
 

 

 
 

Áhrif berghrunsflóðsurðarinnar frá 2007 á 
hraðasvið Morsárjökuls 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sigurður Ragnarsson 

 
 
 
 

 
 
 
 Jarðvísindadeild 

Háskóli Íslands 

2017 



 

 
 

Áhrif berghrunsflóðsurðarinnar frá 2007 á 

hraðasvið Morsárjökuls  
 
 
 
 

Sigurður Ragnarsson 
 

 
 
 
 

10 eininga ritgerð sem er hluti af 
Baccalaureus Scientiarum gráðu í jarðeðlisfræði 

 

 
 

 
 

Leiðbeinendur 
Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir 

Þorsteinn Sæmundsson 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Jarðvísindadeild  

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 

Reykjavík,  26. maí 2017 
 

 



 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Áhrif berghrunsflóðsurðarinnar frá 2007 á hraðasvið Morsárjökuls 

Áhrif berghlaupsurðarinnar á hraðasvið Morsárjökuls 

10 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureus Scientiarum gráðu í jarðeðlisfræði 

 

Höfundarréttur © 2017 Sigurður Ragnarsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Jarðvísindadeild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Sturlugata 7 

101 Reykjavík 

 

Sími: 525 4000 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Sigurður Ragnarsson, 2017, Áhrif berghrunsflóðsurðarinnar frá 2007 á hraðasvið 

Morsárjökuls, BS ritgerð, Jarðvísindadeild, Háskóli Íslands. 

 

 

 

Prentun: Háskólaprent, Fálkagata 2, 107 Reykjavík 

Reykjavík, maí 2017 

 





iii 

 

 

 

 

 

 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né 

í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_______________________________ 

Sigurður Ragnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

Útdráttur 

Árið 2007 féll stórt berghrunsflóð á Morsárjökul í Öræfum. Berghrunsflóðsurðin rann 

niður eftir jöklinum og þegar hún staðnæmdist þakti hún um 20% af yfirborði jökulsins og 

var að meðaltali um 6 - 7 m þykk. Ísinn undir urðinni bráðnar hægar en ísinn í kring og því 

hefur myndast ísþrep undir urðinni sem var árið 2011 um 44 m þykkt. Í þessu verkefni 

voru áhrif urðarinnar á hraða flæðis íssins í jöklinum skoðuð. Sett var upp tvívítt líkan fyrir 

útlit jökulsins á árunum 2007-2011 með mismunandi þykktum og hraðasvið þeirra svo 

reiknað með forritinu Elmer Ice. Helstu niðurstöður eru þær að eftir því sem ísþrepið undir 

berghrunsflóðsurðinni hækkar, eykst skriðhraði íssins undan henni og að samkvæmt 

líkanreikningunum flæðir ísinn niður undan urðinni og upp á við framan við hana. 
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Abstract  

In 2007 a large rock avalanche fell on the Morsárjökull glacier in Öræfi. Morsárjökull is an 

outlet glacier from the southern part of the Vatnajökull ice cap in Iceland. The rock 

avalanche fell on the upper part of the glacier and travelled on the surface. Once it stopped 

it was about 6-7 m thick and covered around 20% of the area of the glacier. The ice under 

the debris melts slower than the ice around it, so an ice step has formed under it. In the 

year of 2011 the ice step was rising 44 m above the glacier surface at the front edge of the 

debris. The goal of this project was to investigate the effects of the debris on the velocity of 

the ice within Morsárjökull. Two dimensional model with different geometries 

representing the changes from 2007-2011, was made. The program Elmer/Ice was used to 

compute the velocity fields, by solving the Stokes equations. The main conclusions were 

that as the ice step got thicker the velocity of the ice flow increased and according to the 

results the ice flows down from under the ice step and up to the surface in front of the ice 

step. 
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1 Inngangur 

1.1 Almennt um Morsárjökul og berghrunsflóðið 

Morsárjökull er skriðjökull sem fellur úr sunnanverðum Vatnajökli, norðvestan við 

Öræfajökul,  niður í svokallaðan Morsárdal sem liggur milli Skaftafellsheiðar í austri og 

Skaftafellsfjalla í vestri (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). Öræfajökull er jökulhulin 

megineldstöð syðst í Vatnajökli og er fjórða stærsta eldkeila í Evrópu. Vatnajökull er um 

8.100 km
2
 að flatarmáli og hylur um 8% af flatarmáli Íslands. Hann teygir sig frá 

Tungnáröræfum í vestri um 150 km í austur til efstu daladraga á Austurlandi, og frá byggð 

í suðri nær hann 50-100 km norður á hálendið (Helgi Björnsson, 2009). 

Morsárjökull fellur í tveimur um 350 m háum ísfossum frá Vatnajökli (sjá mynd 1). Neðan 

ísfossanna er jökullinn um 4 km langur og 750-900 m breiður eða um 3,3 km
2
 að 

flatarmáli. Framan við jökulinn er jökullón og úr því rennur Morsá fyrst eftir Morsáraurum 

og svo út á Skeiðarársand og þaðan til sjávar (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 

Árið 2007 féll stórt berghlaup á ofanverðan Morsárjökul. Talið er að berghlaupið hafi fallið 

í tveimur hlutum, annars vegar hinn 20. mars 2007 og hins vegar hinn 17. apríl 2007. Talið 

er að berghlaupið sé af gerð svokallaðra berghrunsflóða þar sem hreyfanleiki efnisins sem 

ferðast tengist vökvakenndri hegðun. Þannig er talið að efnið hafi færst yfir yfirborð 

Morsárjökuls án þess að hafa valdið miklum breytingum á jöklinum sjálfum svo sem brotið 

hann upp eða rofið hann á annan hátt (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011).  

Berghrunsflóðið féll við efri brún jökulsins að austanverðu (sjá mynd 1) og er talið hafa 

orsakast af undangreftri Morsárjökuls þegar hann var stærstur á 19. öld og í byrjun þeirrar 

20. og síðan hraðri hörfun hans á síðustu áratugum. Brotsárið er að meðaltali um 480 m 

breitt og um 330 m hátt en það nær frá um 620 m upp í um 950 m h.y.s. og heildarrúmmál 

bergmassans sem féll er um 4-4,5 milljónir rúmmetrar, eða um 10-12 milljónir tonna. 

Urðin féll efst á jökulinn, beygði þaðan niður undan halla yfirborðs jökulsins og flæddi 

niður eftir honum þar til hún staðnæmdist. Miklar sprungur sáust efst í brotsárinu og er því 

ekki hægt að útiloka að frekara hrun geti orðið úr því á næstu árum (Þorsteinn 

Sæmundsson o.fl., 2011). 

Árið 2007 reyndist urðin vera að meðaltali 1.500 m á lengd, 480 m á breidd og 6-7 m á 

þykkt. Flatarmál hennar mældist vera um 720.000 m
2
 sem er um 20% af flatarmáli 

jökulsins. Urðin féll á jökulinn í um 520 m hæð og stöðvaðist í um 352 m hæð (Þorsteinn 

Sæmundsson o.fl., 2011). 

Urðin var stórkornótt og stærstu bergbrotin í henni eru talin vera allt að 800 tonn að þyngd. 

Í jöðrum urðarinnar, sem eru skarpir, er því mikið um stórgrýti og björg. Í fyrstu var lítið 

fínefni í urðinni og sumarið 2007 sást víða í jökulísinn í gegnum hana. Síðustu ár hafa 

bergbrotin molnað niður meðal annars fyrir tilstilli frostveðrunar og því hefur fínn salli 

sáldrast niður í gegnum urðina. Meira fínefni er því í urðinni nú en þegar hún féll árið 

2007. Urðin hefur einnig sigið og þjappast mikið (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 



2 

Athygli hefur vakið að urðin hefur sigið meira í miðjunni en til jaðranna, svo nú er það 

þannig að ef menn standa miðjavega ofan á urðinni er það svipað því að standa ofan í skál 

eða bakka. Formlegar mælingar hafa ekki verið gerðar á hversu mikill hæðarmunur er milli 

miðju og jaðra urðarinnar en sjónræn ágiskun er um 20 m (Þorsteinn Sæmundsson, 

munnleg heimild, 21. apríl 2017). 

 

 

Mynd 1: Yfirlitskort af Morsárjökli og nánasta umhverfi hans. Brotsár berghrunsflóðsins 

og útlínur urðarinnar er hvort tveggja markað með dökkgráum lit. Rauð lína táknar prófíl 

líkans. Skýringar: 1. 20 m hæðarlínur á landi, 2. 20 m hæðarlínur á jökli, 3. jökullónið, 4. 

urðarrani Morsárjökuls, 5. snjólína (ELA) (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 

Frá árinu 2007 hafa verið farnar árlegar mælingaferðir á Morsárjökul til að fylgjast með 

breytingum á urðinni og jöklinum. Gerðar hafa verið GPS mælingar á frambrún urðarinnar 

og staðsetningu áberandi stórgrýtis og bjarga í henni til að fylgjast með hreyfingum 

jökulsins. Auk þess hefur miðja frambrúnar jökulsins verið staðsett með GPS mælingum til 

að fylgjast með hörfun hennar (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011).  

Þessar árlegu mælingar hafa sýnt að hæðarmunur hefur aukist milli urðarinnar og jökulsins 

umhverfis hana. Talið er að það megi rekja til þess að urðin einangrar jökulísinn undir 

henni sem leiðir til þess að jökulísinn umhverfis urðina bráðnar hraðar heldur en ísinn 

undir henni (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 
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Í júlí 2007 hafði frambrún urðarinnar hækkað um 7 m vegna bráðnunar jökulíss framan við 

hana, frá því að fyrstu mælingar voru gerðar á urðinni í maí 2007. Í ágúst 2008 hafði hæð 

frambrúnarinnar aukist um 12 m til viðbótar, um 11 m til viðbótar í ágúst 2009, um 9 m til 

viðbótar í ágúst 2010 og um 5 m til viðbótar í ágúst 2011. Hæð ísþrepsins undir frambrún 

urðarinnar var því um 44 m í ágúst 2011 og var áætlað að rúmmál íssins sem urðin hlífði 

þá væri um 33 milljónir rúmmetra, eða tæplega 28 milljónir tonna (Þorsteinn Sæmundsson 

o.fl., 2011). 

Árið 2014 hófust árlegar leysingamælingar á jöklinum framan við urðina. Hvatinn að þeim 

mælingum var meðal annars að hæð frambrúnarinnar hækkaði minna milli ára en fyrstu 

árin eftir berghrunsflóðið. Því eru hugmyndir um að urðin sé búin að ná einhversskonar 

jafnvægisástandi við jökulinn. Með leysingamælingum gæfist kostur á að sjá áfram hversu 

mikil leysing á sér stað á jöklinum þrátt fyrir að frambrún urðarinnar hækki ekki milli ára. 

Mælingarnar hafa sýnt að meðal leysing á ári er um 14 m, en ekki hafa verið gerðar 

rannsóknir á því hvort einhver leysing eigi sér stað undir urðinni (Þorsteinn Sæmundsson, 

munnleg heimild, 21. apríl 2017). 

Mælingar á framskriði jökulsins á árunum 2007-2011 hafa gefið til kynna að skriðhraði 

jökulsins sé að meðaltali um 80-90 m á ári og nemur heildar framskrið jökulsins um 340 m 

á þessu tímabili. Þetta er svipaður hraði og Jack Ives (2007) og félagar hans mældu um 

miðja síðustu öld og því var sú ályktun dregin að þrátt fyrir þykknun íssins undir urðinni 

og fargið sem féll á jökulinn við berghrunsflóðið hefur það ekki haft áhrif á heildar 

skriðhraða jökulsins (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 

Á árunum 2007 – 2011 hefur frambrún Morsárjökuls hörfað um 215 m samkvæmt 

mælingum Þorsteins Sæmundssonar og félaga (2011). Þessi hörfun er töluvert meiri en 

sporðamælingar Odds Sigurðssonar (2010, 2011, 2013) og félaga benda til, en samkvæmt 

þeim hörfaði jökullinn um 152 m á árunum 2007-2011. Líklegt er að muninn megi rekja til 

mismunandi mælistöðva við frambrún jökulsins (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 

1.2 Markmið  

Í þessu verkefni var  leitast við að varpa ljósi á það hver áhrif berghrunsflóðsurðarinnar eru 

á hraða flæðis íssins undir henni. Mælingar Þorsteins Sæmundssonar og félaga (2011) hafa 

sýnt að svo virðist sem að fargið frá urðinni hafi hvorki haft áhrif á skriðhraða 

Morsárjökuls, né hophraða frambrúnar jökulsporðsins. Hér er því hins vegar velt upp hvort 

fargið vegna urðarinnar og ísþrepsins undir henni hafi ekki áhrif á flæði íssins í jöklinum. 

Þrátt fyrir að mælingar hafi sýnt að heildar skriðhraði eða hophraði Morsárjökuls hafi ekki 

breyst síðan 2007. 

Áhrif urðarinnar á ísflæðið eru skoðuð með beitingu flæðilíkans sem leyst er með forritinu 

Elmer/Ice (Elmer/Ice, 2016). Skoðaðar eru breytingar ár frá ári á tímabilinu 2007-2011, 

það er að segja áður en berghrunsflóðið féll, stuttu eftir að það féll og svo árlegar 

breytingar eftir það, byggðar á mælingum Þorsteins Sæmundssonar og félaga (2011) á 

þykkt ísþrepsins undir urðinni. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Flæði jökulíss 

Ís er vökvi með mjög háa seigju sem flæðir mjög hægt svo líta má framhjá áhrifum tregðu 

og hröðunar við útreikninga á skriðþunga. Þar af leiðandi er hægt að finna þrívítt hraðasvið 

og þrýstisvið jökulíss sem flæðir vegna þyngdarkrafts jarðar með því að leysa Stokes 

jöfnurnar yfir rúmmál íssins (Gagliardini o.fl., 2013). 

Stokes jöfnurnar lýsa varðveislu línulegs skriðþunga   

𝑑𝑖𝑣𝝈 + 𝜌𝒈 = 𝑑𝑖𝑣𝝉 − 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝 + 𝜌𝒈 = 0    (1)  

og varðveislu massans  

𝑑𝑖𝑣𝒖 = 𝑡𝑟𝜺 ̇ = 0     (2) 

Þar sem 𝜌 er eðlismassi jökulíss (hér 910 kg/m
3
),  g = (0, 0 ,-g) er þyngdarhröðunarvigur 

(hér 9,81 m/s
2
), u=(u,v,w) er hraðavigur jökulíssins, σ = τ - pI er Cauchy spennuþinurinn 

(e. Cauchy stress tensor) með p = -trσ /3 einsátta þrýsting (e. isotropic pressure), τ 

spennuþininn og einingafylkið I (Gagliardini o.fl., 2013). 

Flotfræði  (e. rheology) jökulíss er lýst með flæðilögmáli Glens (e. Glen‘s flow law) sem 

lýsir sambandi aflögunar og spennu. 

𝜺 ̇ = 𝐴𝝉𝑛  ,             𝑛 = 3     (3) 

Þar sem 𝜺 ̇ er aflögunarþinur (e. strain rate tensor), 𝝉  er spennuþinur (e. deviatoric stress 

tensor) og A er fasti sem háður er hitastigi jökulíssins, stærð og stefnu ískristalla, 

óhreininda, eðlismassa, vatnshlutfalli íssins og annarra þátta (Cuffey & Patterson, 2010). 

Morsárjökull er þíðjökull eins og aðrir jöklar á Íslandi, það er að segja hitastig íssins er við 

frostmark vatns, 0 °C. Hér var A því valin sem 100 MPa
-3

a
-1 

(Cuffey & Patterson, 2010). 

Með því að leysa Stokes jöfnurnar í Elmer/Ice fyrir gefin jaðarskilyrði fæst spennusviðið, 

það er að segja sett af jöfnum fyrir spennurnar með óþekktu stærðunum u og p. Spennurnar 

eru svo settar inn í flæðilögmál Glens og það notað til að reikna út hraða punkts í jökli, í 

hverja stefnu fyrir sig (Gagliardini o.fl., 2013). 

Ef gert er ráð fyrir að flæði jökuls breytist fyrst og fremst vegna skerspennu (e. shear 

stress) og litið fram hjá öðrum spennuþáttum, má finna jöfnu fyrir hraðann handvirkt 

(Cuffey & Patterson, 2010). Jafna fyrir skerspennuna er  

𝜏𝑥𝑧 = 𝜌𝑔 sin(𝛼) (ℎ − 𝑧)                (4) 
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Þar sem 𝛼 er halli jökuls h er þykkt jökuls og z er hæð þess punkts sem til skoðunar er 

innan jökuls. Sé þetta sett inn jöfnu 3 fæst 

𝜀̇𝑥𝑧 =
1

2

𝑑𝑢

𝑑𝑧
= 𝐴 (𝜌𝑔 sin(𝛼) (ℎ − 𝑧))

𝑛
,    𝑛 = 3  (5) 

Heildun gefur svo 

𝑢𝑠 − 𝑢(𝑧) =
2𝐴

𝑛+1
(𝜌𝑔  sin 𝛼)𝑛 (ℎ − 𝑧)𝑛+1,   𝑛 = 3  (6) 

Þar sem 𝑢𝑠 er yfirborðshraði jökuls og 𝑢(𝑧) er hraði á ákveðnu dýpi í jöklinum. 

2.2 Elmer 

Notast var við forritið Elmer/Ice sem er byggt á Elmer (Elmer/Ice, 2016). Elmer er fjölþætt 

eðlisfræðiforrit (e. multi physical code) sem þróað var að mestu af CSC – IT Center for 

Science (CSC) í Finnlandi á árunum 1995-2005. Árið 2005 var Elmer svo opnað 

almenningi (e. open source) og hefur síðan verið notað við líkanagerð og útreikninga í 

mörgum mismunandi fræðigreinum víðsvegar um heiminn, en forritið inniheldur meðal 

annars líkön úr straumfræði, varmafræði og rafsegulfræði. Þessum líkönum er lýst með 

hlutafleiðujöfnum (e.partial differential equations) sem Elmer leysir með bútaaðferð (e. 

finite element method) (CSC, 2016). 

2.3 Elmer Ice 

Elmer/Ice er viðbótarpakki við Elmer og er byggt upp til að leysa jöklafræðilega 

útreikninga (Gagliardini o.fl., 2013). Með Elmer/ice er hægt að gera líkan af ísstraumum 

(e. ice flows), jöklum (e. glaciers) og ísbreiðum (e. ice sheets) og var það meðal annars eitt 

af fyrstu Stokes- líkönunum sem var notað til að  gera spá fyrir þróun Grænlandsjökuls 

næstu tvær aldir (Gillet-Chaulet o.fl., 2012).  

Upphaflega var Elmer/Ice þróað með það í huga að gera nákvæm líkön fyrir afmarkaða 

ísstrauma en með eflingu tölvutækninnar er orðið auðveldara að framkvæma stærri 

reikninga og nú er hægt að nota Elmer/Ice til að gera nákvæma líkanreikninga fyrir stórar 

ísbreiður (e. ice sheet) (Elmer/Ice, 2016). 
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3 Uppsetning líkans og gögn  

3.1 Gögn  

Notast var við tvennskonar mæligögn annars vegar mælingar á hæðarmun jökulsins og 

frambrúnar urðarinnar frá Þorsteini Sæmundssyni og fleirum (2011) frá árunum 2007-2011 

(sjá töflu 1), og hins vegar mælingar á þykkt Morsárjökuls frá Eyjólfi Magnússyni og 

fleirum (2012). 

  

Tafla 1: Hæð ísþrepsins undir frambrún urðarinnar 

 (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2011). 

Ár Mánuður Hæð [m] 

2007 Júlí 7 

2008 Ágúst 19 

2009 Ágúst 30 

2010 Ágúst 39 

2011 Ágúst 44 

 

Þykkt Morsárjökuls þar sem hann er hvað þykkastur var mæld um 300 m. Mælingin var 

gerð með íssjá (e. radio echo sounder) og á Morsárjökli voru framkvæmdar 

punktmælingar. Það er að segja mæld voru gildi í ákveðnum punktum en ekki voru gerðar 

samfelldar mælingar þar sem íssjáin er dregin eftir yfirborðinu til dæmis með snjósleða 

eins og gert var á Vatnajökli (Eyjólfur Magnússon o.fl., 2012). Punktmælingarnar eru 

strjálar og gera má ráð fyrir meiri skekkju í þeim en ef um samfelldar mælingar er að ræða 

(Eyjólfur Magnússon o.fl., 2012). Fyrir niðurstöður mælinga á þykkt Morsárjökuls má gera 

ráð fyrir um 20 - 50 m skekkju (Eyjólfur Magnússon, munnleg heimild 22. febrúar 2017). 

3.2 Uppsetning líkans  

3.2.1 Almennt um líkanið 

Markmið verkefnisins var að reyna að átta sig á því hvernig flæðisvið Morsárjökuls 

breyttist eftir því sem hæðarmunur urðarinnar og íssins framan við hana jókst ár frá ári.  

Unnið var með einfaldaða mynd af aðstæðunum til að einfalda líkangerðina. Til dæmis var 

massi urðarinnar ekki tekinn inn í reikningana, jökullinn nálgaður sem jafnþykkur með 

jöfnum halla og fleira. Sett var upp tvívítt flæðilíkan af Morsárjökli. Grófa staðsetningu 
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þess svæðis sem líkanið vinnur með, má sjá á  myndum 1 og 2. Nánar er skýrt frá  

nálgunum og einföldunum í kafla 3.2.2  

Eins og áður sagði reiknar forritið spennurnar með því að leysa Stokes jöfnurnar (jöfnur 1  

og 2) fyrir gefin jaðarskilyrði með bútaaðferð og notar svo lögmál Glens sem lýsir 

sambandi spennu og aflögunar (jafna 3), til að reikna út hraða í x (lárétta) og y (lóðrétta) 

stefnu í hverjum punkti fyrri sig.  

3.2.2 Jaðarskilyrði 

Jaðarskilyrði skilgreina lengd þykkt og eiginleika jökulsins. Halli jökulsins var 

skilgreindur  𝛼 = 6° og fékkst sú nálgun út frá mati á meðalhalla jökulsins af landakorti. 

Undirlagið var sett sem sléttur 2.514 m hallandi flötur (2.500 punktar). Sá hluti jökulsins 

sem unnið var með í líkaninu má sjá á myndum 1 og 2.  

Sex mismunandi yfirborð voru notuð til að tákna áhrif berghrunsflóðsurðarinnar ár frá ári. 

Fyrsta yfirborðið var valið sem slétt 6° hallandi yfirborð sem táknar jökulinn eins og hann 

var í byrjun árs 2007 áður en berghrunsflóðið féll (sjá mynd 3). Það næsta var svo valið  

 

 
Mynd 2: Uppdráttur af þversniði Morsárjökuls 

 

sem sama yfirborð, nema með viðbættu 7 m háu þrepi sem táknar hæð ísþrepsins undir 

frambrún urðarinnar í júlí 2007. Næstu yfirborð voru svo valin á sama hátt, nema með 

þrepi sem samsvarar hæð ísþrepsins  undir frambrún urðarinnar ár frá ári samkvæmt  

töflu 1. 

Í líkaninu hefur þrepið sama eðlismassa og jökullinn. Þykkt urðarinnar ofan á ísþrepinu er 

ekki tekin inn í líkanið, svo áhrif vegna massa urðarinnar ofan á ísnum eru ekki tekin til 

greina. 

Ekki er gert ráð fyrir að jökullinn skríði á undirlaginu og enginn færsla er á efninu við 

sitthvorn enda jökulsins svo við botn jökulsins gildir (sjá myndir 3 og 4):  
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𝑢 = 𝑣 = 0      (7) 

Yfirborðið er álitið spennufrítt yfirborð sem þýðir að við yfirborðið gildir samsvarandi 

Neumann jaðarskilyrði (sjá myndir 3 og 4): 

𝝈 ∗ 𝒏 = 0      (8) 

Þar sem n er normal vigur á yfirborðið (Jay-Allemand, Gillet-Chaulet, Gagliardini, & 

Nodet, 2011). 

Einungis var því verið að skoða hvernig ísinn flæðir áfram undan hallanum og breytingar á 

hraða flæðisins vegna áhrifa ísþrepsins sem myndaðist með árunum. 

Þar sem líkanið er mikil einföldun á útliti Morsárjökuls var ákveðið að keyra líkanið fyrir 

fjórar mismunandi upphafsþykktir h jökulsins; h = 150 m; h = 200 m; h = 250 m og h = 

300 m, til þess að sjá hver áhrif urðarinnar eru á hraða flæðisins fyrir mismunandi þykktir.  

Forritið Matlab frá MathWorks (The MathWorks, Inc., 2017), var notað til að teikna upp 

myndir af jöklinum með viðeigandi halla og yfirborði fyrir hvert tilfelli fyrir sig. Skrár með 

hnitum fyrir botn og yfirborð voru svo lesnar inn í Elmer/Ice sem hluti af 

jaðarskilyrðunum. 

 
Mynd 3: Lögun tvívíða líkansins sem hermir eftir aðstæðum  

             á Morsárjökli fyrir berghrunsflóðið. 
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Mynd 4: Lögun tvívíða líkansins sem hermir eftir aðstæðum á  

             Morsárjökli eftir berghrunsflóðið. 

 

Á myndum 5 til 10 má sjá teikningar af undirlagi og yfirborði fyrir öll sex tilfellin fyrir 

upphafsþykktina h = 200 m.  Myndir af yfirborðunum fyrir hinar upphafsþykktirnar sem 

talað er um hér að framan eru eins og myndir 5 til 10 fyrir samsvarandi ár, að öðru leyti en 

því að upphafsþykktin h er önnur. 

 
Mynd 5: Yfirborð Morsárjökuls fyrir 

berghrunsflóðið 2007. Þykkt jökuls er 200 

m. 

 
Mynd 6: Yfirborð Morsárjökuls í júli 2007. 

Þykkt  jökuls er 200 m. Hæð ísþreps er  

h = 7 m. 
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Mynd 7: Yfirborð Morsárjökuls í ágúst 

2008. Þykkt jökuls er 200 m. Hæð ísþreps 

er h=19 m. 

 
Mynd 8: Yfirborð Morsárjökuls í  ágúst 

2009. Þykkt jökuls er 200 m. Hæð ísþreps 

er h=30 m. 

 

 
Mynd 9: Yfirborð Morsárjökuls í ágúst 

2010. Þykkt jökuls er 200 m. Hæð ísþreps 

er h=39 m. 

 
Mynd 10: Yfirborð Morsárjökuls í ágúst 

2011. Þykkt jökuls er 200 m. Hæð ísþreps 

er h=44 m. 

  

3.2.3 Tölvubúnaður 

Elmer og Elmer/Ice eru stór forrit sem skrifuð eru á forritunarmálinu Fortran (Gagliardini 

o.fl., 2013). Til að geta sett upp forritin og notað þau þarf að notast við tölvu með Linux 

stýrikerfi (Elmer/Ice, 2016). Eftir ráðgjöf frá Hjörleifi Sveinbjörnssyni Linux kerfisstjóra 

hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands var ákveðið að setja forritin ekki upp á fartölvu, heldur 

setti hann forritin upp á fjölnotendavélinni Jötunn (e. Jotunn - Cluster), sem er sérhæfð 

Linux fjölnotendatölva á vegum Reiknistofnunar Háskóla Íslands, sem hentar fyrir smáa til 

meðalstóra reikninga (Reiknistofnun Háskóla Íslands, 2016). 

Fartölva var svo notuð til að tengjast Jötni í gegnum Ubuntu Bash skel fyrir Windows 10 

stýrikerfi (Microsoft, 2017). 
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4 Niðurstöður líkans  

4.1 Niðurstöður fyrir 150 m þykkan jökul 

Niðurstöðumyndir fyrir þykktina h = 150 m eru sýndar á myndum 11 til 16. Myndirnar 

sýna hraðasviðs útreikninga gerða í Elmer/Ice fyrir sex mismunandi tilfelli. Valinn var einn 

punktur þar sem hraðinn er mestur til hafa tölulegan samanburð á hraðanum í mismunandi 

tilfellum. Punkturinn er teiknaður bleikur á myndirnar og hraði fer frá u = 12 m/ár upp í  

u = 69 m/ár og er gefinn upp í myndatexta hverrar myndar. 

 

 
Mynd 11: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ársbyrjun 2007, fyrir berghrunsflóðið. Stærð 

hraðans í bleika punktinum er u = 12 m/ár. 
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Mynd 12: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í júli 2007, eftir berghrunsflóðið með 7 m þrepi. 

Stærð hraðans í bleika punktinum er u = 16 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 13: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2008 með 19 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 27 m/ár. 
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Mynd 14: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2009 með 30 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 41 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 15: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2010 með 39 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 57 m/ár. 
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Mynd 16: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2011 með 44 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 69 m/ár. 
 

4.2 Niðurstöður fyrir þykkt 200 m 

Niðurstöðumyndir fyrir þykktina h = 200 m eru sýndar á myndum 17 til 22. Myndirnar 

sýna hraðasviðs útreikninga gerða í Elmer/Ice fyrir sex mismunandi tilfelli. Valinn var einn 

punktur þar sem hraðinn er mestur til hafa tölulegan samanburð á hraðanum í mismunandi 

tilfellum. Punkturinn er teiknaður bleikur á myndirnar og hraði fer frá u = 32 m/ár upp í  

u =136 m/ár og er gefinn upp í myndatexta hverrar myndar.  

 

 

Mynd 17: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ársbyrjun 2007, fyrir berghrunsflóðið. Stærð 

hraðans í bleika punktinum er u = 32 m/ár. 
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Mynd 18: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í júli 2007, eftir berghrunsflóðið með 7 m þrepi. 

Stærð hraðans í bleika punktinum er u = 41 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 19: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2008 með 19 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 61 m/ár. 



16 

 
Mynd 20: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2009 með 30 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 88 m/ár. 

 

 

 

 

 
Mynd 21: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2010 með 39 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 117 m/ár. 
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Mynd 22: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2011 með 44 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 136 m/ár 

 

4.3  Niðurstöður fyrir þykkt 250 m 

Niðurstöðumyndir fyrir þykktina h = 250 m eru sýndar á myndum 23 til 28. Myndirnar 

sýna hraðasviðs útreikninga gerða í Elmer/Ice fyrir sex mismunandi tilfelli. Valinn var einn 

punktur þar sem hraðinn er mestur til hafa tölulegan samanburð á hraðanum í mismunandi 

tilfellum. Punkturinn er teiknaður bleikur á myndirnar og hraði fer frá u = 66 m/ár upp í  

u =230 m/ár og er gefinn upp í myndatexta hverrar myndar. 

 

 
Mynd 23: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ársbyrjun 2007, fyrir berghrunsflóðið. Stærð 

hraðans í bleika punktinum er u = 66 m/ár. 
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Mynd 24: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í júli 2007, eftir berghrunsflóðið með 7 m þrepi. 

Stærð hraðans í bleika punktinum er u = 82 m/ár. 
 

 

 

 
Mynd 25: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2008 með 19 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 117 m/ár. 
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Mynd 26: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2009 með 30 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 160 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 27: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2010 með 39 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 202 m/ár. 
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Mynd 28: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2011 með 44 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 230 m/ár 
 

4.4 Niðurstöður fyrir þykkt 300 m 

Niðurstöðumyndir fyrir þykktina h = 300 m eru sýndar á myndum 29 til 34. Myndirnar 

sýna hraðasviðs útreikninga gerða í Elmer/Ice fyrir sex mismunandi tilfelli. Valinn var einn 

punktur þar sem hraðinn er mestur til hafa tölulegan samanburð á hraðanum í mismunandi 

tilfellum. Punkturinn er teiknaður bleikur á myndirnar og hraði fer frá u = 115 m/ár upp í 

u=314 m/ár og er gefinn í myndatexta hverrar myndar.  

 

 
Mynd 29: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ársbyrjun 2007, fyrir berghrunsflóðið. Stærð 

hraðans í bleika punktinum er u = 115 m/ár. 
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Mynd 30: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í júli 2007, eftir berghrunsflóðið með 7 m þrepi. 

Stærð hraðans í bleika punktinum er u = 141 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 31: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2008 með 19 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 193 m/ár. 
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Mynd 32: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2009 með 30 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 253 m/ár. 

 

 

 

 
Mynd 33: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2010 með 39 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 314 m/ár. 
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Mynd 34: Hraðasvið fyrir Morsárjökul í ágúst 2011 með 44 m þrepi. Stærð hraðans í 

bleika punktinum er u = 352 m/á 
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5 Umræður 

Séu niðurstöður mismunandi þykkta bornar saman kemur í ljós að hraðinn er meiri eftir því 

sem þykktin eykst og einnig að eftir því sem þrepið milli ára hækkar, hækkar hraðinn í 

öllum tilfellum líka. Einnig sést að hraðaaukningin er meiri eftir því sem þykktin eykst (sjá 

töflu 2). Þetta kemur ekki á óvart enda sést út frá jöfnu 6 að hraðinn er fall af þykktinni í 

veldinu n+1 þar sem n er 3. 

 

Tafla 2: Gildi heildar hraðans í bleika punktinum á myndum 11 til 34. 

Þykkt í 

upphafi [m] 

Hraði fyrir 

berghruns-

flóðið 2007 

[m/ár] 

Hraði í júlí 

2007 [m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2008 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2009 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2010 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2011 

[m/ár] 

150 12 16 27 41 57 69 

200 32 41 61 88 117 136 

250 66 82 117 160 202 230 

300 115 141 193 253 314 352 

 

 

Hægt er að skoða bæði lárétta (x-stefnu) og lóðrétta (y-stefnu)  þætti hraðans. Sé aukning í 

lárétta þætti hraðans í bleika punktinum skoðuð sést að hraðinn eykst meira eftir því sem 

þykktin er meiri (sjá mynd 35). Niðurstöður sýndu að formerki lárétta hraðans var alltaf 

mínus, þannig að lárétta flæðið stefnir frá hægri til vinstri á myndum 11 til 34. 
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Mynd 35: Samanburður á stærð x-stefnu hraðans í bleika punktinum á  myndum 11-34. 

  

 

Hafa ber í huga að líkönin sem sett voru upp og Elmer/Ice leysti og þær hraðatölur sem úr 

þeim koma eru byggð á nálgunum. Nánar var greint frá þessum nálgunum í kafla 3, en þau 

jaðarskilyrði sem notuð voru, sem og óvissa í seigjunni valda því að ekki er um 

fullkomlega raunverulegar aðstæður að ræða. 

Ef skoðaðar eru mælingar á lóðréttum hraða jökulsins sést að formerki á tölugildi hans er 

mismunandi undir þrepinu og framan við þrepið. Þetta má sjá í töflu 3 þar sem lóðréttur 

hraði tveggja mismunandi punkta er skoðaður fyrir öll líkönin sem sett voru upp. Valinn 

var punktur a  í yfirborðinu framan við ísþrepið og  punktur b í yfirborði ísþrepsins. Á 

myndum 36 og 37 sést staðsetning punktanna. Sömu punktar voru skoðaðir fyrir öll 

tilfellin. 

Í ísþrepinu og undir því hefur lóðrétti hraðinn mínus formerki svo hann stefnir niður til 

botns og framan við jökulinn hefur hraðinn plús formerki sem þýðir að hann stefnir upp til 

yfirborðs. Því má draga þá ályktun að ísinn flæði niður undan urðinni og svo fram og upp 

framan við urðina.  
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Tafla 3: Gildi reiknaðs lóðrétts hraða í punktum a og b. Staðsetningu a og b má sjá á 

myndum 36 og 37. 

Þykkt í 

upphafi 

[m] 

Hraði fyrir berg-

hrunsflóðið 2007 

[m/ár] 

Hraði í 

júlí 2007 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2008 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2009 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2010 

[m/ár] 

Hraði í 

ágúst 2011 

[m/ár] 

 a b a b a b a b a b a b 

150 -0,2 -1 0,5 -2 3 -4 6 -7 11 -12 14 -15 

200 1 -2 3 -5 8 -8 15 -14 23 -21 28 -26 

250 5 -3 9 -7 18 -13 30 -21 43 -31 52 -37 

300 15 -4 21 -9 36 -18 55 -29 74 -41 88 49 

 

 

 

 
Mynd 36: Hraðaprófill fyrir lóðréttan hraða (y-stefnu) Morsárjökuls  fyrir berghrunsflóðið 

2007. Líkan með upphafsþykkt h=200 m. Bláir litir tákna neikvæðan hraða og rauðir tákna 

jákvæðan. Sjá töflu 3 fyrir gildi í punktum a og b. 
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Mynd 37: Hraðaprófill fyrir lóðréttan hraða (y-stefnu) Morsárjökuls í ágúst 2011. Líkan  

með upphafsþykkt h=200 m. Bláir litir tákna neikvæðan hraða og rauðir tákna jákvæðan. 

Sjá töflu 3 fyrir gildi í punktum a og b. 

En hvað hefur verið að gerast á Morsárjökli síðastliðin ár? Mælingar Þorsteins 

Sæmundssonar og félaga (2011) hafa sýnt að skriðhraði jökulsins virðist ekki hafa breyst 

þrátt fyrir þykknun íssins undir urðinni og farginu sem af urðinni stafar. Mældur 

yfirborðshraði við frambrún urðarinnar er um 80-90 m/ár og er það svipað því sem Jack 

Ives (2007) og félagar mældu um miðja síðustu öld. Miklar breytingar hafa átt sér stað á 

urðinni frá 2007, hún hefur sigið og þjappast saman, auk þess sem grjótið í henni hefur 

molnað og myndað salla sem sáldrast hefur niður í urðina (Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 

2011). Það sem einnig hefur vakið athygli er að urðin hefur sigið töluvert í miðjunni, um 

20 m. Barmar urðarinnar hafa ekki sigið og því er það þannig að ef staðið er miðjavega 

ofan á urðinni er það svipað því að standa ofan í skál eða bakka. (Þorsteinn Sæmundsson, 

munnleg heimild, 21. apríl 2017).  

Hvað verður um ísinn undir urðinni? Ljóst er að líkanið sýnir aukinn hraða í flæði íssins í 

jöklinum, en yfirborðs skriðhraði jökulsins hefur ekki aukist samkvæmt mælingum. Ljóst 

er samkvæmt niðurstöðum líkanreikninganna að ísinn flæðir niður undan urðinni og svo 

fram og upp framan við urðina. 

Einn þáttur til viðbótar sem vert er að hafa í huga er að jökullinn framan við urðina þynnist 

vegna bráðnunar ár frá ári, mælingar á árunum 2014-2016 hafa sýnt að meðal leysing á ári 

er um 14 m (Þorsteinn Sæmundsson, munnleg heimild, 21. apríl 2017), en ekki hafa verið 

gerðar rannsóknir á því hvort einhver leysing eigi sér stað undir urðinni. 

Ef litið er á reiknað flæði árið 2011 og valið er líkan af 200 m þykkum jökli (sjá mynd 22) 

sem hefur þá hraðann í hraðasta punkti undir þrepi urðarinnar u = 136 m/ár, má áætla að á 

einu ári flæði um 16.000.000 m
3
 af ís undan þrepinu, miðað við að mesti hraðinn sé í efstu 

150 m og jökulinn sé um 800 m breiður. Ef til samanburðar er litið á leysinguna framan við 

þrepið, þá hopaði jökullinn um 78 m á milli mælinga 2010 og 2011 (Þorsteinn 

Sæmundsson o.fl., 2011). Sé gert ráð fyrir að ísinn hafi einnig þynnst um 14 m framan við 

þrepið, þá má áætla að leysingin sé um 28.000.000 m
3
 á ári. Gott er að hafa í huga að inn í 

þessar tölur vantar aðstreymi íss um ísfossana frá ákomusvæðinu á Vatnajökli. Ætla má þó 

að  aðstreymi íss nái ekki að vinna upp muninn þarna á milli, enda er jökullinn að hopa. 
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Þrátt fyrir að þessar tölur séu ekki nákvæmar gefa þær hugmynd um flæði og leysingu íss í 

Morsárjökli.  

Undir eðlilegum kringumstæðum flæðir efni frá hærri þrýstingi í átt að lægri. Þau áhrif sem 

urðin og þrepið undir henni hafa á jökulinn samkvæmt útreikningunum eru þau að 

ísinn flæðir undan urðinni. Hann flæðir fram fyrir hana og upp til yfirborðsins þar (sjá töflu 

2 og 3). Framan við urðina er hins vegar mikil leysing. Svo mikil að þrátt fyrir aukið 

ísflæði undan henni þá hopar jökullinn og þynnist. Þetta veldur því að frambrún urðarinnar 

hækkar ár frá ári og einnig að urðin sígur vegna þess að ísinn flæðir undan henni.  

Áhugavert er að velta fyrir sér hversu lengi þetta ferli gengur. Ljóst er út frá mælingunum 

að ísþrepið hækkaði hraðast fyrstu árin (sjá töflu 1). Það sem hefur svo gerst er að dregið 

hefur úr hækkun urðarinnar. Það gæti skýrst af því að einhversskonar jafnvægi er náð eða 

er að nást (Þorsteinn Sæmundsson, munnleg heimild, 21. apríl 2017).  

Þetta jafnvægisástand gæti falist í því að ísflæðið undan urðinni sé orðið það mikið að það 

samsvari leysingunni framan við þrepið að einhverju leyti, sem leiðir til þess að frambrún 

urðarinnar hættir að hækka miðað við jökulinn framan við hana. Síðustu ár hefur frambrún 

urðarinnar hækkað lítið sem ekkert miðað við jökulinn framan við hana (Þorsteinn 

Sæmundsson, munnleg heimild, 21. apríl 2017).  

Til að hægt sé að álykta um jafnvægisástandið þarf að gera frekari rannsóknir meðal annars 

á því hvort ísinn sé að bráðna undir urðinni og einnig hvort og hversu mikið urðin er að 

lækka. Auk þess væri gott að gera mælingar á því hversu mikill ís streymir um ísfossana 

frá ákomusvæðum á Vatnajökli, til geta gert grein fyrir heildarmyndinni. Með viðeigandi 

upplýsingum úr mælingum væri hægt að nota Elmer/Ice til að gera líkan og reikna út hvort 

og hvenær jafnvægisástandi væri náð. 
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6 Niðurstöður 

Markmið þessa verkefnis var tvíþætt, annars vegar að læra að framkvæma líkanreikninga í 

jöklafræði með því að nota  Elmer/Ice og hins vegar að leitast við að varpa ljósi á það hver 

áhrif berghrunsflóðsurðarinnar sem féll á Morsárjökul 2007 eru á hraða íssins undir henni. 

Í stuttu máli var fyrra markmiðinu náð eftir mikla tölvuvinnu og eru niðurstöður hennar 

grundvöllur þessa verkefnis. 

Hvað varðar seinna markmiðið þá sýndu niðurstöður líkananna að eftir því sem ísþrepið 

undir berghrunsflóðsurðinni hækkar, eykst skriðhraði íssins undan henni einnig. 

Samkvæmt líkanreikningunum flæðir ísinn niður undan urðinni og upp á við framan við 

hana.  

Gerð voru líkön fyrir fjórar mismunandi upphafsþykktir jökulsins og sýndu niðurstöður úr 

þeim að eftir því sem jökullinn er þykkari eru áhrif urðarinnar á skriðhraðan hlutfallslega 

meiri. Það er að segja skriðhraðinn vegna ísþrepsins jókst meira eftir því sem jökullinn var 

þykkari áður en berghrunsflóðið féll. 

Miklar breytingar hafa orðið á Morsárjökli síðan berghrunsflóðið féll 2007, jökullinn hefur 

hopað, þynnst og urðin hefur færst niður með jöklinum. Ljóst er að flæðið undan urðinni 

mun ná einhverskonar jafnvægisástandi við aðra þætti flæðisins í jöklinum og hop hans svo 

frambrún urðarinnar mun ekki halda áfram að hækka miðað við jökulinn framan við hana. 

Verkefnið skoðar áhrif urðarinnar á jökulinn fram til ársins 2011. Síðan hefur mikið breyst, 

frambrún urðarinnar virðist vera hætta að hækka, þrátt fyrir að yfirborð jökulsins framan 

við urðina haldi áfram að bráðna og áframhaldandi hop frambrúnar jökulsins. Nú eru uppi 

hugmyndir um að hækkun frambrúnarinnar sé komin í einhverskonar jafnvægi (Þorsteinn 

Sæmundsson, munnleg heimild, 21. apríl 2017). Til að staðfesta það með útreikningum og 

líkangerð þyrfti að gera frekari rannsóknir og mælingar á hæð urðarinnar, flæði jökulsins 

og ef hægt væri með einhverjum hætti að mæla hvort einhver leysing eigi sér stað undir 

henni. Að þeim loknum væri svo tilvalið að nota Elmer/Ice til líkangerðar og útreikninga. 
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