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Útdráttur 

Árið 2015 hóf Sif Pétursdóttir mælingar til að fylgjast með aflögun ísganga í Langjökli og í 

þessari ritgerð er þeim mælingum fylgt eftir. Einnig voru gerðar mælingar á skriðstikum til 

að fá yfirborðshraða Langjökuls, verkefni sem er í umsjá Finns Pálssonar. Þremur nýjum 

mæli punktum var bætt við aflögumælingarnar frá Sif. Sá fyrsti er staðsettur framan við þann 

stað þar sem göngin skiptast í tvennt. Annar punktur er staðsettur í hjarni og sá síðasti í 

jökulís. Aflögunarmælingar sýndu að í fyrsta punktinum þar sem farg er lítið ofan á 

göngunum og umferð manna og tækja mikil höfðu göngin víkkað lítillega. Aflögunarmæling 

í hjarninu sýndu enga breytingu og þriðji punkturinn, í jökulísnum, var sá eini sem sýndi 

örlitla aflögun ganganna. Niðurstöður úr yfirborðs hraðamælingum sýndu lítilega 

hraðaaukningu miðað mælingar fyrra árs. Niðurstöðum þessarra tveggja mælinga, 

yfirborðshraða og aflögunarhraða, eru gerð skil og þær settar í samhengi við aðstæður. 

Abstract 

In 2015 Sif Pétursdóttir started measurements to monitor the deformation of the ice-cave in 

Langjökull and this thesis is a continuation of that study. It also includes velocity 

measurements on the surface of the glacier, a project that Finnur Pálsson is leading. Three 

new points were added to last year’s measurements by Sif. The first one is in the entrance 

tunnel just before it divides in two, the second one where there is firn and the last one in 

glacier ice.  Deformation measurements in the tunnel show that in the entrance tunnel, where 

there is little overburden pressure and many people and vehcicels are moving in the tunnel 

had extended slightly. The measurements in the firn interestingly show no change, one would 

have expected decline in the wet and loose ice that was there. The last point taken from the 

ice showed a slow deformation in the tunnel. Results from velocity measurements show a 

slight acceleration compared to previos years measurements. The results of the two 

measurements, surface speed and deformation speed, will be explained and put into context 

with the location. 
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1 Inngangur 

Í dag er enginn sem efast um það að jöklar á jörðinni eru að minnka, og munu halda því 

áfram ef ekki verður gripið í taumana og umhverfismál tekin alvarlega. Árið 2010 fékk hópur 

manna þá hugmynd að grafa göng inn í Langjökul til að hægt væri að sjá ísinn innan frá. 

Þessi hugmynd varð síðan að veruleika árið 2014 þegar fyrirtækið Into the Glacier hóf 

vinnuna við að grafa út íshellinn í Langjökli. Með tilkomu hellisins hefur vísindasamfélagið 

fengið einstakt tækifæri til að framkvæma mælingar og fylgjast með breytingum í ísnum 

innan frá yfir margra ára tímabil. Það eru ekki bara rannsóknarmenn sem hafa áhuga á 

jöklinum, en þangað streyma einnig ferðamenn sem heillast af þessum ævintýraheimi. Til 

að gera göngin sem ævintýralegust hefur verið komið fyrir skemmtilegri lýsingu með 

ljósaseríum og t.d. hefur verið grafið útskot í göngin fyrir ískapellu. Sprunga gengur í 

gegnum göngin á tveimur stöðum og myndar hún áhrifamikla sýn fyrir gesti þar sem hún 

opnast í gangaveggnum. 

           

Mynd 1-1 Vinstra megin má sjá innganginn og hvernig hann er lýstur upp með ljósaseríu 

til að lágmarka hitamyndun. Hægra megin má sjá sprungu í göngunum sem nær upp á 

yfirborðið og myndar dagsljósið skemmtileg áhrif í sprungunni. 

Manngerð ísgöng má finna annarsstaðar í heiminum t.d. Grotte de glace í frönsku Ölpunum 

(Grotte de glace, Chamonix valley official website), Mímisbrunnur Klimapark á hæsta fjalli 

Noregs Galdhøpiggen (Mimisbrunnr, Klimapark 2469, vefsíða) og Svartisen í Norður 

Noregi (Svartisen Subglasiale Laboratorium, vefsíða). Í Svartisen hefur verið komið upp 

rannsóknarstöð inn í göngunum til að framkvæma mjög fjölþættar mælingar en ekki er vitað 

til að aflögunar mælingar hafi verið gerðar í Grotte de glace eða Mímisbrunni. Þá má nefna 
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Camp Centry í Grænlandsjökli frá kaldastríðsárunum (Camp Century, Greenland, vefsíða). 

Þetta eru sennilega veigamestu göngin sem gerð hafa verið en vegna herleyndar er lítið vitað 

um hvaða mælingar voru gerðar þar.  

 

Langjökull er næst stærsti jökull Íslands 920 km2 og 190 km3 (Björnsson og Pálsson, 

2008). Hæsti punktur er u.þ.b. í 1360 m hæð. Jökullinn er frekar þunnur og liggur á 

móbergsfjallgarði. Í jöklinum eru 2 eldstöðvakerfi en þau er ekki mjög virk, síðasta gos 

sem kom úr jöklinum er gosið sem myndaði Hallmundarhraun fyrir 10.000 árum síðan. 

Þessi litla gosvirkni gerir að að verkum að Langjökull er mjög ákjósanlegur til gangagerðar 

(eldgos.is, vefsíða).  

 

Mynd 1-2 Yfirlitsuppdráttur af staðsetningu ganganna. Bláa línan sýnir mörk 

deiliskipulags og guli ferhyrningurinn sýnir framkvæmdasvæðið. (Mynd frá verkfræðistofunni 

Eflu tekin af heimasíðu borgarbyggð.is) 

Það er vel þekkt að ís hagar sér líkt og þykkur seigur vökvi sem með tímanum aflagast undir 

stöðugri spennu (Cuffey og Paterson, 2010). Þar sem göngin eru ekki nema 0.00275% af 

rúmmáli jökulsins (skv. heimasíðu Ísgöng ehf.) og ná ekki nema 200 m inn í jökulinn (Reynir 

Sævarsson, viðtal, 2016) mætti ætla að þeir kraftar sem hafa áhrif á aflögun jökulsins hafi 

ekki mikil áhrif á aflögun ganganna. Göngin aflagast aðallega vegna bráðnunar og 

ísmyndunar innan frá. Bráðnunin verður t.d. vegna hita sem myndast frá lýsingu og umgangi 

fólks og véla. Vatnið síðan endurfrýs og aflagar göngin innan frá. 
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Mynd 1-3 Kort af Langjökli. Ljósmynd af korti af Langjökli sem hékk uppi í göngunum. 

Á sniðmynd (Mynd 1-4) má sjá að íshellan yfir göngunum þykknar er innar dregur. Mesta 

þykkt er ca. 38 m, miðað við að vori til, og þar er þrýstingurinn mestur. Fjarlægðin frá 

inngangi að innsta punkti er rúmlega 200 m svo breytingar á þrýstingi og landslagi undir 

jöklinum geta aldrei orðið verulegar á svona litlu svæði. Áætlað er að fjarlægð niður á fast 

yfirborð sé u.þ.b. 200 m. Áætlað var að hafa inngang ganganna fyrir ofan jafnvægislínu, en 

þar er ákoma og afkoma jökulsins jöfn. Þar sem jökullinn er á hreyfingu gætu göngin hafa 

færst til þannig að þau er ekki lengur nálægt jafnvægislínunni (Reynir Sævarsson, viðtal, 

2016). 

Þegar landslag undir Langjökli er skoðað má sjá að stór svæði eru í um 700 m hæð, eða í 

sömu hæð og svæðið austur af Þórisjökli, framan við Jarlhettur, Baldheiði norðan 

Hvítárvatns, svæðið framan við Þjófadalafjöll, og eins að vestanverðu, til dæmis í 

Flosaskarði milli Eiríksjökuls og Langjökuls (Pálsson o.fl., 2015). 

 

Mynd 1-4 Staðsetning ísganganna í suðurhluta Langjökuls. (Mynd fengin frá verkfræðistofunni 

Eflu.) 
Markmið verkefnisins er tvíþætt: 

 Í fyrst lagi að kanna afstæðar færslur og aflögun inni í ísgöngunum. 

 Í öðru lagi að mæla færslu og yfirborðshraða jökulsins í kringum opið á ísgöngunum. 
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Mynd 1-5 Yfirlitsmynd af ísgöngunum. (Mynd fengin frá verkfræðistofunni Eflu.) 
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2 Þróun verkefnisins 

Í upphafi verkefnisins voru margir möguleikar á mælingum og rannsóknum í göngunum 

skoðaðir. Fyrstu hugmyndirnar snerust um að gera athuganir á svelg sem var á svæðinu, en 

þegar á staðinn var komið var búið að fylla hann upp. Þá var ákveðið að fylgja eftir 

aflögunarmælingunum sem Sif Pétursdóttir byrjaði á 2015 og bæta við nokkrum nýjum 

punktum til að gera heildarmynd af aflöguninni greinilegri. 

Við val á nýju punktunum var ákveðið að taka einn punkt í þjónustu göngunum rétt áður en 

komið er í aðalgöngin og síðan voru tveir punktar valdir í vinstri göngum, annar á svæði 

með hjarni og hinn aðeins innar og neðar á svæði með jökulís. 

Eftir fyrstu ferðina á Langjökul, 2. júní 2016, þar sem átti að athuga svelginn sem var horfinn, 

var aftur lagt af stað í fyrri mælingarferðina þann 27. júlí 2016. Seinni mælingaferðin átti að 

verða 15. ágúst, en vegna anna hjá stafsmönnum ganganna reyndist ekki unnt að fara í hana 

fyrr en 14. september. Sú ferð var farin í samvinnu við Sif Pétursdóttur. Í þeirri ferð var bætt 

við verkefnið mælingum á yfirborðshraða jökulsins, en þær mælingar voru áframhald 

mælinga sem Finnur Pálsson hefur gert.  

Fyrri ferðin upp á jökulinn gekk vel og mátti vel sjá hve blautur hann var orðinn á meðan 

keyrt var á jöklinum. Sprungusvæðið í jaðrinum hafði breitt úr sér og vegurinn hafði verið 

færður til að komast fjær því. Þegar í göngin var komið var farinn einn hringur til að athuga 

aðstæður og ákveða staðsetningu nýju punktanna áður en hafist var handa við að bora. Mörg 

skemmtileg fyrirbæri mátti sjá í göngunum t.d. hvernig mismunandi íslög höfðu myndast 

eftir veðurfarsskilyrðum, svokallaðar íslinsur. Svelgurinn var aftur kominn á sinn stað og á 

einum stað nærri innsta mælipunktinum hjá Sif var tjörn. Það mátti sjá sprungur bæði litlar 

og stórar, vatnsrásir sem afkomuvatnið hafði myndað ásamt manngerðum vatnsrásum voru 

algengar. Á einum stað var skemmtilegt fyrirbæri, þar mátti sjá hvernig mismunandi sterkir 

kraftar eru að verki í ísnum. Vatnsæð hafði verið rofin þar sem göngin voru 3 m breið. Öðru 

megin höfðu verið að verki kraftar sem lokuðu rásinni en hinum megin var hún ennþá opin 

og hafði aflagast minna (Mynd 2-1). 

 

 

Mynd 2-1 Rofin vatnsæð. Æðin hefur haldist opin á einni hlið ganganna en lokast alveg á 

mótliggjandi gangavegg 
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2.1 Mælitæki og aðferðir 

Við mælingarnar var notuð aðferð sem hafði verið notuð árið áður og reynst vel. Akkerum 

(Mynd 2-2) var komið fyrir í lárétta og lóðrétta stöðu með sem minnstum halla 

 „Til að koma akkerinu fyrir inn í ísinn var hola boruð með 125 mm steypubor sem 

tengdur var við kjarnaborvél“ (Pétursdóttir, 2015).   

Inn í holurnar var akkerum komið fyrir í kross-sniði (Mynd 2.3)  

 

          

Mynd 2-2 Til vinstri, akkerið sem komið var fyrir inn í ísnum. Til hægri lasermælirinn sem 

notaður var við mælingarnar. (Mynd fengin frá Sif Pétursdóttir) 

„Hugmyndin var sú að þegar búið væri að herða boltana út í ísinn myndu þeir skilja 

eftir för inni í ísnum. Þessi för yrðu síðar notuð aftur þegar seinni mælingar yrðu 

framkvæmdar og væri þá gert ráð fyrir jafnri bráðnun svo að akkerið myndi 

staðsetjast á sama stað inni í ísnum og í fyrri mælingu. Þannig væri hægt að mæla 

aflögun ísganganna og skekkja vegna bráðnunar takmörkuð til muna„ (Pétursdóttir, 

2015). 

Það getur reynst erfiðleikum bundið að festa akkerin í götin. Að herða með lausum skiptilykli 

var nánast ógerlegt og ómögulegt er að herða þau með handafli þannig að þau skilji eftir för 

í holunum. Þar sem erfitt reyndist að beina lasergeislanum beint á krókana í akkerinu við 

mælingar var lögð krossviðarplata yfir akkerið sem notar yfirborð gangaveggsins til 

stuðnings og þá gekk mun betur að beina geislanum rétt og mæla fjarlægðina. Lasermælirinn 

var af tegundinni Bosch PLR 50 með nákvæmni upp á ± 2 mm (Bosch PLR 50 Original 

Instructions Manual).  Hann fékkst að láni hjá Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 

                     

Mynd 2-3 Kross-snið mælipunktanna. Mynd 2-4 Hola boruð með kjarnaborvél. 
 (Mynd fengin af heimasíðu Into the Glacier.) 
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Við mælingar á yfirborðshraða jökulsins var notað GPS tæki sem fengið var að láni hjá 

Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Finnur Pálsson hjá HÍ hefur um árabil verið að vinna 

við afkomumælingar og hraðamælingar á jöklum Íslands (Pálsson o.fl. 2015) og voru 

mælingarnar 14. september hluti af því. 

 
 

Mynd 2-5 GPS tækið og athugun á þykkt nýsnævis. 

Mælingin hófst á því að koma þurfti tösku með GPS mælinum, rafhlöðu og loftneti fyrir við 

hlið stiku sem stóð 2-4 metra upp úr jöklinum. Stikunum hafði verið komið fyrir í apríl 2016 

og notkun þeirra tvíþætt, mæla færslu stiku síðan henni var komið fyrir og kanna hve mikið 

yfirborð jökulsins hafði lækkað yfir sama tímabil. Loftnetið þurfti að standa á opnu svæði 

og haldast tiltölulega stöðugt meðan mæling fór fram, til að hafa ekki áhrif á niðurstöðurnar. 

Þegar búið var að kveikja á tækinu þurfti að bíða í u.þ.b 10 mín á meðan tækið safnaði 

upplýsingum frá gervihnöttum. Þegar GPS-tækið hafði lokið mælingu var tímasetning 

mælingarinnar skráð. Á hverjum mælistað var mæld þykkt nýsnævis sem hafði fallið á 

jökulinn og lengd stikunnar upp úr yfirborði mæld á tveimur stöðum í tilraunaskyni. 

       

Mynd 2-6 Mælitækjum komið fyrir á yfirborði Langjökuls. 

Skafrenningur byrgði sýn og var skyggni mjög lélegt, 5-10 metrar. Skýjahulan gerði það 

einnig að verkum að skráning GPS tækisins tók lengri tíma en ella.
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3 Fræðilegar útskýringar á aflögun íss. 

Jöklar breytast stöðugt, eftir árstíðum og vegna hreyfinga sem verða vegna þrýstings, krafts 

þyngdaraflsins eða áhrifa frá jarðskorpunni undir jöklinum. Göng í jökli myndu því verða 

fyrir aflögun vegna áhrifa frá þessum breytingum í ísnum. Þegar ísinn skríður fram er það 

efsti hlutinn sem er á mestri hreyfingu og gæti það valdið því að göng þar sem hæðarmunur 

er mikill félli saman vegna þess að efri og neðri hluti þeirra færist ekki jafn hratt úr stað 

(Cuffey og Paterson, 2010). Einnig veldur þrýstingur ofan frá aflögun í göngum, en sá 

þrýstingur getur verið misjafn eftir árstíðum, þegar mikill snjór hefur fallið  á jökulinn eykst 

þrýstingur í göngunum. Lekt íss getur verið mismunandi, á leysinga tímabilinu lekur mikið 

leysingavatn gegnum óþétt hjarn niður á þéttari ís. Þéttleiki íssins verður síðan meiri þegar 

þrýstingur eykst eftir því sem neðar og innar er farið í jökulinn.  

Göngin voru gerð í jöfnu plani til að reyna að sporna við mismunandi færsluhröðum og er  

inngangurinn fyrir ofan jafnvægislínu sem gerir að verkum að snjór er við innganginn allan 

ársins hring. Fremsti hluti ganganna er fremur blautur og þar er óþétt hjarn, en nokkrum 

metrum innar breytist útlit ganganna, ísinn verður bláleitari, þéttist og harðnar. Dýpstu hlutar 

ganganna hafa ljós- til dökkbláa, mjög harða og kalda gangaveggi með litlu rennandi vatni,  

nema þar sem vatnsrásir frá blautari hlutum hellisins renna í rásum á hörðu gangagólfinu.  

Til að spá fyrir um aflögun ísganga hafa tvær nálganir verið notaðar, önnur frá J.F. Nye og 

hin frá Van Der Veen. Aðalmunurinn á nálgununum liggur í því að Van Der Veen notar 

flæðistuðulinn í sínum líkönum en Nye seigjustuðulinn (Pétursdóttir, 2015). Kenningar Nye 

og Veen taka hins vegar ekki með í reikninginn eðlismassa/þéttleika íss í göngunum. Einnig 

gera líkönin ráð fyrir sívalingslöguðum göngum við botn jökuls með óþjappanlegum ís og 

því geta niðurstöður sem fengnar eru með því að nota þessi líkön ekki gefið alveg rétta mynd 

af aflögun ganganna í Langjökli, en þau má vel nota til hliðsjónar. 

 

3.1 Eðlisþættir sem hafa áhrif á aflögun íss. 

Þeir þættir jökulflæðis sem áherslan er lögð á í þessari rannsókn eru: 

 Innræn aflögun 

 Yfirborðshraði 

3.1.1 Aflögunarhraði 

Þegar snjór fellur á jökul er hann í fyrstu laus í sér og mjög eðlisléttur. Hinsvegar með 

aukinni snjókomu og pressun vegna greftrunnar byrjar nýsnævið að ummyndast og verða 

eðlisþéttara. Mikil munur er á eðlismassa léttasta hluta jökulsins og þess þéttasta, en jökulís 

er u.þ.b. 10 sinnum þéttari í sér en nýsnævi. (Cuffey og Paterson, 2010) 
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Mynd 3-1 Samspil þéttleika og dýptar Mynd 3-2 Eðlismassi fyrir snjó og ís 

(Cuffey og Paterson, 2010).  (Cuffey og Paterson, 2010). 

Ferli sem koma við myndun íss úr snjó.  

 Uppröðun ískristalla 

 Varmafræðileg ferli 

 Myndbreyting 

 Aflögun vegna þrýstings 

 Snjór-hjarn-ís stigsferlið 

 Breyting á þéttleika með dýpi 

 Stækkun agna. (Cuffey og Paterson, 2010) 

Sambandinu milli flæðis og krafts er lýst með flæðilögmáli Glen´s:  (Aflögunarhraði) = An 

(Glen, 1958). Þar sem  táknar skúfkraft, A er fasti háður hitastigi íssins, vatnsinnihaldi, 

uppröðun kristalgrindar, stefnu, kristöllun, stærð og mengun, n veldisstuðullinn er einnig 

fasti þar sem oftast er notað gildið 3 til að tákna fjaðrandi ís. (Cuffey og Paterson, 2010). 

Spenna er kraftur á einingu. Aflögun er breyting á lögun vegna áhrifa frá spennu.  

Aflögunarhraði, lokafærslan, er samsett úr þessum þrem þáttum (An) (Cuffey og Paterson, 

2010). Við ísaskilin er sterkastur lóðréttur kraftur og ísínn verður mjög þéttur eftir því sem 

neðar dregur, svo þéttur að neðst getur myndast hlýtt svæði af því kuldinn nær ekki þangað 

niður. Sitt hvoru megin við ísaskilin heldur flæðið áfram í sitthvora áttina. Lárétta hreyfingin 

er mjög lítil og togkrafts verður vart í hverju lagi.  

 

Mynd 3-3 Myndin sýnir flæðilínur jökuls og ísaskilin. Rauða línan með grænu 

þverstrikunum, sýnir svæðið þar sem  lárétta hreyfingin er nánast engin (Mynd tekin af 

heimasíðu Center for Is og Klima) 
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Þegar hæðartölur á botni Langjökuls eru skoðaðar má sjá að stór svæði eru í 700 m hæð 

(Pálsson o.fl., 2012). Skiptir landslag, þar á meðal halli, undir göngunum ekki miklu máli 

fyrir aflögun ganganna þar sem botn þeirra er langt fyrir ofan grunnlagið (Reynir Sævarsson, 

viðtal, 2016). 

3.1.2 Yfirborðshraði 

Flæði jökuls stjórnast af ýmsum áhrifaþáttum: Hraði jökulflæðis er mestur á yfirborðinu en 

minnkar eftir því sem neðar dregur. Langjökull telst vera tempraður jökull sem þýðir meira 

flæði  og innri aflögun vegna þess hve ísinn er blautur í sér (Cuffey og Paterson, 2010).  

Hreyfing jökulsins er samsett af þremur þáttum: aflögun íss, botnskriði og aflögun jarðlaga 

undir jöklinum (Cuffey og Paterson, 2010). 

Yfirborðshreyfing jökulsins er mæld í öllum afkomumæli-punktum, með nákvæmu GPS 

staðsetningatæki að vori og hausti. Þessar mælingar eru gerðar til að kanna flutning fyrninga 

frá ákomusvæði til leysingasvæðis. Ef jökullinn er í jafnvægi flyst jafnmikið niður á 

leysingasvæðin og safnast á ákomusvæðin og hraðinn sem til þarf kallast jafnvægishraði. 

Með samanburði mælds yfirborðshraða og reiknaðs jafnvægis-hraða sést hvort jökullinn 

hreyfist nægilega hratt til að bera fram afkomu sem á hann safnast. Ef jafnvægishraðinn er 

hærri en mældur hraði safnast fyrningar á ákomusvæði, jökullinn verður æ brattari og stefnir 

í framhlaup (Pálsson o.fl., 2015). 
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4 Athugun á breytum sem hafa áhrif á 
aflögun. 

Líkön eru oftast samsett úr mörgum breytum  og er vægi þeirra misjafnt. Til að  ákvarða 

hvaða breytur skipta mestu máli er notuð aðferð sem kennd er við Max Morris og heitir 

one-factor-at-a-time (OFAT) (Morris, 1991). Aðferðin gengur út á að halda öllum breytum 

föstum nema einni.  Þetta er gert koll af kolli þangað til búið er að skoða áhrif  allra 

breytanna á niðurstöðurnar. Aðferðin gerir ráð fyrir að líkanið sé línulegt, sem sagt skynjar 

ekki tengsl milli breytanna, aðeins áhrif þeirra á lokaniðurstöðuna. Grunngildin sem þarf 

að skilgreina eru  í þessu tilfelli; flæðistuðulinn A, geislinn r, þykktin H og eðlismassinn ϱ.  

 

Flæðistuðull (A) jökulíss við 0°C er á bilinu 2.4-9.3 x 10-24 s-1 Pa-3. Hærra gildi þýðir mýkri 

ís. (Cuffey og Paterson, 2010). 

Geislinn (r) er ekki sá sami í gegnum göngin og þau eru ekki sívalingslöguð eins og líkanið 

gerir ráð fyrir.  

Þykktin (H) er reiknuð út frá (Mynd 1-4), sem fengin var hjá verkfræðistofunni Eflu og 

reyndist hún vera 38m í punkti P7. Fjarlægðin milli P6 og P7 er það lítil að gera má ráð fyrir 

sömu þykkt. Í punkti P5 var þykktin reiknuð 13.6 m. 

Eðlismassann (ϱ) má lesa út úr töflunni á (Mynd 3-2). 400-830 kg m-3 fyrir hjarn og 830-923 

kg m-3 fyrir jökulís. 

Eins og sjá má á (Mynd 3-1),  samspil þéttleika og dýptar, eykst eðlismassi mjög hratt í efstu 

lögunum vegna samþjöppunar lofts. Á miklu dýpi er loftið í ísnum orðið svo samþjappað að 

það fer að minna á eðlismassa fullkomins íss. 
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5 Niðurstöður 

Mælingar á punktum P5, P6 og P7 (Mynd 1-5) voru framkvæmdar með 7 vikna millibili. 

Fyrst 27. júlí 2016 og síðan 14. september 2016.  Stikur voru settar í ísinn og mældar í fyrra 

skiptið 25. apríl 2016 og seinna skiptið 14. september 2016. Sjá (Mynd 5-1) og (Tafla 5-5). 

Mikið var um ferðamenn í göngunum í fyrri ferðinni 27. júlí og minniháttar tafir en kom það 

ekki niðri á gæðum láréttu mælinganna. Lóðrétta mælingin var ekki rétt framkvæmd og því 

eru þær niðurstöður ómarktækar og er það vegna rangrar upplýsinga sem fengust á staðnum 

þegar lóðrétta mælingin var framkvæmd. 

5.1 Grunngögn aflögunarmælinga 

Grunngögn mælinga ásamt útreiknuðum meðalaflögunarhraða má sjá í töflum (Tafla 5-1), 

(Tafla 5-2), (Tafla 5-3) og (Tafla 5-5). 

5.1.1 (P5) Aðalgöng nálægt miðjuhelli 

Mælingin er tekin þar sem lítið farg hvílir á göngunum. Þess vegna var ákveðið að einungis 

mæla lárétta hluta krossniðsins. Mikil umferð tækja og mannfólks er á þessum mælistað. 

Tafla 5-1 Grunngögn úr mælingum ásamt útreiknuðum meðal aflögunar hröðum í P5 

 Lárétt [m] Lóðrétt [m] 

Við enda aðalganga 2,986   

27. júlí 2016   

   

Við enda aðalganga 3,019 3,019 3,019  

14. september 2016   

Meðaltal 3,019  

Staðalfrávik 0.000  

   

Útreiknaðir aflögunar hraðar 

27.júlí-14.september (50 dagar)  

m/ári -0,2409  

Staðalfrávik 0  

 

5.1.2  (P6) Vinstri göng, mælipunktur í hjarni 

Mælingin er tekin á stað þar sem hjarn er sýnilegt og áður en það umbreytist yfir í jökulís. 

Á þessum stað var mjög blautt, mikill leki úr lofti vegna þess hve ísinn er gljúpur hleypir 

hann vatni auðveldlega í gegnum sig. Gangaveggirnir voru reyklitaðir yfir í hvít-reyklitaðir. 

Tekin var bæði lárétt og lóðrétt mæling (ómarktæk). 
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Tafla 5-2 Grunngögn úr mælingum ásamt útreiknuðum meðal aflögunar hröðum í P6 

 Lárétt [m] Lóðrétt [m] 

Hjarn 3,605 3,554 (ómarktækt) 

27. júlí 2016   

Hjarn 3,607 3,607 3,607  

14. september 2016   

Meðaltal 3,607  

Staðalfrávik 0  

   

Útreiknaðir aflögunar hraðar 

27.júlí-14.september (50 dagar)  

m/ári -0,0146  

Staðalfrávik 0  

 

5.1.3  (P7) Vinstri göng, mælipunktur í jökulís 

Mælingin er tekin þar sem jökulís tekur sýnilega við af hjarni. Á þessum stað var lítill leki 

úr loftinu og bæði litur og hljómburður öðruvísi en í hjarni. Vatn var ennþá til staðar og rann 

í rásum og stafar af því hve ísinn er þéttur á þessum stað.  Tekin var bæði lárétt og lóðrétt 

mæling (ómarktæk).  

Tafla 5-3 Grunngögn úr mælingum ásamt útreiknuðum meðal aflögunar hröðum í P7 

 Lárétt [m] Lóðrétt [m] 

Ís 3,066  4,023 (ómarktækt) 

27. júlí 2016   

Ís 3,045 3,045 3,046  

14. september 2016   

Meðaltal 3,0453  

Staðalfrávik 0,0003  

   

Útreiknaðir aflögunar hraðar 

27.júlí-14.september (50 dagar)  

m/ári 0,15111  

Staðalfrávik 0,0003  

 

Við útreikning á óvissu verður að taka tillit til nákvæmni mælisins sem er ± 2mm, ójöfnur á 

yfirborði gangaveggsins en gert var ráð fyrir u.þ.b. 2 sm óvissu, og ónákvæmni í staðsetningu 

akkersins í göt frá fyrri mælingu, en þar er gert ráð fyrir u.þ.b. 4 sm. Samtals 5,8-6,2 sm 

óvissa í vegalengd.  Ef gert er ráð fyrir því að göngin séu 3 m í mælipunktunum gefur þetta 

u.þ.b. 2% óvissu í láréttri vegalengd. Útreiknuð óvissa fyrir aflögunar hraða miðað við 5,8-

6,2 sm óvissu í vegalengd og hálfan dag í tíma er þá u.þ.b. 6%. 
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5.2 Grunngögn yfirborðs hraðamælinga 

Þessi myndi sýnir staðsetningu á stikum á þeim stöðum þar sem mælingar á yfirborðshraða 

voru framkvæmdar. Stikur L09 og L10-16 voru ekki með í mælingunni. 

 

Mynd 5-1 Staðsetning á stikum þar sem mælingar voru framkvæmdar. (Mynd frá Finni Pálssyni) 

Tafla 5-4 GPS mælingar á stikum við göng. 

Stika Dagsetning Tími hæð y.s. x-isn93 y-isn93 

L-25 25. 04. 2016 14,793 1268,98 428852 459257 

L-25 14. 09. 2016 13,44 1263,14 428847 459259 

Lg-a 26. 04. 2016 18,097 1326,14 429306 459120 

Lg-a 14. 09. 2016 13,873 1320,96 429302 459121 

Lg-b 26. 04. 2016 18,196 1297,34 429068 459189 

Lg-b 14. 09. 2016 11,533 1291,97 429064 459191 

Lg-c 26. 04. 2016 18,251 1281,07 428950 459245 

Lg-c 14. 09. 2016 11,237 1275,17 428945 459247 

Lg-d 26. 04. 2016 18,389 1214,58 428433 459511 

Lg-d 14. 09. 2016 10,984 1209,04 428428 459515 

Lg-e 14. 09. 2016 13,44 1263,14 428847 459259 
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Tafla 5-5 GPS mælingar hjá mælistikum 14. september 2016 

Stika Nýsnævi Tími Athugasemd 

Lg-d 11,5 sm 11:10  

Lg-c 5-5,8 sm 11:30 * Starfsmaður talar um greinileg skipti á 

ásýnd, allur snjór frá seinasta vetri 

bráðnaður 

Lg-b 18 sm 11:40 Nýr snjór fremur þykkur kringum stiku. 

L-25 6,5 sm 13:35 Hæð á stöng 476 sm  

Lg-a 9,5 sm 14:02 Hæð á stöng 407 sm  

 

Tafla 5-6 Útreiknaður yfirborðshraði á Langjökli 26. apríl til 14. september 2016 

Stika Færsla x-ás 

 (m) 

Færsla y-ás 

 (m) 

Hraði 

 [sm/dag] 

Hraði 

 [m/ári] 

Lg-a 4 -1 2,901 10,59 

Lg-b 4 -2 3,148 11,49 

Lg-c 5 -2 3,788 13,83 

Lg-d 5 -4 4,507 16,45 

L-25 5 -2 3,788 13,83 

 

Fjöldi daga milli mælingar er 142 dagar fyrir stiku L-25,en 141 dagur fyrir hinar stikurnar. 

Nákvæmni GSP mælinganna er áætluð um 5 sm (Pálsson o.fl., 2015). 

 

Mynd 5-2 Stefna og hraði færslunnar á yfirborði jökulsins. Vektorinn byrjar í miðju 

punktsins. 

Árið 2015 var yfirborðshraði í punkti L25, sem er næst gangamunanum, á Langjökli mældur 

12,05 m/ári, en niðurstöður þessarar rannsóknar í september 2016 sýndu yfirborðshraða upp 

á 13,83 m/ári. (Pálsson o.fl., 2015) 

Eftir því sem nær dregur jökuljaðrinum og lengra frá ísaskilum, eykst hraðinn á jöklinum. 

Þetta má sjá í (Tafla 5-6), en þar kemur fram að hraðinn er minnstur efst og eykst jafnt og 

þétt niður á við. Sprungumyndun ætti því að verða þegar hraðamismunurinn verður það 

mikill að jökullinn fer fram úr sjálfum sér. Kemur það saman við það sem sést á jöklinum, 

en stór sprungusvæði eru á leysingasvæðinu á leið yfir jökulinn að göngunum. Stefnan í 

punkti A er vestur og í punkti D er stefnan norð vestur. 

a

d

b
L25 c

16,45 m/ári

13,83 m/ári 13,83 m/ári

11,5 m/ári

10,6 m/ári
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6 Umræður og ályktanir 

Vel gekk að mæla aflögun í göngunum, þótt skorðun akkera hafði misheppnast í fyrri 

mælingum en það gerði erfitt fyrir að finna sömu staðsetningu aftur innan holunnar. 

Mæliniðurstöðurnar úr göngunum voru á þá leið sem búist var við þ.e.a.s aflögun var að 

finna innarlega í göngunum, þar sem yfirliggjandi massi er sem mestur, og framarlega  í 

göngunum, þar sem umferð er töluverð. Engar eðlismassamælingar voru gerðar í þessarri 

rannsókn og því einungis gögn Huldu Rósar notuð til hliðsjónar en þar kemur fram aukning 

frá 200 kg/m3 í byrjun ganga upp í 800 kg/m3 innarlega í göngunum. Þetta getur vel staðist 

við sjónrænt mat á eiginleikum gangaveggjar og niðurstöður aflögunarmælinganna, sem 

sýndu hvernig aflögunin jókst með dýpi þegar innar var komið í þykkari ís. Hinsvegar vekur 

eftirtekt að í enda aðalganga voru göngin að víkka lítillega, hugsanlega vegna þess að hiti 

frá mönnum leitar í gangaveggina og eðlislétt hjarnið bráðnar, og endurfrýs, sem þéttara efni. 

Mælingin í hjarninu, en á þeim stað var mjög blautt og mikill leki úr lofti, sýndi litla sem 

enga aflögun. Þar sem ísinn er mjög gljúpur á þessum stað kom það á óvart, en stafar líklega 

af því að fargið fyrir ofan er ekki nógu mikið til að hafa áhrif á aflögun. Mælingin í 

jökulísnum, þar sem ísinn var greinilega þéttari, enginn leki úr loftinu og liturinn orðinn 

bláleitur, sýndi aflögun ganganna.  Þar sem ísinn á þessum stað er mjög þéttur, eðlismassi 

hærri, átti maður von á minni aflögun þar en í hjarninu. Þetta stafar líklega af því að á þessum 

stað, sem var mjög innarlega, er fargið ofan á göngunum farið að hafa áhrif á aflögun. 

Yfirborðshraðamælingarnar gengu treglega í fyrstu, vegna vankunnáttu á aðferðum og 

slæms skyggnis. Eftir smá tilsögn varðandi aðferðir og endurskoðun á útifatnaði fóru 

mælingarnar að ganga betur og fengust ásættanlegar niðurstöður úr öllum tilætluðum 

mælipunktum. Úrvinnsla og túlkun gagnanna gekk mjög vel og niðurstöðurnar voru nokkurn 

veginn í samræmi miðað við rannsókn Finns Pálssonar (2015). Samanburðurinn var gerður 

í L25 sem komið var fyrir nálægt inngangi ísganganna til að kanna yfirborðsfærslur 

svæðisins hjá göngunum. Reiknaður hraði L25 árið 2015 frá vori til veturs var 12,1 

metrar/ári (Pálsson o.fl., 2015) og reiknaður hraði L25 árið 2016 frá sumri til hausts reyndist 

13,8 metrar/ári. Getur verið að um árlega sveiflur sé að ræða eða að jökullinn sé í raun að 

hraða á sér. Þessa hraðaaukningu er líka kannski hægt að skýra með því að skoða hvenær 

mælingarnar eru teknar, en mælingin 2016 varði yfir styttra, hlýrra og blautara tímabil.  

Gróf áætlun fyrir staðsetningu ganganna eftir 10 ár sjá (Mynd 6-1) hefur verið gerð af 

verkfærðistofunni Eflu og sýnir hún að áætluð heildarfærsla verði u.þ.b. 200 metra í lárétta 

stefnu og 25 metra lóðrétta. Taka verður tillit til mikillar óvissu, þegar svona áætlanir eru 

gerðar langt fram í tímann. Samkvæmt mæliniðurstöðum úr (Tafla 5-6) er meðalfærsla í 

lárétta stefnu 11,8 m miðað við árið eða 118 m eftir 10 ár.  
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Mynd 6-1 Svarta línan er staðsetning ganganna í dag, en gráa línan sýnir áætlaða 

staðsetningu ganganna eftir 10 ár miðað við þær mælingar sem við höfum í dag. Dökk gráa 

svæðið táknar undirlagið undir jöklinum. Ljósa svæðið táknar jökulinn. (Mynd fengin hjá 

verkfræðistofunni Eflu.) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar og niðurstöður rannsóknar Sifjar Pétursdóttur á aflögun 

ganganna ásamt eðlismassarannsóknum frá Huldu Rós Helgadóttur sýna að áhugavert væri 

að skoða fleiri þætti sem áhrif gætu haft á aflögun ganganna nánar. Niðurstöður 

yfirborðsmælinga sýndu hraðaaukningu á milli áranna 2015 og 2016. Erfitt getur verið að 

segja til um hvort það séu árlegar sveiflur eða hvort jökullinn sé að hraða á sér. Mikilvægt 

er að gera yfirborðshraðamælingar að ári liðnu til að geta betur sagt til um hvað valdi 

hraðaaukningunni. Með svona fáa punkta sem liggja þétt saman er erfitt að gera sér grein 

fyrir hvar á hraðakúrfunni þeir eru. 

Eftirfarandi er listi af rannsóknum sem hægt væri að framkvæma í framtíðinni: 

 Hitastig. Rannsókn Huldu Rósar snýr að hluta til um hitastig. Fjölgun mælipunkta 

og endurtekin mæling fyrri punkta væri æskileg. 

 Vatnsmagn. Vatnsrennsli getur myndað sprungur og svelgi og er vatnsmagnið háð 

hitastigi jökulsins. Á jöklum þar sem bráðnun verður er 99% af vatnsmagninu vegna 

bráðnunnar. (Cuffey og Paterson, 2010).  Þetta þýðir að vatnið sem nær að renna 

gegnum yfirborð jökulsins og niður í hjarn kemur frá bráðnun á yfirborðinu. 

Vatnsmagn hefur áhrif á fjaðureiginleika jökulsins. 

 Eðlismassi íssins. Ein rannsókn hefur verið framkvæmd af Huldu Rós. Áhugavert 

gæti verið að fá fleiri mælipunkta til að bæta skilning og auka túlkunarmöguleika á  

gögnunum. 

 Halli gólfs. Getur nýst við gerð fullkomnari teikninga og lýsinga á lögun ganganna.  

 Endurtekning yfirborðs hraðamælingar með hugsanlega fleiri punktum. 

Þessi rannsókn hefur verið lærdómsrík. Maður hefur séð með eigin augum hvernig náttúran 

leitast við að vinna á móti því raski sem við völdum. Þó erfitt sé að segja til um hvenær 

göngin hverfa er allt sem bendir til þess að í framtíðinni verði engin merki um þau fyrir utan 

þá aðskotahluti sem menn hafa borið inn í göngin.  Ég hlakka til að fara upp á jökul eftir 10 

ár og sjá hvernig göngin líta út þá. 
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