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Útdráttur 

Vatnsföllum á Íslandi er skipt í þrjá flokka eftir uppruna árvatns og rennslisháttum í lindár, 

dragá og jökulár. Vatn er sífellt að breyta um fasa og færast úr einum stað til annars. Þessi 

hringrás kallast einfaldlega hringrás vatns. Uppruni yfirborðsvatna er í úrkomu sem fellur á 

land. Sandá í Þistilfirði telst til dragáa en er líka með talsverðum einkennum lindár. 

Rannsókn þessi fólst í því að skoða heildarafrennsli af og heildarúrkomu á vatnasviði 

árinnar. Leitast var við að sjá hvort úrkoman sem fellur á vatnasvið árinnar skili sér strax eða 

tafarlítið til árinnar. Fengin voru hefðbundin afrennslis- og úrkomugögn frá Veðurstofu 

Íslands. Einnig voru fengin gögn úr HARMONIE veðurspárlíkani Veðurstofunnar en líkanið 

dreifir úrkomunni yfir vatnasviðið.  Úrvinnsla gagnanna fór fram í tölfræðiforritinu R, 

Matlab og Microsoft Excel. Samspil veðurfars og jarðfræði ræður miklu um rennslishætti 

vatnsfalla. Berggrunnurinn sem Sandá rennur á er ekki alveg einsleitur. Meirihluti hans er 

úr basískum og ísúrum hraunum en lítilsháttar er af móbergi á milli hraunlaga, sem gerir það 

að verkum að jarðlektin er mismunandi á vatnasviði Sandár. Reiknað var heildarafrennsli og 

heildarúrkoma af vatnasviðinu. Greinileg fylgni var á milli afrennslisins og úrkomunnar og 

var sú ályktun dregin að langmestur hluti af úrkomunni skilaði sér beint til ána og að endingu 

til Sandár. Við nánari skoðun á niðurstöðunum kom í ljós að talsverður munur var á magni 

úrkomu og heildarafrennsli vatnasviðsins um Sandá. Hugsanlega má rekja það til skekkju í 

fyrirliggjandi gögnum eða við úrvinnslu á þeim. 

  



 

 

Abstract 

River streams in Iceland are divided into three categories by their source and river flow into 

spring-, run-off- and glacialrivers. Water is constantly changing phases and moving from 

one place to another. This circulation is called the water cycle. The origin of every run-off 

river is in the precipitation that falls to the ground. The Sandá river in the fjord Þistilfjörður 

is considered to be a run-off river with considerable spring river qualities. The goal of this 

research was to find the total runoff of the river and total precipitation that falls on the river 

catchment. An effort was made to see if the precipitation falling in the river catchment would 

lead straight into the river. Regular runoff and precipitation data was received from the 

Icelandic Meteorological Office. There was also received data from the HARMONIE high 

resolution numerical weather prediction model which distributes precipitation over a 

catchment area. The processing of the data was done in the statistical software R, Matlab 

and Microsoft Excel. Weather and geology go in conjunction with each other and it 

influences the run-off rivers. The substratum which Sandá flows on is not homogeneous. For 

the most part the substratum is constructed of mafic and ultramafic lavas, but there is a little 

hyaloclastite in between. This makes the permeability variable in the catchment area.. The 

total runoff from the catchment as well as the total precipitation that fell onto it was 

calculated. Clear correlation was between the runoff and the precipitation and it was 

concluded that most part of the precipitation leads directely into the river. With closer 

examination of the data it was revealed that considerable difference was in the amount of 

rainfall and its total runoff from the catchment down the river Sandá. This can possibly be 

related to errors in collected data or in processing of the data. 
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Þakkir 

Fyrst ber að þakka leiðbeinanda mínum, honum Hreggviði Norðdahl, fyrir góða og 

uppbyggilega gagnrýni sem og mikla hjálpsemi við gerð rannsóknarinnar. Koma skal 

þökkum á allt það góða og einstaklega hjálpsama fólk sem vinnur hjá Veðurstofu Íslands. 

Alltaf tilbúið að senda mér allskyns gögn og greinar mér til hjálpar. Ég vil þó koma fram 

sérstökum þökkum á Tinnu Þórarinsdóttur hjá Veðurstofunni fyrir góð og greinargerð svör 

við gagnasöfnun og úrvinnslu úr HARMONIE veðurspálíkaninu, sem og mikinn vilja til að 

aðstoða mig. Vil ég þakka Önnu Helgu Jónsdóttur fyrir alla hjálp með þá úrvinnslu sem fram 

fór í tölfræðiforritinu R og á hún skilið þúsund þakkir.  

Ekki má gleyma að þakka Írisi Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur og  gagnlegar ábendingar. 

Að lokum vil ég koma sérstökum þökkum á Guðbjörgu Helgu Þorvaldsdóttur og foreldra 

mína, þau Hlyn Stein Kristjánsson og Helgu Sigríði Halldórsdóttur, fyrir mikinn stuðning, 

yfirlestur og fyrir að hafa ávallt trú á mér. 
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1 Inngangur 

Vatnafar á Íslandi er mjög háð veðurfari og jarðfræði. Veðurfar og jarðfræði stjórna þeim  

breytileikum sem greina má í vatnaföllum. Vatnsföll bregðast frekar misjafnlega við 

breytingum á veðurfari. Samband milli rennslis og úrkomu ræðst af margvíslegum þáttum 

svo sem landslagi, gróðri og gerð berggrunns. Greinilegt er því að vatnafar er margþætt 

samspil milli veðurs og náttúru. 

Vatnafarsrannsóknir snúast að miklu leyti um rannsóknir á þessari mikilvægu auðlind, eðli 

hennar og mögulega nýtingu á henni. Í rannsókn þessari var leitast við að greina vatnafar 

Sandár í Þistilfirði. Eðli árinnar var túlkað ásamt helstu dráttum jarðfræði svæðisins. Skoðað 

var ofan í kjölinn á þeirri úrkomu sem fellur á vatnasvið árinnar og metið hvaðan hún kom 

og hvert hún fór. Einnig var lagt mat á afrennsli árinnar, en það lýsir flæði vatns á yfirborði 

lands í vötn, ár og að lokum hafið.  

Rannsóknin gekk út á að skoða rennsli í Sandá í Þistilfirði og áhrif úrkomu. Leitast var við 

að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með, það er hvort úrkoman sem fellur 

yfir vatnasvið Sandár skili sér beint í ána? Öll þau gögn sem unnið var með komu frá 

Veðurstofu Íslands og Íslenskum Orkurannsóknum. Úrvinnsla úr gögnum afmarkaðist af 

fimm ára tímabili, það er frá árinu 2004 til ársins 2008. Til að greina mætti hvernig úrkoman 

var á svæðinu voru fengin, auk hefðbundinna rennslis- og úrkomugagna, gögn úr 

HARMONIE veðurspálíkani Veðurstofunnar. Það líkan sýndi hvernig úrkoman dreifðist yfir 

allt vatnasviðið. Reiknað var fyrir hvert ár heildarafrennsli af og heildarúrkomu á vatnasviði 

Sandár.  
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2 Fræðilegar forsendur 

Við greiningu vatnsfalla er nauðsynlegt að kunna skil á nokkrum undirstöðuatriðum. Þessi 

kafli fjallar um þær fræðilegu forsendur sem stuðst var við. 

2.1 Vatnsföll 

Vatnsföllum á Íslandi er skipt í þrjá flokka eftir uppruna árvatnsins og rennslisháttum. Þessir 

flokkar eru lindár, dragár og jökulár (Guðmundur Kjartansson, 1945). Rennslishættir og 

mótun farvega ánna einkenna hvernig vatnsföll er um að ræða. Uppruni vatns í vatnsföllum 

er sú úrkoma sem fellur á vatnasvið þeirra og það hvernig sú úrkoma skilar sér til ánna mótar 

rennslishætti þeirra. Miðlun fallvatnanna ræðst af miðlun úrkomunnar á vatnasviðinu og lekt 

jarðlaga ræður rennslisháttum á hverjum stað fyrir sig (Freysteinn Sigurðsson o.fl., 2006). 

Nánari skýring á flokkunum er eftirfarandi: 

 Lindár: Úrkoma sem fellur á yfirborð þar sem vatn sígur auðveldlega ofan í jörð og 

undir eru jarðlög sem vatnið getur seitlað um og írennsli til grunnvatns mikið. Þetta 

eru dæmigerðar aðstæður fyrir lindár (Freysteinn Sigurðsson o.fl., 2006). Lindár eiga 

upptök sín í lindum á hrauna-, móbergs- og grágrýtissvæðum. Rennsli lindáa er lítið 

tengt hita- og úrkomubreytingum og því er rennsli þeirra og hitastig vatnsins fremur 

jafnt allt árið um kring (Þorleifur Einarsson, 1991). 

 Dragár: Renna á þéttum berggrunni og þær er að finna á blágrýtissvæðunum vestan-

, norðan- og austanlands þar sem írennsli til grunnvatns mjög takmarkað og afrennsli 

á yfirborði verður tafarlaust eða tafarlítið. Rennsli dragáa einkennist af miklum 

breytingum í vatnshæð á stuttum tíma vegna þess hve rennslið er háð veðurfari. 

Dragár vaxa með vaxandi úrkomu en minnka umtalsvert á þurrkatímum og þegar 

frystir. Mest er rennslið vanalega á vorin í leysingum og á haustin í rigningum. 

Hitastig vatnsins er eftir lofthita (Þorleifur Einarsson, 1991). 

 Jökulár: Jökulár falla frá jöklum eins og nafnið gefur til kynna. Magn vatns í jökulám 

er háð lofthita vegna þess að þær myndast þegar jökla leysir. Jökulár sýna miklar 

árstíðarsveiflur. Mest er magnið því yfir sumartímann þegar leysingar eru sem 

mestar. Í kuldatíð eru leysingar í lágmarki sem veldur því að árnar dragast töluvert 

saman (Þorleifur Einarsson, 1991). Burtséð frá einkennum á rennlisháttum er líka 

hægt að greina jökulár á lit árinnar. Jökulár bera með sér mikinn aur og set sem lita 

vatnið af mórauðum lit (Sigurjón Rist, 1990).  

Það er því ljóst að jarðfræði landsins hefur mikil áhrif á vatnsföllin. Yfirborðið sem vatn 

rennur um hefur áhrif á það hvernig vatnið flyst til. Auk þess segir það til um það hvort 

vatnið seytli niður ofan í jörðina eða renni einungis ofan á því. 
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2.2 Jarðfræði Íslands 

Breytileiki í jarðfræði Íslands er  tilkominn vegna óvenju mikillar eldvirkni á landinu. Þessi 

mikla eldvirkni stafar af möttulstróki sem staðsettur er undir landinu. Einnig er stórt og mikið 

rekbelti sem fer í gegnum landið. Rekbeltið kemur á land á Reykjanesi og nær norður á 

Öxarfjörð þar sem það fer undir sjó að nýju. Rekbeltin á Íslandi eru framhald 

Atlantshafshryggjarins og skiptir hann landinu upp í tvær úthafsplötur ásamt því að skipta 

því upp í gosbelti. Þessar úthafsplötur eru Norður-Ameríku- og Evrasíuplöturnar. Vesturhluti 

Íslands er á Norður-Ameríku plötunni en austurhlutinn er á Evrasíuplötunni. Ástæða þess að 

Ísland nær upp fyrir sjávarmál er vegna möttulstróksins sem liggur undir landinu. Á rek- og 

gosbeltunum er mikið um hreyfingar í jarðskorpunni sem leiða til mikilla jarðskjálfta og 

eldvirkni. Þeir þættir líkt og heiti reiturinn, rekbeltin og gosbeltin stuðla að því að plöturnar 

rekur sífellt hvor frá annarri og þess vegna er elsta bergið lengst frá rek- og gosbeltunum en 

verður yngra eftir því sem nær dregur þeim í miðju landsins (Þorleifur Einarsson, 1991). 

Berggrunnur landsins hefur hlaðist upp á síðustu 15-16 milljón árum og telst hann 

jarðsögulega mjög ungur. Blágrýtismyndunin frá míósen og fyrri hluta plíósen ásamt eldri 

grágrýtismynduninni frá síðari hluta plíósen og fyrri hluta pleistósen eru elstu jarðmyndanir 

landsins. Basalthraunlög eru einkennandi í þessum myndunum en nokkuð er af móbergi og 

setlögum tengdum jöklum og vatnagangi í eldri grágrýtismynduninni. Einnig er að finna 

rhýólít og innskotsberg í þessum myndunum. Alla jafna er mikið af holufyllingum og 

ummyndun í berglögum á þessum svæðum. Bæði dalir og lágsléttur hafa grafist niður í 

þessar myndanir og eru þær mikið rofnar. Næsta jarðmyndun er yngri grágrýtismyndunin frá 

síðari hluta pleistósen. Sú myndun inniheldur berglög eins og grágrýti sem runnið hefur á 

hlýskeiðum, móberg og gosösku sem myndaðist við gos undir jöklum. Auk berglaga eru 

margs konar framburðarmyndanir hluti af þessari myndun. Myndunin er lítið rofin og liggur 

aðallega innan og við virku gosbeltin. Holufyllingar og ummyndanir eru fátíðar en þétting í 

berglögum er einkum vegna gruggs og jökulleirs, sem síast í holur og sprungur. Hraun runnin 

á nútíma, eða yngri en 10.000 ára, eru yngsta jarðmyndun berggrunnsins. Myndun þessi nær 

yfir nánast sama svæði og yngri grágrýtismyndunin. Hraunin liggja þó innar í gosbeltinu og 

teygja arma sína niður á láglendi þar fyrir utan (Sigurjón Rist, 1990). 

2.3 Hringrás vatns 

Vatn kemur fyrir í hinum ýmsu fösum á Jörðinni. Neðanjarðar getur vatn verið annaðhvort 

uppleyst í berginu eða streymt sem grunnvatn. Á yfirborðinu er vatnið í formi sjávar, 

stöðuvatna, fallvatna og íss. Í töflu 1 má sjá hlutfallslega skiptingu vatns á Jörðinni eftir 

mismunandi fösum. 

Tafla 1: Magn vatns sem varðveitist í mismunandi fösum á Jörðinni (Breytt frá Unnsteini Stefánssyni, 

1991). 

Fasi Hlutfall (%) 

Sjór (vökvafasi) 97,39 

Jöklar og ís á landi (fastur fasi) 2,01 

Grunnvatn, vatn í jarðvegi (vökvafasi) 0,58 

Stöðuvötn og fljót (vökvafasi) 0,02 

Andrúmsloft (gufufasi) 0,001 
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Vatn er sífellt að breyta um fasa og færast frá einum stað til annars. Þetta er stöðugt ferli og 

kallar Árni Hjartarson (1992) það vatnafarshringinn en er þó betur þekkt sem einfaldlega 

hringrás vatns (Árni Hjartarson, 1992). Á mynd 1 má sjá skematíska mynd af hringrás vatns 

á Jörðinni. 

 

Mynd 1: Hringrás vatns. Mynd aðlöguð að íslensku. (U.S. Geological Survey (USGS), 2016). 

Áætlað er að heildarvatnsmagn í vatnshringrásinni sé um 1500 milljón km3 (Árni Hjartarson, 

1992). Meirihluti vatns í hringrásinni er uppgufun úr höfum, ám og vötnum, en minnihluti 

kemur frá útgufun úr jarðvegi og plöntum. Minnsti hlutinn kemur svo með þurrgufun, þar 

sem ís fer beint í gufufasa. Auk þessara þátta er þétting, úrkoma, afrennsli og írennsli og 

grunnvatns- og yfirborðsrennsli hlutar af þessari hringrás. Orkan sem knýr þessa hringrás 

áfram kemur frá sólinni (U.S. Geological Survey (USGS), 2016). 

Uppruni yfirborðsvatns er í úrkomu sem fellur á land. Ekki fer þó öll úrkoman beinustu leið 

til nærliggjandi fallvatna. Hluti hennar gufar upp, annar hluti sígur niður í jarðveginn og í 

gróður og þriðji hlutinn er bundinn í snjó. Þar af leiðandi er vatnið mislengi að skila sér til 

straumvatna eftir því hvar það fellur á yfirborð jarðar. Lengsti viðstöðutími vatns er allt frá 

áratugum upp í aldir, jafnvel lengur, og er það gjarnan í jökulís sem vatnið bindst svo lengi. 

Sá hluti sem sígur ofan í jarðveginn skilar sér innan nokkurra daga, vikna, eða jafnvel 

mánaða. Hluti af vatninu fer inn í gróðurinn strax en fer fljótt aftur út með útgufun. Vatn 

getur einnig sigið dýpra í jörðu og streymt um lekt berg neðanjarðar. Það vatn getur varið 

neðanjarðar í allt að nokkra mánuði, jafnvel áratugi eða lengur. Mest allt þetta vatn endar 

svo með einum eða öðrum hætti aftur í hafinu (Freysteinn Sigurðsson, 1996). Því er ljóst að 

vatn er mislengi að komast heilan hring í vatnshringrásinni. 
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2.4 Jarðlekt 

Jarðlekt er mikilvægur eiginleiki sem taka þarf tillit til þegar greina á fallvötn. Jarðlekt segir 

sig að hluta til sjálft en er skilgreind sem samanlögð sprungu- og berglekt jarðlaga (Ríkey 

Hlín Sævarsdóttir, 2002) eða beinlínis sá eiginleiki sem lýsir því hve hratt eða hægt vatn fer 

um eða í gegnum jarðlög. Þegar meta á jarðlekt þarf að skoða jarðlögin eða jarðmyndanirnar 

ítarlega. Jarðlög sem innihalda og leiða mikið vatn nefnast veitar. Þau jarðlög sem eru þétt, 

leiða illa vatn og virka eins og hálfgerðar stíflur nefnast stemmar (Árni Hjartarson, 1992). Á 

töflu 2 má sjá hefðbundna veita og stemma í íslenskum jarðlögum.  

Tafla 2: Hefðbundnir veitar og stemmar í íslenskum jarðlögum (Breytt frá Árna Hjartarsyni, 1992). 

Veitar Stemmar 

Lek, laus yfirborðslög (sandur, möl, urð) Þétt laus yfirborðslög (jökulurð, hvarfleir) 

Nútímahraun Gangar og innskot 

Sprungur og sprungusvæði Móbergstúff 

Bólstraberg, kubbaberg Holufyllt hraunlög 

Óholufyllt hraunlög Fínt eða illa aðgreint setberg 

Vel aðgreint setberg  

 

Þegar litið er til lektar er hún margbreytileg eftir jarðlögum og jarðgerðum. Á mynd 2 má 

sjá mismunandi lekt ýmissa jarðefna. 

 

Mynd 2: Lekt mismunandi jarðefna (Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson, 1990). 

Þegar jarðlektin er skoðuð í samhengi við berggrunn Íslands sést að blágrýtismyndunin og 

eldri grágrýtismyndunin hafa minnsta lekt. Basalt hraun eru uppistaða þessara 

jarðmyndanna. Basalt hraunin eru yfirleitt þétt og stuðluð. Lekt þeirra minnkar með tímanum 

vegna veðrunar, ífoks, írennslis og jarðvegsmyndunar. Mikið er um holufyllingar í 

blágrýtismynduninni. Af þeirri ástæðu er basaltið yfirleitt mjög þétt og eftir því sem það er 

eldra getur það verið nánast alveg vatnshelt (Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson, 

1990). Í yngri grágrýtismynduninni er mikið um móberg. Berglög eru í heildina lítið lek í 

þeirri myndun. Lekt getur þó verið veruleg í móbergi og í flestum tilvikum töluvert meiri en 
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í basalti. Móberg getur þó verið mjög mismunandi og þar með mislekt. Móberg er oft frekar 

stökkt og springur auðveldlega. Bólstraberg hefur mikla holrýmd og er getan til að geyma 

og halda vatni því í lágmarki. Á hinn bóginn er það móberg sem hefur í grunnmassa sínum 

korn af sandi eða fínni möl, sem kallast gosaska og inniheldur lítið holrými. Af þessari 

ástæðu er slík samlímd gosaska með litla lekt (Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson, 

1990). Yngstu jarðmyndanirnar eru nútímahraunin og eru þau lekust allra jarðmyndanna. 

Þar liggur grunnvatnið djúpt og næstum öll úrkoma sem fellur á hraunin sígur í jörð (Sigurjón 

Rist, 1990). 

Lekt setlaga getur verið gríðarlega mismunandi og veltur alfarið á kornastærðardreifingu, 

ávölun og samlímingu setsins. Holrými setsins verða stærri eftir því sem kornin í setinu eru 

stærri. Fínni kornastærðir geta þó fyllt upp í holrýmin á milli stærri korna. Samspil 

kornastærðar og stærðardreifingar ráða því hvar setið er lekast (Freysteinn Sigurðsson og 

Jón Ingimarsson, 1990). 

2.5 Vatnasvið 

Vatn rennur á yfirborðinu eftir þyngdarafli jarðarinnar. Það gerir það að verkum að vatnið 

streymir þangað sem landslagið beinir því og safnast saman í lægðir. Vatnasvið er skilgreint 

sem það landsvæði þar sem þetta vatn safnast saman og myndar annaðhvort straumvötn eða 

stöðuvötn. (Freysteinn Sigurðsson, 1996). 

Íslenskar orkurannsóknir hafa kortlagt vatnasvið flest allra fallvatna landsins. Sú flokkun 

sem stuðst var við þykir lýsa vel einkennum rennslishátta viðkomandi fallvatna. Einnig er 

notast við flokkunina til að lýsa ástandi vatns í vatnsföllum og lífríkisvist þeirra (Freysteinn 

Sigurðsson o.fl., 2006). Á mynd 3 má sjá drög að þessari flokkun. 

 

Mynd 3: Drög að flokkun á vatnasviða á Íslandi (Freysteinn Sigurðsson o.fl., 2006). 
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Þegar rýnt er í mynd 3 sést að vatnasviðin eru í samræmi við jarðfræði landsins. Mest er 

lektin á vatnasviðum fallvatna í rek- og gosbeltum landsins en minnkar eftir því sem fjær 

dregur til austurs og vesturs. 

2.6 Úrkoma og dreifing hennar 

Helstu áhrifaþættir á veðurfar á Íslandi ráðast af legu landsins, landslagi þess og 

hafstraumum. Í rannsókn þessari er litið til úrkomu og áhrifa hennar á rennsli tiltekins 

vatnsfalls. Hafa þarf í huga að rennslismælingar gera ekki greinarmun á beinni úrkomu né 

úrkomu sem hefur tafist á leið sinni af landi til sjávar og heldur ekki leysingu snævar og íss 

Í grunninn er allt sem fellur úr skýjunum til jarðar flokkað sem úrkoma, það er rigning, snjór, 

haglél og slydda. Þegar loft kólnar í uppstreymi þéttist vatnsgufa og eftir því sem loftið 

kólnar meira, missir það getuna til að halda vatnsgufunni og ský og úrkoma myndast. Þegar 

vatnsgufan er að þéttast, byrja að myndast smáir vatnsdropar eða ískristallar. Ef þessir smáu 

dropar eru nógu smáir haldast þeir uppi og mynda ský. Þegar þessir dropar halda áfram að 

vaxa verða þeir að stórum vatnsdropum eða snjókornum. Þegar þeir verða svo ákveðið stórir 

og þar af leiðandi þungir, enda þeir á því að falla til jarðar (Sigrún Sóley Jökulsdóttir, 2013). 

Langmest af þeirri úrkomu sem fellur á Íslandi fellur í hálendinu (Ágústa Loftsdóttir o.fl., 

2015). Úrkoma er gjarnan flokkuð í þrjá eftirfarandi undirflokka: 

 

 Fjallaúrkoma verður til þegar rakir vindar 

af hafi koma inn yfir land. Raka loftið 

hækkar þegar það flyst yfir fjöll, það 

kólnar, rakinn þéttist og úr verður úrkoma. 

Á mynd 4 má sjá skýringarmynd af 

myndun fjallaúrkomu. 

 

 

Mynd 4: Skýringarmynd af fjallaúrkomu (Sigrún Sóley Jökulsdóttir, 2013). 

 Skilaúrkoma verður til þar sem kaldir og heitir loftmassar mætast og talað er um 

kulda- og hitaskil. Kuldaskil myndast þegar loftmassi í framrás þrýstist undir hlýrri 

loftmassa. Hitaskil verða til þegar hlýr 

loftmassi berst yfir kaldara loft. Við slíkar 

aðstæður er hlýtt loft í uppstreymi sem 

veldur því að loftið kólnar, rakinn fer að 

þéttast sem að lokum leiðir til þess að það 

fer að rigna. Hér á landi er stór hluti af 

úrkomunni afleiðing slíkra skila. Þessi skil 

færast mjög í aukana í fjalllendi. Á mynd 

5 má sjá skýringarmynd af myndun 

skilaúrkomu. 

Mynd 5: Skýringarmynd af skilaúrkomu (Sigrún Sóley Jökulsdóttir, 2013). 
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 Skúraúrkoma eða skúraveður orsakast af 

upphitun loftmassa við yfirborð jarðar, 

þegar neðsti hluti loftsins hitnar, léttist og 

stígur upp, það kólnar, rakinn þéttist sem 

veldur því að úrkoma fellur. Slík úrkoma 

er tíð við miðbaug jarðar (Sigrún Sóley 

Jökulsdóttir, 2013). Á mynd 6 má sjá 

skýringarmynd af myndun skúraúrkomu. 

 Mynd 6: Skýringarmynd af skúraúrkomu 

(Sigrún Sóley Jökulsdóttir, 2013). 

Úrkomumælistöðvar eru frekar dreifðar á Íslandi og því oft langt á milli mælistaða. Af þeim 

sökum hafa vísindamenn brugðið á það ráð að ákvarða dreifingu hennar á landið með ýmsum 

gerðum veðurlíkana. Meðal annars er stuðst við veðurlíkanið LT sem tekur tillit til áhrifa 

landslags á dreifingu úrkomu. Þannig hefur dreifing úrkomu áranna frá 1961 til 1990 á landið 

verið áætlað (Tómas Jóhannesson o.fl., 2007). Á mynd 7 má sjá úrkomudreifingu úr LT 

líkaninu. 

 

Mynd 7: Úrkomudreifing á Íslandi út frá LT líkaninu á árunum 1961-1990 (Tómas Jóhannesson o.fl., 

2007). 

Mynd 7 sýnir áætlaða dreifingu úrkomu á Íslandi. Langmesta úrkoman fellur á Suðurlandinu 

sem kemur ekki á óvart þegar þess er gætt að þar eru jöklar og mestu vatnsföll á Íslandi. Á 

Norðausturlandi þar sem Sandá fellur í Þistilfjörð er mun minni úrkoma. Úrkoman á 

Norðausturlandi er að jafnaði á milli 500 - 1000 millimetrar á þessum 29 árum.  
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2.7 Rennslismælingar 

Rennslismælingar eða vatnshæðarmælingar, eins og oft er talað um, hafa verið stundaðar á 

Íslandi frá aldamótunum 1900. Í upphafi voru mælingarnar beinn síritaður kvarðaálestur en 

með auknum tækninýjungum eru allar mælistöðvar nú með stafræn skráningartæki og 

þrýstiskynjara sem mæla vatnshæð í ánum, rafleiðni og hitastig árvatnsins. Mælistöðvarnar 

eru knúnar af sólarorku. Helsti tilgangur vatnshæðarmælakerfisins er að safna 

grundvallarupplýsingum og þekkingu á því vatnafari landsins (Veðurstofa Íslands, 2009). 

Vatnshæðum má breyta í rennsli með því að búa til svo kallaðan rennslislykil sem færist með 

því að mæla vatnshæðina í miklu og minna rennsli, það er að segja við háa og lága vatnshæð 

árinnar. Þegar þannig hafa safnast nokkrir mælipunktar við breytilegt rennsli fæst ferill sem 

lýsir sambandinu á milli vatnshæðar og rennslis og rennslislykill vatnsfallsins er fenginn 

(Veðurstofa Íslands, e.d.). 
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3 Sandá 

Sandá er í Þistilfirði á Norðausturlandi. Áin er 

flokkuð sem dragá en er með talsverðum 

einkennum lindár, sökum þess að hún rennur 

yfir mismunandi berggrunn (Hilmar Björn 

Hróðmarsson o.fl., 2009). Á mynd 8 má sjá 

staðsetningu árinnar.  

 

 

Mynd 8: Staðsetning Sandár í Þistilfirði. 

3.1 Vatnasvið Sandár 

Upptök Sandár eru að finna á fjallinu Bungu á Norðausturlandi í um 967 metra hæð yfir 

sjávarmáli. Þaðan fellur áin niður í Mórilludal sem er um 20 km norðaustur af Grímsstöðum 

á Fjöllum. Sandá liggur meðfram Heljardalsfjöllum og þaðan sem leið liggur um 50 km veg 

til norðurs og austurs, alla leið til sjávar í Sandvík í Þistilfirði (Gunnar Orri Gröndal, 2002). 

Vatnasvið Sandár er allstórt og nær yfir um 268 km2 landsvæði, en á því gætir ekki áhrifa 

jökla (Veðurstofa Íslands, 2011). Í Sandá fellur fjölda lækja og áa, en helstu þverárnar eru 

Mórillukvísl, Högnastaðakvísl, Svartárkvísl og Mosfellskvísl (Gunnar Orri Gröndal, 2002).  

3.2 Vatnshæðarmælir 26 

Í Sandá í Þistilfirði er vatnshæðarmælir #26, í um 2,5 km frá sjó og í um 20 metra hæð yfir 

sjávarmáli en engir lækir eða ár falla til Sandár neðan við mælinn. Lengi hafa verið uppi 

hugmyndir um að virkja í Sandá. Fyrstu hugmyndirnar af þeim toga kviknuðu fyrir um 72 

árum eða árið 1944. Það ár var komið fyrir kvarða í ánni í Sandárfossi nærri brúnni við bæinn 

Flögu. Það var svo ekki fyrr en rúmum 20 árum seinna sem samfelld skráning hófst með 

pappírsrita. Pappírsritinn var hafður í brunni til að mæla vatnshæðina rétt og örugglega. Það 

var svo í nóvember árið 2007, að settur var upp þrýstiskynjari í ánni. Þrýstiskynjarinn var 

með 3,5 metra mælisviði og tengdur stafrænu skráningartæki. Slíkt skráningarkerfi sér til 

þess að gögn berast samtímis yfir í gagnasafn Veðurstofu Íslands. Nákvæmni mælinga er að 

öllu góð en ístruflanir eru þó algengar yfir vetrartímann (Veðurstofa Íslands, 2011). Flóð eru 

tíð í Sandá og þá sérstaklega í vorleysingum. Auk þess verða rigningarflóð á haustin. Sandá 

leggur alla jafna á vetrum eða skefur í ána sem endrum og sinnum leiðir til þess að farvegur 

árinnar stíflast og í framhaldinu verða þrepahlaup í ánni (Hilmar Björn Hróðmarsson o.fl., 

2009). Mesta rennsli sem mælt hefur verið í Sandá var um 106,3 m3/s við vatnshæð upp á 

232,3 cm. Þessi mæling var gerð yfir hásumar árið 1999 (Guðrún Jóhannesdóttir, 2011).  
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3.3 Fyrri rannsóknir 

Rannsókn eins og þessi sem hér er kynnt hefur ekki áður verið gerð á þessu svæði. Það sem 

því kemst næst eru afrennsliskort sem gerð voru fyrir Ísland. Kortin voru unnin fyrir verkefni 

sem kallast Arctic-HYDRA sem laut að því að fylgjast með og rannsaka hringrás vatns á 

Norðurheimsskautinu. Þá var notast við líkan sem nefnist WaSiM en það vinnur með 1 km 

reitarskiptingu landslags og vatnafarsflokkun sem Íslenskar orkurannsóknir hafa unnið af 

öllu landinu. Líkanið var notað til að reikna meðalafrennsli á árunum 1961-1990. 

Niðurstöður sýndu að heildarafrennsli af öllu landinu var 4770 m3/s og að uppgufun var 

metin að meðaltali um 280 mm á ári (Tómas Jóhannesson o.fl., 2007). Á mynd 9 má sjá 

reiknað meðal- og árstíðarbundið afrennsli af Íslandi á árunum 1961-1990 með WaSiM 

líkaninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Reiknað meðal- og árstíðarbundið afrennsli af Íslandi á árunum 1961-1990 með WaSiM 

líkaninu (Tómas Jóhannesson o.fl., 2007). 

 

Á Mynd 9 er hægt að fá innsýn í hvernig afrennsli er breytilegt eftir landshlutum. 
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Þar sem fyrri rannsóknir á svæðinu eru litlar eða engar er vert að taka dæmi um afrennsli af 

öðrum vatnasviðum og sömuleiðis vatnasviðum með mismunandi berggrunn til glöggvunar 

á aðstæðum í Sandá. 

Þegar litið er til Suðurlands, nánar tiltekið Suðurlands vestan Fljótshlíðar, er að finna ár af 

öllum tegundum vatnsfalla. Á Suðurlandi liggur megingosbelti landsins frá suðvestri til 

norðausturs. Af þessum ástæðum eru á svæðinu stærstu lindár landsins. Þar eru 

berggrunnsmyndanir ungar, með mikla holrýmd og vel vatnsleiðandi. Ennfremur býr 

berggrunnurinn yfir mikilli vatnsgeymd og árnar hafa mikla rennslisjöfnun. Dragár á 

svæðinu er að finna á milli Hvítár og Þjórsár ofan Skeiða á eldri grágrýtismynduninni. Eldri 

grágrýtismyndunin er oft kölluð Hreppamyndunin. Þar var upphaflega laust set og önnur 

jarðlög sem nú eru orðin hörðnuð og nánast vatnsheld. Sem dæmi um afrennsli af vatnasviði 

á þessu svæði má nefna vatnasvið Þingvallavatns, en þar er afrennslið um 100 l/s/km2 

(Sigurjón Rist, 1990). 

Það landsvæði sem sker sig úr miðað við aðra landshluta er Suðvesturland. Berggrunnurinn 

á Reykjanesskaganum tilheyrir yngstu jarðmynduninni á landinu, eða nútímahraunum. Af 

því leiðir er hann sundursprunginn og með mikla holrýmd. Allt vatn sem fellur þar hverfur 

fljótt niður í bergið og kemur aftur fram í vatnsmiklum lindum við eða rétt neðan fjöruborðs. 

Frá Ölfusá að Hvaleyri við Hafnarfjörð er afar stórt svæði, eða um 1330 km2 nær 

afrennslislaust. Sem dæmi um afrennsli af vatnasviði á svæðinu er vatnasvið Elliðaánna í 

Reykjavík en þar er afrennslið aðeins 18 l/s/km2 (Sigurjón Rist, 1990). 
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4 Gögn og aðferðir 

Þau gögn sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar voru fengin úr gagnasafni Veðurstofu 

Íslands og Íslenskra Orkurannsókna. 

4.1 Rennslisgögn 

Rennslisgögnin eru úr vatnshæðarmæli #26 sem er á bakka Sandár, neðan við Flögubrú og 

er með staðarnúmerið V316. Mælirinn er í um 2,5 km fjarlægð frá sjó og falla engar ár í ána 

neðan mælis. Sökum þessa gefur mælirinn mjög skýra mynd af afrennsli vatnasviðsins. 

Vatnshæðarmælirinn er sjálfvirkur og berast gögn sjálfkrafa inn í gagnasafn Veðurstofu 

Íslands (Veðurstofa Íslands, 2011). 

Dagsmeðalrennsli var fengið fyrir tímabilið sem skoðað var, það er árin 2004 – 2008 að 

báðum árum meðaltöldum. Gögnin voru merkt með dagsetningu, rennsli í rúmmetrum á 

sekúndu (m3/s) og svo gildi mælinganna. Gildi mælinganna má sjá í töflu 3. 

Tafla 3: Gildi og skýringar á rennslismælingum 

Gildi Skýring 

G Yfirfarin gögn, án athugasemda 

E Leiðrétt gögn og áætluð, aðallega vegna 

ístruflana 

F Annars flokks gögn, ónákvæmari en gögn 

merkt með G 

S Yfirfarin annars flokks gögn, oftast vegna 

bilana í mælitækjum 

M Vantar gögn, gögn ónothæf og ekki hægt 

að nota til áætlunar 

U Óyfirfarin gögn sem ekki hafa verið gefin 

formlega út 

 

Öll gögnin á fimm ára tímabilinu voru annaðhvort merkt G eða E. Þau gögn sem merkt voru 

með E voru talin ómarktæk svo vægi þeirra var núll við úrvinnslu þessara gagna. 

Dagsmeðalrennslið var síðan reiknað yfir í mánaðarmeðaltöl til að einfalda úrvinnsluna til 

muna. 

Úrvinnsla rennslisgagnanna var gerð með tölfræðiforritinu R – version 3.1.2. Forritið heldur 

vel utan um öll gögn og er hentugt til að reikna og teikna gröf til að sýna gögnin líka á 

myndrænan hátt.  
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4.2 Úrkomugögn 

Úrkomugögnin sem notast var við komu frá þremur veðurstöðvum í nágrenni vatnasviðs 

Sandár. Þessar veðurstöðvar eru á Grímsstöðum á Fjöllum, í Miðfjarðarnesi og á Raufarhöfn. 

Í Miðfjarðarnesi er veðurstöðin mönnuð en hinar eru sjálfvirkar. Hér í rannsókn þessari er 

aðeins notast við úrkomumælingarnar frá þeim. Mánaðarmeðaltöl úrkomu eru í millimetrum 

(mm). Úrvinnsla gagnanna fór fram eins og úrvinnsla rennslisgagnanna, það er í 

tölfræðiforritinu R.  

4.2.1 HARMONIE 

Auk þessara hefðbundnu veðurgagna voru fengin gögn úr veðurspálíkaninu HARMONIE. 

Gögnin eru á ascii formi og í skrám sem eru einskonar fylki með 24 dálkum og 52 línum. 

Fengnar voru .asc skrár með dagsmeðaltali fyrir hvern einasta dag þessi fimm ár sem skoðuð 

voru. Skrárnar sýna dreifingu úrkomunnar yfir allt vatnasviðið og sýna nákvæmlega hversu 

mikil úrkoma fellur á ákveðið stórum hluta vatnasviðsins.. Úrvinnsla þessara gagna fór fram 

í forritinu Matlab R2014a. Þar voru dagsmeðaltölin sameinuð í mánaðarmeðaltöl. Því næst 

voru mánaðarmeðaltölin sameinuð í eitt heildar ársmeðaltal fyrir hvert ár. Þessi ársmeðaltöl 

voru svo færð inn í landupplýsingakerfið ArcGIS þar sem dreifingin var sett fram með 

myndrænum hætti.  

Líkanið HARMONIE er háupplausnarlíkan sem hermir eftir veðri með því að reikna 

veðurspá í þéttu reiknineti með 2,5 km möskvastærð. Til að hægt sé að nota líkanið og sjá 

dreifingu úrkomu yfir landsvæði þarf upphafsgildi sem lýsa ástandi lofthjúpsins. 

Upphafsgildin eru hiti og raki sem fást frá ýmsum veðurstöðvum á Íslandi. Líkanið hermir 

eftir veðurspá með því að leysa flókið stærðfræðilegt dæmi þar sem auk hita og raka eru 

margvíslegir aðrir þættir hafðir til hliðsjónar, þættir sem hafa áhrif á framgang veðurs. Þessir 

þættir eru loftþrýstingur, vindar, vatnsgufa, ský og víxlverkanir við yfirborð hafs og lands. 

Upplýsingar um flesta þessa þætti eru fengnar frá veðurstöðvum víðsvegar um landið en ekki 

er hægt að fá þær allar þaðan. Víxlverkanir við yfirborð hafs og lands eru fengnar frá ýmsum 

hjálparlíkönum sem innbyggð eru í HARMONIE. Slík hjálparlíkön hafa verið unnin úr 

gagnagrunnum frá hinum ýmsu stofnunum víðsvegar um heiminn. Hjálparlíkönin taka tillit 

til mismunandi landgerða, svo sem landslags, hæðarmismunar og víxlhrifa við yfirborð. En 

víxlhrif við yfirborð eru mismunandi eftir því hvort yfirborðið er haf eða stöðuvatn, eða 

gróður, sandur, leir og þess háttar (Veðurstofa Íslands, 2015). 

4.3 Berggrunnur svæðisins 

Unnið var berggrunnskort af svæðinu í kringum Sandá. Kortið var unnið í 

landupplýsingakerfinu ArcGIS byggt á upprunalegu korti eftir Árna Hjartarson og Kristján 

Sæmundsson frá árinu 2014. Berggrunnskortið á mynd 10 sýnir helstu drættina í jarðfræði 

svæðisins auk helstu berggerða Íslands og aldur þeirra samkvæmt alþjóðlegum 

skilgreiningum sem gengu í gildi árið 2012 (Íslenskar Orkurannsóknir, e.d.). Kortið má finna 

í niðurstöðukaflanum hér á eftir. 
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5 Niðurstöður 

Hér er að neðan eru helstu niðurstöður verkefnisins dregnar saman, rýnt í gögnin og þau sett 

fram á myndrænan hátt. 

5.1 Berggerð og lekt á vatnasviðinu 

Flokka má jarðlögin á svæðinu eftir einskonar vatnajarðfræðilegum eiginleikum. Þegar talað 

er um vatnajarðfræðilega eiginleika jarðefna er átt við lektarflokkun jarðlaganna (Freysteinn 

Sigurðsson,1985). Vatnajarðfræðilegir eiginleikar svæðisins eru mismunandi eftir 

jarðlögum á svæðinu. Á mynd 10 má sjá berggrunnskort af farvegi Sandár og nágrennis. 
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Mynd 10: Berggrunnskort af farvegi Sandár í Þistilfirði ásamt skýringum (Árni Hjartarson og 

Kristján Sæmundsson, 2014). 
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Á berggrunnskortinu sést að hraunin sem Sandá rennur á eru mismunandi að aldri og að lítið 

er um sprungur á svæðinu. Elsta bergið er að finna við ströndina en það yngist svo aðeins 

eftir því sem lengra er komið upp með ánni. Berggrunnurinn við upptök árinnar er  úr basísku 

og ísúru móbergi, bólstrabergi og setlögum frá miðhluta ísaldar. Örlítið lengra niður ána, við 

rætur Heljardalsfjalla, er basískt og ísúrt gosberg og setlög frá fyrri hluta ísaldar. Þar á eftir 

eru basísk og ísúr hraun og setlög frá plíósen. Þessi hraun og setlög eru nánast alls ráðandi á 

svæðinu en inni á þessu svæði er þó örlítið af móbergi og bólstrabergi. Við ströndina verður 

smá breyting og þar er lítið svæði með basísku og ísúru gosbergi og setlögum frá síð-míósen 

sem ná alveg út í sjó. 

5.2 Rennsli 

Þegar rýnt er í grafið á mynd 11 má sjá að rennsli Sandár í Þistilfirði er dæmigert fyrir dragá. 

Greina má miklar breytingar í rennsli á stuttum tíma sem rekja má til veðurfarsbreytinga. 

Rennslið er mest á vormánuðum þegar snjóa leysir og á  haustmánuðum þegar 

haustrigningarganga í garð. Rennsli árinnar minnkar gríðarlega á veturna enda eru þá hvorki 

leysingar eða rigningar. Taka skal fram að ístruflanir voru þó nokkrar á tímabilinu sem 

rannsóknin tók til og af þeim sökum fer rennslið einstaka sinnum alveg niður í núll. Ástæðan 

fyrir því er að vægi ístruflaðra mælinga var gert að núlli eins og kom fram hér að ofan.  

 

Mynd 11: Rennsli Sandár (Veðurstofa Íslands). 

Rennslismynstur áranna 2004 til 2007 er frekar svipað með rennslistoppum í byrjun sumars, 

eða á vormánuðum og annan ávallt minni á haustmánuðum á vorin og haustin. Aðra sögu er 

þó að segja þegar komið er að árinu 2008 þegar rennslistoppur að sumri er tvöfalt hærri en 

öll hin árin.  
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Reiknað var út heildarafrennsli fyrir hvert áranna sem rannsóknin náði yfir og í töflu 4 má 

finna árlegt heildarrúmmál afrennslis af vatnasviði Sandár. Reiknað var í m3/s, en til að hafa 

þægilegri tölur var því breytt yfir í km3 og umbreytt í l/s/km2.  

Tafla 4: Heildarrúmmál afrennslis af vatnasviði Sandár. 

Ár Heildarafrennsli í km3 Afrennsli í l/s/km2 

2004 0,35 41,74 

2005 0,32 37,70 

2006 0,35 41,49 

2007 0,34 40,18 

2008 0,32 38,15 

Sjá má aðferð við útreikninga á heildarafrennslinu í Viðauka II. 

Útbúin voru súlurit í fyrir hvert ár með forritinu Microsoft Excel til þess að sjá hvernig 

rennslið dreifðist á mánuði hvers árs. Þar sem dreifing afrennlis var frekar jöfn yfir öll árin 

var valið eitt ár sem til að sýna dæmigerða dreifingu afrennslis á svæðinu. Hinar fjórar 

myndirnar má sjá í Viðauka II. Árið 2006 þótti sýna dæmigerða dreifingu afrennslis á 

svæðinu. Á Mynd 12 má sjá afrennsli af vatnasviði Sandár fyrir hvern mánuð ársins 2006 

ásamt heildarafrennsli ársins. 

   

 

Mynd 12: Dreifing afrennslis árið 2006 eftir mánuðum ásamt heildarafrennsli ársins. 

Dreifing afrennslis er nokkuð jöfn samkvæmt mynd 12. Sjá má þó að mesta afrennslið er í 

maí og júní og minni rennslistopp í september og október.  
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5.3 Úrkoma svæðisins 

Mynd 13 má sjá ársúrkomu þriggja veðurstöðva. Munurinn á þessum veðurstöðvum liggur 

helst í því að stöðvarnar í Miðfjarðarnesi og á Raufarhöfn eru strandstöðvar en stöðin á 

Grímsstöðum á Fjöllum er langt inni í landinu. Veðurstöðin í Miðfjarðarnesi er í 25 metra 

hæð yfir sjávarmáli, Raufarhöfn í 4 metra hæð og stöðin á Grímsstöðum á Fjöllum er í 390 

metra hæð yfir sjávarmáli. 

 

Mynd 13: Úrkoma á þremur veðurstöðvum í nágrenni Sandár (Veðurstofa Íslands). 

Á mynd 13 má sjá að úrkoman á þessum þremur veðurstöðvum fylgist þó nokkuð vel að. 

Vert er að veita því athygli að nánast öll árin fimm er úrkoman ætíð mest á strandstöðvunum 

og minni á Grímsst-ðum á Fjöllum. Líkt og í afrennlisgrafinu má greina tvo afgerandi 

rennslistoppa á hverju ári. Einn á vormánuðum og svo annar minni á haustmánuðum. 

Reiknað var heildarúrkoma á vatnasviði Sandár fyrir hvert ár sem rannsóknin tók til greina. 

Í töflu 5 er að finna heildarrúmmál úrkomu hvers árs. Reiknað var fyrst í m3/s og svo var 

reiknað mögulegt árlegt meðalrennsli ársúrkomunnar af vatnasviði Sandár í l/s/km2. 
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Tafla 5: Heildarrúmmál úrkomu og mögulegs afrennslis hennar af vatnasviði Sandár. 

Ár Heildarúrkoma í m3/s Úrkoma í l/s/km2 

2004 0,03 0,11 

2005 0,03 0,12 

2006 0,03 0,12 

2007 0,03 0,10 

2008 0,03 0,11 

Sjá má aðferð við útreikninga á heildarúrkomu í Viðauka III. 

5.4 Samanburður rennslis- og úrkomumælinga 

Bera má saman rúmmál heildarafrennslis og heildarúrkomu á vatnasviði Sandár en það má 

líka bera saman afrennsli af vatnasviðinu í l/s/km2 og bera það saman við mögulegt afrennsli 

heildarúrkomu á vatnasviðinu. Það má gefa sér að öll úrkoma skili sér að lokum til Sandár 

og þá gildir: 

Ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎 − 𝐴𝑓𝑟𝑒𝑛𝑛𝑠𝑙𝑖 = 0 

Ef niðurstaðan er minni en núll (<0) er heildarafrennsli meira en sem nemur því magni vatns 

sem hefur fallið á vatnasviðið. Ef niðurstaðan er aftur á móti stærri en núll (>0) er úrkoman 

meiri en sem nemur heildarafrennsli af vatnasviðinu. Í töflu 6 má sjá þennan samanburð á 

úrkomu og afrennsli.  

Tafla 6: Samanburður á mögulegu afrennsli úrkomu og mældu afrennsli af vatnasviði Sandár . 

Ár Úrkoma                       

l/s/km2 

Afrennsli                    

l/s/km2 

Samanburður            

Úrkoma - 

Afrennsli 

2004 0,11 41,74 -41,63 

2005 0,12 37,70 -37,58 

2006 0,12 41,49 -41,37 

2007 0,10 40,18 -40,08 

2008 0,11 38,15 -38,04 

 

Niðurstaðan er mjög eindræg á þann veg að mun minna vatn fellur á vatnasvið Sandár en 

sem nemur mældu heildarafrennsli af vatnasviði Sandár. Úrkoman er aðeins um það bil 0,3% 

af afrennslinu. 

5.5 HARMONIE 

Gerðar voru myndir í landupplýsingakerfinu ArcGIS út frá gögnum úr HARMONIE 

veðurspálíkaninu. Ein mynd er fyrir hvert ár tímabilisins og sýna myndirnar hvernig 

ársmeðaltöl úrkomu úr líkaninu dreifast yfir allt vatnasvið Sandár. Þar sem úrkomudreifingin 
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var frekar jöfn yfir öll árin var árið 2006 valið til að sýna dæmigerða dreifingu úrkomunnar 

á vatnasviði Sandár. Hinar myndirnar fjórar má sjá í Viðauka I. Á mynd 14 má sjá 

úrkomudreifinguna á vatnasviði Sandár árið 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14: Úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár árið 2006 (Veðurstofa Íslands). 

Sjá má út frá mynd 14 að árið 2006 var úrkoma mest á þremur afmörkuðum svæðum á 

vatnasviðinu. Eitt þessara svæða er syðst á vatnasviðinu í mestri hæð og lengst frá sjó. Annað 

svæði er örlítið neðar í vatnasviðinu, í um 10 km fjarlægð frá fyrst talda svæðinu en úrkoman 

var einnig mikil þar á milli. Þriðja svæðið er svo frekar austarlega á vatnasviðinu,  í um 10 

km fjarlægð frá sjó. Þar hefur mesta rigningin verið. Á milli þessara svæða hefur úrkoman 

eðlilega verið minni.  
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6 Ályktanir og umræða 

Út frá ofangreindum niðurstöðum voru dregnar ályktanir um það hvort og í hve miklum mæli 

úrkoman skili sér til Sandár. Í umræðum er mögulegum skýringum á misræmi velt upp. 

6.1 HARMONIE 

Niðurstöður úr veðurspálíkaninu HARMONIE, sem sjá má á mynd 15 og í Viðauka I, sýna 

ekki ýkja mikla breytingu á milli áranna fimm sem tekin voru fyrir í rannsókninni. 

Úrkomudreifingin er mikið til eins öll þessi ár. Áhugavert er þó að sjá að úrkoman er mest á 

þremur svæðum á vatnasviðinu. Á mynd 15 má sjá hæðarlíkan af vatnasviði Sandár og til 

glöggvunar eru örvar sem vísa á þessi þrjú svæði sem öll virðast fylgja hæðum /fellum eða 

fjöllum) innan vatnasviðsins. 

 

Mynd 15: Hæðarlíkan af vatnasviði Sandár (Landmælingar Íslands). 
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Mesta úrkoman er á nyrsta svæðinu, skammt frá sjó. Sunnar á vatnasviðinu, í fjalllendinu  

syðst er úrkoman aftur meiri, en þó ekki eins mikil og á nyrsta svæðinu. Draga má þá ályktun 

að hér sé um ákveðna fjallaúrkomu að ræða. Rakir vindar koma af hafi og inn yfir land. Með 

vindinum flyst raka loftið yfir fjöll og kólnar, rakinn þéttist og úrkoma myndast. Mesta 

úrkoman fellur því á nyrstu hæðinni sem röku vindarnir frá hafinu lenda á. Vindarnir ná svo 

að fjöllunum sunnar á vatnasviðinu, en þá er loftið búið að missa töluverðan hluta rakans og 

þessvegna er úrkoman minni þar en norðar á vatnasviðinu. Af þessu má álíta að þeir þættir 

sem helst ráða mynstri úrkomu eru landslag og vindar. 

6.2 Berggerð og jarðlekt 

Öll þau gögn sem sýnd hafa verið hér, frá jarðfræði svæðisins til rennslis árinnar, sýna að 

Sandá er dragá. Berggrunnur vatnasviðs Sandár er fremur misleitur og ýmist úr frekar þéttum 

hraunlögum eða leku móbergi sem er helst syðst á vatnasviðinu. Mesta lektin í 

berggrunninum er því í kringum upptökin en eftir því sem norðar dregur minnkar lektin. 

Þetta er hugsanlega aðalástæða þess að Sandá er líka með einkenni lindár. 

6.3 Afrennsli og úrkoma 

Niðurstöður útreikninga á mánaðarlegu rennsli Sandár og heildaafrennslis af vatnasviði 

Sandár sýna greinilega og eðlilega fylgni á milli línuritanna á myndum 11 og 13. Á hverju 

ári eru tveir greinilegir toppar, annar hærri á vormánuðum, og svo annar minni á 

haustmánuðum. Þessar breytingar á rennslinu má rekja til árstíðabundinna veðurbreytinga. 

Fyrri rennslistoppurinn fellur vel að vorleysingum, það er þegar hitna fer í veðri aftur eftir 

veturinn þegar snjór bráðnar og frost fer úr jörðu. Yfir sumarmánuðina eru síðan greinilegir 

sumarþurrkar og rennslið í lágmarki. Rennslið eykst svo aftur á haustmánuðum og má rekja 

það til haustrigninga. Rennslið í ánni endurspeglar árstíðirnar mjög vel og verða miklar 

breytingar í vatnshæð árinnar á stuttum tíma. Þetta sýnir enn og aftur að Sandá er dragá, þrátt 

fyrir sýnda lindáreinkenni hennar. 

Sömuleiðis má sjá greinilega fylgni milli þess að því meiri sem rigningin er því meira er 

rennslið. Þetta á við öll árin nema árið 2008, en þar (mynd11) skar fyrri rennslistoppurinn 

sig verulega úr og er mun hærri en aðrir vortoppar á tímabilinu 2004-2008. Ekki er hægt að 

tengja þessa breytingu við aukna úrkomu þar sem ekki var aukning í úrkomu það ár miðað 

við fyrri ár. Því má álykta að þessi gríðarlega aukning á rennsli stafi líklegast af miklum 

snjóaleysingum það árið.  

Út frá Töflu 6 hér að ofan sést að afrennsli Sandár af vatnasviði er mun meira en sem nemur 

heildarrúmmáli úrkomu vatnasviðsins. En af því að mynstur, það er að segja dreifing úrkomu 

á vatnasviði Sandár er nokkuð í takt við mynstur rennslis Sandár og þá alveg sérstaklega 

hvað varðar mikla úrkomu á haustmánuðum, má telja að meirihluti úrkomunnar skili sér 

meira eða minna beint og tafarlítið til árinnar. Þó þarf að hafa í huga hvar úrkoman fellur í 

vatnasviðinu því það getur haft áhrif á það hvernig henni er miðlað til árinnar en það veltur 

á berggerð, lekt og gróðurþekju. Úrkoma sem fellur á móbergssvæðin er líklegri til að seytla 

niður í jarðveg og berggrunn. Aftur á móti er úrkoma sem fellur á basísku og ísúru hraunin 

líklegri til þess að renna ofan tafarlítið á yfirborði og beint til árinnar.  
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Enn fremur má draga þá ályktun af þessu að mestur hluti úrkomunnar skili sér beint til 

árinnar vegna þess að meirihluti vatnasviðsins er úr basískum og ísúrum hraunlögum sem 

eru þétt og frekar vel holufyllt.  

6.4 Óvissuþættir 

Þegar vatnsföll eru flokkuð eru aðferðirnar sem farið var í hér að framan góðar og gildar. 

Nánari skoðun og frekari rannsóknir á svæðinu eru nauðsynlegar. Það fyrsta sem þarf að 

skoða er misleitni yfirborðsins á vatnasviði Sandár. Misleitni  jarðlaganna lýsir sér meðal 

annars að lekt þeirra er mismikil innan einnar og sömu berggerðarinnar. Annað atriði sem er 

afar mikilvægt og ekki var tekið tillit til í þessari rannsókn er lofthiti, en hann hefur gríðarleg 

áhrif á vatnsföll og þá sérstaklega á dragár eins og Sandá. Annar mögulegur óvissuþáttur er 

sá að rannsóknin tekur einungis fimm ár til greina. Til að fá sem gleggsta mynd af 

vatnsfallinu þyrfti mögulega að taka mun fleiri ár til skoðunar. Þannig væri hægt að greina 

hegðun vatnsfallsins betur og fá heildstæðari mynd af því hvað væri eðlilegt eða óeðlilegt 

við hegðun þess. Gagnrýna mætti einnig staðsetningu veðurstöðvanna, en þær eru ekki á 

vatnasviði Sandár en er þó í nágrenni við það. Þá verður líka að taka til greina að vanmat á 

mælingum á úrkomu verður mikið þegar veður er hvasst eða úrkoma fellur sem snjór. Að 

lokum má ekki gleyma því að líkönin sem HARMONIE veðurspálíkanið vinnur upplýsingar 

úr eru ekki alveg nákvæm og henta kannski ekki fyrir öll landsvæði. 
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7 Lokaorð 

Þegar allir útreikningar lágu fyrir vöknuðu grunsemdir um niðurstöður heildarúrkomu á 

vatnasviði Sandár. Gildi ársmeðalúrkomu þóttu óeðlilega lág og ekki raunhæf. Þessi skekkja 

gæti hafa komið til þegar ascii skjölin voru sameinuð í matlab eða einfaldlega vegna skekkju 

í fyrirliggjandi gögnum sem komu úr HARMONIE veðurspálíkaninu. En eins og kom fram 

hér að ofan vinnur HARMONIE út frá ýmsum hjálparlíkönum sem taka ekki mið að öllum 

þáttum sem þarf að taka til greina. Við nánari skoðun útreikninga fékkst þó ekki úr því staðist 

hvort um mistök hefði verið að ræða við meðhöndlun gagnanna. Ennfremur er mögulegt að 

úrkoman á svæðinu sé einungis lítill hluti alls þess vatns sem rennur til sjávar um Sandá. 

Þessi mikli munur milli magns úrkomu og heildarafrennslis vatnasviðs Sandár getur þó átt 

við rök að styðjast. Hluti skýringarinnar gæti verið að hluti vatnsins komi úr lindum, en 

lindavatnið er ekki samtímaúrkoma. Önnur skýring gæti verið sú að vatn lindanna eigi 

uppruna sinn utan við vatnasvið Sandár. Vanmat á úrkomu vegna snjókomu getur líka verið 

enn ein ástæðan fyrir þessum mikla mun, því snjóbráð sem vel sést í rennslinu verður ekki 

hluti úrkomunnar. Eins getur lega veðurstöðvanna skipt miklu máli við mælingar á úrkomu 

svæðisins. Ef betur á að fara í saumana á aðstæðum Sandár í Þistilfirði þurfa víðtækari 

rannsóknir að fara fram á svæðinu. 
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Viðauki I – Úrkomudreifing HARMONIE 

Á Myndum 15, 16, 17 og 18 sést úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár í Þistilfirði árin 2004, 

2005, 2007 og 2008. Myndirnar voru gerðar í landupplýsingakerfinu ArcGIS út frá gögnum 

úr HARMONIE veðurspálíkaninu. Ein mynd er fyrir hvert ár og sýnir hvernig 

mánaðarmeðaltöl úrkomu úr líkaninu dreifast yfir allt vatnasvið Sandár. 

 

Mynd 16: Úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár árið 2004 (Veðurstofa Íslands). 

Sjá má út frá mynd 16 að árið 2004 var úrkoma mest á þremur afmörkuðum svæðum á 

vatnasviðinu. Eitt þessara svæða er syðst á vatnasviðinu í mestri hæð og lengst frá sjó. Annað 

svæði er örlítið neðar í vatnasviðinu, í um 10 km fjarlægð frá fyrst talda svæðinu en úrkoman 

var einnig mikil þar á milli. Þriðja svæðið er svo frekar austarlega á vatnasviðinu,  í um 10 

km fjarlægð frá sjó. Þar hefur mesta rigningin verið. Á milli þessara svæða hefur úrkoman 

eðlilega verið minni.  
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Mynd 17: Úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár árið 2005 (Veðurstofa Íslands). 

Sjá má út frá mynd 17 að áríð 2005 var úrkoma mest á þremur afmörkuðum svæðum á 

vatnasviðinu. Eitt þessara svæða er syðst á vatnasviðinu í mestri hæð og lengst frá sjó. Annað 

svæði er örlítið neðar í vatnasviðinu, í um 10 km fjarlægð frá fyrst talda svæðinu en úrkoman 

var einnig mikil þar á milli. Þriðja svæðið er svo frekar austarlega á vatnasviðinu,  í um 10 

km fjarlægð frá sjó. Þar hefur mesta rigningin verið. Á milli þessara svæða hefur úrkoman 

eðlilega verið minni.  

 

  



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18: Úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár árið 2007 (Veðurstofa Íslands). 

Sjá má út frá mynd 18 að árið 2007 var úrkoma mest á þremur afmörkuðum svæðum á 

vatnasviðinu. Eitt þessara svæða er syðst á vatnasviðinu í mestri hæð og lengst frá sjó. Annað 

svæði er örlítið neðar í vatnasviðinu, í um 10 km fjarlægð frá fyrst talda svæðinu en úrkoman 

var einnig mikil þar á milli. Þriðja svæðið er svo frekar austarlega á vatnasviðinu,  í um 10 

km fjarlægð frá sjó. Þar hefur mesta rigningin verið. Á milli þessara svæða hefur úrkoman 

eðlilega verið minni.  
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Mynd 19: Úrkomudreifing yfir vatnasvið Sandár árið 2008 (Veðurstofa Íslands). 

Sjá má út frá mynd 19 að árið 2008 var úrkoma mest á þremur afmörkuðum svæðum á 

vatnasviðinu. Eitt þessara svæða er syðst á vatnasviðinu í mestri hæð og lengst frá sjó. Annað 

svæði er örlítið neðar í vatnasviðinu, í um 10 km fjarlægð frá fyrst talda svæðinu en úrkoman 

var einnig mikil þar á milli. Þriðja svæðið er svo frekar austarlega á vatnasviðinu,  í um 10 

km fjarlægð frá sjó. Þar hefur mesta rigningin verið. Á milli þessara svæða hefur úrkoman 

eðlilega verið minni.  
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Viðauki II – Útreikningar afrennslis 

Heildarmagn afrennslis var reiknað fyrir hvert ár sem rannsóknin tók til greina. Fengið var 

dagsmeðaltal rennslis í m3/s. Reiknað var út frá dagsmeðaltölunum yfir í mánaðarmeðaltöl 

einnig í m3/s. Því næst var hvert mánaðarmeðaltal margfaldað á eftirfarandi hátt: 

60(𝑚í𝑛) ∗ 60(𝑠𝑒𝑘) ∗ 24(𝑘𝑙𝑠𝑡) ∗ 𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑔𝑎 í 𝑚á𝑛𝑢ð𝑖 ∗ 𝑚á𝑛𝑎ð𝑎𝑟𝑚𝑒ð𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙(𝑚3/𝑠) 

Lagt var saman alla mánuðina tólf og fengust þá heildar m3/ári. Þessum m3/ári var svo 

umbreytt yfir í m3/s með jöfnu (1): 

𝑚3/á𝑟𝑖

31536000𝑠𝑒𝑘/á𝑟𝑖 (60𝑚í𝑛 ∗ 60𝑠𝑒𝑘 ∗ 24𝑘𝑙𝑠𝑡 ∗ 365𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟)
= 𝑚3/𝑠         (1) 

Að því loknu var hægt að reikna l/s/km2 með jöfnu (2):  

𝑅 =
𝑄

𝐴
 ∗ 1000     (2) 

R = Afrennsli (l/s/km2)  

Q = Afrennsli (m3/s) 

A = Flatarmál vatnasviðs (km2) 

*1000 = Umbreyting í lítra 

Heildarrúmmál afrennsli á ári má sjá í Töflu 4. Breytt var m3/s yfir í km3 einungis til að hafa 

ekki of stórar tölur: 

𝑚3/𝑠

1000000000
=  𝑘𝑚3 

Tekið skal fram að árin 2004 og 2008 voru hlaupár svo þar þurfti að hafa dagana 366 og 

sekúndur í árinu verða þá 31622400.  
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Útbúin voru stuðlarit í forritinu Microsoft Excel fyrir hvert ár til þess að sjá hvernig 

afrennslið dreifðist á mánuði yfir hvert ár. Á Myndum 20 – 23 má sjá mánaðaskipt afrennsli 

af vatnasviði Sandár ásamt heildarafrennsli hvers árs. 

 

Mynd 20: Dreifing afrennslis árið 2004 eftir mánuðum ásamt heildar rennsli. 

Dreifing afrennslis er nokkuð jöfn samkvæmt stuðlariti á Mynd 20. Sjá má þó að mesta 

afrennslið er í apríl og maí. Einnig má greina minni rennslistoppa í febrúar og mars. Minni 

toppa má sjá í október. 

 

  

Mynd 21: Dreifing afrennslis árið 2005 eftir mánuðum ásamt heildar rennsli. 

Dreifing afrennslis er nokkuð jöfn samkvæmt stuðlariti á Mynd 21. Sjá má þó að mesta 

afrennslið er í október og september. Einnig má greina aðeins minni rennslistoppa í apríl, 

maí og júní. Ekkert afrennsli mældist í janúar og febrúar vegna mikilla ístruflana.  
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Mynd 22: Dreifing afrennslis árið 2007 eftir mánuðum ásamt heildar rennsli. 

Dreifing afrennslis er nokkuð jöfn samkvæmt stuðlariti á Mynd 22. Sjá má þó að mesta 

afrennslið er í apríl og maí. Einnig má greina rennslistoppa í september og október. Minni 

toppa má sjá í júní. Ekkert afrennsli mældist í febrúar vegna mikilla ístruflana. 

 

 

Mynd 23: Dreifing afrennslis árið 2008 eftir mánuðum ásamt heildar rennsli. 

Dreifing afrennslis er frekar ójöfn samkvæmt stuðlariti á Mynd 23. Sjá má að lang mesta 

afrennslið er í maí og svo kemur rennslistoppur í júní og júlí. Rennsli í öðrum mánuðum er 

mjög lítið. Ekkert afrennsli mældist í febrúar og maí vegna mikilla ístruflana. 
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Viðauki III – Útreikningar úrkomu 

Heildarmagn afrennslis var reiknað fyrir hvert ár sem rannsóknin tók til greina. Notast var 

við þær fimm úrkomudreifingarmyndir sem gerðar voru út frá HARMONIE 

veðurspálíkaninu. Myndirnar skiptu vatnasviðinu upp í minni hluta eftir magni millimetra af 

úrkomu. Hver mynd gaf magn úrkomu í fimm flokkum. Hver flokkur var með millimetra á 

ákveðnu bili. Tekið var miðgildi hvers flokks fyrir sig. Það var svo margfaldað við flatarmál 

(m2) hvers svæðis fyrir sig sem passaði við hvern og einn úrkomuflokk. Með samlagningu 

allra flokkanna fengust heildarlítrar af úrkomu á hverju ári. Heildarlítrunum var umbreytt í 

m3 með: 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟 𝑙í𝑡𝑟𝑎𝑟 

1000
= 𝑚3 

 

Breytt var m3/ári yfir í m3/s með jöfnu (1). 

Að því loknu var hægt að reikna l/s/km2 með jöfnu (2), nema þar var: 

R = Úrkoma (l/s/km2)  

Q = Úrkoma (m3/s) 

Heildarrúmmál úrkomu á ári má sjá í Töflu 5. 

Eins og hér að ofan skal tekið fram að árin 2004 og 2008 voru hlaupár svo þar þurfti að hafa 

dagana 366 og sekúndur í árinu verða þá 31622400.  

 


