugasemdir: Tilraunaþak 3, bárujárnsþakið, sýnir fram á -55 % vatnsheldni sem bendir 

til þess að staðbundin úrkoma hafi verið meiri en Veðurstofa Íslands bendir til. 

Greina mátti þrjá afrennslisatburði yfir mælitímabilið, afrennslisatburð 1.1, afrennslisatburð 

1.2 og afrennslisatburð 1.3.  
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Afrennslisatburður 1.1 (03.02 – 04.02) 

 Tímalengd: 7 klst og 55 min 

 Heildarúrkoma: 2,4 mm 

 Úrkomumagn: 5,9 l/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Frost í jörðu 

 

 

Mynd A.2 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 1.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Afrennslismagn og vatnsheldni tilraunaþakanna fyrir afrennslisatburð 1.1 má sjá í töflu 

A.2. 
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Tafla A.2 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 1.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

3,1 18,7 15,6 47% -165% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

1,7 18,3 16,6 44% -182% 

3 Bárujárnsþak 4,5 34,2 29,7 x -403% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

4,3 21,0 16,7 44% -183% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

1,8 15,5 13,6 54% -131% 

 

Athugasemdir: Mikið ósamræmi í úrkomugögnum bæði frá Veðurstofu Íslands og 

veðurmælingum við Háskóla Íslands miðað við afrennslismælingar. Ástæða óþekkt. 
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Afrennslisatburður 1.2 (08.02 – 09.02) 

 Tímalengd: 9 klst og 35 min 

 Heildarúrkoma: 1,7 mm 

 Úrkomumagn: 4,2 L/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Ekkert frost í jörðu 

 

 

Mynd A.3 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 1.2. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Tilraunaþak 4 uppfyllti ekki afrennslisskilyrðin fyrir þennan afrennslisatburð þar sem 

vatnshæð í tunnum hækkar um >1,0 mm/klst. Þrátt fyrir það þá má sjá afrennslisaukningu 

sem vex hægt yfir tímabilið, sjá mynd A.3.  

Afrennslismagn og vatnsheldni tilraunaþakanna fyrir afrennslisatburð 1.2 má sjá í töflu A.3. 

  



70 

Tafla A.3 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 1.2. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

34,4 40,2 5,8 -4% -38% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

40,9 46,2 5,3 4% -26% 

3 Bárujárnsþak 55,8 61,3 5,5 x -32% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

34,9 36,6 1,7 69% 59% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

31,8 34,7 2,8 48% 32% 

 

Athugasemdir: Ef vatnsheldni er skoðuð miðað við Veðurstofu Íslands þá má sjá að 

bárujárnsþakið sýnir neikvæða vatnsheldni sem gefur til kynna að staðbundin úrkoma sé 

meiri en úrkomumælingar VÍ benda til.  
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Afrennslisatburður 1.3 (09.02) 

 Tímalengd: 8 klst og 55 min 

 Heildarúrkoma: 2,0 mm 

 Úrkomumagn: 4,9 l/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Ekkert frost í jörðu 

 

 

Mynd A.4 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 1.3. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Tilraunaþak 5 uppfyllti ekki afrennslisskilyrðin fyrir þennan afrennslisatburð þar sem 

vatnshæð í tunnum hækkar um >1,0 mm/klst. Samt sem áður má sjá afrennslisaukningu sem 

vex hægt yfir tímabilið, sjá mynd A.4.  

Afrennslismagn og vatnsheldni tilraunaþakanna fyrir afrennslisatburð 1.3 má sjá í töflu A.4. 
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Tafla A.4 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 1.3. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

41,2 48,7 7,5 -25% -52% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

46,1 49,6 3,5 42% 29% 

3 Bárujárnsþak 62,2 68,1 6,0 x -21% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

35,2 39,2 4,0 33% 18% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

34,3 35,2 0,9 85% 82% 

 

Athugasemdir: Ef vatnsheldni er skoðuð miðað við Veðurstofu Íslands þá má sjá að 

bárujárnsþakið sýnir neikvæða vatnsheldni sem gefur til kynna að staðbundin úrkoma sé 

meiri en úrkomumælingar VÍ benda til. Nánast ekkert afrennsli mældist frá tilraunaþaki 5 

sem mældist með 0.9 L af afrennsli.  
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A.2 Mælitímabil 4 (10.03 – 11.03) 

 Stóð í 22 klst 

 Heildarúrkoma: 8,3 mm 

 Úrkomumagn: 20,4 l/tilraunaþak 

 Snjóþekja yfir tilraunaþökum 

 Mikill vindur í bland við rigningu 

og skafrenninga. 

 Frost í jörðu 

 

 

Mynd A.5 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 4. 

Það er gert ráð fyrir snjóþekju í niðurstöðum, sjá töflu A.6 fyrir afrennslisatburð 4.1. 

Afrennslismagn frá tilraunaþökum og reiknuð vatnsheldni má sjá í töflu A.5.  
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Tafla A.5 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 4 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

92,9 108,5 15,5 72% 60% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

86,8 110,8 24,0 56% 36% 

3 Bárujárnsþak 97,1 134,3 37,2 x 1% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

73,1 94,7 21,5 62% 46% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

40,9 55,9 15,0 71% 57% 

 

Athugasemdir: Úrkomumælir á veðurstöðinni við Háskóla Íslands bilaði eftir þetta tímabil. 

Úrkomumælingar í samræmi við afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu. 

Það mátti greina einn afrennslisatburð í þessu mælitímabili, afrennslisatburð 4.1. 
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Afrennslisatburður 4.1 (10.03) 

 

 Tímalengd: 12 klst 

 Heildarúrkoma: 6,6 mm 

 Úrkomumagn: 16,2 l/tilraunaþak 

 Snjóþekja yfir tilraunaþökum 

 Mikill vindur í bland við rigningu 

og skafrenninga. 

 Frost í jörðu 

 

 

Mynd A.6 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 4.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

 

Yfirlit yfir mælingar á snjóþekju má sjá í töflu A.6.  
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Tafla A.6 Snjóþekja fyrir afrennslisatburð 4.1. 

    Snjóþekja 

Tilraunaþak 

Meðaldýpt 
(cm) 

Hlutfall yfir 
þaki (%) 

Jafngildi 
vatns (l) 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

8 100% 18 

2 
Úthagatorf 
jarðvegsblanda 

7 100% 17 

3 Bárujárn 7 100% 17 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

8 100% 20 

5 
Grastorf 
jarðvegsblanda 

6 100% 15 

 

Afrennslismagn frá tilraunaþökum og reiknuð vatnsheldni þeirra má sjá í töflu A.7. 

 
 

Tafla A.7 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 4.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

92,9 107,3 14,4 74% 58% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

86,8 110,3 23,5 56% 30% 

3 Bárujárnsþak 97,1 134,0 36,9 x -10% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

73,1 94,5 21,4 62% 40% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

40,9 55,9 15,0 71% 52% 

 

 

Athugasemdir: Það virðist vera samræmi í afrennslismælingum frá bárujárnsþakinu og 

úrkomumælingum. 
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A.3 Mælitímabil 5 (13.03 – 17.03) 

 Stóð í 3 daga og 23 klst 

 Heildarúrkoma: 29,3 mm 

 Úrkomumagn: 72 l/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Mikill vindur í bland við rigningu  

 Frost í jörðu 

 

 

Mynd A.7 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 5. 

Afrennslismagn fyrir mælitímabil 5 og reiknuð vatnsheldni má sjá í töflu A.8. 
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Tafla A.8 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 5. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

87,5 156,0 68,5 -25% 5% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

92,1 156,9 64,7 -18% 10% 

3 Bárujárnsþak 98,2 152,9 54,8 x 24% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

77,3 117,7 40,4 26% 44% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

74,3 111,3 37,0 32% 49% 

 

Athugasemdir: Það virðist vera ósamræmi í afrennslismælingum og úrkomumælingum sem 

bendir til þess að staðbundin úrkoma hafi verið meiri en Veðurstofa Íslands mældi. 

Fyrir mælitímabil 5 fengust tveir afrennslisatburðir, 5.1 og 5.2.  
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Afrennslisatburður 5.1 (13.03) 

 Tímalengd: ca. 12 klst 

 Heildarúrkoma: 9,6 mm 

 Úrkomumagn: 23,6 l/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Frost í jörðu 

 Mikill vindhraði, 14 m/s að 

meðaltali 

 

 

 

Mynd A.8 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 5.1. 

Í töflu A.9 má sjá niðurstöður afrennslismælinga og reiknaða vatnsheldni tilraunaþakanna 

fyrir afrennslisatburð 5.1. 
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Tafla A.9 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 5.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

87,5 117,6 30,1 -67% -28% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

92,1 121,6 29,5 -64% -25% 

3 Bárujárnsþak 98,2 116,2 18,0 x 24% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

77,3 95,0 17,7 2% 25% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

74,4 85,0 10,6 41% 55% 

 

Athugasemdir: Eins og sést í töflu A.9 þá sýna tilraunaþök 1 og 2 neikvæða vatnsheldni 

miðað við bárujárnsþakið. Þetta þýðir að það var meira afrennsli sem myndaðist frá þeim 

þökum heldur en bárujárnsþakinu. Möguleg skýring á því er að í miklum vindi þá er líklegt 

að regndropar fjúki af bárujárnsþakinu þar sem það er slétt og ógegndræpt. Grænu þökin er 

hrjúfari og gegndræp sem veldur því að þau grípa frekar regndropann sem síast ofan í 

jarðveginn. Þrátt fyrir þá kenningu þá sýna tilraunaþök 4 og 5 vatnsheldni í þessum 

afrennslisatburði. 
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Afrennslisatburður 5.2 (13.03 – 14.03) 

 Tímalengd: ca. 11 klst 

 Heildarúrkoma: 9,1 mm 

 Úrkomumagn: 22,4 l/tilraunaþak 

 Engin snjóþekja 

 Ekkert frost í jörðu 

 Mikill vindhraði, 14 m/s að 

meðaltali 

 

Mynd A.9 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 5.2. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Í töflu A.10 má sjá niðurstöður afrennslismælinga og reiknaða vatnsheldni tilraunaþakanna 

fyrir afrennslisatburð 5.2. 
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Tafla A.10 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 5.2. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

117,6 140,4 22,8 -25% -2% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

121,6 141,8 20,2 -11% 10% 

3 Bárujárnsþak 115,7 133,8 18,2 x 19% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

94,9 109,8 14,9 18% 33% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

85,0 98,4 13,4 26% 40% 

 

Athugasemdir: Sambærilegar niðurstöður og fyrir afrennslisatburð 5.2. Neikvæð 

vatnsheldni fyrir tilraunaþök 1 og 2 miðað við bárujárnsþakið. Sjá skýringu í athugasemdum 

fyrir afrennslisatburð 5.1. 
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A.4 Mælitímabil 6 (18.03 – 23.03) 

 Stóð í 5 daga og ca. 4 klst 

 Heildarúrkoma: 20,5 mm 

 Úrkomumagn: 50,4 l/tilraunaþak 

 Frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 

Mynd A.10 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 6. 

Afrennslismagn fyrir mælitímabil 5 og reiknuð vatnsheldni má sjá í töflu A.11. 
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Tafla A.11 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 6. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

52,5 97,9 45,4 18% 10% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

48,4 107,8 59,4 -7% -18% 

3 Bárujárnsþak 63,4 118,8 55,4 x -10% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

51,8 81,5 29,7 46% 41% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

48,1 72,5 24,3 56% 52% 

 

Það mátti greina tvo einstaka afrennslisatburði fyrir mælitímabil 6, afrennslisatburð 6.1 og 

6.2. 
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Afrennslisatburður 6.1 (18.03 – 19.03) 

 Tímalengd: 1 dagur 

 Heildarúrkoma: 10,3 mm 

 Úrkomumagn: 25,3 l/tilraunaþak 

 Frost í jörðu 

 Engin snjóþekja yfir tilraunaþökum 

 

 
Mynd A.11 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 6.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

 

Í töflu A.12 má sjá niðurstöður afrennslismælinga og reiknaða vatnsheldni tilraunaþakanna 

fyrir afrennslisatburð 6.1. 
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Tafla A.12 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 6.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

54,9 82,0 27,1 9% -7% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

51,5 82,1 30,6 -2% -21% 

3 Bárujárnsþak 64,9 94,8 29,9 x -18% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

54,1 76,0 21,9 27% 14% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

48,6 69,5 20,9 30% 17% 

 

Athugasemdir: Mikill munur á milli vatnsheldni miðað við bárujárnsþakið og 

úrkomumælinga Veðurstofu Íslands. Bendir til þess að staðbundin úrkomuskilyrði séu 

önnur. 
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Afrennslisatburður 6.2 (20.03 – 21.03) 

 Tímalengd: 19 klst 

 Heildarúrkoma: 3,5 mm 

 Úrkomumagn: 8,6 l/tilraunaþak 

 Ekkert frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 

Mynd A.12  Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 6.2. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Í töflu A.13 má sjá niðurstöður afrennslismælinga og reiknaða vatnsheldni tilraunaþakanna 

fyrir afrennslisatburð 6.2. 
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Tafla A.13 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 6.2. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

80,0 91,5 11,5 7% -34% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

82,4 99,6 17,1 -38% -99% 

3 Bárujárnsþak 93,1 105,5 12,4 x -44% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

72,7 78,9 6,2 50% 28% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

68,5 71,4 2,9 77% 66% 

 

Athugasemdir:  Tilraunaþak 2 sýnir neikvæða vatnsheldni sem er ekki í takt við hin grænu 

tilraunaþökin. Ósamræmi milli afrennslismælinga frá bárujárnsþakinu og úrkomumælinga 

Veðurstofu Íslands. 
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A.5 Mælitímabil 7 (24.03 – 26.03) 

 Stóð í 1 dag og 18 klst 

 Heildarúrkoma: 15,8 mm 

 Úrkomumagn: 38,9 l/tilraunaþak 

 Lítið frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 

Mynd A.13 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 7. 

Afrennslismagn sem var mælt fyrir mælitímabil 7 má sjá í töflu A.14 ásamt reiknaðri 

vatnsheldni tilraunaþakanna. 
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Tafla A.14 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 7. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

93,5 126,7 33,2 -11% 14% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

102,9 137,4 34,6 -15% 11% 

3 Bárujárnsþak 118,7 148,7 30,0 x 23% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

78,0 104,3 26,3 12% 32% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

70,0 87,3 17,3 42% 55% 

 

Það mátti greina einn afrennslisatburð fyrir mælitímabil 7, afrennslisatburð 7.1. 
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Afrennslisatburður 7.1 (24.03 – 25.03) 

 Tímalengd: 17 klst og 25 mín 

 Heildarúrkoma: 13,3 mm 

 Úrkomumagn: 32,7 l/tilraunaþak 

 Lítið frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 

Mynd A.14 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 7.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

 Mælt afrennslismagn og reiknuð vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 7.1 má sjá í töflu A.15.  
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Tafla A.15 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 7.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

93,5 126,4 32,9 -12% -1% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

102,9 137,0 34,2 -16% -4% 

3 Bárujárnsþak 118,7 148,0 29,4 x 10% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

78,0 104,1 26,0 11% 21% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

70,0 87,0 17,1 42% 48% 

 

Athugasemdir: Tilraunaþök 1 og 2 sýna fram á neikvæða vatnsheldni bæði miðað við 

afrennslismælingar frá bárujárnsþakinu og úrkomumælingar Veðurstofu Íslands. Meðal 

vindhraði var 9 m/s sem getur orsakað ósamræmi í afrennslismælingum frá grænu þökunum 

og bárujárnsþakinu, samanber afrennslisatburðum 5.1 og 5.2. 
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A.6 Mælitímabil 9 (12.04 – 15.04) 

 Stóð í 1 dag og 2 dagar og 15 klst 

 Heildarúrkoma: 17,7 mm 

 Úrkomumagn: 43,5 l/tilraunaþak 

 Frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 

Mynd A.15 Vatnshæðarbreytingar í tunnum og mæld úrkoma fyrir mælitímabil 9. 

Mælingar fyrir bárujárnsþakið mistókust fyrir þetta mælitímabil og fengust þá engar 

afrennslismælingar fyrir það. Því verður aðeins verður gerður samanburður á grænu þökunm 

út frá úrkomumælingum Veðurstofu Íslands. Afrennslismælingar fyrir tilraunaþök 1, 2, 4 og 

5 fyrir mælitímabil 9 má sjá í töflu A.16. 
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Tafla A.16 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir mælitímabil 9. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

109,8 147,0 37,2 x 14% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

110,6 149,2 38,6 x 11% 

3 Bárujárnsþak 0,0 7,2 7,2 x 84% 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

87,3 113,9 26,7 x 39% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

65,6 85,8 20,3 x 53% 

 

Athugasemdir: Öll grænu tilraunaþökin sýna vatnsheldni út frá þessum mælingum miðað 

við úrkomumælingar Veðurstofu Íslands. Vatnsheldni aðeins miðuð við VÍ. 

Það mátti greina einn afrennslisatburð fyrir mælitímabil 9, afrennslisatburður 9.1. 
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Afrennslisatburður 9.1 (12.04 – 13.04) 

 Tímalengd: 1 dagur 2 klst 

 Heildarúrkoma: 12,9 mm 

 Úrkomumagn: 31,7 l/tilraunaþak 

 Frost í jörðu 

 Engin snjóþekja 

 

 
Mynd A.16 Afrennslisferill tilraunaþaka fyrir afrennslisatburð 9.1. Lóðréttu svörtu línurnar tákna upphaf og 

endi afrennslisatburðar. 

Mælt afrennslismagn og reiknuð vatnsheldni fyrir afrennslisatburp 9.1 má sjá í töflu A.17. 
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Tafla A.17 Afrennslismagn og vatnsheldni fyrir afrennslisatburð 9.1. 

    Afrennslismagn (l) Vatnsheldni (%) 

Tilraunaþak 

Vatnsmagn 
byrjun 

Vatnsmagn 
endir 

Afrennsli 
Heild 

Vatnsheldni 
m.v. 

bárujárn  

Vatnsheldni 
m.v.  

úrkomu 

1 
Úthagatorf 
hefðbundið 

109,8 136,8 27,0 x 15% 

2 
Úthagatorf + 
jarðvegsblanda 

110,6 141,2 30,6 x 4% 

3 Bárujárnsþak x x x x x 

4 
Grastorf 
hefðbundið 

87,3 108,8 21,5 x 32% 

5 
Grastorf + 
jarðvegsblanda 

65,6 80,9 15,4 x 52% 

 

Athugasemdir: Vatnsheldni aðeins miðuð við úrkomumælingar Veðurstofu Íslands. 
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Viðauki B – Ónothæf mæligögn 

Mælingar sem voru gerðar í janúar 2015 voru ónothæfar til úrvinnslu þar sem það var verið 

að sannreyna mælibúnaðinn og fínstilla uppsetningu tilraunarinnar. Eins og nefnt var í kafla 

2.2.3 þá var gerður vatnshæðarkvarði til þess að meta afrennslismagn í tunnunum út frá 

vatnshæðarmælingum. Til þess að vatnshæðarkvarðinn virki sem skyldi þá þurfa allir 

mælarnir að hanga í sömu hæð í öllum tunnunum. Við fyrstu mælingar var þetta ekki gert 

og þurfti því að lagfæra það. Þar að auki reyndist mikilvægt að hafa ákveðið magn af vatni 

ofan í tunnunum fyrir mælingar til að koma í veg fyrir óþarfa flökt í mælingum vegna 

hreyfingar á vatnsyfirborðinu. Mælingar sem voru gerða 21 - 26. janúar voru einnig 

ónothæfar þar sem vatnshæðarmælarnir í tunnum 4 og 5 voru ekki á kafi þegar mælingar 

hófust, sjá mynd B.17. 

 

Mynd B.17 Vatnshæðarmælingar frá 21.01 – 26.01. 

Mælingar sem voru gerðar 26 - 27. janúar mistókust þar sem Levelogger Edge 3001 mælarnir 

voru ekki í réttri hæð í tunnunum og mælingar hófust í miðjum úrkomuatburði, sjá mynd 

B.18. 
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Mynd B.18 Vatnshæðarmælingar frá 26 - 27. janúar. 
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Viðauki C - Tæknilegar upplýsingar um 
jarðvegsblöndu 

Vikur (Jarðefnaiðnaður ehf, án dags.) 

Almennar upplýsingar um Heklu vikurinn fenginn frá Jarðefnaiðnaðinum ehf. Upplýsingar 

fengnar frá vefsíðu Jarðefnaiðnaðarins ehf. 

Tafla C.18 Efnasamsetning vikurs 

Efnasamsetning   
Hlutfall 

(%) 

SiO2  66,29 

TiO2  0,58 

Al2O3  15,90 

Fe2O3  1,85 

FeO  3,26 

MnO  0,13 

MgO  0,67 

CaO  2,70 

Na2O  3,25 

K2O  2,27 

P2O5  0,50 

H2O+  1,26 

H2O-  0,18 

LOI   1,40 

 

Þurr rúmþyngd vikurs: 0,26 – 0,49 kg/dm3. Háð kornadreifingu. 

Blaut rúmþyngd vikurs: 0,54 – 0,72 kg/dm3. Háð kornadreifingu og vatnsinnihaldi. 

Tafla C.19 Vatnsmettunarstig vikurs fyrir gefnar kornastærðir 

Kornastærð   
Vatnsmettun 

(%) 

1 - 2 mm  62 

2 - 4 mm  60 

4 - 8 mm  53 

8 - 12 mm   52 
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Gjallsandur 

Niðurstöður og skýrsla um kornadreifingu gjallsandsins í jarðvegsblöndunni frá 

verkfræðistofunni Efla. 

 

 



101 
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Molta 

Niðurstöður og skýrsla um efnagreiningu á moltunni í jarðvegsblöndunni. Rannsóknir 

framkvæmdar af verkfræðistofunni Efla. 
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Viðauki D – Matlab kóði fyrir úrvinnslu 
og útreikninga á mæligögnum 

Aðal keyrslukóði 

 

clear 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Mæligögn %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Aðeins er keyrt eitt mælitímabil í einu. Til að velja mælitímabil er 
% tekið athugasemdamerkið (%) af þeim breytum sem á að keyra. 

 
%% Mælitímabil 1 - Mælingar 03.Febrúar - 10.Febrúar 2015 %% 
% filename_tunna1 = '030215_100215_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '030215_100215_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '030215_100215_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '030215_100215_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '030215_100215_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '030215_100215_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '030215_100215_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '03.02.2015 - 10.02.15'; 
% titill = 'Mælitímabil 1'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 

  
% % Atburður 1.1 
% % Atburður 1 
% % Engin rigning fyrir atburð. 0.2 mm eftir atburð. 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 1.1'; 
% atb_dags = '03-04.02.2015'; 
% atb_timi = '19:55 (3.febrúar) - 03:50 (4.febrúar)'; 
% atb = (24:119); 

  
% thak1_byrjun = 39; 
% thak2_byrjun = 42; 
% thak3_byrjun = 24; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak4_byrjun = 40; 
% thak5_byrjun = 30; 
%  
% thak1_endir = 114; 
% thak2_endir = 119; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 114; 
% thak4_endir = 116; 
% thak5_endir = 111; 

  
% % Atburður 1.2 
% % Smávægilegar rigningar á þessum 3 tímum fyrir og eftir úrkomuatb. 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 1.2'; 
% atb_dags = '08-09.02.2015'; 
% atb_timi = '16:50 (8.febrúar) - 02:25 (9.febrúar)'; 
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% atb = (1427:1542); 

  
% thak1_byrjun = 1427; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak2_byrjun = 1465; 
% thak3_byrjun = 1486; 
% thak4_byrjun = 0; % Sýnir mjög lítið afrennsli, uppfyllir ekki 

>1,0mm/klst 
% thak5_byrjun = 1518; 
%  
% thak1_endir = 1541; 
% thak2_endir = 1533; 
% thak3_endir = 1542; % Endir afrennslisatburðar 
% thak4_endir = 0; % Sýnir mjög lítið afrennsli, uppfyllir ekki 

>1,0mm/klst 
% thak5_endir = 1521; 

  
% % % Atburður 1.3 
% % Smávægilegar rigningar á þessum 3 tímum fyrir og eftir úrkomuatb. 
% % 3 klst fyrir: 0.2 mm, 3 klst eftir: 0.2 mm 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 1.3'; 
% atb_dags = '09.02.2015'; 
% atb_timi = '13:50 - 22:45'; 
% atb = (1679:1786); 
%  
% thak1_byrjun = 1679; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak2_byrjun = 1737; 
% thak3_byrjun = 1727; 
% thak4_byrjun = 1739; 
% thak5_byrjun = 0; % Sýnir mjög lítið afrennsli, uppfyllir ekki 

>1,0mm/klst 
%  
% thak1_endir = 1782; 
% thak2_endir = 1779; 
% thak3_endir = 1786; % Endir afrennslisatburðar 
% thak4_endir = 1779; 
% thak5_endir = 0; % Sýnir mjög lítið afrennsli, uppfyllir ekki 

>1,0mm/klst 

  
%% Mælitímabil 2 - Mælingar 13.Febrúar - 16.Febrúar 2015 %% 
% filename_tunna1 = '130215_160215_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '130215_160215_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '130215_160215_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '130215_160215_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '130215_160215_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '130215_160215_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '130215_160215_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '13.02.2015 - 16.02.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 2'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 
% %  
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% % Atburður 2.1 
% % Rigning 3klst fyrir: 0.2 mm, 3klst eftir: 0.4 mm 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 2.1'; 
% atb_dags = '14.02.15 - 15.02.15'; 
% atb_timi = '01.11 (14.feb) - 04:35 (15.feb)'; 
% atb = (432:2076); 
%  
% thak1_byrjun = 726; 
% thak2_byrjun = 600; 
% thak3_byrjun = 582; 
% thak4_byrjun = 603; 
% thak5_byrjun = 432; % Byrjun afrennslisatburðar 
%  
% thak1_endir = 1916; 
% thak2_endir = 2076; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 1861; 
% thak4_endir = 1701; 
% thak5_endir = 1716; 

  
%% Mælitímabil 3 - Mælingar 04.Mars - 09.Mars 2015 %% 
% filename_tunna1 = '040315_090315_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '040315_090315_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '040315_090315_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '040315_090315_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '040315_090315_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '040315_090315_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '040315_090315_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '04.03.2015 - 09.03.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 3'; 
% %  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 4; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0.8; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 4; thak3 = 3; thak4 = 4; thak5 = 3; 
% thekja2 = 0.75; thekja3 = 0.6; thekja4 = 0.5; thekja5 = 0.3; 
% %  
% % Atburður 3.1 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 3.1'; 
% atb_dags = '04-05.03.15'; 
% atb_timi = '11:55 (4.mars) - 05:33 (5.mars)'; 
% atb = (56:1114); 
%  
% thak1_byrjun = 74; 
% thak2_byrjun = 97; 
% thak3_byrjun = 56; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak4_byrjun = 86; 
% thak5_byrjun = 126; 
%  
% thak1_endir = 859; 
% thak2_endir = 1114; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 1031; 
% thak4_endir = 846; 
% thak5_endir = 846; 

  
% % Atburður 3.2 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 3.2'; 
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% atb_dags = '05-06.03.15'; 
% atb_timi = '23:14 - 14:39'; 
% atb = 2175:3190; 
%  
% thak1_byrjun = 2289; 
% thak2_byrjun = 2297; 
% thak3_byrjun = 2175; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak4_byrjun = 2273; 
% thak5_byrjun = 2217; 
%  
% thak1_endir = 3190; % Endir afrennslisatburðar 
% thak2_endir = 3183; 
% thak3_endir = 2980; 
% thak4_endir = 3175; 
% thak5_endir = 2974; 

  
%% Mælitímabil 4 - Mælingar 10.Mars - 11.Mars 2015 %% 
% filename_tunna1 = '100315_110315_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '100315_110315_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '100315_110315_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '100315_110315_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '100315_110315_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '100315_110315_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '100315_110315_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '10.03.2015 - 11.03.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 4'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 7.5; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 1; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 7; thak3 = 7; thak4 = 8; thak5 = 6; 
% thekja2 = 1; thekja3 = 1; thekja4 = 1; thekja5 = 1; 
%  
% % Atburðir 
% % Atburður 4.1 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 4.1'; 
% atb_dags = '10.03.15'; 
% atb_timi = '09:20 - 21:36'; 
% atb = (11:737); 
%  
% thak1_byrjun = 39; 
% thak2_byrjun = 19; 
% thak3_byrjun = 11; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak4_byrjun = 23; 
% thak5_byrjun = 23; 
%  
% thak1_endir = 723; 
% thak2_endir = 735; 
% thak3_endir = 737; % Endir afrennslisatburðar 
% thak4_endir = 721; 
% thak5_endir = 628; 

  
%% Mælitímabil 5 - Mælingar 13.Mars - 17.Mars 2015 %% 
% filename_tunna1 = '130315_170315_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '130315_170315_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '130315_170315_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
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% filename_tunna4 = '130315_170315_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '130315_170315_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '130315_170315_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '130315_170315_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '13.03.2015 - 17.03.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 5'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 

  
% % Atburðir 
% % Atburður 5.1 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 5.1'; 
% atb_dags = '13.03.15'; 
% atb_timi = '13:21 - 18:04'; 
% atb = (11:729); 
%  
% thak1_byrjun = 36; 
% thak2_byrjun = 35; 
% thak3_byrjun = 177; 
% thak4_byrjun = 43; 
% thak5_byrjun = 11; % Byrjun afrennslisatburðar 
%  
% thak1_endir = 673; 
% thak2_endir = 729; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 588; 
% thak4_endir = 624; 
% thak5_endir = 654; 

  
% % Atburður 5.2 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 5.2'; 
% atb_dags = '13-14.03.15'; 
% atb_timi = '21:09 (13.mars) - 08:28 (14.mars)'; 
% atb = (730:1409);  
%  
% thak1_byrjun = 824; 
% thak2_byrjun = 730; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak3_byrjun = 810; 
% thak4_byrjun = 845; 
% thak5_byrjun = 817; 
%  
% thak1_endir = 1369; 
% thak2_endir = 1409; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 1362; 
% thak4_endir = 1367; 
% thak5_endir = 1331; 

  
%% Mælitímabil 6 - Mælingar 18.Mars - 23.Mars 2015 %% 
% filename_tunna1 = '180315_230315_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '180315_230315_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '180315_230315_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '180315_230315_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
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% filename_tunna5 = '180315_230315_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '180315_230315_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '180315_230315_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '18.03.2015 - 23.03.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 6'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 

  
% % Atburðir 
% % Atburður 6.1 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 6.1'; 
% atb_dags = '18-19.03.2015'; 
% atb_timi = '17:19 (18.mars) - 18:10 (19.mars)'; 
% atb = (420:1911); 
%  
% thak1_byrjun = 574; 
% thak2_byrjun = 584; 
% thak3_byrjun = 420; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak4_byrjun = 574; 
% thak5_byrjun = 570; 
%  
% thak1_endir = 1857; 
% thak2_endir = 1911; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 1803; 
% thak4_endir = 1818; 
% thak5_endir = 1863; 

  
% % Atburður 6.2 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 6.2'; 
% atb_dags = '20-21.03.2015'; 
% atb_timi = '12:34 (20.mars) - 07:32 (21.mars)'; 
% atb = (3015:4153); 
%  
% thak1_byrjun = 3059; 
% thak2_byrjun = 3021; 
% thak3_byrjun = 3079; 
% thak4_byrjun = 3015; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak5_byrjun = 3803; 
%  
% thak1_endir = 4113; 
% thak2_endir = 4153; % Endir afrennslisatburðar 
% thak3_endir = 3968; 
% thak4_endir = 3532; 
% thak5_endir = 3922; 

  
%% Mælitímabil 7 - Mælingar 24.Mars - 26.Mars 2015 %% 
% filename_tunna1 = '240315_260315_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '240315_260315_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '240315_260315_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '240315_260315_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '240315_260315_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
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%  
% filename_barologger = '240315_260315_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '240315_260315_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '24.03.2015 - 26.03.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 7'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 
% %  
% % Atburðir 
% % Atburður 7.1 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 7.1'; 
% atb_dags = '24-25.03.2015'; 
% atb_timi = '14:00 (24.mars) - 07:25 (25.mars)'; 
% atb = (1:1589); 
%  
% thak1_byrjun = 1; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak2_byrjun = 1; 
% thak3_byrjun = 457; 
% thak4_byrjun = 1; 
% thak5_byrjun = 1; 
%  
% thak1_endir = 1457; 
% thak2_endir = 1474; 
% thak3_endir = 1046; 
% thak4_endir = 1589; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak5_endir = 1240; 

  
%% Mælitímabil 8 - Mælingar 05.Apríl - 08.Apríl 2015 %% 
% filename_tunna1 = '050415_080415_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '050415_080415_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna3 = '050415_080415_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '050415_080415_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '050415_080415_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '050415_080415_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '050415_080415_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '05.04.2015 - 08.04.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 8'; 
%  
% % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 

  

  
%% Mælitímabil 9 - Mælingar 12.Apríl - 15.Apríl 2015 %% 
% filename_tunna1 = '120415_150415_Tunna 1_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna2 = '120415_150415_Tunna 2_Afrennslisgogn.txt'; 
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% filename_tunna3 = '120415_150415_Tunna 3_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna4 = '120415_150415_Tunna 4_Afrennslisgogn.txt'; 
% filename_tunna5 = '120415_150415_Tunna 5_Afrennslisgogn.txt'; 
%  
% filename_barologger = '120415_150415_Barologger.txt'; 
%  
% filename_vedur = '120415_150415_Vedurgogn.txt'; 
%  
% timabil = '12.04.2015 - 15.04.15'; 
%  
% titill = 'Mælitímabil 9'; 
%  
% % % Snjóþekja 
% thak1 = 0; % Meðaldýpt snjóþekju (cm) 
% thekja1 = 0; % Hlutfall snjóþekju á þaki (%) 
% thak2 = 0; thak3 = 0; thak4 = 0; thak5 = 0; 
% thekja2 = 0; thekja3 = 0; thekja4 = 0; thekja5 = 0; 
% %  
% % Atburðir 
% % Atburður 9.1 
% % BÁRUJÁRN KLIKKAÐI Í ÞESSUM MÆLINGUM. 
% atb_titill = 'Afrennslisatburður 9.1'; 
% atb_dags = '12.4.15 - 13.4.15'; 
% atb_timi = '17:00 (12.apríl) - 19:08 (13.apríl)'; 
% atb = (1:1569); 
%  
% thak1_byrjun = 1; % Byrjun afrennslisatburðar 
% thak2_byrjun = 290; 
% thak3_byrjun = 1; 
% thak4_byrjun = 392; 
% thak5_byrjun = 285; 
%  
% thak1_endir = 1404; 
% thak2_endir = 1417; 
% thak3_endir = 1; 
% thak4_endir = 1295; 
% thak5_endir = 1569; % Endir afrennslisatburðar 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 

  
%% Afrennslisgögn %% 
% Les inn afrennslisgögn úr textaskrám og nota til þess fallið 

"Afrennsli" 

  
% Afrennsli frá Tunnu 1 - Hefðbundið úthagatorf 
[Afrennsli_Tunna1,Dags_Timi_Tunna1,Vatnshaed_Tunna1,Hitastig_Tunna1]... 
    = Afrennsli(filename_tunna1); 
% Afrennsli frá Tunnu 2 - Úthagatorf + jarðvegur 
[Afrennsli_Tunna2,Dags_Timi_Tunna2,Vatnshaed_Tunna2,Hitastig_Tunna2]... 
    = Afrennsli(filename_tunna2); 
% Afrennsli frá Tunnu 3 - Bárujárnsþak 
[Afrennsli_Tunna3,Dags_Timi_Tunna3,Vatnshaed_Tunna3,Hitastig_Tunna3]... 
    = Afrennsli(filename_tunna3); 
% Afrennsli frá Tunnu 4 - Hefðbundið grastorf 
[Afrennsli_Tunna4,Dags_Timi_Tunna4,Vatnshaed_Tunna4,Hitastig_Tunna4]... 
    = Afrennsli(filename_tunna4); 
% Afrennsli frá Tunnu 5 - Grastorf + jarðvegur 
[Afrennsli_Tunna5,Dags_Timi_Tunna5,Vatnshaed_Tunna5,Hitastig_Tunna5]... 
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    = Afrennsli(filename_tunna5); 

  
%% Loftþrýstingur frá Barologger 
% Les inn loftþrýstingsmælingar frá Barologger og nota til þess fallið 
% "Thrystingur" 

  
[Dags_Timi_Barologger,Loftthrystingur_Barologger,Hitastig_Barologger]... 
    = Loftthrystingur(filename_barologger); 

  
%% Veðurgögn %% 
% % Les inn veðurmælingar frá Onset veðurstöð og nota til þess fallið 
% "Vedur" 
[Vedur,Dags_Timi_Vedur,urkoma,Hiti,Raki,Thrystingur]... 
    = Vedur(filename_vedur); 

  
% % Reikna út úrkomumagn miðað við flatarmál tilraunarþaka 
urkoma_magn = urkoma.*((2.46/1000)*1000); % Reiknað rúmmál í hverju 

skrefi (L) 
urkoma_vax = cumsum(urkoma_magn); % Vaxandi úrkomumagn (L) 

  
%% Framkvæmi kvörðun á afrennslisgögn 
% Reikna út vatnsmagn í tunnum út frá kvörðun 
[vm_vax_Tunna1,vm_skref_Tunna1, vm_tot_Tunna1,vh_Tunna1] = 

kvordun(Vatnshaed_Tunna1); 
[vm_vax_Tunna2,vm_skref_Tunna2, vm_tot_Tunna2,vh_Tunna2] = 

kvordun(Vatnshaed_Tunna2); 
[vm_vax_Tunna3,vm_skref_Tunna3, vm_tot_Tunna3,vh_Tunna3] = 

kvordun(Vatnshaed_Tunna3); 
[vm_vax_Tunna4,vm_skref_Tunna4, vm_tot_Tunna4,vh_Tunna4] = 

kvordun(Vatnshaed_Tunna4); 
[vm_vax_Tunna5,vm_skref_Tunna5, vm_tot_Tunna5,vh_Tunna5] = 

kvordun(Vatnshaed_Tunna5); 

  
%% Snjóþekja - áætlað magn afrennslis sem myndast af snjóþekju 
% Geri ráð fyrir 0.2 g/cm3 þar sem við erum með mjög lausan snjó 

vanalega. 
% Nota 1.0 g/cm3 sem eðlismassa vatns. 
% Flatarmál þakanna er 2.46 m2 sem gerir 24600 cm2 

  
snjor_thak1 = ((thak1*0.2/1)*24600*thekja1)/1000; % Snjómagn í lítrum (L) 
snjor_thak2 = ((thak2*0.2/1)*24600*thekja2)/1000; % Snjómagn í lítrum (L) 
snjor_thak3 = ((thak3*0.2/1)*24600*thekja3)/1000; % Snjómagn í lítrum (L) 
snjor_thak4 = ((thak4*0.2/1)*24600*thekja4)/1000; % Snjómagn í lítrum (L) 
snjor_thak5 = ((thak5*0.2/1)*24600*thekja5)/1000; % Snjómagn í lítrum (L) 

  
%% Heildarmynd yfir mælitímabil fyrir vatnshæð og úrkomu %% 

  
figure(2) 
[hAx,hLine1,hLine2] = 

plotyy(Dags_Timi_Tunna1,vh_Tunna1,Dags_Timi_Tunna1,urkoma); 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna2,vh_Tunna2,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna3,vh_Tunna3,'k') 
plot(Dags_Timi_Tunna4,vh_Tunna4,'g') 
plot(Dags_Timi_Tunna5,vh_Tunna5,'m') 
hold off 
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legend('Þak 1 - Hefðb. úthagi','Þak 2 - Úthagi+jarðv.','Þak 3 - 

Bárujárn',... 
    'Þak 4 - Hefðb.gras','Þak 5 - Gras+jarðv.','Location','northwest'); 

  
title({titill;timabil}) 
xlabel('Tími') 

  
ylabel(hAx(1),'Vatnshæð [cm]') % left y-axis 
ylabel(hAx(2),'Úrkoma [mm]') % right y-axis 

  

  
%% Prenta út hrá gögn 
figure(4) 
orient tall 
subplot(5,1,1), plot(Dags_Timi_Vedur,Hiti,'c.',[min(Dags_Timi_Vedur) 

max(Dags_Timi_Vedur)],[0 0],'k--') 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna1,Hitastig_Tunna1,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna2,Hitastig_Tunna2,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna3,Hitastig_Tunna3,'k') 
plot(Dags_Timi_Tunna4,Hitastig_Tunna4,'g') 
plot(Dags_Timi_Tunna5,Hitastig_Tunna5,'m') 
hold off 
ylabel('Hiti (C)') 
title({'Hra Vedur- og afrennslisgogn';timabil}) 

  
subplot(5,1,2), plot(Dags_Timi_Vedur,Raki,'c.') 
ylabel('Raki (%)') 

  
subplot(5,1,3), plot(Dags_Timi_Vedur,Thrystingur) % Þrýstingur frá 

veðurstöð 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna1,Loftthrystingur_Barologger) % Þrýstingur Barologger 
title('Samanburður á þrýstingsmælingum') 
hold off 
ylabel('Þrýstingur,P [kPa]') 
legend('P, Veðurstöð','P, Barologger Edge 3001','Location','Northwest') 

  
subplot(5,1,4),plot(Dags_Timi_Vedur,urkoma)      
ylabel('Urkoma [mm]') 

  
subplot(5,1,5), plot(Dags_Timi_Tunna1,Vatnshaed_Tunna1,'r') 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna2,Vatnshaed_Tunna2,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna3,Vatnshaed_Tunna3,'k') 
plot(Dags_Timi_Tunna4,Vatnshaed_Tunna4,'g') 
plot(Dags_Timi_Tunna5,Vatnshaed_Tunna5,'m') 
hold off 
ylabel('Vatnshaed [cm]') 

  
% Skoda Kvordun %% 
figure(5) 
subplot(2,1,1), plot(Dags_Timi_Tunna1,Vatnshaed_Tunna1,'r') 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna2,Vatnshaed_Tunna2,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna3,Vatnshaed_Tunna3,'k') 
plot(Dags_Timi_Tunna4,Vatnshaed_Tunna4,'g') 
plot(Dags_Timi_Tunna5,Vatnshaed_Tunna5,'m') 
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hold off 
ylabel('Vatnshaed [cm]') 
title({'Skoda kvordun a FILTERUDU vatnshaed';timabil}) 

  
subplot(2,1,2), 
plot(Dags_Timi_Tunna1,vm_vax_Tunna1,'r', 

max(Dags_Timi_Tunna1),vm_tot_Tunna1,'ro') 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna2,vm_vax_Tunna2,'b', 

max(Dags_Timi_Tunna2),vm_tot_Tunna2,'bo') 
plot(Dags_Timi_Tunna3,vm_vax_Tunna3,'k', 

max(Dags_Timi_Tunna3),vm_tot_Tunna3,'ko') 
plot(Dags_Timi_Tunna4,vm_vax_Tunna4,'g', 

max(Dags_Timi_Tunna4),vm_tot_Tunna4,'go') 
plot(Dags_Timi_Tunna5,vm_vax_Tunna5,'m', 

max(Dags_Timi_Tunna5),vm_tot_Tunna5,'mo') 
hold off 
ylabel('Vatnmagn [L]') 
%  

  
%% Athuga byrjun og endi atburðar (mælingar á 1min fresti) 
j = 1; 
a = size(Vatnshaed_Tunna1); 
b = a(1,1)-60; 
k = 1; 
for i = k:b; 
    test1 = Vatnshaed_Tunna1(i+60,1)-Vatnshaed_Tunna1(i,1); 
    test2 = Vatnshaed_Tunna2(i+60,1)-Vatnshaed_Tunna2(i,1); 
    test3 = Vatnshaed_Tunna3(i+60,1)-Vatnshaed_Tunna3(i,1); 
    test4 = Vatnshaed_Tunna4(i+60,1)-Vatnshaed_Tunna4(i,1); 
    test5 = Vatnshaed_Tunna5(i+60,1)-Vatnshaed_Tunna5(i,1); 
    if test1 > 0.1 
        haekkun1(j,1) = i; 
    end 
    if test2 > 0.1 
        haekkun2(j,1) = i; 
    end 
    if test3 > 0.1 
        haekkun3(j,1) = i; 
    end 
    if test4 > 0.1 
        haekkun4(j,1) = i; 
    end 
    if test5 > 0.1 
        haekkun5(j,1) = i; 
    end 
    j = j+1; 
end 

  
%% Athuga byrjun og endi atburðar (mælingar á 5min fresti) 
j = 1; 
a = size(Vatnshaed_Tunna1); 
b = a(1,1)-12; 
k = 1; 
for i = k:b; 
    test1 = Vatnshaed_Tunna1(i+12,1)-Vatnshaed_Tunna1(i,1); 
    test2 = Vatnshaed_Tunna2(i+12,1)-Vatnshaed_Tunna2(i,1); 
    test3 = Vatnshaed_Tunna3(i+12,1)-Vatnshaed_Tunna3(i,1); 
    test4 = Vatnshaed_Tunna4(i+12,1)-Vatnshaed_Tunna4(i,1); 
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    test5 = Vatnshaed_Tunna5(i+12,1)-Vatnshaed_Tunna5(i,1); 
    if test1 > 0.1 
        haekkun1(j,1) = i; 
    end 
    if test2 > 0.1 
        haekkun2(j,1) = i; 
    end 
    if test3 > 0.1 
        haekkun3(j,1) = i; 
    end 
    if test4 > 0.1 
        haekkun4(j,1) = i; 
    end 
    if test5 > 0.1 
        haekkun5(j,1) = i; 
    end 
    j = j+1; 
end 

  
%% Skrifa út veðurgögn fyrir veðurtöflu 

  
% Mælitímabil 
hiti_maelitimabil_min = min(Hiti); % Lágildi hita yfir mælitímabil (°C) 
hiti_maelitimabil_mean = mean(Hiti); % Meðaltal hita yfir mælitímabil 

(°C) 
hiti_maelitimabil_max = max(Hiti); % Hágildi hita yfir mælitímabil (°C) 

  
urkoma_maelitimabil = sum(urkoma); % Heildar úrkoma yfir mælitímabil (mm) 

  
% Loftþrýstingur frá Barologger yfir mælitímabil (°C) 
Loftthrystingur_Barologger_min = min(Loftthrystingur_Barologger); 
Loftthrystingur_Barologger_mean = mean(Loftthrystingur_Barologger); 
Loftthrystingur_Barologger_max = max(Loftthrystingur_Barologger); 

  
tafla = table(hiti_maelitimabil_min,hiti_maelitimabil_mean,... 
    

hiti_maelitimabil_max,urkoma_maelitimabil,Loftthrystingur_Barologger_min,

... 
    Loftthrystingur_Barologger_mean,Loftthrystingur_Barologger_max); 

  
tafla2cell = table2cell(tafla); 

  
xlswrite('Veðurtafla.xlsx',tafla2cell,2); 

  
% Hitastig yfir afrennslisatburð (°C) 
hiti_maelitimabil_min = min(Hiti(atb)); 
hiti_maelitimabil_mean = mean(Hiti(atb)); 
hiti_maelitimabil_max = max(Hiti(atb)); 

  
urkoma_maelitimabil = sum(urkoma(atb)); % Úrkoma yfir 

afrennslisatburð(mm) 

  
% Loftþrýstingur frá Barologger yfir afrennslisatburð (°C) 
Loftthrystingur_Barologger_min = min(Loftthrystingur_Barologger(atb)); 
Loftthrystingur_Barologger_mean = mean(Loftthrystingur_Barologger(atb)); 
Loftthrystingur_Barologger_max = max(Loftthrystingur_Barologger(atb)); 

  
tafla = table(hiti_maelitimabil_min,hiti_maelitimabil_mean,... 
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hiti_maelitimabil_max,urkoma_maelitimabil,Loftthrystingur_Barologger_min,

... 
    Loftthrystingur_Barologger_mean,Loftthrystingur_Barologger_max); 

  
tafla2cell = table2cell(tafla); 

  
xlswrite('Veðurtafla.xlsx',tafla2cell,2); 

  
%% Teikna upp mælitímabil og afrennslisatburði ásamt því að lesa gögnin 

inn í Excel 

  
formatSpec = '%f%f'; 

  
kvordun = readtable('Kvordun_tunnur.txt','Delimiter','\t','Format',... 
    formatSpec,'ReadVariableNames',false); 

  
format long 

  
%Bý til vigur fyrir vatnsmagn út frá kvörðunarmælingum 
vm_kvordun = kvordun{:,1}; 

  
%Bý til vigur fyrir vatnshæð út frá kvörðunarmælingum 
vh_kvordun = kvordun{:,2}; 

  
% Vatnsmagn sem byrjar ekki í núlli fyrir mælitímabil 
vm_thak1 = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,Vatnshaed_Tunna1); 
vm_thak2 = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,Vatnshaed_Tunna2); 
vm_thak3 = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,Vatnshaed_Tunna3); 
vm_thak4 = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,Vatnshaed_Tunna4); 
vm_thak5 = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,Vatnshaed_Tunna5); 

  
% Byrjun (min) og endir (max) mælitímabils. 
vm_thak1_b = min(vm_thak1); vm_thak1_e = max(vm_thak1); 
vm_thak2_b = min(vm_thak2); vm_thak2_e = max(vm_thak2); 
vm_thak3_b = min(vm_thak3); vm_thak3_e = max(vm_thak3); 
vm_thak4_b = min(vm_thak4); vm_thak4_e = max(vm_thak4); 
vm_thak5_b = min(vm_thak5); vm_thak5_e = max(vm_thak5); 

  
% Byrjun (min) og endir (max) atburðar. 
vm_atb_thak1_b = min(vm_thak1(atb)); vm_atb_thak1_e = max(vm_thak1(atb)); 
vm_atb_thak2_b = min(vm_thak2(atb)); vm_atb_thak2_e = max(vm_thak2(atb)); 
vm_atb_thak3_b = min(vm_thak3(atb)); vm_atb_thak3_e = max(vm_thak3(atb)); 
vm_atb_thak4_b = min(vm_thak4(atb)); vm_atb_thak4_e = max(vm_thak4(atb)); 
vm_atb_thak5_b = min(vm_thak5(atb)); vm_atb_thak5_e = max(vm_thak5(atb)); 

  
t3 = Dags_Timi_Tunna1(atb(1)); % Tímasetning byrjun atburðar 
t4 = Dags_Timi_Tunna1(atb(end)); % Tímasetning enda atburðar 

  
% % Bæti við 60 min fyrir og eftir atburð til að sjá betur breytingar á 
% % afrennsli á mynd 
% atb_vidbot = (atb(1):(atb(end)+60)); % Fyrir 1 min mælitímabil 
% atb_vidbot = ((atb(1)-60):(atb(end)+60)); % Fyrir 1 min mælitímabil 
atb_vidbot = (atb(1):(atb(end)+12)); % Fyrir 5 min mælitímabil 
% atb_vidbot = ((atb(1)-12):(atb(end)+12)); % Fyrir 5 min mælitímabil 

  
vm_atb_thak1 = vm_thak1(atb_vidbot); 
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vm_atb_thak2 = vm_thak2(atb_vidbot); 
vm_atb_thak3 = vm_thak3(atb_vidbot); 
vm_atb_thak4 = vm_thak4(atb_vidbot); 
vm_atb_thak5 = vm_thak5(atb_vidbot); 

  
k = 2; 
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = k:size(vm_atb_thak1) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_atb_thak1_null(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_atb_thak1_null(i,1) = vm_atb_thak1(i,1) - vm_atb_thak1(i-1,1); 
end 
%  
thak1_atb = cumsum(vm_atb_thak1_null); 

  
k = 2; 
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = k:size(vm_atb_thak2) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_atb_thak2_null(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_atb_thak2_null(i,1) = vm_atb_thak2(i,1) - vm_atb_thak2(i-1,1); 
end 
%  
thak2_atb = cumsum(vm_atb_thak2_null); 

  
k = 2; 
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = k:size(vm_atb_thak3) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_atb_thak3_null(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_atb_thak3_null(i,1) = vm_atb_thak3(i,1) - vm_atb_thak3(i-1,1); 
end 
%  
thak3_atb = cumsum(vm_atb_thak3_null); 

  
k = 2; 
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = k:size(vm_atb_thak4) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_atb_thak4_null(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_atb_thak4_null(i,1) = vm_atb_thak4(i,1) - vm_atb_thak4(i-1,1); 
end 
%  
thak4_atb = cumsum(vm_atb_thak4_null); 

  
k = 2; 
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = k:size(vm_atb_thak5) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_atb_thak5_null(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_atb_thak5_null(i,1) = vm_atb_thak5(i,1) - vm_atb_thak5(i-1,1); 
end 
%  
thak5_atb = cumsum(vm_atb_thak5_null); 
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%  
max_atb = [max(thak1_atb);max(thak2_atb);max(thak3_atb);... 
    max(thak4_atb);max(thak5_atb)]; 

  
max_max_atb = max(max_atb)+2; 

  
figure(20) % Teikna afrennslisatburð 

  
plot(Dags_Timi_Tunna1(atb_vidbot),thak1_atb,'r') 
grid on 
hold on 
plot(Dags_Timi_Tunna2(atb_vidbot),thak2_atb,'b') 
plot(Dags_Timi_Tunna3(atb_vidbot),thak3_atb,'k') 
plot(Dags_Timi_Tunna4(atb_vidbot),thak4_atb,'g') 
plot(Dags_Timi_Tunna5(atb_vidbot),thak5_atb,'m') 

  
Teikna lóðrétta línu sem tákna upphafi og endi atburðar 
plot([t3 t3],[0 max_max_atb],'k')  
plot([t4 t4],[0 max_max_atb],'k') 

  
hold off 

  
title({atb_titill;atb_dags;atb_timi}) 

  
legend('Þak 1 - Hefðb. úthagi','Þak 2 - Úthagi+jarðv.','Þak 3 - 

Bárujárn',... 
    'Þak 4 - Hefðb.gras','Þak 5 - Gras+jarðv.','Location','northwest'); 

  
xlabel('Tími') 
ylabel('Vatnsmagn [Lítrar,L]') 

  
% Bý til vigur fyrir vatnsmagn í byrjun og enda mælitímabils 
vm_maelitimabil_b = [vm_thak1_b;vm_thak2_b;vm_thak3_b;vm_thak4_b;... 
    vm_thak5_b]; 
vm_maelitimabil_e = [vm_thak1_e;vm_thak2_e;vm_thak3_e;vm_thak4_e;... 
    vm_thak5_e]; 
% Bý til vigur fyrir vatnsmagn í byrjun og enda afrennslisatburðar 
vm_atburdur_b = 

[vm_atb_thak1_b;vm_atb_thak2_b;vm_atb_thak3_b;vm_atb_thak4_b;... 
    vm_atb_thak5_b]; 
vm_atburdur_e = 

[vm_atb_thak1_e;vm_atb_thak2_e;vm_atb_thak3_e;vm_atb_thak4_e;... 
    vm_atb_thak5_e]; 

  
% Bý til vigra með mælingum fyrir snjóþekju, dýpt, hlutfall og jafngildi 
% vatns. 
snjor_cm = [thak1;thak2;thak3;thak4;thak5]; 
snjor_hlutf = [thekja1;thekja2;thekja3;thekja4;thekja5]; 
snjor_vm = [snjor_thak1;snjor_thak2;snjor_thak3;snjor_thak4;snjor_thak5]; 

  
tafla_maelitimabil = table(vm_maelitimabil_b,vm_maelitimabil_e); 

  
tafla_atburdur = table(vm_atburdur_b,vm_atburdur_e); 

  
tafla_snjor = table(snjor_cm,snjor_hlutf,snjor_vm); 

  
tafla_maelitimabil2cell = table2cell(tafla_maelitimabil); 
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tafla_atburdur2cell = table2cell(tafla_atburdur); 

  
tafla_snjor2cell = table2cell(tafla_snjor); 

  
xlswrite('Afrennsli.xlsx',tafla_maelitimabil2cell,5); 
xlswrite('Afrennsli.xlsx',tafla_atburdur2cell,6); 
xlswrite('Afrennsli.xlsx',tafla_snjor2cell,7); 

 

Önnur föll (e. functions) 

function [Afrennsli,Dags_Timi,Vatnshaed,Hitastig] = Afrennsli(filename) 

  
%% Lesa inn textaskjal og bý til breytur úr gögnum %% 

  
% Format í textaskjalin sem er lesið inn 
formatSpec = '%{dd.M.yyyy}D%{HH:mm}D%f%f'; 

  
% Skipun til að lesa inn skránna. 
Afrennsli = 

readtable(filename,'Delimiter','\t','Format',formatSpec,'ReadVariableName

s',false); 

  
format long 

  
% Bý til vigur fyrir dagsetningu. 
Dags = Afrennsli{:,1}; 

  
% Bý til vigur fyrir tímasetningu. 
Timi = Afrennsli{:,2}; 

  
% Splæsi saman Dagsetningu og Tíma þar sem dagsetning og tími er í sitt 
% hvorum dálknum í gögnunum frá mælunum. 
Dags_temp = datevec(Dags); 
Timi_temp = datevec(Timi); 

  
Dags_Timi_temp = 

[Dags_temp(:,1),Dags_temp(:,2),Dags_temp(:,3),Timi_temp(:,4),... 
    Timi_temp(:,5),Timi_temp(:,6)]; 

  
Dags_Timi = datetime(Dags_Timi_temp); 

  
% Bý til vigur fyrir vatnshæð. 
Vatnshaed_flokt = Afrennsli{:,3}; 

  
% Bý til vigur fyrir hitastig. 
Hitastig = Afrennsli{:,4}; 

  
% Jafna út flökt í gögnum 
% Loess jöfnun á flökti 
Vatnshaed = smooth(Vatnshaed_flokt(:),0.07,'loess'); 

 

function [vm_vax,vm_skref,vm_tot,Vatnshaed_nulli] = kvordun(vatnshaed) 
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formatSpec = '%f%f'; 

  
kvordun = readtable('Kvordun_tunnur.txt','Delimiter','\t','Format',... 
    formatSpec,'ReadVariableNames',false); 

  
format long 

  
%Bý til vigur fyrir vatnsmagn út frá kvörðunarmælingum 
vm_kvordun = kvordun{:,1}; 

  
%Bý til vigur fyrir vatnshæð út frá kvörðunarmælingum 
vh_kvordun = kvordun{:,2}; 

  
%% Breytingar frá Hrund - betri línuleg nálgun 
vm_adj = interp1(vh_kvordun, vm_kvordun,vatnshaed); 

  
% Breyti vatnsmagni þannig að það byrjar í núlli. 
for i = 2:size(vatnshaed) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vm_skref(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vm_skref(i,1) = vm_adj(i,1) - vm_adj(i-1,1); 

   
end 

  
vm_vax = cumsum(vm_skref); 

  
vm_tot = vm_adj(size(vatnshaed),1)-vm_adj(1,1); 

  
% Breyti vatnshæð þannig að hún byrjar í núlli. 
for i = 2:size(vatnshaed) 
    % Set fyrsta stak í vigrinum sem 0, þar sem vatnshæð byrjar í núlli. 
    vh_skref(1,1) = 0; 
    % Reikna vatnshæðarbreytingu í hverju skrefi 
    vh_skref(i,1) = vatnshaed(i,1) - vatnshaed(i-1,1); 

   
end 

  
Vatnshaed_nulli = cumsum(vh_skref); 

 

function [Vedur,Dags_Timi_Vedur,Urkoma,Hiti,Raki,Thrystingur]... 
    = Vedur(filename) 

  
%% Lesa inn textaskjal og búa til breytur úr gögnum %% 

  
% Format í textaskjalin sem er lesið inn 
formatSpec = '%{dd.MM.yyyy HH:mm:ss}D%f%f%f%f'; 

  
Vedur = 

readtable(filename,'Delimiter','\t','Format',formatSpec,'ReadVariableName

s',false); 

  
format long 

  
% Bý til vigur fyrir dagsetningu. 
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Dags_Timi_Vedur = Vedur{:,1}; 

  
% Bý til vigur fyrir úrkom u. 
Urkoma = Vedur{:,2}; 

  
% Bý til vigur fyrir hitastig í lofti. 
Hiti = Vedur{:,3}; 

  
% Bý til vigur fyrir raka (RH) 

  
Raki = Vedur{:,4}; 

  
% Bý til vigur fyrir loftþrýsting. 
Thrystingur = Vedur{:,5}; 

 

 




