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Útdráttur 

Rifmyndanir eru samspil mismunandi afla sem vinna saman í að byggja það upp og rífa 

niður. Við ós Ölfusár er mikið sandflæmi og hefur rif með melgresis sandsköflum byggst 

út í austurátt. Tekin voru fjögur þversnið yfir rifið með nákvæmu GPS tæki til að fá 

upplýsingar um hæðarbreytingar á milli sniða. Jafnframt var sýnum safnað á hverju sniði 

fyrir sig við sjó, uppi á rifinu og við ósinn. Kornastærðargreining var framkvæmd með 

sigtun og niðurstöður plottaðar upp með aðstoð Gradistat til að fá upplýsingar um tölulega 

þætti sýnanna og kornastærðarflokkun. Þær upplýsingar voru svo notaðar til að segja til um 

hvaða ferli eru ráðandi á hverjum stað fyrir sig. Rannsóknin leiddi í ljós að talsverður 

munur var á milli sjávarsýna, sýna uppi á rifinu og óssýna. Grófustu kornin voru við sjó og 

fínustu fundust uppi á rifinu. Kornastærðirnar við ósinn voru svo mitt á milli þessarra 

tveggja. Ríkjandi vindátt kemur úr ANA og má ætla að vindur hafi borið fínasta setið frá 

ósnum yfir rifið. Það efni er ekki sest til í sandsköflum uppi á rifinu, berst til strandar hvar 

það sigtast í gegnum grófari korn og hörfar til sjávar.  

Abstract 

The formation of reef barriers is the result of diverse forces working towards both 

constructing and destructing them. A well vegetated reef with sand dunes has built up 

around the estuary of Ölfusá, South Iceland, streaching towards east. Four profiles were 

taken across the reef, using a GPS device to obtain information on altitudinal changes 

between depositional areas and the profiles. Samples were collected along each profile on 

the coast, by the sea, on top of the reef and by the estuary. Grain size analysis was applies 

on all samples by sieving and results plotted using Gradistat to obtain information on the 

statistical parameters related to the grain size distribution. These information were used to 

predict what forces are at work in each depositional area. Considerable difference is 

detected between the samples whether they came from the coast, the reef top or the estuary 

with the coarsest grain sizes on the coast and the finest on top of the reef. Samples taken 

from the estuary showed grain sizes in between those two depositional areas.  Prevailing 

winds are coming from ENE, thereby allowing one to assume that wind has carried the 

finest grains from the estuary over the reef. The material that does not settle in sand dunes 

on top of the reef is carried to the coast where it sieves through coarser grains and finally is 

brought into the sea. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Áslaugu Geirsdóttur og Þorvaldi Þórðarsyni fyrir 

góðar ráðleggingar og yfirlestur, Ástu Rut Hjartardóttur fyrir aðstoð með gögn úr GPS 

tækinu og Ingibjörgu Jónsdóttur fyrir aðstoð við myndræna framsetningu. Jafnframt færi 

ég kærar þakkir til  föðurs míns, Andrésar Júlíusar Ólafssonar fyrir aðstoð við sýnatöku, til 

móður minnar, Guðrúnar Helgu Sigurðardóttur fyrir aðstoð með allt á milli himins og 

jarðar og síðast en ekki síst til dóttur minnar, Júlíu Rósu Björnsdóttur, fyrir að sýna mér 

einstaka þolinmæði á meðan að verkefnið var unnið. 

 





1 

1 Inngangur 

Við suðurstrendur Íslands er mikið sandflæmi. Uppruni sandsins er af margvíslegum toga, 

en ætla má að fallvötn úr jöklum og jökulhlaup ásamt sjávarstraumum og sjávarföllum 

standi fyrir megninu af honum. Vindar færa svo til og leggja af sér minnstu kornin.  

Strendur sem við sjáum í dag eru afrakstur afla sem stöðugt eru að vinna að mótun þeirra, 

bæði þau öfl sem við sjáum nú að verki, en einnig þau öfl og lögmál er giltu þegar aðrar 

aðstæður ríktu í gegnum tímans rás. Hreyfing og tilfærsta á seti eru aðal þættirnir í formun 

á strandlengjum sem myndaðar eru úr lausu efni. Landmótun stranda lýtur, eins og gefur að 

skilja, að lögmálum vatnsflæðis hvers konar, svo sem fram og aftur hreyfinga undiröldu, 

vatnsflæðis árfarvega og að- og útfalli sjávar (Short & Woodroffe, 2009). Í þessarri 

rannsókn er Óseyrartangi við Ölfusárósa til athugunar og setmyndunarferli vinda, 

straumvatna, hafalda og sjávarfalla skoðuð hvert fyrir sig og athugað með hvaða hætti setið 

á rifinu hefur flust og sest til. Rifið er vel gróið melgresi og lúpínu og sandur hefur safnast 

upp í sandskafla sem margir hverjir ná 4-6 m og einstaka allt að 16 m hæð.  Norðan megin 

rifsins er óseyri, en þarna kemur Ölfusá niður til hafs. Vatnasvið árinnar er gríðarmikið, 

eða um er 6.100 km2, sem gerir hana að vatnsmestu á landsins. Þar sem Ölfusá rennur til 

sjávar, hefur mikið hægt á flæði hennar þar sem hún læðist ofan á sandsléttu síðasta 

spölinn. Við tekur sjávarstraumur strandsjós sem ferðast réttsælis um landið og blandast 

við Atlantssjó. Á svæðinu er ríkjandi NA og ANA vindátt, sem getur stuðlað að einsleitu 

formi sandskafla svæðisins, sem eru flestir með aflíðandi hlíð áveðurs sunnan megin 

rifsins. Í þessari rannsókn er skoðað með athugun á kornastærð hvert sé ráðandi ferli í 

myndun rifsins og ennfremur hvort slík aðferð sé á annað borð nothæf til að draga um það 

ályktun. Notast er við kornastærðargreiningu með sigtun og niðurstöður sigtunar settar inní 

forritið Gradistat, til frekari athugunar og túlkunar. Með þessum aðferðum er reynt að 

komast að því hver ráðandi þáttur sé í myndun Óseyrartanga við Ölfusárósa. 
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2 Staðhættir 

Samspil náttúruafla leiðir af sér fjölbreyttar myndanir í landslagi. Vindar, vatnsföll, jöklar 

og öldurót vinna í sameiningu að landmótun og ekki er alltaf hlaupið að því að geta sér til 

um hver þessarra þátta leikur burðarhlutverkið á hverjum stað fyrir sig. Yfirheitið sandur 

er frjálslega notað í íslensku tali, en í jarðfræðilegum skilningi er þetta fínt bergmol sem 

roföflin vinna með á ólíkan máta. Þannig talar fólk um sanda sem fjörur jafnt sem 

foksandsskafla og jafnvel ársléttur eftir framburð vatnsfalla og jökla (Woodroffe, 2002). 

Rof á einum stað hefur jafnan setlagamyndun á öðrum stað í för með sér. Helst á þó 

setlagamyndun sér stað á láglendi, í stöðuvötnum og að lokum endanlega í sjó. 

Rifmyndanir eru nokkuð algengt fyrirbrigði í íslenskri náttúru, gjarnan við strendur fjarða, 

en einnig þar sem ólíkir straumar mætast. Slík svæði myndast gjarnan við framburð  

vafnsfalla og setbunkinn sem safnast fyrir er oftast linsulaga í þverskurði og lagskiptur 

(Marshak, 2012). Þetta rannsóknarverkefni lýtur að slíku svæði, en það er við ósa Ölfusár, 

þar sem rif, Óseyrartangi, teygir sig í austurátt áleiðis til Eyrarbakka. Berggrunn svæðisins 

má sjá á mynd 1. Á þessum slóðum gætir mikils útfiris og þar eru einnig víðáttumiklar 

fjörur. Til austurs er Þjórsárhraun, sem rann frá Veiðivatnasvæðinu fyrir 8580 ± 140 

leiðréttum 14C árum (cal. yr BP) (Árni Hjartarson, 1988). Þetta er lengsta hraun á Íslandi 

og hugsanlega það mesta sem runnið hefur á nútíma. Þjórsárhraun liggur undir undir öllum 

Flóa, víða á 15-20 m dýpi. Þjórsárhraun er dílabasalt þar sem fínkorna grunnmassi umlykur 

stóra, ljósa feldspatdíla. Þetta mikla hraun má finna á fjörum Stokkseyrar og Eyrarbakka, 

en þar er jaðar þess undir stórstreymsfjöruborði og kemur aldrei uppúr sjó, en jaðarinn er 

allt að 10 m þykkur. Þar veðrast og brotnar hraunkanturinn oftast mjög en talsvert utar, um 

800 m frá Eyrarbakkahöfn, er hraunið sokkið undir skeljasandsflæmi sökum þess að það 

rann þegar sjávarstaða var sennilega mun lægri en hún er nú (Árni Hjartarson, 1988). 

Leitahraun er vestan Ölfusáróss og er nokkuð yngra. Gerðar hafa verið 14C 

aldursákvarðanir sem áætla um 4550 ± 65 geislakolsár, þ.e. að það hafi runnið fyrir 5200 

leiðréttum árum (cal. yr 

BP) (Sinton og 

Sæmundsson, 2005). 

Þetta er fínkornótt og 

dílalítið basalt sem rann 

í þunnum straumum frá 

dyngju er nefnist Leitin 

og er austan undan 

Bláfjöllum. Leitahraun 

er helluhraun sem 

teygði anga sína niður 

að sjó í Elliðavogi  

áleiðis til Þrengsla og 

áfram niður til sjávar 

við Þorlákshöfn. Þekur 

það 100 km2 svæði (Jón 

Jónsson, 1971).  

 

Mynd 1: Berggrunnskort af svæðinu. Þjórsárhraun er undir öllum Flóa og 

rennur til sjávar unan Eyrarbakka. Leitarhraun er vestan Ölfusáróss og 

rennur áleiðis til Þorlákshafnar (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2015). 
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Norðanmegin hefur framburður 

Ölfusár lagt mikið efni af sér, en 

vatnasvæði hennar spannar 135 km sé 

talið frá upptökum til Ölfusárósa. 

Vanalega er talað um Hvítá/Ölfusá sem 

eitt aðalvatnsfall. Vatnasviðið Ölfusár 

er 6.100 km2 og er hún vatnsmesta á 

landsins með meðalrennslið 400 m3/s. 

Hvítá á upptök sín í Hvítárvatni sem er 

við sunnanverða austurrönd 

Langjökuls. Á leið sinni suður að sjó 

falla allar helstu tegundir íslenskra 

vatnsfalla í Hvítá; dragár, lindár og 

jökulár. Þegar komið er niður að 

Soginu nefnist þetta vatnsfall Ölfusá 

og ber það með sér efni af 

margvíslegum toga, allt niður til sjávar 

(Magnús Jóhannson og Sigurður 

Guðjónsson, 2004). Á sunnanverðu 

Íslandi rennur mikið ferskvatn niður til 

sjávar. Mest er rennslið á sumrin, 

vegna bráðnunar jökla og árnar taka að 

ryðja sig eftir veturinn. Þessi ferskvatnsviðbót í sjóinn lækkar seltu á landgrunninu sem 

verður til þess að eðlismassa- og þrýstifallandi á sér stað, en sá kraftur knýr strandstraum 

réttsælis um landið. Á Íslandi er þannig háttað að sjávarfallabylgja kemur að landi úr suðri 

og leggst að SA-strönd landsins. Þaðan ferðast hún vestur um land réttsælis. Þetta þýðir að 

umtalsvert af því efni sem berst til sjávar með jökulhlaupum t.d. syðst á landinu berst með 

hafstraumum til vesturs (Unnsteinn Stefánsson, 1981). Reykjanesið er farartálmi þessa 

framburða og má leiða líkur að því að 

stór hluti sets í flutningi straumsins 

setjist til áður en þangað er komið. Enn 

fremur er angi af Golfstraumnum, 

Irminger straumurinn, sem er hlýr og 

saltur Altantssjór, fylgjandi 

strandstraumnum þar til hann rekst á 

aðra straumáttt útá Reykjaneshryggnum 

sem leiðir til dálítilla iðusveimsstrauma. 

Ríkjandi straumátt Atlantssjós við 

Eyrarbakka er í VNV. Þetta er sýnt 

myndrænt á mynd  2. Þó vinda gæti 

gjarnan inn af hafi, má greina nokkuð 

ríkjandi norðaustanátt á svæðinu, en 

suðaustur áttin er þó að meðaltali 

nokkuð kröftugri þegar hennar gætir.  

Veðurstofa Íslands hóf reglubundnar 

mælingar í ársbyrjun 2005 sem sýna að 

vindur blæs í yfirgnæfandi meirihluta úr 

Mynd 3:Vindrós sýnir afgerandi NA- og ANA-læga 

vinda (Veðurstofa Íslands, 2016). 

 

Mynd 2: Gulur: Strandsjór. Rauður: Atlantssjór.  Grænn: 

Svalsjór. Blár: Pólsjór (Hafrannsóknarstofnun, 2011).. 
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NA/ANA átt. Mynd 3 sýnir vindrós með niðurstöðu mælinga frá Veðurstofu Íslands, sem 

hóf skráningu á vindáttum á svæðinu fyrir 10 árum. Sandskaflamyndun á eyrinni ber 

ummerki þessarar ráðandi vindáttar. Snarbrattir skaflar finnast á norðanverðu rifinu, en 

mun hærri skaflar eru sunnanmegin - við sjávarströndina og snúa flestir þeirra eins, frá 

norðri til suðurs. Hlémegin, sem er norðurhlíðin, er mikill bratti, en áveðurs eru skaflarnir 

svo aflíðandi að hægt er að ganga uppá þá. Sumir þessara skafla ná allt að 4-6 m og 

einstaka nær 16 m hæð. 

2.1 Setmyndunarferli til athugunar 

2.1.1 Strandumhverfi 

Þar sem straumvatn mætir hafi er umhverfið mjög fjölbreytt og getur verið mjög flókið 

m.t.t. setmyndunarferla. Á slíkum 

stöðum takast stöðugt á andstæð 

öfl, annars vegar streymandi 

vatnsfalls sem reynir að byggja út 

strendur og hinsvegar stöðugs 

öldugangs sem grefur þær burt, 

en geta einnig byggt þær upp að 

hluta, nái öldurnar hátt uppá land 

í illviðrum. Strandlínur eru 

stöðugt baráttusvæði 

umhverfisins og breytast í sífellu. 

Segja má að til séu tvennskonar 

strandlínur, þær sem rofna og 

þær sem byggjast út. Þær 

fyrrnefndu eru gjarnan brattar, 

t.d. klettastrendur þar sem orka 

hafsins endurkastast að mestu af hömrunum og grípur með sér agnir á bakaleiðinni, en 

hinar síðarnefndu eru aflíðandi og tapast mest orkan á grynningunum og setið getur sest til 

(Nichols, 2009). Þegar strendur eru rannsakaðar þarf að taka tillit til sjávarfalla, vinds og 

sjávaröldu. Gildir þá einu hverrar gerðar strönd er; klettaströnd, sandströnd, rif og lón lúta 

öll þessum lögmálum. Kornastærð þessa umhverfis spannar stórt bil, allt frá hnullungum 

(≥256 mm þvermál) niður í fínkorna sand (0,063 mm þvermál), en allajafna gildir að 

hallaminni strendur hafa smærri kornastærð á meðan hallameiri strendur einkennast af  

stærri kornum og eru flokkaðar sem háorku strendur. Á hærri breiddargráðum eru roföflin 

helsti valdur strandmyndanna, þar sem setið er að meginhluta dökkt bergmol eftir aflræna 

veðrun í formi vinds og ágang sjávar (Short og Woodroffe, 2009). Efst á slíkum ströndum 

er gjarnan lágur bakki eða hryggur (berm) sem skilur á milli fjöru (foreshore) og 

fjörukambs (backshore). Mynd 4 sýnir þversnið slíks umhverfis. Aðeins í illviðrum nær 

sjór að skolast að hryggnum og setið sem fylgir ölduganginum yfir hrygginn sest til 

landmegin og myndar smám saman lagskiptingu sem hallar að landi. Fjörukamburinn er 

stundum gróðri vaxinn sem stoðar að setmyndun því gróðurinn virkar sem setgildra fyrir 

sandkornin. Laus, þurr sandkorn missa samloðunarkrafta sína og geta svo flust áfram með 

vindum og hlaðist upp á setgildrunum (Nichols, 2009).  

Mynd 4: Þversnið á ásýnd strandumhverfis (Nichols, 2009). 
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2.1.2 Setmyndun sjávarfalla 

Sjávarföll ráðast af þyngdarkröftum Sólar og Tungls sem verka á Jörðina. Tog þessarra 

hnatta myndar bungu á sjóinn sem í daglegu tali nefnist flóð, sem eru ýmist smástreym eða 

stórstreym. Til viðbótar við þessa krafta er snúningskraftur Jarðar (centrifugal force).  

Samanlagt standa flóð og hafstraumar fyrir helming þeirra orku sjávar sem kemur til 

stranda. Strandlínan sjálf er því mjög breytileg, allt eftir því hvort og þá hvernig flóðs eða 

fjöru gætir eða áflæði og afflæði eigi sér stað (Allen, 1997). Í fjörunni eru helstu tilfærslur 

á efni vegna brims og útsogs. Í brimi verður upphleðsla á seti í flatri lagskiptingu með 

stöku sand- og baksköflum, en í rólegu umhverfi myndast samhverfir sandgárar með beinar 

kamblínur. Í útsogi sigtast fínni kornin í gegnum grófari sandkorn og geta sest til þar sem 

áhrif sjávarstrauma og alda gætir ekki.  (Nichols, 2009). Hæðarmunur flóðs og fjöru er 

breytilegur eftir staðarháttum, en á Íslandi er munurinn mestur við Suðvestur og 

Vesturland, eða um 3 m í meðalstórstraumi og ríflega 1 ½ m í meðalsmástraumi. Þar sem 

sjávarfallabylgjan hreyfist réttsælis umhverfis Ísland verður aðalfallsstraumur í sömu átt, 

en útfallsstraumur í gagnstæða átt, þ.e. andsælis (Unnsteinn Stefánsson, 1981).  

2.1.3 Setmyndun sjávaralda 

Sjávaröldur eru að mestu vindmyndað fyrirbæri. Stærð þeirra ráðast af vindhraða, vindtíma 

og vindfangi. Sjávaröldur geta borið með sér mikið efni á ferð sinni að landi. Þegar alda 

færist nær landi, minnkar öldulengdin, en ölduhæð vex og við það hægir á öldunni 

mestmegnis við botninn vegna tregðuáhrifa og núnings. Þegar vatnsdýpi er orðið 

1,28*ölduhæð, brotnar aldan og vatnið streymir fram og uppá ströndina og flytur með sér 

set (Marshak, 2012). Hugtakið strönd lýsir þannig í sjálfu sér ölduborinni setupphleðslu. 

Fyrir tilstilli stöðugrar samsöfnunnar sets á strandsvæði, tekur að myndast hryggur, oft 

nægilega stór til þess að haföldur hætta að hafa áhrif á hann nema í miklum illviðrum. Þar 

fer hann að lúta öðrum áhrifaþáttum. Hryggirnir geta verið nokkuð stórar setmyndanir 

samsíða strandlengjunni og myndast þeir á mun lengri tíma en strendur. Ofan á 

hryggjunum myndast gjarnan sandskaflar, en þar taka vindar við sem skaparar 

umhverfisins.  

2.1.4 Setmyndun vinds 

Vindur er knúinn áfram af mismun í loftþrýstingi umhverfis jörðina. Loftmassar ferðast frá 

háum þrýstingi til lágs og vindhraðinn stjórnast af hvort þrýstingsmismunurinn sé mikill 

eða lítill. Hitastigsmunur er orsök þessa þrýstingsmismunar og þannig ferðast hlýtt loft frá 

miðbaug til pólanna, kólnar og fer tilbaka og skapar þannig hringrás. Vindar geta hremmt 

hverja ögn sem kemst í tæri við andrúmsloft, sé hún nægilega smá og vindurinn nógu 

sterkur. Geta til að lyfta korni er í hlutfalli við hraða og þéttleika flutningsmiðils. Loft 

hefur eðlismassann 1,3 kg m-3, sem er um þrefalt minna en eðlismassi vatns. Þennan 

eðlismassamun má nota til að segja til um hvaða efni er flutt af vindi og hvað ekki. Þar sem 

vindar eiga mun erfiðara með flutning á sandkornum, hremma þeir vanalega aðeins fínasta 

efnið. Þegar sandkorn á ströndu nær að þorna, missir það samloðunarkraftana og getur flust 

áfram með vindi. Oftar en ekki leiðir þessi endurflutningur á efni til myndunar á 

foksandssköflum, en það landform spannar frá 3-600 m í bylgjulengd og eru á bilinu 0,1-

100 m á hæð (Nichols, 2009).  Sandkorn hreyfast með vindi, nái vindhraði að mynda 

nægilega skerspennu á sandlagið. Þannig greinir vindurinn að sandkornin og nær að færa 

til þau korn sem eru 0,1-0,3 mm að stærð og skilur grófari hlutann eftir sem yfirborðslag 

(Woodroffe, 2002).  
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Mynd 5: Þversnið af foksandsskafla (Nichols, 2009- skýringar höfundar). 

 

Skilyrði fyrir myndun foksandsskafla eru einkum þrjú: nægt framboð af sandi, stöðug 

vindátt og einhverskonar hindrun sem virkar sem gildra á sandkornin. Þegar nægilegt magn 

sands sest til í gildru, t.d. hraun nibbu, taka kornin að skríða uppá hrygginn og nær uppá 

hornið, en þar myndast svokallað kornaflæði. Minni korn ná þannig að rúlla yfir hornið og 

setjast til neðst, hlémegin, en stærri korn verða ofan á skaflinum.  Þversnið foksandsskafla 

má sjá á mynd 5. Þegar foksandsskaflar myndast líkt og einstök hryggjarstykki meðfram 

strandlengju, raðast þeir upp samsíða hver öðrum og geta hlaðist upp í yfir 100 m háa 

myndun og nær stundum þessi uppröðun foksandsskafla langt inn á land. Gróðurvöxtur, 

s.s. melgresis eða runnagróðurs, aðstoðar við að hremma sandinn og ýta þannig undir 

setmyndun (Nichols, 2009). 

2.1.5 Setmyndun straumvatna 

Fallvötn eru helsta rofaflið sem rífur niður og ber með sér set áleiðis til sjávar (Chamley, 

1991). Styrkur og burðargeta rennandi vatns er í réttu hlutfalli við meðalstraumhraða 

vatnsins. Hjulström (1935) setti fram línurit (s.br. mynd 6) sem sýnir athuganir hans á 

sambandi á milli hraða flæðis og tilfærslu korna af mismunandi stærð. Fyrir tilstilli tregðu 

og samloðunarkrafta á milli korna, þarf meiri rennslishraða til að koma seti af stað heldur 

en að halda því á hreyfingu. Þetta veldur því að setmyndunarmörk eru við lægri 

rennslishraða en rofmörk (Allen, 1997). Þáttaskil eru í upptökuhraða korna sem hafa 0,5 

mm eða meira í þvermál. Korn stærri en 0,5 mm þurfa meiri upptökuhraða með stækkandi 

kornastærð. Aftur á móti eykst upptökuhraði fyrir korn minni en 0,05 mm með minnkandi 

kornastærð. Það er sökum þess að meiri samloðunarkraftar eru að verkum á milli minni 

kornanna sem gerir það erfiðara að koma þeim af stað (Nichols, 2009). Hreyfingar sets 

hefst með rúlli korns eftir botni, svo stökki þar til það svífur í vatninu. Set sest svo til 

samkvæmt lögmáli Stokes, sem byggir á hlutfalli korns og eðlismassa vökvans 

(Woodroffe, 2002). Það afl sem nýtist til að lyfta kornum frá árbotni og halda á svifi í 

vatninu er 1/5 af meðalstraumhraða árinnar (Marshak, 2012). Þannig vinna ár stöðugt á 

undirlagi sínu og geta með tímanum rofið djúpar gjár í berg. Almennt gildir að straumhraði 

ár er mestur næst upptökum sínum og hefur þar mestan rofmátt, en hægir á þegar áin nær 

niður á flatara landsvæði. Þó svo að þessar grundvallarreglur hafi verið lagðar fram fyrir 

setflutning í ám, hafa þær einnig verið nýttar við aðrar  aðstæður, þar sem set er rofið, flutt 

og lagt af, s.s. í sjávaröldu og sjávarfalla ferlum (Woodroffe, 2002). 
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Mynd 6: Hjulström línurit sem sýnir flutningsgetu straumvatns þar 

sem kornastærð er fall af straumhraða. 
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3 Rannsóknarsvæðið 

Rannsóknarsvæðið liggur með þjóðvegi 34 áleiðis til Eyrarbakka og er því mjög 

aðgengilegt. Mynd 7 sýnir loftmynd af svæðinu og nærumhverfi þess. Þversniðin eru merkt 

á rifinu og er það fyrsta yst, en síðasta innst. Myndir 8 og 9 sýna þversniðin nánar ásamt 

sýnatökustöðunum. Byrjað var að skoða aðstæður yst á rifinu, þar sem það er mjóst. Kann 

það að vera að rofmáttur árinnar sé meiri þar en innar á rifinu, hvar meira set hefur sest til. 

Á loftmyndum (s.br. myndir 7-9) sést hvernig ferskvatn árinnar blandast sjónum, en 

almennt leiða slík ferli til  breytinga á eðlismassa vatnsins og stuðla að strandstraumnum 

sem gengur réttsælis umhverfis Ísland.  

 Mynd 7: Rifið skilur að ós Ölfusár og sjó. Glöggt má sjá blöndun árvatnsins og sjávarins.  
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Mynd 8: Á sniði 1 var gengið frá suðri til norðurs og á sniði 2 var gengið frá norðri til suðurs. 

. 

Mynd 9: Á sniði 3 var gengið frá suðri til norðurs og á sniði 4 var gengið frá norðri til suðurs. 



11 

Talsverðar hæðarbreytingar eiga sér stað frá vestri til austurs. Á mynd 10 má sjá 

samanburð á öllum sniðum. Á svæðinu þar sem snið 4 var mælt eru sandöldurnar orðnar 

talsvert hærri, en meira láglendi má finna norðan megin á því sniði. Jafnframt má sjá á 

samanburðargrafinu hvernig þversniðin lengjast og hvernig fyrstu 3 sniðin eru frábrugðin 

því síðasta. Mynd 11 er ljósmynd af svæðinu, tekin sjávarmegin frá sniði 2 áleiðis að sniði 

4. Greinilega má sjá hækkun sandskaflanna í fjórða sniði. Athygli vekur að lágur hryggur 

liggur þvert á snið 3 og áleiðis að sniði 4, en þar hverfur hann undir stóra sandskafla. 

Hugsanlega er þarna hraunjaðar undir sem hefur hremmt setið og myndað með tímanum 

sandhrygg. Kamburinn sést berlega fyrir miðri mynd 11. 

  

   

Mynd 11: Séð áleiðis frá sniði 2 að sniði 4 sjávarmegin. Sjá má í fjarska hvernig sandskaflarnir hækka. 

Mynd 10: Samanburður á þversniðunum fjórum.  
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4 Aðferðir 

Stór hluti rannsóknarverkefnisins byggir á útivinnu, uppmælingu og skoðun rifsins ásamt 

sýnatöku. Þegar í hús kom tók við sigtun og greining á sýnum inni í setveri. Unnið var í 

forritinu ArcGis til að búa til kort af svæðinu og GPS punktar með þversniðunum og 

sýnatökustöðum færðir inn á kort. Fjallað er um þessa þætti í komandi kafla.  

4.1 Útivinna 

Gengið var með nákvæmt GPS tæki Trimble GEO Explorer þvert á rifið á fjórum stöðum 

með u.þ.b. 1 km millibili. Safnað var 5 sýnum á þversniði 1, 4 sýnum á þversniði 2, 4 

sýnum á þversniði 3 og 5 sýnum á þversniði 4. GPS tækið var látið mæla upp þversniðin til 

að geta rannsakað í framhaldinu hæðarbreytingar í umhverfinu, ásamt því að tekinn var 

GPS punktur á hverjum sýnatökustað. Á þversniðum 1 og 3 var gengið frá suðri 

(sjávarmegin) til norðurs og á þversniðum 2 og 4 var gengið frá norðri til suðurs. Jafnframt 

var fjarlægð frá flæðarmáli og að fótum sandskafla eða stalla mæld bæði sjávarmegin og 

ósmegin.  

4.2 Um kornastærðir sets 

Notast er við kornastærð til að greina 

og lýsa seti. Allt set er  flokkað eftir 

grunneinkennum þess. Er þá tekið 

tillit til byggingarlags (structure), 

mynsturs (texture), þar með talið 

lögun kornanna og, umfram allt, 

kornastærðar og aðgreiningu 

kornastærðar. Kornastærðarflokkun 

grundvallast á 4 megin flokkum: 

Leir, silt, sandur og völuberg. Þessar 

stærðir geta jafnframt gefið hugmynd 

um flutningsgetu rofaflanna sem og 

samsetningu upprunabergs. Þar sem 

kornastærð spannar vítt bil, allt frá 

fáeinum µm upp í nokkra metra, er 

hentugast að nota lógaritmíska 

stærðarskala. Algengast er að styðjast 

við Udden-Wentworth skalann 

(mynd 12), sem gengur frá 1/256 mm 

(0,0039 mm) upp í >256 mm. 

Höfundur skalans, Udden (1898), 

setti miðpunkt kornastærðarkvarðans 

við 1 mm og margfaldaði svo með ½ 

í átt að fínna efni en með 2 í átt að 

grófara. Wentworth (1922) lagði loks 

til nöfn á stærðarflokkana. Til 

einföldunar á úrvinnslu 

kornastærðamælinga var settur fram Mynd 12: Udden-Wentworth kornastærðarskalinn. 
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Φ kvarði, en samkvæmt honum er Φ skilgreint sem neikvæði logarítminn við grunntöluna 

2 af þvermáli korna í mm (d) (Krumbein, 1934).  

Φ= -log2d 

Krumbein setti þennan kvarða fram árið 1934, en McManus endurskilgreindi hann árið 

1964 til að árétta einingaleysi hans. Það gerði hann með því að setja inn 

viðmiðunarþvermál (d0) inní upphaflegu jöfnuna (sjá Jón Eiríksson, 1993). 

Φ= -log2d/d0 

Grófasta efnið hefur neikvæð gildi, þar sem venjan er í setlagafræði að hafa grófa efnið 

vinstra megin á grafi (Jón Eiríksson, 1993). Þegar kornastærðar athugun er gerð er 

jafnframt mikilvægt að athuga hvernig aðgreining kornastærðar er í setinu, þ.e. hvort 

setkornin séu öll af svipaðri stærð. Þannig er set sagt vel aðgreint, séu kornin öll af svipaðri 

stærð (algengt í strandumhverfi), en illa aðgreint ef kornastærð er mjög breytileg (t.d. 

jökulruðningur). Þannig má í leiðinni athuga flutningsgetu rofafla og hugsanlegan 

flutningsmiðil (Thordarson og Höskuldsson, 2002). 

4.3 Sigtun 

Öll sýni voru sett inní þurrkofn í þrjá daga til að 

tryggja að öll korn yrðu skraufþurr og tilbúin til 

sigtunar. Því næst var hvert sýni sett í skilju til að 

minnka sýnamagnið um helming en halda eftir 

jafnframt raunhæfri mynd af heildarsýninu. 

Annar helmingurinn er svo nýttur í sigtun. Raðað 

var upp svokallaðri sigtarsúlu þar sem bil á milli 

möskva sigtanna fer minnkandi eftir því sem 

neðar er komið í súlunni. Möskvastærð sigtanna 

hleypur á hálfum Φ gildum. Grófasta sigtið grípur 

stærstu kornin og var algengast að notast væri við 

sigtin með möskvastærð frá -1,5 Φ (2.8 mm) og 

minnst niður í 4 Φ (0,064 mm). Panna er látin 

undir fínasta sigtið sem tekur við efni sem er 

fínna en 4 Φ. Sýni var svo hellt ofan í 

sigtarsúluna og þurrsigtað á vél, sambærileg þeirri 

sem sýnd er á mynd 13, í u.þ.b. 10 mínútur. Var 

þetta gert fyrir hvert og eitt sýni. Fyrir notkun var 

hvert sigti hreinsað með burstun skáhallt á 

möskvana til þess að ganga úr skugga um að 

sýnum væri haldið aðskildum en þannig er komið 

í veg fyrir skekkju á niðurstöðum. Affall þess 

efnis sem féll niður á hverja möskvastærð eftir 

sigtun var svo mælt á vog með nákvæmni uppá 

annan aukastaf og niðurstöðurnar skráðar inní forritið Gradistat. Forritið veitir ýmsar 

upplýsingar um sýnið, s.s. meðalkornastærð, dreifni, aðgreiningu, dreifingarskekkju og 

topplögun. Þessar upplýsingar voru notaðar til að athuga kornastærðardreifingu, ásamt því 

að meta hverjir væru mögulegir flutningsferlar setsins.  

Mynd 13: Dæmigerð sigtarsúla á sigtunarvél. 
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5 Niðurstöður 

Hvort sem gengið er eftir rifinu endalöngu eða þvert á það, má sjá breytingar í umhverfi 

þess. Á austasta sniðinu, sniði 1, er þversniðið nokkuð aflíðandi og engir stakir skaflar eru 

þar, en ósmegin endar það í bröttum stalli. Það snið er jafnframt mun styttra en hin þrjú. 

Breidd fjöru var mæld frá flæðarmáli að fæti hæðanna beggja vegna rifsins. Sjávarmegin 

mældist hún 46 m og ósmegin 14 m. Á sniði 2 er rifið orðið talsvert breiðara og er nokkuð 

flatt fyrir miðju og vel gróið melgresi. Mun minni stallur er þar ósmegin. Breidd fjöru 

sjávarmegin mældist 71 m, sem er mun meira en í sniði 1 og breiddin reyndist 24,5 m 

ósmegin. Á sniði 3 er enginn stallur ósmegin, en þar er mikil óseyri sem er þakin ljósleitum 

kornum er liggja ofan á dökkum kornum. Sniðið er nokkuð flatt norðan til, en þegar komið 

er nær sjó, rísa háir sandskaflar, sumir hverjir 10-16 m að hæð. Fjaran ósmegin er þar mun 

breiðari en á sniðum 1 og 2 og mældist 90 m. Sjávarmegin mældist breidd fjöru 65 m, litlu 

minni en á sniði 2. Á sniði 4 er ásýnd rifsins talsvert ólík hinum þremur. Þó er fjaran álíka 

breið og á sniði 3, eða 60 m, en breytingin virðist helst felast í meiri orku, því stóra 

hnullunga má sjá víða í fjörunni, ásamt því að sjórinn hefur skolað ýmsu á land frá 

mannanna hendi, t.d. netadræsum og plastkössum. Þarna eru stórir og breiðir sandskaflar, 

melgresisvaxnir.  

Sýnum var safnað með sama hætti á öllum sniðum. Á öllum sniðum var sýni við sjó tekið 

alveg í flæðarmálinu til að freista þess að fá sem eðlilegasta mynd af flutningsgetu 

hafstrauma og hafalda. Ákveðið var að safna fleiri en einu sýni um miðbik rifsins á öllum 

sniðum til að athuga hvort þar væri einhver breytileiki eftir því hvort örlítil hæð eða lægð 

væri í landslaginu, bæði innan sniðs og á milli sniða. Þess var jafnframt gætt að vera í 

hæfilegri fjarlægð frá þjóðveginum til Eyrarbakka, til að fá ekki ómarktækt sýni, þar sem 

gera má ráð fyrir að miklu efni hafi verið raskað og keyrt í veginn við lagningu hans. 

Ósmegin var sýnum safnað eins langt út á ósinn sem komist var, til að fá raunhæfa mynd af 

flutningsgetu straumvatnsins. 

5.1 Kornastærðardreifing og safntíðnikúrfa sýna 

Sýni sem tekin voru við sjó, innihéldu í öllum tilfellum stærstu kornastærðirnar. Á sniði 1 

við sjó var meðalkornastærðin -0,406 Φ og reyndist nokkuð áþekk á sniði 2, eða -0,215 Φ. 

Snið 3 var nokkuð frábrugðið þessu en þar var meðal kornastærð við sjó 0,103 Φ, 

þónokkuð minni en á hinum tveim fyrri. Þegar komið var að sniði 4 voru aðstæður talsvert 

ólíkar hinum þremur, en þar var fjaran sem fyrr segir mun breiðari og mun fleiri stærri 

korn sjáanleg. Við sjó reyndist meðal kornastærðin á sniði 4 mun stærri en á hinum 

sniðunum, en tekin voru 2 sýni á nánast sama stað, til að skoða hvort miklu munaði á 

sýnum. Meðalkornastærðin mælist -3,352 Φ á fyrra sýninu og -2,208 Φ á auka sýninu. 

Flokkast slíkar stærðir frekar undir möl og völur, heldur en sand.   

Snið 1 er lang stysta sniðið og þar var lítil breyting á milli sýna að frátöldu því sem safnað 

var við sjó, sem innihélt stærstu kornin. Lítill munur var þannig á sýninu sem tekið var við 

ósinn og þeim sem tekin voru á miðjum hryggnum, sem kom nokkuð á óvart. Algengasta 

kornastærð hinna sýnanna var á bilinu 0,5 – 1,0 Φ. Fyrsta sýni á sniði 1 var sjávarmegin. 

Það reyndist vera meðal topplögótt með nær samhverfa kúrfu og var skilgreint sem vel 
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aðgreindur, grófur sandur. Sýni 2 á þessu sniði fékk ámóta greiningu, utan þess að það var 

ekki jafn vel aðgreint og fyrra sýni. Mun meira af minni kornastærðum var í sýni 2. Sýni 3, 

4 og 5 reyndust öll mjög áþekk. Þau höfðu öll meðal topplögun með nær samhverfa kúrfu 

og voru öll skilgreind sem nokkuð vel aðgreindur, meðal-grófur sandur. Þess má þó geta að 

örlítið meira fannst af minni kornastærð í sýni 5, sem var tekið við ósinn, heldur en í hinum 

sýnunum á sniði 1. Myndir 14-18 sýna niðurstöður sigtunar á sýnum úr sniði 1 og mynd 19 

er loftmynd af sniðinu með sýnatökustöðum.  

 

  

 

 

Mynd 17: Niðurstöður sigtunar á sýni 4 úr sniði 1. 

Mynd 14: Niðurstöður sigtunar á sýni 1 úr sniði 1. Mynd 15: Niðurstöður sigtunar á sýni 2 úr sniði 1. 

Mynd 16: Niðurstöður sigtunar á sýni 3 úr sniði 1. 
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Á sniði 2 var meiri breytileika að finna á milli sýna heldur en á sniði 1. Sjávarsýnið 

reyndist tvítoppa, en þar var mest af kornastærðinni -1,0 Φ. Hinn toppurinn var nokkuð 

lægri en kornastærðin var 1,5 Φ, sú sama og var algengust ofan á hryggnum. Sýnið sem 

tekið var við ósinn innihélt litlu stærri korn, en algengasta stærð þar var 1,0 Φ. Bæði sýnin 

ofan á hryggnum voru nokkuð svipuð að stærð. Sigtun á sýni 1 úr sniði 2 leiddi að 

áþekkum niðurstöðum við sýnin á undan, utan þess að það var ekki eins vel aðgreint, en 

það var skilgreint sem sæmilega aðgreint. Hafa ber í huga að það er tekið við ósinn. Aðrar 

niðurstöður voru að það flokkaðist sem meðal-grófur sandur með nær samhverfa kúrfu og 

meðal topplögun. Sýni 2 á sniði 2 var sæmilega vel aðgreint, en hafði grófa skekkju og var 

meðal topplögótt. Það var flokkað sem meðal-grófur sandur. Sýni 3 á sniði 2 var sæmilega 

aðgreint, með grófa skekkju og meðal topplögun líkt og sýnið á undan. Það var skilgreint 

sem meðal-grófur sandur. Sýni 4 á sniði 2 er tekið við sjó og reyndust niðurstöður talsvert 

frábrugðnar öllum fyrri sýnum. Þarna voru stærri korn í meiri mæli og fékk sýnið 

skilgreininguna mjög grófur sandur og var illa aðgreint. Kúrfan hafði fína skekkju og flata 

topplögun. Myndir 20-23 sýna niðurstöður sigtunar á sýnum úr sniði 2 og mynd 24 er 

loftmynd af sniðinu með sýnatökustöðum. 

 

Mynd 18: Niðurstöður sigtunar á sýni 5 úr sniði 1. Mynd 19: Loftmynd af þversniði 1. 
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Mynd 20: Niðurstöður sigtunar á sýni 1 úr sniði 2. Mynd 21: Niðurstöður sigtunar á sýni 2 úr sniði 2. 

Mynd 23:Niðurstöður sigtunar á sýni 4 úr sniði 2. Mynd 22: Niðurstöður sigtunar á sýni 3 úr sniði 2. 

Mynd 24: Loftmynd af þversniði 2. 
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Á sniði 3 var lítið um stærri kornin sem höfðu verið við sjó á sniðum 1 og 2, en stærstu 

kornin á þessu sniði voru þó þau sem tekin voru við sjó. Kornastærðadreifing á sýni 1 var 

með flata topplögun og algengustu kornin þar á nokkuð breiðu bili, eða frá 0,0 Φ – 1,0 Φ. 
Á miðjum hryggnum voru tekin 3 sýni sem öll reyndust innihalda sömu 

kornastærðardreifingu með algengustu kornastærðina 1,5 Φ. Lítt stærri korn voru við ósinn 

og mældist algengasta stærð korna þar 1,0 Φ. Sigtun á sýni 1 úr sniði 3 leiddi í ljós 

sæmilega aðgreint sýni og var flokkað sem meðal-grófur sandur. Það hafði meðal 

topplögun með nær samhverfa kúrfu. Þetta sýni var tekið við sjó og innihélt mun meira af 

grófum kornum en önnur sýni á þessu sniði. Sýni 2 var sæmilega vel aðgreindur meðal-

fínkorna sandur með meðal topplögun og nær samhverfa kúrfu. Sýni 3 og 4 voru tekin á 

miðju rifinu og innihéldu einnig sæmilega vel aðgreindan, meðal- fínkorna sand. Þau voru 

bæði með meðal topplögun og nær samhverfa kúrfu. Sýni 5 á sniði 3 var safnað við ósinn. 

Þarna voru stærri korn en í sýnum 2, 3 og 4. Það var skilgreint sem sæmilega vel 

aðgreindur, meðal-grófur sandur með meðal topplögun og nær samhverfa kúrfu. Myndir 

25-29 sýna niðurstöður sigtunar á sýnum úr sniði 3 og mynd 30 er loftmynd af sniðinu með 

sýnatökustöðum. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 26: Niðurstöður sigtunar á sýni 2 úr sniði 3. Mynd 25: Niðurstöður sigtunar á sýni 1 úr sniði 3. 
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Mynd 30: Loftmynd af þversniði 3. 

 

Mynd 27: Niðurstöður sigtunar á sýni 3 úr sýni 3. Mynd 28: Niðurstöður sigtunar á sýni 4 úr sniði 3. 

Mynd 29: Niðurstöður sigtunar á sýni 5 úr sniði 3. 
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Fjórða sniðið var afar ólíkt hinum fyrri, þar sem mun stærri korn voru við sjó. Kornastærð 

þar virtist við fyrstu sýn afar breytileg og var því afráðið að taka 2 sýni og kanna hvort 

niðurstöðurnar yrðu ólíkar. Auka sniðið fékk óvenjulega niðurstöðu, en dreifingin reyndist 

fjöltoppa, með þrjár mjög ólíkar kornastærðir í toppunum, þ.e.  -4,5 Φ, -0,5 Φ og 1,5 Φ. 

Hitt sýnið við sjóinn var tvítoppa með kornastærðirnar -4,0 Φ og -1,0 Φ í toppunum. Hin 

sýnin reyndust keimlík, með algengustu kornastærðina 2,0 Φ. Ekki var merkjanlegur 

munur á milli sýnisins við ósinn og þeirra er safnað var á hryggnum. Algengasta 

kornastærðin var á bilinu 1,5 Φ og 2,0 Φ á þessum sýnum. Sýni 1 á sniði 4 var safnað við 

ósinn, en það var skilgreint sem sæmilega aðgreindur meðal-fínkorna sandur. Það var með 

meðal topplögun og nær samhverfa kúrfu. Sýni 2 fékk áþekka niðurstöður, utan þess að 

það var sæmilega vel aðgreint. Minna var um stærri kornin í sýni 2. Sýni 3 var skilgreint 

sem sæmilega aðgreindur, meðal-fínkorna sandur. Að öðru leyti hafði það vinstri, 

grófhliðraða kornastærðardreifingu og var meðal topplögótt. Sýni 4 reyndist sæmilega 

aðgreindur meðal-fínkorna sandur. Það hafði grófa skekkju og var mjög topplögótt. Sýnin 

5 og 5 auka sýndu mestan breytileikann. Þeim var báðum safnað við sjó, nánast á sama 

stað, en umhverfið var mjög fjölbreytt. Sýni 5 var skilgreint sem illa aðgreint sýni með 

völum og möl. Það hafði mjög fína skekkju og flata topplögun. Sýni 5 auka mjög illa 

aðgreint sýni með möl. Það var nær samhverft, en með flata topplögun. Myndir 31-36 sýna 

niðurstöður sigtunar á sýnum úr sniði 4 og mynd mynd 37 er loftmynd af sniðinu með 

sýnatökustöðum. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 31: Niðurstöður sigtunar á sýni 1 úr sniði 4. Mynd 32: Niðurstöður sigtunar á sýni 2 úr sniði 4. 
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Mynd 36: Niðurstöður sigtunar á aukasýni 5 úr sniði 4. 

Mynd 33: Niðurstöður sigtunar á sýni 3 úr sniði 4. 

Mynd 35:Niðurstöður sigtunar á sýni 5 úr sniði 4.  

 

Mynd 34: Niðurstöður sigtunar á sýni 4 úr sniði 4. 
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Mynd 37: Loftmynd af þversniði 4. 



24 



25 

6 Túlkun 

Við athugun á  niðurstöðum kom í ljós að algengasta kornastærðin var á bilinu 0,5-1,5 Φ 

fyrir öll sýni utan þeirra er safnað var við sjóinn. Greina mátti breytingar í kornastærðum á 

milli sýna eftir því hvort þau voru tekin við sjó, á hryggnum eða við ósinn. Stærri korn 

voru í meiri mæli bæði við sjó og við ós, en minni kornin fundust frekar uppi á hryggnum.  

Sýni sem tekin voru við sjó, innihéldu í öllum tilfellum stærstu kornastærðirnar. Á sniði 1 

við sjó var meðalkornastærðin -0,406 Φ og reyndist nokkuð áþekk á sniði 2, eða -0,215 Φ. 

Sýnið við sjó á sniði 3 var dálítið frábrugðið þessu en þar var meðalkornastærð við sjó 

0,103 Φ, þó nokkuð minni en á hinum tveimur fyrri. Þegar komið var að sniði 4 voru 

aðstæður talsvert ólíkar hinum þremur, en þar var fjaran mun breiðari og mun fleiri stærri 

korn sjáanleg. Við sjó reyndist meðalkornastærðin á sniði 4 mun stærri en á hinum 

sniðunum, en tekin voru 2 sýni á nánast sama stað, til að skoða hvort miklu munaði á 

sýnum. Meðalkornastærðin mælist -3,352 Φ á fyrra sýninu og -2,208 Φ á auka sýninu.  

Hugsanleg skýring á fjarveru smærri korna sjávarmegin gæti verið sökum þess að ríkjandi 

vindátt kemur úr ANA og ber þau jafnt og þétt af rifinu og áleiðis til sjávarstrandar. Sú 

tilgáta gæti útskýrt hvers vegna fremur lítið af fínefni (<4Φ) fannst uppi á miðjum 

hryggnum. Þegar kornin fjúka til strandarinnar, tekur sjórinn með sér minni kornin til baka 

í útsogi. Smærri kornin sigtast þar í gegnum grófari sandkorn, hörfa til baka með hafinu og 

setjast til í rólegra umhverfi, þar sem minni áhrifa gætir af öldum og sjávarstraumum.  

Rifið er mjóst við snið 1, sem gæti útskýrt hvers vegna lítið sem ekkert af fínefni var við 

sjóinn. Smæstu kornin ferðast því stystu vegalengdina til strandarinnar og áleiðis til sjávar. 

Mynd 38 sýnir niðurstöður á samanburði sýna á sniði 1.  

Mynd 38: Samanburður á sýnum úr sniði 1. 
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Sjávarsýnið á sniði 2 var tvítoppa. Var annar toppurinn mjög grófur sandur en hinn í 

samræmi við sýnin uppi á hryggnum. Eins og sjá má á mynd 7 er meiri sjávarstraumur á 

svæði sniðs 2, sem gæti útskýrt tilvist grófa sandsins, sem ekki var til staðar á sniði 1. 

Ástæða minni sjávarorku við snið 1 er mögulega sú að úti fyrir rifinu, á svæði sniðs 1 er 

sker, sem veldur því að minni sjávarorka kemst þar til strandar. Lægri toppur 

sjávarsýnisins inniheldur að öllum líkindum foksand ofan af hryggnum. Á mynd 39 má sjá 

grófari korn liggja yfir fínni kornum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við ósinn voru örlítið grófari korn heldur en þau sem voru á miðju rifinu. Líklegt er að þau 

hafi komið með framburði Ölfusár. Mynd 40 sýnir niðurstöður á samanburði sýna á sniði 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 40: Samanburður á sýnum úr sniði 2. 

Mynd 39: Tvítoppa sýni var við sjóinn. 
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Í sniði 3 var sjávarsýnið mjög topplögótt. Þetta sýni innihélt meira af smærri kornastærðum 

heldur en sjávarsýnin á fyrri sniðum í bland við stærri korn. Þarna er rifið orðið talsvert 

breiðara og því meira af minni kornum í umferð, er fjúka ofan af rifinu. Sýni 2, 3 og 4 eru í 

samræmi við sýni af hryggnum á fyrri sniðum og má ætla að sé foksandur. Sýnið við ósinn 

innihélt talsvert af ljósum kornum, sem hugsanlega koma langt að, með straumum Ölfusár. 

Þau liggja ofan á svörtum kornum eins og sjá má á mynd 41. Á mynd 42 má sjá 

niðurstöður á samanburði sýna á sniði 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 42: Samanburður á sýnum úr sniði 3. 

Mynd 41: Ljós korn liggja ofan á dökkum kornum við ósinn á sniði 3. 
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Sjávarsýnin 2 við fjórða snið voru gjörólík öðrum sýnum. Kornin voru í báðum tilfellum 

mjög stór og flokkuðust sýnin sem möl og völur. Tveir toppar voru í fyrra sýninu, sá fyrri 

og jafnframt stærri innihélt völur, en hinn grófan sand. Þessi mikla aukning í orku stafar 

líklega af því að sterkari sjávarstraumar ná til strandar á sniði 4. Af loftmyndun að dæma 

má ætla að grynningar séu úti fyrir sniðum 2 og 3, sem ekki sjást við snið 4. Líklegt er að 

þarna sé jaðar Þjórsárhrauns. Lítið fór fyrir smærri kornum í sjávarsýnunum tveimur. 

Líklega er það sökum þess að þau sem ekki eru bundin í háum sandsköflum fyrir framan 

ströndina, síast í burtu með útskoli sjávaralda. Sýnin innihéldu þó nokkuð af ljósum 

kornum, sem gætu verið ýmist skeljasandur eða ljóst efni sem komið hefur til strandar við 

ósinn og fokið yfir rifið. Mynd 43 sýnir stórar kornastærðir á sjávarsýnum sniðs 4 í ljósum 

grunnmassa. Mynd 44 sýnir niðurstöður á samanburði á sýnum úr sniði 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 43: Stór korn liggja ofan á fínni kornum. 

Mynd 44: Samanburður á sýnum úr sniði 4. 
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Stórir sandskaflar voru melgresisvaxnir, sem virtust hafa gripið og safnað í sig minni 

kornum, ljósum að lit. Líklegt er að þau hafi komið með framburði Ölfusár og fokið uppá 

rifið, hvar þau settust til. Sjá má hvar þau leka fram undan skafli á mynd 45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar samband á milli meðalkornastærða og aðgreiningu er skoðað, sést hvernig 

sjávarsýnin innihalda í öllum tilfellum grófustu kornastærðirnar og hafa lakari 

kornastærðargreiningu sé frátalið sjávarsýni sniðs 1. Sama gildir um óssýnin, sem 

innihalda stærri korn nema í tilfelli sniðs 1, þar sem það fellur í sama flokk og sýnin frá 

rifinu, bæði í stærð og aðgreiningu. Óssýnin fá jafnframt örlítið lakari aðgreiningu en sýnin 

ofan af rifinu. Mynd 46 er graf sem sýnir meðalkornastærð sem fall af aðgreiningu fyrir öll 

sýni.  

 

 

 

Mynd 45: Ljós, vindborin korn bundin í melgresisvaxinn sandskafla. 

Mynd 46: Meðalkornastærð sem fall af aðgreiningu. 
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Þegar öll sýni af rifinu eru borin saman, má sjá greinilegan mun á sjávarsýnunum og 

óssýnunum gagnvart sýnum sem tekin voru af miðju rifinu. Samanburðinn má sjá 

myndrænt á mynd 47.  

7 

Mynd 47: Samanburður allra sýna á rifinu. 



31 

7 Ályktun 

Sigtun á sýnunum leiddi í ljós að athyglisverður munur var á kornastærðum eftir því hvort 

þeim var safnað við sjó, á miðju rifi, eða við ósinn. Með sigtun og plottun í Gradistat var 

hægt að greina í sundur þrjú mismunandi ferli sem virðast í sameiningu standa saman að 

myndun rifsins í heild. Framburður Ölfusár skilar talsverðu efni af sér við ósinn. Það efni 

getur komið mislangt að, þar sem upptök hennar eru í 135 km fjarlægð. Þar sem 

framburður árinnar hefur komist til yfirborðs og sest til á þurru landi, hafa vindar tekið burt 

smæstu kornin og borið ýmist til hafs eða lagt þau af sér uppá rifinu. Talsvert virðist 

bindast í sandskafla af minnstu kornunum, en við sjóinn hafa þau að mestu horfið til hafs 

ýmist með vindi eða síast í gegnum grófari korn á ströndu og horfið til sjávar í útsogi og 

undiröldu. Frekari rannsóknir með efnagreiningum gætu síðar sagt til um hvaðan efnið á 

rifinu er að koma og með hvaða hætti.  
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Viðauki A - Tölfræðilegir þættir 
kornastærðardreifinga 

Eftirfarandi jöfnur voru notaðar í Gradistat til útreikninga á tölfræðilegum þáttum sýnanna: 

 

Útreikningar á meðaltali kornastærðar (M) 

  

1)  M =  

 

Staðalfrávik/Aðgreining (D) 

2)  D =   

 

0 < D <0,35  Mjög vel aðgreint 

0,35  < D < 0,50  Vel aðgreint 

0,50  < D < 0,71  Sæmilega vel aðgreint 

0,71  < D < 1,00  Sæmilega aðgreint 

1,00  < D < 2,00  Illa aðgreint 

2,00  Mjög illa aðgreint 

D >  Nær engin aðgreining 

 

 

 

 

Skekkja (S) 

3)  S =   

 

Sk > 0,3  Sterk fín skekkja 

0,1  < Sk < 0,3  Fín skekkja 

-0,1  < Sk < 0,1  Nær samhverfa 

-0,3  < Sk < -0,1  Gróf skekkja 

Sk < -0,3  Sterk gróf skekkja 
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Topplögun (K) 

4)  K =  

 

K>1  Mjög topplögótt (Leptokurtic) 

K=1  Meðal topplögótt (Mesokurtic) 

K<1  Flöt topplögun (Platykurtic) 
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Viðauki B – Tölfræði sýna 

Snið 1 

# Sýna Sýni 1 Sýni 2 Sýni 3 Sýni 4 Sýni 5 

Meðaltal kornast. (M) -0,406 Φ  0,450 Φ 0,695 Φ 0,588 Φ 0,658 Φ 

Staðalfrávik (D) 0,433 Φ 0,563 Φ 0,649 Φ 0,571 Φ 0,626 Φ 

Skekkja (S) 0,051 Φ -0,006 Φ -0,033 Φ -0,023 Φ -0,006 Φ 

Topplögun (K) 0,972 Φ 0,919 Φ 0,933 Φ 0,968 Φ 0,930 Φ 

 

 

 

 

 

                                                                    Snið 3 

# Sýna Sýni 1 Sýni 2 Sýni 3 Sýni 4 Sýni 5 

Meðaltal kornast. (M) 0,103 Φ 1,374 Φ 1,243 Φ 1,291 Φ 0,801 Φ 

Staðalfrávik (D) 0,942 Φ 0,541 Φ 0,574 Φ 0,512 Φ 0,596 Φ 

Skekkja (S) -0,075 Φ -0,040 Φ -0,004 Φ 0,021 Φ -0,005 Φ 

Topplögun (K) 0,971 Φ 1,082 Φ 1,004 Φ 1,024 Φ 0,988 Φ 

 

 

 

 

 

         Snið 2 

# Sýna Sýni 1 Sýni 2 Sýni 3 Sýni 4 

Meðaltal kornast. (M) 0,570 Φ 0,969 Φ 0,915 Φ -0,215 Φ 

Staðalfrávik (D) 0,725 Φ 0,615 Φ 0,759 Φ 1,216 Φ 

Skekkja (S) -0,096 Φ -0,113 Φ -0,229 Φ 0,268 Φ 

Topplögun (K) 1,003 Φ 1,048 Φ 0,954 Φ 0,772 Φ 
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                                                                    Snið 4 

# Sýna Sýni 1 Sýni 2 Sýni 3 Sýni 4 Sýni 5 Sýni 5-Auka 

Meðaltal kornast. (M) 1,163 Φ 1,534 Φ 1,290 Φ 1,325 Φ -3,352 Φ -2,208 Φ 

Staðalfrávik (D) 0,834 Φ 0,524 Φ 0,727 Φ 0,811 Φ 1,510 Φ 2,034 Φ 

Skekkja (S) -0,069 Φ -0,046 Φ -0,177 Φ -0,261 Φ 0,374 Φ -0,076 Φ 

Topplögun (K) 1,059 Φ 1,041 Φ 1,065 Φ 1,156 Φ 0,876 Φ 0,795 Φ 
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Viðauki C - Glósað í feltbók 

Snið 1: Stór korn í flæðarmáli, talsvert af ljósum kornum. Mögulega plagioklas sem er 

einkennandi fyrir Þjórsárhraun. Mikið sjávarþang í fjöru. Á miðju rifi er nokkuð brött hæð, 

vel vaxin melgresi. Kornastærð virðist minnka er fjær dregur sjó. 

Snið 2: Byrjað N við. Rólegra umhverfi við ströndina ósmegin. Sandur virðist fínni. 7-10 

m innaf fjöru koma brattir stallar. Gengið í suður. Tiltölulega lágir hólar og vel grónir. 

Kornastærð í þeim virðist minni. Fjaran sunnan megin nú breiðari en á sniði 1.  

Snið 3: Gengið frá S til N. Breið fjara. Mun grófari kornastærðir. Við taka hæðir, melgresis 

vaxnar og stærri en þær hæðir sem eru austar á rifinu. Norðan megin er mjög rólegt 

umhverfi og þar er mikið ljóst efni í flæðarmáli, sem liggur ofan á dökku efni. 

Snið 4: Gengið frá N til S. Frosið er yfir lónið svo hægt er að ganga fremur langt útá það. 

Það virðist minna um ljóst efni hér en austan við, á sniði 3. Rifið er mun breiðara hér og rís 

lágt nyrðri partur þess, en svo taka við mjög háir og brattir hólar og sandskaflar. Í þeim 

virðist kornastærð fínni en við annmarka rifsins og hæstu skaflarnir eru 10-15 m, áleiðis í 

fjöruna sunnan á rifinu. Mjög gróf korn eru í fjörunni sunnanverðri, sem er nú mun 

breiðari. Víðsvegar liggja stórir hnullungar. 

 

 

 

 

 


