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Útdráttur 

Gróðurþök hafa verið sett upp í vaxandi mæli víða í borgum í Evrópu sem hluti af 
grænbláum regnvatnslausnum. Markmið þessarar rannsóknar var að greina 
vatnafræðilega virkni mismunandi útfærslna af léttum gróðuþökum miðað við íslenskar 
aðstæður. Afrennsli var mælt af fjórum grænum þökum og einu samanburðarþaki með 
bárujárni yfir 8 mánuða skeið, frá maí til desember.  Samhliða voru framkvæmdar 
mælingar á snjóþekju, rigningu og öðrum veðurþáttum. Meðalvatnsheldni þakanna 
mældist 47 til 61% miðað við bárujárn (maí til desember) í samræmi við erlendar 
rannsóknir í köldu loftslagi. Árstíðamunur á vatnsheldni mældist aðeins meiri í þessari 
rannsókn í samanburði við sambærilega skoska rannsókn, og sér í lagi var virknin lægri á 
veturna á Íslandi. Marktæk seinkun á massamiðju afrennslis og lækkun afrennslistoppa 
mældist í öllum gróðurþökunum en varlegt er að treysta á að gróðurþök minnki álag á 
frárennslikerfin þegar álagið er mest, þ.e.a.s. þegar úrkomuatburðir eru mjög stórir og tíðir. 
Marktæk vensl milli vatnsheldni fundust með línulegri aðfallsgreiningu við fjóra veðurþætti 
(lofthitastig, uppsafnaða úrkomu, úrkomu 14 daga fyrir atburð og vindhraða 7 daga fyrir 
atburð). Bæði grasþökin gáfu til kynna aðeins hærri vatnsheldni en úthaginn á móti báru 
þau vott um þurrk, litu illa út sér í lagi fyrri hluta sumars. Þak með einu lagi af 3 cm þykku 
grastorfi á hvolfi er ekki nægilegt til þola nokkurra vikna þurrkatímabil í Reykjavík. Þök 
með úthaga gáfu til kynna góða vatnafræðilega virkni, litu vel út, og þurftu lítið viðhald.     

Abstract 

Green roofs are being installed in cities in Europe recently as a part of green-blue 
stormwater system. The goal of this research was to assess hydrological efficiency of 
different types of extensive green roofs in Icelandic conditions. Runoff was measured from 
four green roofs and compared to one traditional corrugated iron roof over 8 month period, 
from May to December. At the same time measurements were made on weather, such as 
rain, snow and other weather conditions. Average water retention was 47 - 61% compared 
to corrugated iron roof (May to December) that is similar as measured in other researches 
in cold climate. Seasonal variation of water retention was measured similar as in 
comparable Scottish research, and water retention was remarkable lower during winter in 
Iceland. Significant delay of runoff's center of mass and lowering of peak runoff was 
measured in all types of green roof as an average over monthly periods. In bigger events 
the lowering and delay was insignificant and therefor it should not be assumed that green 
roofs can decrease the load on stormwater systems in heavy rain events. Significant 
relation was found between water retention and four weather conditions (temperature of 
air, cumulative rain, rain 14 days before event and wind speed 7 days before event). Both 
roofs with grass turf had slightly better water retention than sedum moss turf, but against 
that they were more vulnerable for dry season and were affected by dryness part of the 
season, especially in early summer. Roof with one layer of reversed 3 cm thick grass turf 
as sublayer is not suitable for few weeks of dryness in Reykjavik.  Both roofs with sedum 
moss turf showed good hydrological efficiency, with good look and needed little 
maintenance. 
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 Inngangur 1

 Sjálfbærar regnvatnslausnir 1.1

Í þéttbýli eru fráveitukerfi stór mannvirki og dýr í framkvæmd. Ofanvatn er regn- og 
leysingavatn sem rennur af þéttu yfirborði, s.s. húsþökum götum, gangstéttum ofl. 
(Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999). Magn ofanvatns getur verið misjafnt. Í 
þurrviðri getur magnið verið sama og ekki neitt en í rigningatíð og leysingum getur það 
margfaldast á mjög stuttum tíma (Stovin, Vesuviano, & Kasmin, 2012). 

Í dag eru frárennsliskerfi ýmist einföld (samsett) eða tvöföld. Í einföldum frárennsliskerfum 
er allt frárennsli leitt í einni og sömu lögninni. Í tvöföldu lagnakerfi er ofanvatninu haldið 
aðskildu frá skólpinu sem minnkar umfang fráveituvatnsins og þar með álag á 
fráveitukerfið til muna.  

Með vaxandi þéttbýlismyndun hefur yfirborð í þéttbýli breyst sem hefur mikil áhrif á magn 
ofanvatns. Flest öll mannvirki eru byggð úr vatnsþéttum efniviði. Götur og gangstéttar eru 
malbikaðar og þar á milli standa byggingar þétt við hverja aðra. Meiri hluti úrkomu sem 
fellur á yfirborð í þéttbýli rennur því á vatnheldnu yfirborði uns það lendir ofan í 
frárennsliskerfinu (Getter & Rowe, 2006). Í mikilli úrkomu og/eða leysingum eru flóð 
algeng í þéttbýlum borgum þar sem að fráveitukerfin ná ekki að anna flæðinu. Það er því 
mikill hvati við að takmarka magn þess vatns sem leitt er í lagnakerfið. Stjórnun ofanvatns 
felst í sjálfbærum lausnum við að beina ofanvatninu í náttúrulegri farvegi til að minnka 
álag á frárennsliskerfi í þéttbýli.  

Blágrænar regnvatnslausnir eru dæmi um sjálfbærar lausnir við að meðhöndla ofanvatn á 
sem náttúrulegastan hátt í stað þess að leiða það niður í frárennslislagnir(Urriðaholt ehf., 
2017). Ein leið til sjálfbærrar regnvatnsstjórnunar er að nýta “græn svæði” í þéttbýli, þ.e. 
gróin svæði til að hægja á streymi ofanvatnsins. Regngarðar samanstanda af sérvöldum 
trjám og plöntum sem gróðursett eru í dældir svo að vatn safnast þar saman tímabundið. 
Ofanvatnið má sömuleiðis leiða í skipulagða læki og dældir sem falla vel inn í umhverfið. 
Ofanvatnsrásir eru hugsaðar til að beina vatni sem fellur á vatnsheld svæði t.d. af götum 
yfir í gegndræpari jarðveg. Götóttar pípur (drenrör) sem lagðar eru í jörðina hafa sama 
tilgang þ.e. að dreifa ofanvatninu skynsamlega í jarðveginn. Bílastæði og gangstéttar má 
gera gegndræpari með því að hafa þær hellulagðar eða holar með jarðvegi inn á milli 
þannig að vatn eigi greiðari leið niður í jarðveginn . Framangreindar regnvatnslausnir eru 
sagðar blágrænar þar sem að þær auka ásýnd græna litsins þ.e. gróðurinn og blá þ.e. 
vatnið í þéttbýli auk þess sem þær miða að því að nota náttúrulegar aðferðir við miðlun 
frárennslisvatnsins.   

Hér á öldum áður bjó þorri landsmanna í torfbæjum þar sem að gróðurþökin voru 
alsráðandi en í lok 19. aldar varð mikil framþróun í húsbyggingum samhliða batnandi 
efnahag þjóðarinnar. Torfbæir þóttu ekki heilsusamlegir húsakostir vegna meðal annars 
raka og það  leiddi til þess að árið 1894 var sett bann á byggingu torfhúsa í höfuðborginni. 
Það skapaði stóran sess í að torfbæir og þar með græn þök urðu hratt á undanhaldi og 
um 1960 voru torfbæir innan við 1% íbúðarhúsa hér á landi. Einn helsti ókostur 
torfþakanna var hætta á vatnsleka og þörf á viðhaldi, en mismunandi var hvaða efniviður 
var notaður til að auka vatnsþéttni þakanna s.s. hellur, tróð, kálfaskinn en seinna 
áburðarpokar úr plasti og jafnvel bárujárn. Síðar hófu menn að leggja bárujárn í stað 
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torfsins því það hafði m.a. þann kost að vera léttari en torfþökin og því minni þörf á 
viðhaldi vegna sigs þakanna (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2007)  

Gríðarleg aukning grænna þaka varð í heiminum upp úr tíunda áratug síðustu aldar í t.d. 
Austurríki, Sviss og sérstaklega Þýskalandi (Locatelli, o.fl., 2014) en uppúr 1980 hóf 
Þýskaland að hvetja til byggingu grænna þaka með lagasetningum og styrkjum. Mikil 
framþróun hefur verið í uppbyggingu grænna þaka á undanförnum árum, þá sérstaklega í 
ríkjum þar sem að hvatt hefur verið til uppbyggingu þeirra í stefnumörkun og 
skipulagsferlum m.a. í löggjöf. (Magill, Midden, Groninger, & Therrell, 2011). 

 Gerðir og kostir grænna þaka 1.2

Græn þök eru ein tegund blágrænna regnvatnslausna. Græn þök eru skilgreind sem þök 
með gróðri, hönnuð til að auka græna ásýnd í þéttbýli og sem virkur þáttur til 
regnvatnsstjórnunar (Magill, Midden, Groninger, & Therrell, 2011). Í kjölfar rannsókna í 
Evrópu gáfu Þjóðverjar út leiðbeiningarritið „FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschatfsentwicklung Landsshcaftsbau e. V.)“  sem fjallar um skipulag, uppbyggingu, 
og viðhald grænna þaka. Mjög víða er stuðst við þessar leiðbeiningar við hönnun grænna 
þaka  (FLL, 2008). Græn þök eru flokkuð í tvo flokka; létt þök og þung þök.   

Þung þök (e. intensive roofs); sem samanstanda af þykku jarðlagi >15cm með stórum 
plöntum. Möguleikar í gróðurvali fyrir þung þök eru margvíslegir og almennt krefjast þeir 
mun meira viðhalds s.s. vökvunar og áburðargjafar. Í sumum tilvikum eru útbúnar 
mishæðir í þessa tegund grænna þaka til að líkja eftir náttúrulegu landslagi (FLL, 2008). 

Létt þök (e. Extensive roofs); yfirleitt nokkra sentimetra þykkt jarðlag og gróður sem 
þarfnast lítillar sem engrar umhirðu. Jarðlagið er það þunnt að í flestum tilvikum má útfæra 
þök á þennan hátt án þess að endurhanna þurfi burðarvirki byggingarinnar. Æskilegt er að 
gróðursamsetning þessara þaka sé af þeirri gerð að viðhald og umhirða þeirra sé sem 
minnst en í einhverjum tilvikum gæti þó þurft að bera á þau einstaka sinnum (FLL, 2008). 
Þykkt þessara þaka er yfirleitt ekki meira en 15 cm (Uhl & Schiedt, 2008).  

Kostir grænna þaka eru margvíslegir. Til dæmis draga græn þök úr afrennsli ofanvatns 
þar sem að einhver hluti úrkomu sem fellur á þau er tekinn upp af gróðrinum (útgufun) eða 
gufar upp af yfirborðinu (uppgufun) sem einu nafni er kallað raungufun (e. 
evapotranspiration). Slík raungufun er háð ýmsum þáttum, s.s. veðurþáttum og ástandi 
gróðurs þakanna og getur því verið mjög breytileg (18-88%) (Bengtsson, Grahn, & 
Olsson, 2005). Jarðvegurinn hægir á afrennslinu þar sem að það tekur tíma fyrir vatnið að 
berast í gegnum holrými jarðvegsins áður en vatnið rennur frá honum. Þegar úrkoma fellur 
í jarðveg hefst afrennsli frá honum ekki fyrr en hann hefur mettast (e. field capacity) þ.e. 
öll holrými hafa fyllst af vatni. Af þessum ástæðum kemur hámarksafrennsli seinna fram 
en hámarksúrkomustyrkurinn. Græn þök geta með þessum hætti minnkað álag á 
frárennsliskerfin (Getter & Rowe, 2006).  

Víðsvegar í borgum hefur mælst hærra hitastig í borgum en í dreifbýli (e. Heat Island 
effects) sem má að hluta til rekja til hitageislunar frá byggingarflötum (Bengtsson, Grahn, 
& Olsson, 2005). Sólargeislunin veldur því að hefðbundnu þökin, t.d. þakplötur og bárujárn 
hitna hratt. Þessi áhrif eru mun minni í grænum þökum þar sem að þau hafa mun minna 
endurskinshlutfall og þar með eru mun ónæmari fyrir hitastigsbreytingum (Magill, Midden, 
Groninger, & Therrell, 2011). Hitastigssveiflur hafa áhrif á endingartíma byggingarefna þar 
sem að þau þenjast og dragast út háð hitanum sem getur valdið sprungum og skemmdum 
í byggingarefninu. Græn þök geta því stuðlað að lengri endingartíma þakanna. 
Samkvæmt upplýsingum um græn þök frá Richmond Regional Planning District 
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Commission (RRPDC) má áætla að endingartími þaka geti aukist um 27-33 ár vegna 
þessa. (RRPDC, 2012).  

Gróður laðar að sér skordýr og fugla svo græn þök stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika 
(Bengtsson, Grahn, & Olsson, 2005). Kannanir sýna að fólk hefur neikvætt viðhorf 
gagnvart köldu viðmóti þéttbýla og sækir frekar í græn svæði þar sem að náttúran fær að 
njóta sín. Gróðurinn og hreint vatn minnir okkur á heilbrigða náttúru og hefur róandi og 
jákvæð áhrif á mannfólkið (Dunnett, 2006).  

Vatn sem rennur eftir hefðbundnum þökum mengast af ýmsum efnum úr umhverfinu s.s. 
þungmálmum, fjölarómatískum ventiskolefnum (PAH), næringarefnum ofl (Kobencic, 
2002). Græn þök minnka mengun sem þessa og þar sem að t.a.m. PAH og þungmálmar 
koma af yfirborði hefðbundinna þaka s.s. máluðum bárujárnsþökum. Á móti kemur að 
vatnið getur leyst upp efni í grænu þökunum og mengast af þeim. Mengun afrennslisvatns 
frá grænum þökum er háð gróðurgerð, þykkt og aldri þakanna og viðhaldi s.s. áburðargjöf. 
Flestar rannóknir sýna að græn þök hafa jákvæð áhrif á vatnsgæði (e. water quality) en 
fyrir létt græn þök er hreinsunin takmörkuð, fyrst og fremst vegna þess að vatnið er ekki 
nógu langan tíma að síast í gegnum jarðveginn svo það hreinsist. Sömuleiðis sýna 
rannsóknir að mengun afrennslisvatns er minni eftir því sem þökin eru eldri (Berndtsson, 
Emilsson, & Bengtsson, 2006).  

Uppsetningarkostnaður grænna þaka er almennt hærri en hefðbundinna þaka en sé litið á 
heildarmyndina vega kostir grænu þakanna upp á móti þeim kostnaði. T.a.m. er einangrun 
þeirra almennt betri en í almennum þökum sem kemur til með að lækka 
húshitunarkostnað. Ending grænna þaka er almennt lengri en hefðbundinna þaka vegna 
minni hitaáhrifa á byggingarefni þakanna. Sé litið á kostnaðinn fyrir borgarsamfélag í heild 
geta grænu þökin minnkað álag á frárennsliskerfin svo kostnaður við byggingu og viðhald 
þeirra getur mögulega lækkað. Fermetraverð á grænum þökum er mjög breytilegt eftir 
aðgengi og verði hráefna. Helstu munar þar um kostnað við jarðvegslagið (Magill, Midden, 
Groninger, & Therrell, 2011). 

Halli þaksins skiptir miklu máli í hönnun grænna þaka þar sem að hann stjórnar flæði 
vatns um þakið. Hallinn má ekki vera það mikill að rætur gróðursins slitni og hann renni til 
á þakinu en verður hins vegar að vera nægur svo vatn sem fellur á þakið renni frá þakinu 
en safnist ekki fyrir í pollum sem getur þá orðið til þess að þakið leki (FLL, 2008). Í 
leiðbeiningum FLL er mælt með að hallinn sé amk 2% til að tryggja næga framræslu í 
þakinu. Val á jarðvegsblöndu þarf að miða að því að vatnið sígi hæfilega hratt í gegnum 
jarðveginn. Mikilvægt er að ekki sé of hátt hlutfall af fínefnum í jarðveginum því það getur 
orðið til þess að hann skolist út í miklum rigningum. Jafnframt þarf að tryggja að hæfilegt 
magn af lífrænum efnum séu í jarðveginum svo hann haldist næringarríkur fyrir 
gróðurlagið svo gróðurinn drepist ekki (FLL, 2008).  

Græn þök eru almennt þyngri en hefðbundin þök og því ekki alltaf hægt að skipta út 
hefðbundnu þaki fyrir grænt þak. Léttu grænu þökin miða meðal annars að því að þyngd 
þaksins sé ekki það mikil að endurhanna þurfi burðarvirki byggingarinnar til að hún beri 
þunga þaksins (FLL, 2008).  

Í þessari rannsókn var sjónum beint að léttum grænum þökum með það að leiðarljósi að 
kostnaður, uppsetning og viðhald þeirra væri í lágmarki.  
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 Vatnafræði grænna þaka  1.3

 Vatnajafnvægi 1.3.1

Úrkoma sem fellur á yfirborð grænna þaka sígur að hluta til í jarðveginn og skilar sér sem 
afrennsli af þökunum. Sá hluti sem ekki skilar sér sem afrennsli frá þakinu gufar ýmist upp 
í  andrúmsloftið (uppgufun, e.evaporation) eða er tekið upp í rætur gróðursins (útgufun 
e.transpiration). Raungufun (e. evapotranspiration) er samheiti yfir þetta tvennt þ.e.a.s. 

 

𝑬𝑻 = 𝑬 + 𝑻       (1) 

ET = Raungufun (e. evapotranspiration) 
E = Uppgufun (e. evaporation) 
T = Útgufun (e. transpiration) 

Það ferli þegar vatn sígur niður í jarðveginn kallast ísig (e.infiltration) en hraði ísigs er m.a. 
háður eiginleikum jarðvegarins s.s. holrýmd. Þegar öll holrými í jarðveginum er orðin full, 
þ.e. mettun (e. field capacity) er náð, hefst afrennslið. Aðrir þættir hafa áhrif á hraða ísigs 
s.s. hlutfall lífrænna efna í jarðveginum, gróðurgerð, veðurfar og landslag (Berglind 
Orradóttir, Ólafur Arnalds og Jóhann Þórsson, 2006). Ísig vatns verður fyrir tilstilli 
þyngdarkraftsins en hárpípukraftar í holrýmum jarðvegsins vinna á móti þyndaraflinu 
þannig að það hægist á rennsli vatnsins. Þannig verður til tímabundin vatnsheldni (e. 
detention) í þökunum en að lokum skilar ísigsvatnið sér út sem afrennsli eða sem 
raungufun (Stovin, Vesuviano, & Kasmin, 2012).  

𝑷 = 𝑽 + 𝑬𝑻        (2) 

P = úrkoma á þakflöt [L] 
V = Heildarafrennsli [L]  

 Vatnafræðileg virkni 1.3.2

Með símælingum má fylgjast með afrennsli af þökum og leggja mat á vatnafræðilega 
virkni þeirra. Á mynd 1 má sjá dæmi af uppsöfnuðu afrennslisrúmmáli af mismunandi 
þökum, V(t), sem fall af tíma yfir einn úrkomuatburð. Súlurnar gefa til kynna 10 mín 
úrkomu. Hægt er að reikna nokkra mismunandi breytur (e. parameters) fyrir 
vatnafræðilega virkni út frá þessum gögnum.  
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Mynd 1. Skilgreining á upphafi afrennslis  

Varanleg vatnsheldni (e. water retention, RT) er það hlutfall heildarúrkomu sem fellur á 
tiltekið þak en skilar sér ekki sem afrennsli af þakinu fyrir tilstilli raungufunar, sbr umfjöllun 
í kafla 1.3.1. Varanlegri vatnsheldni má lýsa með eftirfarandi jöfnu (Hathaway, Hunt, & 
Jennings, 2008).  

𝑹𝑻 [%] =
[𝟏−

𝑽[𝑳]

𝑷 [𝑳]
]

𝟏𝟎𝟎
       (3) 

Til að bera saman vatnafræðilega virkni grænna þaka er vatnsheldnin í sumum tilvikum 
borin saman við hefðbundin þök og þá er varanlega vatnsheldnin skilgreind sem hlutfall 
afrennslis miðað við hefðbundna þakið t.d. bárujárn í stað úrkomumælinganna. Sem dæmi 
á mynd 1, þá má reikna vatnsheldnina með því að lesa rúmmálið í lok atburðar. Fyrir þak 
4, þá er vatnsheldnin (1 – 6/24)x100 = 75%. Eins spilar stóran þátt hversu langur tími líður 
á milli úrkomuatburða og hversu hröð raungufunin er frá jarðveginum. Hraði raungufunar 
ræðst meðal annars af því hversu langt þurrkatímabil hefur verið fyrir úrkomuatburðinn (e. 
antecedent dry weather period (ADWP)), hitastigsmuni á jarðvegi og andrúmslofti og 
vindhraða (Stovin, Vesuviano, & Kasmin, 2012).  

Auk varanlegrar vatnsheldni myndast tímabundin vatnsheldni (e. detention) í upphafi 
atburða þar til jarðvegurinn nær mettun og afrennsli hefst. Seinkunin ræðst af hversu áköf 
úrkoman er (e. rainfall intensity distribution) og eðliseiginleikum þaksins s.s. þykkt, halla, 
stærð holrýma í jarðvegi ofl. (Locatelli, o.fl., 2014). Mælikvarði á tímabundinni vatnsheldni 
er upphafsseinkun (tseinkun) skilgreind sem tíminn sem líður frá því að úrkoma hefst (tupphaf), 
þangað til að að regn skilar sér sem afrennsli af þaki (tupphaf,þakX), þ.e. 

𝒕𝒔𝒆𝒊𝒏𝒌𝒖𝒏,þ𝒂𝒌𝑿 = 𝒕𝒖𝒑𝒑𝒉𝒂𝒇,þ𝒂𝒌𝑿 − 𝒕𝒖𝒑𝒑𝒉𝒂𝒇     (4) 
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Á mynd 1 sést að afrennsli af hefðbundnu bárujárnsþaki (svört lína) helst í hendur við 
úrkomu, það er nær engin seinkun því það er hvorki söfnun í jarðvegi og samrennslistími 
þaksins (e. time of concentration) er stuttur. Lituðu línurnar sýna uppsafnað afrennsli af 
mismunandi útfærslum af grænum þökum. Afrennsli af þaki 4 hefst mun seinna en 
afrennsli af bárujárnsþakinu. Hin 3 grænu þökin á mynd 1 gefa ekki af sér afrennsli, sem 
gefur til kynna að þau hafi bæði meiri rýmd (e. field capacity) en þak 4 og heildarúrkoma 
þessa atburðar (þ.e. > 8 mm). 

Einnig er hægt að skoða breytingar á afrennsli (ekki sýnt á mynd 1), þ.e. Q =  afrennsli 
[L/mín]. Hámarksafrennsli atburðar er skilgreint sem Qmax [L/mín] og massamiðja tcm er 
skilgreind sem sú tímasetning þegar 50% heildarafrennslisins sem mælist í hverjum 
afrennslisatburði hefur runnið af þökunum.  

Mælikvarði á bæði tímabundna og varanlega vatnheldni er KL skilgreindur sem hlutfallsleg 
seinkun á massamiðju heildarafrennslisins (tcm) (Roseen, o.fl., 2009). 

𝑲𝑳 =
𝒕𝒄𝒎−𝒕𝒖𝒑𝒑𝒉𝒂𝒇

𝒕𝒄𝒎,𝒃á𝒓𝒖𝒋á𝒓𝒏−𝒕𝒖𝒑𝒑𝒉𝒂𝒇
      (5) 

Til þess að leggja mat á álag á fráveitukerfin og minnkun flóða, þá er notast við lækkun 
afrennslistopps stuðul Kp sem er skilgreindur sem hlutfall  hámarksútflæði [Qmax = L/mín] 
tiltekins gróðurþaks X (e. peak effluent) af hámarksinnflæði (e. peak influent), þ.e. 
hámarksúrkomustyrk. (Roseen, o.fl., 2009).  

𝑲𝒑 = 𝟏 −
𝑸𝒎𝒂𝒙,þ𝒂𝒌𝑿

𝑸𝒎𝒂𝒙,𝒊𝒏𝒏𝒇𝒍æð𝒊

       (6) 

Tímabilið milli upphafs (tupphaf) og endi (tendir) afrennslisatburðarins er skilgreind sem lengd 
atburðarins (dt). 

𝒅𝒕 = 𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓 − 𝒕𝒖𝒑𝒑𝒉𝒂𝒇      (7) 

 Rannsóknir á grænum þökum 1.4

 Vatnsheldni á ársgrundvelli 1.4.1

Þar sem að vatnsheldni grænna þaka er mjög háð veðurfari og efnisvali eru niðurstöður 
rannsókna nokkuð breytilegar eftir staðsetningu. Eins og nefnt er í kafla 1.2 er sjónum 
beint að léttum grænum þökum í þessari rannsókn.  

Dönsk rannsókn á afrennsli þriggja tilraunaþaka af stærð 3x3 m með þunnum 
jarðvegslögum var gerð á árunum 2010 - 2012 (L. Locatelli, 2014). Ein útfærslan var sett 
upp í Óðinsvéum með hnoðragróður ofan á 40 mm þykku jarðvegslagi og 40 mm þykkri 
steinull. Önnur útfærsla, í Kaupmannahöfn, samanstóð af hnoðragróðri á 30 mm jarðlagi 
og 40 mm drenlagi þar undir úr oxyfoam mottu. Þriðja útfærslan, einnig í Kaupmannahöfn 
samanstóð af hnoðragróðri 60 mm djúpum götuðum plastbökkum fylltum af jarðvegi 
(substrate soil). Til samanburðar var einnig sett upp hefðbundið bárujárnsþak. Í 
rannsókninni var notast við “non-linear reservoir” reiknilíkan til að reikna út 
heildarafrennslismagn frá þeim og meta langtíma skilvirkni m.t.t. vatnsheldni út frá 
endurkomutíma úrkomuatburða (e. Lumped rainfall-runoff model). Niðurstöður 
mælinganna sýndu að afrennsli þaksins í Óðinsvéum (hnoðragróður+steinull) var 47% af 
afrennsli hefðbundins bárujárnsþaks á ársgrundvelli (Locatelli, o.fl., 2014).  
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Bresk rannsókn á afrennsli tilraunaþaka var gerð í Sheffield á árunum 2007-2009. Úrkoma 
og afrennsli var mælt stöðugt yfir þetta tveggja ára tímabil á 3x1m þunnu grænu þaki. 
Uppbygging þaksins var hnoðragróður á 80 mm þykku jarðvegslagi úr möl og fínefnum. 
Undir því var filter dúkur og þar undir Floradrain F25 eggjabakkadrenlag. Í rannsókninni 
var skoðað hve stór hluti úrkomunnar skilaði sér í afrennsli græna þaksins en ekki gerður 
samanburður við hefðbundið bárujárnsþak. Meðal vatnsheldni þakanna í hverjum 
úrkomuatburði mældist 70% en 61% ef einungis úrkomuatburðir >2 mm væru teknir með. Í 
stærsta úrkomuatburðinum mældist vatnsheldni græna þaksins 13,2% (Stovin, Vesuviano, 
& Kasmin, 2012) 

Í Skotlandi voru gerðar rannsóknir á léttum grænum þökum sem stóðu yfir í tvö ár. Alls 
voru 18 þök skoðuð í mismunandi útfærslum og borin saman við hefðbundin þök (bárujárn 
og þakplötur). Meðal vatnsheldni þakanna mældist 50,2% (volumetric) á ársgrundvelli. 
Fyrir úrkomuatburði með meira en eins árs endurkomutíma lækkaði meðal vatnsheldnin 
niður í 43%. Lækkun afrennslis þessa atburða var 60% á ársgrundvelli en var mjög 
breytileg allt frá 0 - 100% eftir atburðum. Í þessari rannsókn var einnig vísað í niðurstöður 
annarra rannsókna á léttum grænum þökum. Í Englandi mældist 45% vatnsheldni, 60% í 
Detroit (Michigan) og í Washington (Norður-Karólínu), 66% í Auckland (Nýja-Sjálandi) og 
49% í Aþenu (Georgíu) (Uhl & Schiedt, 2008). 

Rannsókn sem gerð var í Michigan í Bandaríkjunum árið 2007 á 12 tilraunagróðurþökum 
með mismunandi halla (2%, 7%, 15% og 25%).  Þökin samanstóðu af Xero Flor XF108 
drendúk, 0,75 cm þykkum ísigsdúk (e. Retention fabric) (Xero Flor XF159), 6 cm 
jarðvegslagi (91% sandur) og hnoðragróðri. Í rannsókninni kom fram að halli þakanna 
hafði áhrif á vatnsheldnina og var mest vatnsheldni við 2% halla, eða um 85,6 % en 
82,2% við 7% halla. Jafnframt kom fram að vatnsheldnin var að jafnaði um 94,2 % í 
minnstu úrkomuatburðum (<0,02mm), 89,5% í miðlungs (2 - 10mm) en 63,3% í þeim 
stærstu (>10 mm) (Getter, Rowe, & Andresen, 2007).  

Rannsóknir sýna að afrennsli grænna þaka er töluvert mismunandi eftir árstíma, 
sérstaklega þar sem árstíðasveiflur í veðurfari s.s. úrkomu eru miklar (regn og 
þurrkatímabil) (Roseen, o.fl., 2009). Alla jafna er vatnsheldni minni yfir vetrartímann og 
hærri á sumrin vegna árstíðamunar á úrkomu og mismunandi raungufunarvirkni en 
raungufun grænna þaka er m.a. háð hitastigi og lækkar sömuleiðis með hækkandi 
rakastigi jarðvegarins. Í danskri  rannsókn mældist vatnsheldni meiri yfir sumartímann þ.e. 
53% (frá apríl til október) miðað við 35% yfir vetrartímann (nóvember til mars) (Locatelli, 
o.fl., 2014). 

Ein leið til að áætla vatnsheldni grænna þaka er að skoða veðurfar fyrir atburðinn s.s 
úrkomumagn dagana fyrir atburðinn (e. antecedent rain), hitastig ofl veðurþætti sem hafa 
mest áhrif á raungufunarvikrknina í jarðveginum. Skoska rannsóknin gaf til kynna að 
talsverður munur var á lækkun afrennslis á milli árstíða, þ.e. 79 - 84% yfir sumartímann en 
40-60% yfir veturinn (Stovin, Vesuviano, & Kasmin, 2012). 

Samkvæmt bestu vitund höfundar hafa áhrif annarra veðurþátta sem hafa áhrif á 
rakaástand gróðurþaka s.s. vindhraði, loftraki til viðbótar við fyrrgreinda veðurþætti 
(Locatelli, o.fl., 2014) á vatnsheldni ekki verið rannsakaðir nánar.  

  Seinkunarstuðull KL og lækkunarstuðull Kp. 1.4.2

Í rannsókn frá New Hampshire í Englandi voru virknistuðlarnir Kp og KL skoðaðir fyrir 
mismunandi regnvatnslausnir til hreinsunar á frárennsli frá malbikuðu bílastæði, s.s. 
sandföng (neðanjarðar og á yfirborði), tjarnir, dældir (e. swales), möl, votlendi, 
regngörðum ofl. en afrennsli af grænum þökum var ekki til skoðunar í þeirri rannsókn. 
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Seinkunarstuðullinn KL mældist hærri yfir vetrarmánuðina þegar áhrifa frosts gætti en yfir 
sumarmánuðina. Ekki greindist marktækur munur milli árstíða fyrir lækkunarstuðulinn Kp 
(Roseen, o.fl., 2009). Dönsk rannsókn gaf til kynna að seinkun rennslistoppa (e. peak 
delay) var breytileg frá 0 til 40 mínútna og í þeirri rannsókn er vitnað í aðrar rannsóknir 
gefa til kynna að hún sé á bilinu 0 til 30 mínútur (Locatelli, o.fl., 2014). Lækkun 5 mínútna 
hámarksafrennslis, miðað við hámarksúrkomu (Q5mín = lítrar afrennslis/5 mínútur), hefur 
mælst um 60 - 85 % fyrir úrkomuatburði > 22 mm (V. Stovina, 2012).  

  Íslensk forrannsókn 1.4.3

Vorið 2015 var gerð rannsókn á vatnsheldni fimm tilraunaþaka á lóð Háskóla Íslands yfir 
vetrarmánuði sem notuð voru áfram í þessari rannsókn. Rannsóknin var mastersverkefni 
Ágústar Elí Ágústsonar frá Umhverfisverkfræðideild Háskóla Íslands. Fimm tilraunaþökin 
eru staðsett á þaki áhaldaskúrs á lóð Háskóla Íslands, á milli bygginga VRI og VRIII eins 
og sjá má á Mynd 2. Þökin voru hönnuð og byggð í rannsókn Ágústar Elí Ágústssonar 
(2015). Hér á eftir er gerð stuttlega grein fyrir uppsetningu þakanna og helstu niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 

Hæð skúrsins er um 2 metrar, vestan megin, en 3 metrar, austan megin. Minnsta fjarlægð 
frá skúrnum að VRI eru 4 metrar og VRIII er í um 8 metra fjarlægð. Nærliggjandi 
byggingar geta haft áhrif á vind við þökin. Þær geta veitt skjól í aust- og vestlægum 
vindáttum en vindur getur magnast á milli bygginganna í sunnan og norðanáttum. Einnig 
geta byggingarnar varpað skugga á þökin sem getur haft áhrif á snjóbráð og uppgufun frá 
þökunum. 

 

Mynd 2: Staðsetning tilraunaþaka er merkt inn kortið með rauðum hring. (ja.is, 2015). 

 

VRI 
VRIII 

http://ja.is/kort/?type=aerialnl&x=356246&y=407392&z=11
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Uppbygging þakanna er sýnd á eftirfarandi mynd 3. Til skoðunar voru tvenns konar torf 
þ.e. úthagatorf og grastorf og tvenns konar undirlag, þ.e. sérblandað jarðvegslag og 
„hefðbundin íslensk útfærsla“ þ.e.a.s. torf á hvolfi sem undirlag. Nánar er greint frá 
útfærslu þakanna í kafla 2.1.  

 

Mynd 3. Uppbygging tilraunaþaka. 

Afrennsli af þökunum var safnað saman í tunnur. Tímaháð magn afrennslis var mælt með 
þrýstingsmælum staðsettum í botni tunnanna. Vatnsheldni þakanna var svo reiknuð út frá 
afrennsli gróðurþakanna og  úrkomumælingum annars vegar og hins vegar og í 
samanburði við afrennsli frá bárujárnsþakinu. Marktækar mælingar voru gerðar á 
tímabilinu 14. febrúar til 15. apríl. Mælarnir voru settir af stað þegar veðurspáin sýndi að 
von væri á rigningu en þegar von var á frosti voru tunnurnar tæmdar og mælarnir 
fjarlægðir til að forðast að mælarnir frysu fastir. Á tímabilinu náðust 9 mælitímabil, fyrir 
utan prófanir í upphafi og 13 afmarkaðir afrennslisatburðir en mælingar stóðu yfir í 34% af 
heildartímanum. Þar sem að mælingarnar stóðu yfir að vetri til hafði snjókoma áhrif á 
afrennsli þakanna. Lagt var mat á afrennsli vegna snjóbráðar með því að mæla snjódýpt í 
upphafi hvers mælitímabils. Töluvert flökt kom fram í afrennslismælingunum sem síað var 
frá með innbyggða fallinu loess í matlab. Auk þess komu fram dýfur í mælingunum sem 
gáfu til kynna að vatnsyfirborðið færi lækkandi þrátt fyrir að enginn sýnilegur leki væri úr 
tunnunum. Gerðar voru prófanir til að varpa betur ljósi á hvað  væri að valda  dýfunum en 
að lokum sett sú tilgáta fram að þær væru vegna þess að mæliskekkja mælibúnaðarins 
væri vanmetin. Vatnsheldni grasþaka mældist marktækt meiri, miðað við þökin með 
úthagatorfi eða allt upp í 20% meiri. Meðaltalsvatnsheldni fyrir hvern mánuð sýndi að 
vatnsheldnin var nokkuð sambærileg í febrúar og mars en jókst verulega í apríl. 
Meðaltalsvatnsheldni yfir allt tímabilið gefur til kynna að þak 5 sem samanstendur af 
grastorfi og jarðvegsblöndu hafi mesta vatnsheldni (53,3% miðað við bárujárn) en þak 2 
með úthagatorf og jarðvegsblöndu minnsta vatnsheldni eða 11,4% miðað við bárujárn. Í 
rannsókninni var einnig lagt mat á fylgni vatnsheldni og tveggja veðurþátta, þ.e. lofthita og 
vindhraða, með línulegri aðfallsgreiningu. Niðurstöðurnar gáfu ekki til kynna að marktækt 
samband væri milli þessara veðurþátta og vatnsheldni þakanna yfir vetrartímann.  
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 Markmið rannsóknar 1.5

Fyrri rannsóknir hafa bent á að staðarskilyrði, eins og jarðvegstegund, gróðurgerð og 
fleira, séu mikilvægir þættir í því hversu mikil vatnsheldni léttra grænna þaka sé.  Einnig er 
ljóst að vatnsheldni breytist á sama stað vegna veðurþátta en hins vegar er, eftir bestu 
vitund höfundar, óljóst hvernig veðurþættir hafa áhrif á vatnsheldni.  

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka vatnafræðilega skilvirkni grænna þaka við 
íslenskar aðstæður fyrir mismunandi árstíðir. Leitast var við að svara eftirfarandi 
rannsóknarspurningum: 

• Hvernig ber vatnafræðileg virkni grænna þaka á Íslandi saman við erlendar 
rannsóknir? 

• Hvaða veðurþættir hafa mest áhrif á vatnsheldni gróðurþaka? 
• Hvaða gróður og undirlagsútfærsla hentar best fyrir íslensk gróðurþök?  

Vatnafræðileg skilvirkni var metin út frá fjórum virknistuðlum: Heildarvatnsheldni yfir 
afrennslisatburð, seinkun byrjunar á afrennsli, seinkun massamiðju afrennslis og lækkun á 
hámarksrennsli. Leitast var við að útskýra áhrif veðurfars á afrennsli þakanna s.s. 
lofthitastigs, vindhraða, vindáttar, loftraka og loftþrýstings. Rýnt var í veðurfar á meðan á 
atburðinum stendur og í ákveðið löng tímabil fyrir hvern úrkomuatburð þ.e. 1, 7 og 14 
daga fyrir hvern úrkomuatburð.  

Þessi rannsókn er framhald á rannsókn Ágústar Elí Agústssonar (2015) á vatnsheldni 
gróðurþaka yfir vetrartímann. Sömu tilraunaþök voru notuð en gerðar voru breytingar á 
tilhögun afrennslismælinga til að auka nákvæmni þeirra.   
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 Vettvangsmælingar og gögn 2

 Tilraunaþök 2.1

Þökin fimm eru af sömu stærð, þ.e. 1,2 m x 2,05 m og með 8% halla. Þökin eru úr 
viðarrömmum úr gagnvarinni furu og vatnsvörnum krossvið (Ágúst Elí Ágústsson, 2015). 
Tvö þök eru með „hefðbundinni íslenskri útfærslu“, þ.e. tvöföldu lagi af torfi, annað 
þakanna er með úthagatorfi og hitt með hefðbundnu grastorfi. Auk þess eru tvö þök 
útfærð að þýskri fyrirmynd, þar sem að sérblandaður jarðvegur er undir einföldu lagi af 
torfi. Neðst í öllum gróðurþökunum er drenlag sem samanstendur af sökkuldúk og 
jarðvegsdúk. Til samanburðar er einnig hefðbundið bárujárnsþak. Haft var að leiðarljósi 
við val á efni að halda kostnaði hæfilegum og að efnið væri auðfengið hér á landi.  

Sökkuldúkurinn í tilraunaþökunum er af tegundinni Plastofoil 8. Erlendis eru sérútbúnir 
drendúkar fyrir græn þök sem eru með hólfum og götum þess á milli þannig  að þeir 
geyma vatn á þurrkatímum en vatnið kemst í gegnum götin ef þökin verða vatnsósa. Slíkir 
dúkar fást ekki hér á landi og því var notast við Plastofoil 8 dúkinn en götin gerð handvirkt 
með 4 mm breiðu skrúfjárni. Um 0,6 L af vatni geta safnast fyrir í hólf sökkuldúksins í 
hverju þaki (um 0,24 /m2) samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda (Plastoform GmbH, 
Stuttgart, Þýskaland). Götin voru gerð á milli hólfanna, á u.þ.b. 3,3 cm millibili, þ.e. um 
2260 göt/þak (Ágúst Elí Ágústsson, 2015) 

Jarðvegsdúkur yfir sökkuldúknum er til að fyrirbyggja útskolun á jarðveginum eða stíflun 
gatanna í sökkuldúknum. Notaður var sökkuldúkur af gerðinni Fibertex F-20 (Fibertex 
Nonwovens, Álaborg, Danmörk).  

Jarðvegurinn í þökum 1 og 5 er blandaður sérstaklega fyrir rannsóknina  og samanstendur 
af vikri (45%), gjallsandi (45%) og moltu (10%). Vikurinn var fenginn frá fyrirtækinu 
Jarðefnaiðnaður ehf, og er upprunninn úr Heklu. Hann var valinn í blönduna til að auka 
rakadrægni og loftun og lágmarka þyngd hennar. Gjallsandurinn og moltan voru fengin frá 
fyrirtækinu Gæðamold ehf. Gjallsandurinn kemur úr fjörum á Eyrarbakka. Samkvæmt 
rannsóknum sem gerðar voru á samskonar gjallsandi er kornstærðadreifing góð og lektar 
og vatnsheldnieiginleikar hæfilegir fyrir vaxtarlag grass (Verkfræðistofan Efla, 2009). 
Moltan er unnin úr grasi (50%), trjákurli (30%) og hrossaskít (20%) (Verkfræðistofan Efla, 
2014).  Grastorfið og úthagatorfið var fengið frá fyrirtækinu Túnverk ehf. Grastorfið var 
fengið úr landi Garðsauka við Hvolsvöll. Það var ræktað árið 2006 úr grasblöndu af 
vallarsveifarás (sobra) (60%) og fjölæru rýrgresi (40%). Grastorfið er um 3 ± 0,5 cm þykkt 
með rótarlagi. Úthagatorfið var tekið úr landi Selalæks í Rangárþingi og eru þökurnar 
þykkari en grastorfið eða um 5 ± 0,5 cm. Upphaflega var sáð í landsvæðið að Selalæk þar 
sem að úthagatorfið var tekið um árið 1983. Jarðvegurinn á þessum slóðum er í raun 
ræktað land en ber þó einkenni mólendis þar sem að náttúrulegar íslenskar plöntur og 
mosi hafa tekið sér þar bólfestu (Gylfi Jónsson, 2015).  

Við lægri enda þakanna voru settar þakrennur og frá þeim ø5,0 cm Skolan-dB plaströr 
sem leiddu afrennslisvatnið í 220L tunnur úr HDPE (e. High Density Polyethylene) plasti 
(Pit Plastics, Almelo, Holland).  
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 Uppfærsla aðferðar við afrennslissöfnun 2.2

Um mitt sumar 2015 var ákveðið að breyta um söfnunartanka fyrir afrennslið til að ná meiri 
nákvæmni í afrennslismælingunum. 220 L tunnum var skipt út fyrir ø250 mm plaströr sem 
voru með áföstum botni, sjá mynd 4. Plaströrin voru útbúin í Set ehf. á Selfossi og eru úr 
PE plastefni. Innra þvermál röranna er 238 mm, og mesta rúmtak 94 L. Með grennri 
söfnunar rörum, samsvarar 0,1 cm mæliónákvæmni í vatnshæð til 0,04 L afrennslisóvissu, 
sem er tæplega sex falt minna en í breiðari vatnstunnunum. Einnig minnkaði raunóvissa í 
mælingum, sem verður greint nánar frá í kafla 2.6. 

Þar sem að rörin eru svört getur yfirborðshitastig plastsins verið nokkuð breytilegt eftir því 
hvort sól skín á það eða ekki. Miðað við uppgefinn lengdarþanstuðul, 0,06 mm/m°C 
(Valdimar Hallsson, tölvupóstur 11. maí 2015) og með því að gera ráð fyrir að plastið sé 
einsátta m.t.t. hitaþenslu má áætla að hitastigsbreytingar upp að 100°C geti valdið 2 mm2 
aukningu á þverskurðarflatarmáli í 2 m háum rörum sem svarar 0,004% af 445 cm2 innra 
flatarmál röranna, sem er óverulegt. Þorkell Gunnarsson, garðyrkjustjóri Háskóla Íslands 
aðstoðaði við uppsetninguna. Ofan á rörin voru sett PVC plastlok og boruð göt í þau til að 
tengja plaströrin frá þökunum og koma fyrir mælibúnaði. Rörin voru sett á sama stað og 
tunnurnar voru áður og viðargrindin látin standa til að auðvelda aðgengi að 
mælibúnaðinum. Líkt og í tunnunum voru settir kranar svo unnt væri að tæma tankana 
eftir þörfum. Rörin voru boruð ofan í gólfið á viðargrindinni og smíðuð viðargrind til að 
styðja við þau í u.þ.b. 1,5 m hæð, sjá mynd 4. 

 

Mynd 4. Afrennslissöfnun af tilraunaþökum með 2 m háum 250x6 mm PE100 plaströrum. 
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 Vatnshæðarmælingar 2.3

Í þessari rannsókn var sami mælibúnaður notaður til að mæla vatnshæð og í rannsókn 
Ágústar Elí, Levelogger Edge 3001 (Solinst, Ontario, Canada) þrýstingsmælar til að mæla 
altækan þrýsting og Barologger Edge 3001 (Solinst, Ontario, Canada) loftþrýsting. 
Mælarnir mæla samfellt bæði þrýsting og hitastig og leiðrétta þrýstinginn m.t.t. hitastigsins. 
Samkvæmt framleiðendum er mælinákvæmni þrýstingsmælanna upp á ±0,1 cm vatnshæð 
(fyrir hitastig 0°C til 50°C). Þetta skilar sér í mismunandi óvissu í afrennsli eftir stærð 
söfnunartankanna (sjá töflu 1).  

Tafla 1. Áætlaðar skekkjur í afrennslismagni miðað við uppgefna mæliskekkjur í 
vatnshæðarmælingum frá framleiðanda mælibúnaðar. 

 Mælióvissa 
þrýstingsmæla skv 
framleiðanda 

Flatarmál 
söfnunartanka 

Áætluð óvissa í 
afrennslisrúmmáli 

Tunnur (gömul 
uppsetning) 

0,1 cm 2597 cm
2
 0,3 L 

Prófun (lítið rör við 
þak 2) 

0,1 cm 100 cm
2
 0,01 L 

Plaströr (ný 
uppsetning) 

0,1 cm 445 cm
2
 0,04 L 

 

Raunskekkja reyndist vera mun meiri en uppgefin óvissa samkvæmt framleiðanda og er 
nánar fjallað um hana í kafla 2.6. 

Fyrirkomulag mælibúnaðarins í nýju tunnunum má sjá á mynd 5. Mælarnir voru hengdir í 
band þannig að þeir næmu við botn tankanna og bandið fest í áskrúfanlegt lok sem fylgdi 
mælunum á toppi tankanna. Loftþrýstingsmælirinn var hengdur efst í einn tankinn. Til að 
halda mælunum stöðugum við botninn var sett 200 g þyngingarsökka á hvern mæli. 
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Mynd 5. Staðsetning vatnshæðarmæla inni í afrennslistönkum. 

Til að byrja með voru þrýstingsmælar settir af stað ef spáð var úrkomu og tímastilltir þar til 
að líklegt þótti að afrennsli væri lokið eða amk 8 klst eftir að úrkomuspáin sagði að 
úrkomunni yrði lokið. Þessi aðferðafræði hafði þá vankannta að veðurspáin stóðst ekki 
alltaf þannig að úrkoma hófst fyrr eða seinna en spáin sagði til um og því mælitímabilið 
ekki rétt stillt þannig að þær næðu yfir allan tímann sem afrennsli kom af þökunum. Í 
águstmánuði jókst úrkoman, úrkomuatburðirnir urðu fleiri og styttra á milli þeirra. Þá var 
erfiðara að ákvarða upphaf og endi afrennslisatburða og því var ákveðið í kjölfarið að 
breyta stillingunum þannig að stöðvun mælinga var ekki tímasett. Mælarnir mældu þá 
samfellt yfir lengri mælitímabil og einungis teknir upp til að lesa af þeim. Þegar veður 
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kólnaði í lok október og hitastig fór niður fyrir frostmark voru mælarnir teknir upp og rörin 
tæmd svo að mælarnir frysu ekki fastir. Mælitímabilin urðu þá styttri og hætta var á að 
afrennslisatburðir næðust ekki í heild þar sem að spáð hitastig bar ekki alltaf við 
raunhitastig. Þar sem að rörin höfðu minna rúmtak en tunnurnar þurfti að fylgjast betur 
með því að rörin yfirfylltust ekki í stórum úrkomuatburðum.  

Tafla 2 gefur yfirlit yfir allar mælingar gerðar í þessari rannsókn. Á tímabilinu 13. maí - 22. 
desember voru 26 mælitímabil þar sem afrennsli var mælt samfleytt. Auk þess voru gerðar 
þrjár prófanir, annarsvegar á áhrifum hitastig vatns og hins vegar innandyra við stöðugra 
umhverfishitastig. Tíu mælitímabil fengust með eldri uppsetningunni, þar sem að 
afrennslinu var safnað í 220 L tunnur. Þar af voru fjögur mælitímabil þar sem að afrennsli 
af þaki 2 var safnað í Ø125 mm rör. Þessi mælitímabil eru númeruð með rómverskum 

tölustöfum til að halda til haga mismunandi afrennslissöfnun þessara mælitímabila og 
þeirra sem gerðar voru eftir ágúst (með nýrri uppsetningu). Eftir að uppsetningunni var 
breytt náðust 16 mælitímabil. Mælingar stóðu alls yfir 64% af heildartímanum, frá maí til 
desember, og um 60% af úrkomunni af þessum tíma var skilgreind í afrennslisatburðum. 
Mestu munar þar um litla úrkomuatburði þar sem að afrennsli af bárujárninu mældist innan 
við skekkjumörk mælinganna (<6 L með eldri uppsetningunni en <1 L með nýju 
uppsetningunni, sjá útskýringu í kafla 2.6) og því ekki skilgreindir sem atburðir í 
útreikningum á vatnsheldni.  

Í eitt skipti yfirfylltust rörin þannig að ekki var unnt að meta afrennslið í þeim atburði (30. 
september – 1. október). Einnig voru nokkrir atburðir í ágúst þar sem að mælitímabilið 
miðaði við veðurspá sem ekki alltaf stóðst og því stöku mælitímabil þar sem að afrennsli 
var ekki lokið þegar mælitímabilið hætti og því ekki skilgreindir sem afrennslisatburðir. Á 
fyrsta mælitímabilinu var afrennsli ekki lokið þegar mælingum lauk og því ekki hægt að 
leggja mat á heildarafrennslismagnið. Á mælitímabili IX og X var afrennsli af bárujárninu 
undir skekkjumörkum (<6 L) og á mælitímabili 15 var mikil snjóbráð og niðurstöður 
afrennslismælinganna mjög frábrugðnar öðrum afrennslisferlum. Tekin var ákvörðun um 
að taka fyrrgreind mælitímabil ekki með í útreikninga á vatnsheldni. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir mælingar á afrennsli maí til desember 2015. 

Mælitímabil  

Byrjun  Endir  
Fjöldi 

atburða Skýringar: Snjóalag: Dags Tími Dags Tími 

I 13.5 17:00 14.5 16:00 
E.G.

(1)
 

Eldri uppsetning                  
(220 L tunnur) 

 

II 14.5 18:00 18.5 03:00 1  

III 19.5 16:35 22.5 09:00 1  

IV 22.5 19:00 27.5 18:00 1  

V 5.6 11:50 12.6 21:59 1  

Prófun 1 15.6 14:00 15.6 21:59 
- Prófun með 

heitu vatni 
 

 VI 16.6 00:30 19.6 14:19 
1 Eldri uppsetning 

(220 L tunnur) 
 

Prófun 2 23.6 
 

26.6 
 

- Prófun, tunna 
færð inn 

 

Prófun 3 29.6 
 

1.7 
 

-      Prófun, 
ekkert afrennsli 

 

 VII 1.7 12:50 6.7 11:20 1 

Eldri uppsetning      
(220 L tunnur) 
og Ø125 mm 
röri fyrir þak 2 

 

 VIII 10.7 13:00 15.7 11:46 1  

 IX 15.7 12:00 18.7 12:00 E.G.
1
  

 X 20.7 09:15 21.7 18:00 E.G.
1
  

 1 8.8 01:00 9.8 14:30 1 

Ný uppsetning               
(Ø250 mm rör) 

 

 2 9.8 19:00 14.8 08:40 2  

 3 14.8 09:00 17.8 11:35 2  

 4 17.8 12:00 19.8 16:00 1  

 5 20.8 10:00 25.8 13:00 4  

 6 25.8 13:20 4.9 18:00 2  

 7 4.9 18:15 13.9 22:10 2  

 8 13.9 22:30 20.9 16:50 1  

 9 20.9 17:15 2.10 12:10 3  

 10 2.10 17:15 10.10 17:15 4  

 11 10.10 18:30 15.10 18:50 E.G.
1
  

 12 15.10 19:10 24.10 16:40 2  

 13 30.10 16:00 12.11 16:00 3  

 14 23.11 11:00 26.11 19:50 
1 í lok 

tímabilsins 

 15 7.12 09:40 9.12 08:10 
E.G.

1
 í upphafi 

tímabilsins 

 16 15.12 19:00 22.12 09:00 
4 í upphafi 

tímabilsins 
(1)

 Skýring: E.G.  = Ekki greinanlegur atburður. 

 Veðurmælingar 2.4

Stuðst var við tvenns konar veðurmælingar. Í fyrsta lagi voru 10 mínútna veðurgögn fengin 
af Veðurstofu Íslands úr sjálfvirkri veðurstöð sem staðsett er við Bústaðaveg 7 - 9 í 
Reykjavík. Veðurstöðin er sú sama og notuð var í rannsókn Ágústar Elí. Gögnin komu í 
exceltöflum í tölvupóstum frá Veðurstofunni en nánari upplýsingar um tegund og áætlaða 
mæliskekkju í búnaðinum er tilgreind í töflu 3.  
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Tafla 3. Mælibúnaður frá sjálfvirkri veðurstöð við Bústaðarveg (Veðurstofa Íslands). 

Mæliþáttur Mælibúnaður Mæliskekkja 

Lofthitastig Viðnámsmæling á 
platínunema (PRT) af gerð 
Logan 4150.  

<+/-0,1 °C  

(mögulega meiri ef mælir 
verður fyrir sólargeislun) 

Vindhraði R.M.Young 5106 +/- 0,3 m/s 

Vindátt R.M.Young 5106 +/- 3° 

Loftraki Vaisala HMP45A <+/- 3% 

Úrkoma Lambrecht rain +/- 2%  

    

Ný veðurstöð var sett upp við tilraunaþökin, 25. júní 2015, á sama stað og veðurstöðin úr 
rannsókn Ágústar Elí var staðsett. Veðurstöðin var fengin hjá fyrirtækinu M&T ehf. 
Veðurstöðin er sjálfvirk og samanstendur af Young high performance wind sensor 
vindmæli, Lambrecht úrkomumæli með innbyggðu snjóbræðslutæki  og Campbell CS500 
loftraka og hitastigs og loftþrýstingsmæli. Tækin eru tengd við Campell datalogger sem 
vistar öll mæligögnin.   

Veðurstöðin mælir lofthita, loftþrýsting, loftraka, vindhraða, hviðuhraða, vindátt, úrkomu 
sem 10 mínútna meðaltöl. Upplýsingar um tegund og nákvæmni mæliþátta 
veðurstöðvarinnar eru teknir saman í töflu 4.  

Tafla 4. Mælibúnaður sjálfvirkrar veðurstöðvar við Háskóla Íslands. 

Mæliþáttur Búnaður Mælinákvæmni Mælisvið 

Vindhraði Young high performance 
wind sensor.  Model 05103 
wind monitor 

±0,3 m/s 0 - 60 m/s   
upp að 100 m/s     
(í hviðum) 

Vindátt ±3°  

Úrkoma Lambrecht precipitation 
Sensor 15188 H 

±2%   

Loftraki CS 500 Temperature and 
relative humidity probe. 
Vaisala INTERCAP® 
capacitive relative humidity 
sensor. 

±3% (10 - 90% loftraki, m.v. 
20°C) 
±6% (90 - 100% loftraki, m.v. 
20°C) 

0 – 100% 

Lofthiti CS 500 Temperature and 
relative humidity probe. DIN 
43760B platinum resistance 
temperature detector (PRT) 

±0,4 °C (við 0 °C) 
±1,6 °C (við -40 °C) 
±0,8 °C (við +60 °C) 
(minnstu skekkjur við 0 °C) 

-40 °C - +60 °C  

 

Mælunum var komið fyrir á stálröri sem fest var á skúrþakið við tilraunaþökin, sjá mynd 6. 
Rörið var stagað niður til að koma í veg fyrir að það sveiflaðist í vindi.   
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Mynd 6. Veðurstöð við Háskóla Íslands. 

 Mælingar á snjóþekju og dýpt 2.5

Þar sem að mælitímabilið stóð yfir að mestu leyti yfir sumartímann voru flestir atburðirnir 
án áhrifa frá snjó. Í lok nóvember snjóaði mikið en einnig var lítilsháttar snjóþekja í lok 
mælitímabilsins 25. október og í upphafi mælitímabilsins 15. - 22. desember, sjá töflu 5.  

Sama aðferðarfræði var notuð við mælingar á snjóþekju og sú sem notuð var í 
forrannsókninni (Ágúst Elí Ágústsson, 2015). Í þeim tilvikum þegar snjór var á þökunum í 
upphafi mælitímabils var dýpt snjóþekjunnar mæld á sex stöðum á hverju þaki fyrir sig og 
meðal snjódýpt metin út frá því. Sjónrænt mat var svo lagt á hve stór hluti þakanna var 
þakinn snjó í upphafi  mælitímabilsins. Áætla má að mælinákvæmni í snjódýptinni sé upp 
á ±0,5 cm.   

Tafla 5. Mæld þykkt og áætlað hlutfall snjóþekju. 

Mæli-
tíma-
bil 

Aths. Þak1: 
Úthagi + 
jarðv. 

Þak2: 
Úthagi 
hefðb. 

Þak3: 
Bárujárn 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

  D 
[cm] 

H 
[%] 

D 
[cm] 

H 
[%] 

D 
[cm] 

H 
[%] 

D 
[cm] 

H 
[%] 

D 
[cm] 

H  
[%] 

14 
 

Snjór í 
lok 

tímabils 

0,2 100 0,3 100 0,2 100 0,2 100 0,3 100 

15 
 

Snjór í 
lok 

tímabils 

29 100 30 100 27 100 28 100 29 100 

16 
 

Snjór í 
upphafi 
tímabils 

0,1 100 0,1 100 0,3 100 0,2 100 0,1 100 
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 Raunóvissa í vatnshæðarmælingum 2.6

Í forrannsókninni (Ágúst Elí Ágústsson, 2015) komu fram dýfur í mælingum sem gáfu til 
kynna að vatnsyfirborðið sveiflaðist upp og niður á tímum þar sem að einskis afrennslis 
var að vænta og enginn sýnilegur leki var úr tunnunum. Í þessari rannsókn voru 
vatnshæðarsveiflur mældar í afrennslissöfnunartunnum afgerandi í tilraunum um sumarið 
þegar breiðu 220 L tunnurnar úr fyrri rannsókn 10 mælingar voru gerðar á tímabilinu 13. 
maí – 21. júlí með sömu aðferðarfræði og Ágúst Elí gerði í sinni rannsókn. Úrkoma var lítil 
á þessu tímabili en stærsti úrkomuatburðurinn var upp á 15,2 mm þann 13. - 15. júlí. 
Stærstu dýfurnar fyrir hvert og eitt þak eru sýndar í töflu 6, þ.e.a.s. mesta óútskýrða 
lækkun á vatnshæð yfir mælitímabilið.  

Tafla 6. Mestu skekkjur í afrennslismagni vegna dýfa í vatnshæðarmælingum. 

 Mesta dýfa Flatarmál 
tanka 

Mesta rúmmálsskekkja 

Mæli-
tíma-
bil 

Dags. 
mælinga 

þak
1 

þak
2 

þak
3 

þak
4 

þak
5 

A þak
1 

þak
2 

þak
3 

þak
4 

þak
5 

cm cm cm cm cm cm
2
 L L L L L 

 I 13. - 14. maí - - - - - 2597
[1]

 - - - - - 

 II 14. - 18. maí  1,8 2,1 1,2 1,5 2 2597
[1]

 4,7 5,5 3,1 3,9 5,2 

 III 19. - 22. maí 2,2 1,4 0,2 2 1,4 2597
[1]

 5,7 3,6 0,5 5,2 3,6 

 IV 22. - 27. maí 1,4 1,7 0,4 1,6 0,4 2597
[1]

 3,6 4,4 1,0 4,2 1,0 

 V 5. - 12. júní  1,2 1,2 0,3 1,9 2,1 2597
[1]

 3,1 3,1 0,8 4,9 5,5 

 VI 16. - 19. júní 1 1,8 0 0,3 1 2597
[1]

 2,6 4,7 0,0 0,8 2,6 

 VIII 1. - 6. júlí 1,5 1,7 0,2 1,7 2,2 2597 
[1]

 
100 
[2]

 
3,9 0,8 0,5 4,4 5,7 

 VIII 10. - 16. júlí 0,3 2 0,7 0,6 0,7 2597 
[1]

 
100 
[2]

 
0,8 0,2 1,8 1,6 1,8 

 1 8. - 9. ágúst 0,5 0,4 0 0,3 0,4 445 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 

 2 9. - 14. ágúst 0,3 0,2 0 0,1 0,1 445 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

 3 14. - 17. ágúst 0,1 0,1 0 0,2 0,1 445 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

 4 17.-19. ágúst 1,2 1,1 1 0,9 1 445 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

 5 20.-25. ágúst 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 6 25. ágúst -         
4. sept 

0,7 1 0,5 0,3 1,2 445 0,3 0,4 0,2 0,1 0,5 

 7 4. - 13. sept 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 445 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

 8 13. - 20. sept 0,6 1,5 1 1 1,8 445 0,3 0,7 0,4 0,4 0,8 

 9 20. sept - 2. okt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 10 2. - 10. okt 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 11 10. - 15. okt 1,5 1 - 1,5 1 445 0,7 0,4 - 0,7 0,4 

 12 15. - 24. okt 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 13 30. okt - 12. 
nóv 

0,5 0,8 0,3 0,5 1 445 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 

 14 23. - 26. nóv 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 15 7. - 9. des 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 16 15. - 20. des 0 0 0 0 0 445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
(1)

 Miðað við stærsta þvermál tunnunnar 
(2)

 Flatarmál söfnunarrörs frá þaki 2. 
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Mestu dýfur í vatnshæðarmælingum í mælingunum voru upp á 2,2 cm sem valda lækkun í 
afrennslismagni allt upp að  5,8 L í breiðu tunnunum. Eins og sjá má á mynd 7 af atburði 
frá 19. - 22. maí, þar sem að sveiflurnar í vatnsyfirborðinu jafngilda allt að 5 L skekkjum í 
útreiknuðu afrennslismagni.  Sé einungis skoðað tímabilið fram að miðnætti þann 20. maí 
virðist vatnsyfirborðið hækka samhliða bárujárninu. Hins vegar tekur við dýfa niður við í 
kjölfarið sem er meira en það sem hækkunin samhliða bárujárninu nemur sem gerir 
ómögulegt að segja til um hvort áætla eigi að úrkomuatburðurinn skili sér í afrennsli frá 
þakinu.  

 

Mynd 7. Sveiflur í afrennsli með eldri uppsetningu (afrennsli safnað í 220L tunnur). 

Fyrir minni afrennslisatburði hafa skekkjurnar meiri áhrif á áætlaða vatnsheldni en í stærri 
atburðum.  

Í mælingum í júlí voru gerðar samanburðarmælingar á vatnshæð í tunnunum í upphafi og 
lok mælitímabilsins til að sannreyna hvort raunveruleg hækkun hafi orðið á 
vatnsyfirborðinu. Í báðum atburðunum mældist hækkun á vatnsyfirborðinu  í öllum 
tunnunum fyrir utan bárujárnið <1 cm, sem jafngildir að hámarki 2,6 L.  

Þegar rýnt var í mælitímabilin sást að vatnsyfirborðið hækkaði oft á tíðum seinnipart dags 
og á kvöldin en lækkar svo að nóttu og fram eftir degi. Með því að skoða mælt hitastig og 
altækan þrýsting í mælunum sást að í mörgum tilvikum fylgdu sveiflurnar jafnframt hitastigi 
vatnsins og var því áhrif hitastigs skoðað nánar.  

Prófað var að setja um 30 °C heitt vatn í eina 220 L tunnuna og skoða hvernig vatnhæðin 
breyttist á þeim tíma sem vatnið tók að ná jafnvægishitastigi (um 13 °C). Mynd 8 sýnir 
vatnshæð í tunnunni sem fall af hitastigi vatnsins. Fylgnistuðull R2 fyrir línulega 
aðfallsgreiningu vatnshæðarinnar og hitastigsins er 0,77 og þar sem að p-stuðullinn er 
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0,000 er greinilegt línulegt samband milli hitastig vatnsins og hækkun á vatnshæð. 
Línulega fallið gefur til kynna að 1 °C hitastigsbreyting hækki vatnsyfirborðið um 0,061 cm. 
Sveiflurnar skýrast því að öllum líkindum ekki einvörðungu við hitastig vatnsins.  

 

Mynd 8. Áhrif vatnshitastigs á mælda vatnshæð í 220 L tunnum. 

Þá var prófað að gera tilraun innandyra ef ske kynni að sveiflurnar stöfuðu af aðstæðum 
háðum staðsetningu tunnanna. Ein tunnan var færð inn í VRIII. Um 20 L af vatni var sett í 
tunnuna inni og á sama tíma eina tunnu úti. Svo var bætt við 5 L í báðar tunnurnar á sama 
tíma og skoðað hvernig vatnshæðin breyttist yfir þrjá sólarhringa. Þegar vatni var bætt á 
var það u.þ.b. 10 °C kaldara en vatnið í tunnunni sem var búið að standa við stofuhita. Á 
meðan vatnið náði jafnvægishitastigi var eins og vatnsyfirborðið lækkaði en þó 
mismunandi milli daga, þrátt fyrir að hitastigsbreytingin væri á sama bili. Þrjár áberandi 
dýfur komu fram í mælingunum, sjá mynd 9. Þar sem að þær birtust á sama tíma í 
mælinum inni og úti var loftþrýstingsmælirinn skoðaður samhliða. Á sama tíma og stærstu 
dýfurnar áttu sér stað hækkaði hitastig loftþrýstingsmælisins sem nemur 10 °C, en hann 
var staðsettur inn í tunnunni innandyra.   
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Mynd 9. Áhrif lofthitastigs í tunnum á mælt vatnsmagn. Í tvígang bætt við 5 lítrum af vatni en 
að öðru leiti jafnmikið vatnsmagn í raun. 

Þar sem að ekki var unnt að skýra og leiðrétta sveiflurnar í mælingunum var ákveðið að 
skipta um tanka og setja hærri og mjórri rör í stað tunnanna sbr umfjöllun í kafla 2.2. Í 
grennri rörunum þá mældist svipað flökt í vatnshæð (upp undir +/-2 cm), en það yfirfærðist 
í hlutfallslega minna flatarmál. Mælióvissa í mati á afrennsli lækkaði þar með úr 5.8 L 
niður í 1,0 L sem samsvarar um 0,35 mm úrkomu. 

 

 Gróðurmælingar 2.7

Gróðurmælingar fóru fram á torfinu 25. október 2015 af Ágústu Helgadóttur líffræðingi og 
Hlyni Bárðarsyni doktor í líffræði frá Háskóla Íslands. Notast var við mælireiti af stærð 
50x50 cm þar sem þekja hverrar háplöntutegundar, mosa og flétta var metin. Samtals 
voru 2 mælireitir á hverju torfi/þaki. Niðurstöður gróðurmælinganna sýndu að 
heildargróðurþekjan var mikil og lítið um bera mold bæði á grasþökunum og úthaganum. 
Gróðurþekjan var að meðaltali 104 % í þaki nr 1 (úthagi + jarðvegur), 143% í þaki nr. 2 
(úthagi hefðbundið), 104% í þaki nr. 3 (gras hefðbundið) og 141% í þaki nr. 5 (gras + 
jarðvegur). Úthagatorfið í þökunum samanstóð fyrst og fremst af mosa (70-90%) og lítið af 
háplöntum, þá aðallega vallarsveifgrasi (2-5%) og blávingli (4-5%). Í grastorfinu mældist 
hins vegar vallarsveifgras ríkjandi (85 - 95%) og þekja mosa lítil (2-10%). Nánar er greint 
frá niðurstöðum gróðurmælinganna í viðauka 3. 
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 Úrvinnsla  3

Úrvinnsla á gögnum var gerð með hjálp Matlab. Byggt var á kóða sem Ágúst Elí skrifaði 
fyrir rannsókn sína (Ágúst Elí Ágústsson, 2015). Föllin afrennsli.m og loftthrystingur.m 
voru notuð óbreytt en aðalkóðinn og fallið vedur.is voru endurbætt og löguð að breytingum 
á gögnum vegna breyttrar uppsetningu og nýrrar veðurstöðvar.  

 Veðurgögn 3.1

Reiknuð voru meðaltöl lofthita (H), 10 mínútna vindhraða (F), loftraka (RH) og loftþrýstings 
(p), miðgildi vindáttar (D) ásamt uppsafnaðri úrkomu (P) fyrir hvern og einn atburð en 
jafnframt hæstu og lægstu mælingar innan tímabilsins. Samskonar samantekt var gerð 
fyrir aðstæður 14, 7 og 1 dag fyrir atburð.  

 Vatnshæð og rúmmál afrennslis 3.2

Forritið Levellogger 4.0 var notað til að hlaða inn gögnum af þrýstingsmælunum. Forritið 
býður upp á að reikna út vatnshæð með því að draga altækan þrýsting sem mældur er 
með þrýstingsmælunum frá loftþrýstingi í loftþrýstingsmælinum þ.e.  

Vatnshæð (cm) = altækur þrýstingur - loftþrýstingur 

Við úrvinnsluna á afrennslis og loftþrýstingsgögnunum var notast við matlabföllin 
afrennsli.m og loftthrystingur.m birt af Ágústi Elí Ágústssyni (2015). Fallið loess í Matlab 
var notað á vatnshæðarmælingarnar til að eyða út flökti. 

Rúmmál afrennslis (V) var reiknað sem margfeldi vatnshæðarbreytingum í rörunum (ΔVH) 
og innra flatarmáls röranna (Ar). Ekki þurfti að kvarða vatnshæðarferilinn sérstaklega líkt 
og í fyrri uppsetningu þar sem að ummál röranna var ekki breytilegt og því hægt að gera 
ráð fyrir að innra flatarmál röranna væri fasti.  

𝐕 = ∆𝐕𝐇 [𝐜𝐦] ∗ 𝐀𝐫 = ∆𝐕𝐇 [𝐜𝐦] ∗
𝟎,𝟏𝐝𝐦

𝐜𝐦
∗

((𝟐𝟓𝐜𝐦−𝟐∗𝟎,𝟔𝐜𝐦)𝟐∗𝛑

𝟒
∗ (

𝟎,𝟏 𝐝𝐦

𝐜𝐦
)

𝟐
  (8) 

Rúmmál úrkomu var reiknað útfrá mældri úrkomu (P) og flatarmáli þakanna (Aþ).   

𝑷𝑽[𝑳] = 𝑷 ∗ 𝑨Þ = 𝑷 [𝒎𝒎] ∗ (
𝟎,𝟎𝟎𝟏𝒅𝒎

𝒎𝒎
) ∗ 𝟐, 𝟒𝟔𝒎𝟐 ∗ (

𝟏𝟎𝒅𝒎

𝒎
)

𝟐

    (9) 

 Skilgreining á atburði  3.3

Til að auðvelda samanburð á afrennsli þakanna var vatnsmagn í upphafi atburðar fært í 
núllpunkt með sömu aðferð og í forrannsókninni (Ágúst Elí Ágústsson, 2015). Hátíðni flökt 
í gögnunum var síað síu með fallinu loess í matlab miðað við threshold 0,7. Líkt og í þeirri 
rannsókn var miðað við að afrennsli ætti sér stað ef vatnsyfirborð í rörunum eftir síun 
hækkaði um 0,1 cm/klst. Sú skilgreining var ákveðin út frá mælinákvæmni sem gefin var 
upp fyrir þrýstingsmælanna. Endir afrennslis miðaði við að hækkun vatnshæðar í tilteknu 
röri fór undir 0,1 cm/klst. Matlab var notað til að bera sama vatnshæð í hverju tímaskrefi 
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við vatnshæð klukkustund síðar. Dæmi um atburð sem fellur vel að þeirri aðferðafræði má 
sjá á mynd 10, þar sem að lóðréttu línurnar sýna upphaf og endi afrennslisatburðarins.  

 

Mynd 10. Lengd afrennslisatburðar fyrir þak 2 dt er tíminn á milli lóðréttu línanna sem 
markar það tímabil þegar afrennsli er >0,1 cm/klst. 

Dýfur í mælingunum gerðu það að verkum að sú aðferðafræði að bera saman vatnshæð á 
klukkustundarfresti gat, í fáum tilvikum, átt erfitt með að greina enda atburðar. Þetta átti 
við þegar lítið afrennsli var mælt af þökum og þá fóru dýfurnar að skipta meiri máli. Þannig 
gat verið óljóst hvort vatnshæðarbreytingin færi undir <0,1 cm/klst tímabundið vegna dýfa 
eða hvort afrennsli væri í raun lokið. Rýnt var í gagnasafnið og miðað við að hver atburður 
afmarkaðist af því að afrennsli allra þakanna væri fyllilega lokið (afrennsli <0,1 cm/klst). 
Dæmi um slíkan atburð er sýndur á mynd 11, þar sem afrennsli er mjög lítið. Taka skal 
fram að þetta hafði lítil áhrif á virknistuðla. 
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Mynd 11. Afrennslisatburður þar sem dýfur hafa áhrif á lengd afrennslisatburðar (afrennsli 
fer lækkandi í lok atburðarins). 

Innan hvers atburðar var vatnshæðarbreytingin og þar með afrennslismagnið, miðað við 
hæsta og lægsta punkt innan atburðarins. Ákveðið var að halda sömu aðferðafræðinni 
fyrir alla atburði, fyrir og eftir breytingu, þrátt fyrir að sveiflurnar valdi því að 
afrennslismagnið geti verið ofáætlað allt upp að 5,8 L í mældum sumaratburðum með 
sverari vatnssöfnunartönkum, sbr umfjöllun í kafla 2.6. Eftir breytingar á uppsetningunni 
voru sveiflurnar minni en gera má ráð fyrir að afrennslið sé ofmetið allt upp að 0,7 L. Þetta 
hafði áhrif á skilgreiningu atburða þar sem að fyrir atburði með eldri uppsetningunni 
(afrennslinu safnað í 220 L tunnur) voru atburðir þar sem að afrennsli af bárujárninu 
mældist undir 6 L ekki teknir með en eftir að uppsetningunni var miðað við 1 L í afrennsli 
af bárujárninu.  

 Mat á vatnfræðilegri virkni   3.4

 Vatnsheldni og leiðrétting vegna snjóbráðar 3.4.1

Vatnsheldnin var reiknuð út sem hlutfall heildarafrennslis og rúmmál úrkomu sbr. jöfnu 3 í 
kafla 1.3.2. 

Ef snjór mældist var áætlað vatnsmagn vegna snjóbráðar (S) lagt við afrennslismagnið af 
þökunum og leiðrétt afrennsli Vs notað í jöfnu 3.  

 𝑽𝑺 = 𝑽 + 𝑺       (10) 
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Að auki var reiknuð út vatnsheldni hvers og eins þaks miðað við bárujárn en það gefur til 
kynna virkni þakanna til að minnka afrennsli í samanburði við hefðbundið þak þ.e. 
bárujárnið. 

 Seinkun á afrennsli 3.4.2

Seinkun á afrennsli var metin út frá seinkunarstuðlinum jöfnu 6 sem fjallað er um í kafla 
1.3.2. Einungis var seinkunin reiknuð fyrir þá atburði þar sem að afrennsli af þökunum var 
afgerandi en ekki vegna mögulegra dýfa í vatnshæðarmælingum sbr. umfjöllun í kafla 2.6. 

Tímasetning massamiðju (tcm) var reiknuð samkvæmt eftirfarandi jöfnu 

     𝒕𝒄𝒎 =  
∑ 𝑸𝒊∗𝒕𝒊

∑ 𝑸𝒊
       (11) 

Þar sem að Qi stendur fyrir rúmmál afrennslis í hverju tímaskrefi í L/mín, þar sem að lengd 
tímaskrefs var 1 mínúta en ti er tímasetning á hverju tímaskrefi.  

 Lækkun á afrennslistoppi 3.4.3

Skilgreining afrennslistopps þ.e. hámarksafrennslis af bárujárni og þaki 4 má sjá á mynd 
12 en Qmax fyrir önnur þök var skilgreint með sama hætti. Lækkun afrennslis var metin út 
frá lækkunarstuðlinum Kp (jöfnu 5). Byrjað var á að reikna út dreifingu afrennslis Q, þ.e. L 
fyrir hverjar 10 mínútur með fallinu interpl í matlab. Fallið max í matlab var svo notað til að 
finna hámarksafrennsli innan skilgreinds atburðar þ.e. Qmax. Valið var að miða Q við 10 
mínútur í samræmi við safntíma úrkomunnar í veðurstöðinni.  

Qmax er reiknað út fyrir síuð gögn sjá umfjöllun í kafla 3.2, en síunin veldur því að hæstu 
topparnir eru að hluta til jafnaðir út. Gera má því ráð fyrir að lækkunin sé í raun 
vanáætluð. Meðal annars af þessum sökum var valið að miða Qmax við 10 mínútur.  
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Mynd 12. Skilgreining á hámarksafrennsli atburðar (Qmax). 

 Fylgni milli vatnsheldni og veðurþátta 3.5

Línulegri aðfallsgreiningu var beitt á niðurstöðurnar til að meta hvort fylgni væri milli 
valinna veðurþátta og vatnsheldni þakanna. Til að meta hvort tiltekinn veðurþáttur hefði 
áhrif á vatnsheldni var fallið corrcoef í Matlab notað til að reikna út skýringarhlutfall R2 og 
p-gildi fyrir lægsta marktæknistig spálíkansins. Skýringarhlutfall segir til um hversu vel 
gagnasafnið fellur að línu og getur verið á bilinu -1 til 1 en R2 = 1 þýðir að gagnasafnið sé 
fullkomlega línulegt. P-gildið segir til um lægsta marktæknistig spálíkansins. Fyrir 95% 
öryggisbil skal p-gildið vera undir 0,05 svo að spálíkanið teljist marktækt.    

Auk þess var skoðuð margvíð aðhvarfsgreining (e. multi linear regression) til að meta áhrif 
fleiri en einnar breytu þ.e. veðurþáttar á vatnsheldni þakanna. Skoðaðar voru þær 
veðurbreytur þar sem að greina mátti línulega fylgni við vatnsheldnina og gagnasafnið fellt 
að línulegu margliðujöfnunni  

𝒀 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟏 + 𝜷𝟑𝒙𝟐 + 𝜷𝟒𝒙𝟑     (12) 

Aðfallsstuðarnir β1,β2,β3 og β4 voru reiknaðir út með innbyggða fallinu regress í Matlab. 
Lagt var mat á hversu vel gagnasafnið féll að spálíkaninu sem fyrr, út frá 
skýringarhlutfallinu R2 og p-gildinu.  
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 Niðurstöður 4

 Afrennslisatburðir 4.1

  Grunnbreytur  4.1.1

Á eftirfarandi myndum má sjá grunnbreyturnar sem kynntar eru í kafla 1.3.1 og 3.3. Mynd 
13 sýnir meðaltal afrennslisrúmmál atburða fyrir hvern mánuð. Afrennsli bárujárnsins er í 
öllum tilvikum meira en af gróðurþökunum eða allt upp í 15 L í júlímánuði. Eins er 
greinilegt að afrennsli er áberandi lítið yfir sumarmánuðina en eykst á haustmánuðum. 
Úrkomuatburðirnir eru bæði stærri yfir haust mánuðina og hlutfallslega meira afrennsli 
mælist af gróðurþökunum.  

 

Mynd 13. Meðalrúmmál afrennslis V í hverjum mánuði. 

Meðallengd mældra atburða (dt) eftir mánuðum má sjá á mynd 14. Í júlímánuði var erfitt 
að greina nákvæmt upphaf og endir afrennslis vegna hins mikla flökts sem var í 
mælingunum. Upphafið og endirinn var því miðaður við mælitímabilið sem skýrir að á 
mynd 14 er lengd afrennslisatburðar jafnlöng fyrir öll þökin. Í júní og júlí tekur lengstan 
tíma fyrir afrennslið að skila sér eða allt upp undir 80 klst en áberandi minnstan tíma tók 
fyrir afrennslið að skila sér í ágústmánuði og desembermánuði.  
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Mynd 14. Meðallengd afrennslisatburða dt í hverjum mánuði. 

Hámarksafrennsli Qmax er meira yfir vetrarmánuðina eins og sjá má á mynd 15. Eins sést 
að Qmax er talsvert hærra í bárujárninu en í gróðurþökunum.  

 

Mynd 15. Meðaltal hámarksafrennslis Qmax í hverjum mánuði. 

 Veðureiginleikar á meðan á atburði stendur 4.1.2

Í þessum kafla verður litið á mánaðarmeðaltöl fyrir þá veðurþætti sem skoðaðir voru í 
rannsókninni (sjá kafla 3.1) en í viðauka 2 má sjá nánar veðurfar fyrir hvern og einn 
atburð. Mánaðarmeðaltölin eru reiknuð út frá einföldu meðaltali hvers veðurþáttar fyrir 
mælda atburði hvers og eins mánaðar, sjá töflu 2. 

Veðurstöð við tilraunaþökin kom upp í lok júní og því miða mánaðarmeðaltöl maí mánaðar 
við Veðurstofu Íslands en fyrir aðra mánuði byggja meðaltölin á veðurmælingum úr 
veðurstöðinni við gróðurþökin. 
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Eins og sjá má á mynd 16 var októbermánuður úrkomusamasti mánuðurinn yfir 
heildartímabilið en uppsöfnuð úrkoma yfir mælda atburði í þeim mánuði mældist rúmlega 
100 mm. Uppsöfnuð úrkoma í atburðum desember mældist 8 mm en einungis þrír atburðir 
voru skilgreindir i þeim mánuði. 

 

Mynd 16. Uppsöfnuð úrkoma í atburðum hvers mánaðar. 

 

Áberandi árstíðasveiflur koma fram í mánaðarmeðaltölum yfir lofthita eins og sjá má á 
mynd 17. Hæsta mánaðarmeðaltal lofthita var 11,8 °C í júlí en lægst 1,9 °C í desember. 

 

Mynd 17. Meðal lofthiti atburða eftir mánuðum. 

Í ljós kom að mældur vindur frá veðurstöðinni við Háskóla Íslands var lágur í samanburði 
við gögn frá Veðurstofu Íslands, sjá mynd 18. Söluaðili búnaðarins yfirfór mælibúnaðinn 
og sannreyndi að hann mælir réttan vindhraða. Möguleg skýring er að skúrbyggingin sem 
og nálægar byggingar hafi áhrif á vindstefnu þannig að hann mælist lægri í vindmælirnum. 
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Hæsta mánaðarmeðaltal vindhraða mældist í september bæði í veðurstöðinni við Háskóla 
Íslands og Veðurstofu Íslands við Bústaðarveg. Meðalvindhraði yfir atburði þess mánaðar 
er 5,7 m/s í veðurstöð VÍ (Veðurstofu Íslands við Bústaðaveg) en 2,6 m/s í veðurstöð við 
HÍ (Háskóla Íslands). Minnstur meðalvindhraði mældist í júlímánuði eða rétt um 1,8 m/s í 
veðurstöð VÍ  en 0,8 m/s í veðurstöðinni við HÍ.   

 

 

Mynd 18. Meðalvindhraði atburða eftir mánuðum, annars vegar frá veðurstöð við HÍ og hins 
vegar frá veðurstöð VÍ. 

 

Á mynd 19 má sjá miðgildi stefnu vindáttar (D) fyrir hvern atburð (frá maí til desember) 
sem hlutfall. Sunnanáttir eru ríkjandi fyrir flesta mælda atburði á tímabilinu, í einum atburði 
mælist norðaustan átt ríkjandi en þrír atburðir með ríkjandi austanátt. Þessar niðurstöður 
falla nokkuð vel að staðsetningu þar sem að á Höfuðborgarsvæðinu eru sunnanáttir 
algengustu úrkomuáttirnar.  

 

Mynd 19. Vindátt úrkomuatburða (miðgildi yfir úrkomuatburðin). 
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Sé miðgildi vindátta úrkomuatburða skoðað fyrir hvern mánuð fyrir sig þarf að hafa í huga 
að mjög misjafnt var milli mánaða hversu margir úrkomuatburðir voru mælanlegir, t.a.m. 
einungis tveir í júní og júlí en 11 atburðir í ágúst. Af þeim sökum er litið á hlutfallstölur (%) 
fyrir hverja úrkomuátt í hverjum mánuði á mynd 20.  

 

Mynd 20. Dreifing ríkjandi vindáttar fyrir hvern mánuð yfir mælitímabilið. 

 

Á mynd 20 sést að í júní mældust einungis úrkomuatburðir með suðvestan átt (100%) og í 
júlí einungis atburðir með ríkjandi sunnanátt (100%). Þessi einsleitni skýrist að einhverju 
leyti af því að í þessum mánuðum voru einungis tveir greinanlegir úrkomuatburðir í 
hvorum mánuðinum. Í ágústmánuði er sunnanáttin oftast ríkjandi, þ.e. 36% atburðanna, 
en jafnframt er mesta dreifingin á vindáttum í þeim mánuði. Það skýrist að einhverju leyti 
af því hve margir úrkomuatburðir mældust í mánuðinum (alls 11 atburðir). Í september er 
suðvestlæg átt mest ríkjandi en sunnanáttin fylgir fast á eftir. Í október er suðaustan áttin 
algengust, í nóvember sunnanáttin og en í desember er hún nokkuð breytileg, en sunnan, 
suðaustan og austanáttirnar ríkjandi. Ekki er hægt að segja að afgerandi árstíðabundin 
munur sé á vindáttunum en þær virðast þó snúast í að verða austlægari þegar líður á 
haustið.  

Mánaðarmeðaltöl loftraka er nokkuð sambærileg á milli mánaða, eins og sjá má á mynd 
21 er minnst í maí eða rúmlega 79% en hæst í desember eða tæp 86%. Ekki eru 
greinanlegar árstíðasveiflur í loftrakanum.  
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Mynd 21. Meðal loftraki atburða eftir mánuðum. 

Meðalloftþrýstingur atburða fyrir hvern mánuð er nokkuð stöðugur eins og sjá má á mynd 
22. Lægstur er meðalloftþrýstingurinn í desember, um 983 kPa en hæstur í júní 1009 kPa. 
Meðalloftþrýstingurinn er hæstur yfir sumarmánuðina (júní og julí) en lægstur yfir 
vetrarmánuðina (nóvember og desember).  

 

Mynd 22. Meðal loftþrýstingur atburða eftir mánuðum. 

 Veðureiginleikar fyrir atburð 4.1.3

Á eftirfarandi myndum, nr.23 til 28, má sjá meðaltöl tiltekinna veðurþátta yfir mislöng 
tímabil fyrir t.t. atburði. Tilgangurinn með því að skoða þessi skilyrði er að sjá hvort þau 
hafi áhrif á vatnsheldni þakanna samanber umfjöllun í kafla 2.4. Uppsöfnuð úrkoma fyrir 
atburði sjá mynd 23 er nokkurn veginn í samræmi við mánaðarlega dreifinguna á 
uppsafnaðri úrkomu yfir atburðinn sjálfan sem sýnt var á mynd 16. Úrkoman er mest í 
október en minnst í júlí. Mikill munur er á uppsafnaðri úrkomu eftir því hvað tekið er saman 
langt tímabil fyrir atburðinn, eða mest um 75 mm í október.  
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Mynd 23. Uppsöfnuð úrkoma yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

Eins og sjá má á mynd 24 er meðallofthiti fyrir atburð mest yfir sumartímann en lækkar 
svo með haustinu og er lægst í desember. Meðalhitastigið yfir lengra tímabil (14 daga fyrir 
atburð) er almennt jafnara en þegar einungis sólarhringurinn fyrir atburð er skoðaður. 
Mestur munur á hitastigi eftir lengd tímabils fyrir atburð er í maí og desember eða allt upp 
undir 2°C.  

 

Mynd 24. Meðallofthiti yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

Lítill breytileiki er í loftraka eftir mánuðum, sjá mynd 25. Lægstur er loftrakinn yfir 
sumarmánuðina 60 - 77% en hæstur í október 83%. Mestur munur á milli styttri og lengri 
tímabila (14 dagar vs 1 dagur) er í maí og munar þar all að 17% þar sem að loftrakinn er 
lægri þegar litið er á lengra tímabil fyrir atburð (14 daga).  
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Mynd 25. Meðalloftraki yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

Meðalloftþrýstingur fyrir atburð, sjá mynd 26, er lægstur í desember (987 til 997 kPa) en 
hæstur í júní og júlí (1011 til 1013 kPa) en í þeim mánuðum er þó meðaltal yfir 1 dag fyrir 
atburð nokkuð lægra eða um 1002 til 1003 kPa).  

 

 

Mynd 26. Meðalloftþrýstingur yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

Vindátt var skoðuð fyrir atburði til að meta hvort það hefði áhrif á úrkomu sem fellur á 
þökin.  Mynd 27 sýnir miðgildi vindáttar 14,7 og 1 dag fyrir t.t. atburð. Eins og sjá má eru 
sunnanáttir ríkjandi hvort sem litið er á styttri eða lengri tíma fyrir atburð en samkvæmt 
niðurstöðunum mælast aldrei norðlægar áttir. Líkleg skýring á þessu er að þetta séu áhrif 
að staðarvali þ.e.a.s. að nærliggjandi byggingar hafi áhrif á vindstefnuna sbr umfjöllun í 
kafla 2.1. 
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Mynd 27. Miðgildi vindáttar yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

Meðalvindhraði fyrir atburði er sýndur á mynd 28 en ákveðið var að nota veðurgögn frá 
Veðurstofu Íslands, sjá umfjöllun við mynd 18 hér framar í  kaflanum. Mestur breytileiki í 
vindhraða eftir lengd tímabila til skoðunar fyrir atburð er í maí eða allt upp í 1,5 m/s. 
Meðalvindhraði fyrir atburði er minnstur í júlí 2,6 til 2,9 m/s en hæstur í maí. 

 

Mynd 28. Meðalvindhraði (Veðurstöðvar Íslands) yfir 14, 7 og 1 dags tímabil fyrir atburði. 

 Vatnsheldni 4.2

Vatnsheldni gróðurþakanna var mjög breytileg eftir atburðum, allt frá 0 upp í 100%.  

Einfalt meðaltal vatnsheldni miðað við bárujárn, yfir atburði hvers mánaðar er sýnt í töflu 7 
og mynd 29. Vatnsheldnin er mest í júní og júlí en minnst í nóvember. Meðalvatnsheldni 
þakanna yfir allt tímabilið er 47% í þaki 1 (úthagi og jarðvegur), 48% í þaki 2 (úthagi 
hefðbundið), 50% í þaki 4 (gras hefðbundið) og 61% í þaki 5 (gras+jarðvegur). Ekki 
náðust mælingar af þaki 2 í desember þar sem að þrýstingsmælir klikkaði á því 
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mælitímabili. Vatnsheldni mælist áberandi hæst í þaki 2 í júlímánuði en í þeim mánuði var 
afrennsli frá því þaki safnað í Ø125 mm rör en í 220 L tunnunum frá hinum þökunum. Í því 
var mun minni dýfur í vatnshæðarmælingunum en í tunnunum og því mun minni munur á 
hæsta og lægsta gildi innan atburðarins. Meðal annars af þessum sökum var áætluð 
vatnsheldni þaks 2 meiri en í hinum tunnunum (sjá mynd 29).  

 

Tafla 7. Mánaðarmeðaltöl vatnsheldni RT hvers atburðar gróðurþaka miðað við bárujárn. 

 Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:Úthagi 
hefðb. 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

Fjöldi 
atb.  

Söfnunar- 
aðferð 

 
M

(1)
 Std

(2)
 M STD M STD M STD 

  

Maí  
59% 29% 62% 14% 57% 27% 62% 19% 

3 Söfnun í 
220 L 
tunnur 

(Ø125 mm 
rör fyrir 
þak 2 í 

júlí) 

Júní 

81% 3% 85% 1% 85% 8% 81% 11% 

2 

Júlí 

73% 29% 97% 1% 64% 41% 68% 37% 

2 

Ágúst 
81% 18% 86% 15% 68% 28% 83% 18% 

11 

Söfnun í 
Ø250 mm 

rör 

September 
62% 25% 63% 27% 65% 27% 80% 17% 

7 

Október 
26% 29% 31% 15% 25% 21% 44% 18% 

6 

Nóvember 
18% 17% 23% 17% 22% 7% 37% 18% 

4 

Desember 
52% 20% - - 27% 4% 40% 6% 

4 

(1)
 Skýring: M = meðaltal 

(2)
 Skýring: STD = staðalfrávik 

 

 

 

Mynd 29. Mánaðarmeðaltöl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn. 
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Í töflu 7 og mynd 29 sést að ekki er mikill munur á vatnsheldni á milli þaka. Þak 5 mælist 
með marktækt meiri vatnsheldni en hin þökin sem skýrist mögulega af því að það þak fær 
minni úrkomu en hin þökin. Þakið er næst hárri byggingu VR1 og samanburður á 
vatnsheldninni samanborið við hin þökin og vindátt sýna að þakið hefur minnstu 
vatnsheldnina í þeim atburðum þar sem að vindátt kemur úr þeirri átt. Þetta sést einna 
best á tímabilinu frá sept – nóv þar sem að vatnsheldnin er 7 - 40% meiri í vindátt 120° - 
210° en hins vegar 19% meiri í einum atburði þar sem að vindáttin er 256°. 

Í töflu 8 og mynd 30 er vatnsheldnin reiknuð sem hlutfall af úrkomu og snjóbráð. 
Niðurstöðurnar eru nokkuð sambærilegar við vatnsheldni miðað við bárujárnið eftir að 
veðurstöð var komið upp við tilraunaþökin í lok júní. Vatnsheldnin er mjög frábrugðin í 
byrjun árs en það stafar að miklu leyti af því að þá var miðað við úrkomumælingar í 
Veðurstofu Íslands sem ekki bar alltaf saman við úrkomuna við Háskóla Íslands. Eins sést 
að í bárujárnið reiknast með neikvæða vatnsheldni, sem sagt að áætlað afrennsli af 
bárujárninu er í flestum tilvikum meira en áfallin úrkoma samkvæmt úrkomumælingum. 
Líklegasta skýringin á meiri mældri úrkomu af bárujárninu en áfallin úrkoma, af 
mæliskekkju í úrkomumælinum.  

Tafla 8. Mánaðarmeðaltöl vatnsheldni RT miðað við úrkomu. 

 
Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:  
Úthagi hefðb. 

Þak3: 
Bárujárn 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

Úr-
komu- 
gögn  Aths: 

 M
(1)

 Std
(2)

 M Std M Std M Std M Std   

Maí  60% 108% 64% 118% 9% 15% 58% 143% 64% 110% VÍ 220 L 
tunnur 
(Ø125
mm 
rör f. 

þak 2 í 
júlí) 

Júní 79% 8% 83% 2% -29% 32% 84% 6% 80% 9% VÍ 

Júlí 
68% 36% 97% 2% -17% 2% 56% 51% 62% 46% 

HÍ 

Ágúst 73% 27% 78% 27% -10% 19% 59% 33% 74% 32% HÍ 

Ø250 
mm 
rör 

Sept 53% 32% 54% 33% -38% 39% 56% 34% 75% 21% HÍ 

Okt 15% 29% 20% 7% -20% 12% 14% 18% 35% 18% HÍ 

Nóv 14% 15% 20% 12% -6% 16% 18% 10% 35% 16% HÍ 

Des 31% 34% - - -40% 19% -2% 19% 16% 14% HÍ 

(1)
 Skýring: M = meðaltal 

(2)
 Skýring: STD = staðalfrávik 
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Mynd 30. Mánaðarmeðaltöl vatnsheldni gróðurþaka miðað við úrkomu. 

 

 Seinkun afrennslis 4.3

Seinkun á upphafi afrennslis má sjá í töflu 9 en einungis var seinkunin metin í þeim 
atburðum þar sem að afrennsli gróðurþakanna var marktækt þ.e. >1 L. Atburðirnir í júní og 
júlí falla t.a.m. innan þessara marka og eru því ekki teknir með í þessum tölum. Seinkunin 
er mest í desember (þak 4) en þá hins vegar byrjar afrennsli af hinum þökunum á undan 
bárujárninu (tupphaf < 0) . Ein skýring á þessu getur verið að þá var klaki í þökunum sem 
e.t.v. stíflaði afrennsli sumsstaðar og byrjaði að bráðna á mismunandi tíma. Líklega hafa 
skekkjur í ákvörðun upphafs atburðanna, sjá umfjöllun í kafla 3.3, sem hafa áhrif á að það 
mælist mikill munur á milli þakanna í desember.  

Tafla 9. Seinkun á upphafi afrennslis tupphaf (klukkustundir). 

 Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:  
Úthagi hefðb. 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

 M
(1)

 Std
(2)

 M Std M Std M Std 

Ágúst 1,4 1,8 2,8 3,9 1,1 1,8 1,6 2,3 

Sept 2,7 2,4 2,7 2,6 3,2 3,6 2,4 1,9 

Okt 1,5 1,1 3,1 4,0 1,5 1,2 1,7 1,0 

Nóv 3,4 3,3 2,3 3,0 1,3 1,8 0,7 0,7 

Des -3,3 0,8 - 0,2 5,3 4,8 -1,9 0,8 

(1)
 Skýring: M = meðaltal 

(2)
 Skýring: STD = staðalfrávik

 

Meðaltal á seinkun massamiðju afrennslis er tekin saman í töflu 10. Seinkunin er mest 4,3 
klst í þaki 1 í september en jafnframt mælist seinkunin mest í þaki 4 og 5 í þeim mánuði. 
Ágústmánuður mælist með aðeins minni seinkun en septembermánuður en svo fer 
seinkunin minnkandi þegar líða tekur á haustið og endar í að vera engin og meira að 
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segja neikvæð (þ.e. massamiðjan kemur fyrr fram í þeim þökum en í bárujárninu) í 
desember. Í desember var frost í jörðu sem mögulega hefur haft áhrif á massamiðju 
afrennslisins, þ.e. ýmist stíflu í afrennslinu eða að bráðnun hafi hafist áður en 
úrkomuatburður hófst.  

Tafla 10. Seinkun á massamiðju afrennslisatburðar (tcm) í klukkustundum. 

 Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:  
Úthagi hefðb. 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

 M
(1) 

Std
(2) 

M Std M Std M Std 

Ágúst 2,3 0,4 3,3 1 1,0 4,2 1,2 3,6 

Sept 4,3 6,1 3,0 4,3 3,6 3,7 3,8 7,1 

Okt 1,5 3,4 2,3 1,9 1,7 1,8 1,7 1,6 

Nóv 0,5 1,6 1,1 0,9 -0,1 1,9 0,8 1,4 

Des -1,9 0,7 - - -0,2 0,4 -1,2 -0,8 

(1)
 Skýring: M = meðaltal 

(2)
 Skýring: Std = staðalfrávik

 

Tafla 11 sýnir meðaltal og staðalfrávik seinkunarstuðuls KL fyrir tiltekna mánuði. Seinkun 
greinist alla mánuðina í þökunum en seinkunarstuðullinn fer lækkandi þegar líða tekur á 
haustið í öllum gróðurþökunum. Lítill munur er á stuðlunum á milli þakanna. Búast má við 
töluverðum skekkjum í ákvörðun KL vegna óvissunnar í ákvörðun tupphafs og tendir eins og 
fjallað er um í kafla 3.3.  

Tafla 11. Seinkunarstuðull KL hvers mánaðar. 

 Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:  
Úthagi hefðb. 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

 M
(1)

 Std
(2)

 M Std M Std M Std 

Ágúst 1,2 1,2 1,3 1,8 1,1 0,5 1,4 1,3 

Sept 1,3 0,2 1,1 0,4 1,2 0,2 1,3 0,4 

Okt 1,1 0,3 1,1 0,2 1,1 0,2 1,1 0,2 

Nóv 1,1 0,1 1,1 0,1 1,1 0,2 1,1 0,1 

Des 0,6 0,3 - - 1,0 0,1 0,9 0,2 

(1)
 Skýring: M = meðaltal 

(2)
 Skýring: Std = staðalfrávik 

 Lækkun afrennslistoppa 4.4

Í flestum tilvikum mælist töluvert minni 10 mínútna afrennslistoppur (Qmax) af 
gróðurþökunum í samanburði við bárujárnið. Vegna síunar á flöktinu má gera ráð fyrir að 
einhverjir toppar séu jafnaðir yfir tímaskrefið og þar með að lækkunin sé vanmetin. Þrátt 
fyrir það sést að lækkun afrennslistoppsins Kp er veruleg, eða að meðaltali yfir allt 
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tímabilið 0,72 í þaki 1 (hefðbundinn úthagi), 0,79 í þaki 2 (úthagi með jarðvegi), 0,69 í þaki 
4 (gras hefðbundið) og 0,80 í þaki 5 (gras með jarðvegi). Minnst mælist lækkunin af þaki 4 
í október en þá er 0,19 meðal lækkun á afrennslistoppi miðað við bárujárn.  

Tafla 12. Lækkun afrennslistoppa Kp (Qmax,10mín). 

 Þak1:  
Úthagi+jarðv 

Þak2:  
Úthagi hefðb. 

Þak4: 
Gras hefðb. 

Þak5: 
Gras+jarðv. 

 M Std M Std M Std M Std 

Ágúst 0,85 0,15 0,92 0,07 0,79 0,27 0,91 0,10 

Sept 0,59 0,19 0,68 0,15 0,67 0,13 0,70 0,28 

Okt 0,31 0,27 0,50 0,27 0,19 0,42 0,40 0,38 

Nóv 0,55 0,21 0,64 0,21 0,58 0,16 0,73 0,15 

Des 0,42 0,01 - - 0,52 0,05 0,60 0,10 

 

Með því að skoða samhengi milli stærðar úrkomuatburða og lækkunarstuðuls KP, sjá mynd 
31, sést að marktæk lækkun er í öllum þökunum í nær öllum úrkomuatburðum en hún fer 
þó lækkandi eftir því sem úrkomuatburðirnir eru stærri.  

 
Mynd 31. Lækkunarstuðull Kp miðað við stærð úrkomuatburða (P). 

 

  Vensl vatnsheldni og veðurþátta 4.5

Niðurstöður í kafla 4.2 sýna að vatnsheldni þakanna mælist mjög breytileg eftir 
úrkomuatburðum. Til að skýra hvaða þættir hafa áhrif á þennan breytileika í 
vatnsheldninni voru skoðuð vensl vatnheldni og veðurþátta þar sem að erlendar 
rannsóknir segja að það séu helstu áhrifaþættir á vatnsheldni grænna þaka . Annars 
vegar voru skoðuð veðurskilyrði á meðan á atburði stóð en hins vegar veðurfar 14, 7 og 1 
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degi fyrir upphaf afrennslisatburðarins þar sem að erlendar rannsóknir benda til að 
veðurfar fyrir atburð hafi áhrif á ástand s.s. rakastig grænna þaka sem svo hefur áhrif á 
vatnsheldnina (Stovin, Vesuviano, & Kasmin, 2012). Lagt var mat á fylgni veðurþáttanna 
og vatnsheldni gróðurþakanna miðað við bárujárnið. Skýringarhlutfall og p-gildi er tekið 
saman í töflu 13. Vensl vatnsheldni og veðurþátta þar sem greina mátti fylgni skv. 
skýringarhlutfallinu (|R2| > 0,2) og p-gildinu (p < 0,05) voru skoðuð sérstaklega og eru 
merkt með rauðu í töflu 13.  

Tafla 13. Skýringarhlutfall R2 og p-gildi fyrir fylgni vatnsheldni og veðurfars. 

 

Sterk línuleg fylgni greinist milli vatnsheldni og uppsafnaðrar úrkomu á meðan á 
atburðinum stendur eins og sést í töflu 13. Athygli vekur að línuleg fylgni er greinanleg fyrir 
uppsafnaða úrkomu yfir 14 daga tímabil fyrir atburðinn (-0,49 < R2 < -0,39 og 0,00 < p < 
0,02) en ef uppsöfnuð úrkoma er tekin yfir 1 dag fyrir greinist einungis marktæk línuleg 
fylgni við þak 4 og 5 og uppsöfnuð úrkoma yfir 7 daga tímabil fyrir atburð er nokkuð langt 
frá því að hafa marktæka línulega fylgni. Sé litið til vatnafræðinnar mátti búast við venslum 
á milli úrkomu og vatnsheldni, þ.e.a.s. að þeim mun minni úrkoma sem myndi falla á þökin 
fyrir atburð, þeim þurrari væru þau og þar með vatnsheldnin meiri. Niðurstöðurnar gefa 
þetta til kynna en þó er erfitt að skýra út frá vatnafræðinni hvers vegna vensl greinast ekki 
í öllum þökunum milli úrkomu 1 dag fyrir úrkomu og hvers vegna það greinist ekki vensl 
milli úrkomu 7 daga fyrir atburð og vatnsheldni þakanna. Lofthiti á meðan á atburði 
stendur og fyrir atburð hefur greinileg áhrif á vatnsheldni í öllum þökunum. Þar er 
skýringarhlutfallið nokkuð hátt (0,43 – 0,78) og p- gildið 0,00 sem segir að mjög sterk 
línuleg fylgni sé milli lofthita og vatnsheldni. Nokkuð sterk línuleg fylgni greinist milli 
vindhraða sem mældur var í veðurstöð við tilraunaþökin (HÍ) fyrir atburð (0,38 < R2 < 0,65 
og 0 < p < 0,02) en línulega fylgni greinist ekki við vindhraða á meðan á atburðinum 
stendur. Jafnframt er ekki greinanleg línuleg fylgni við vindhraða sem mældur var í 
veðurstöð við Veðurstofu Íslands við Bústaðaveg. Vindátt fyrir atburð virðist ekki hafa áhrif 

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,53 0,00 0,08 0,64 0,37 0,02 0,03 0,86 -0,26 0,14 -0,10 0,56 -0,50 0,00

Þak2:Úthagi hefðb. 0,78 0,00 0,00 0,99 0,47 0,00 0,13 0,44 -0,15 0,42 0,01 0,96 -0,31 0,06

Þak4:Gras hefðb. 0,51 0,00 0,08 0,65 0,31 0,06 0,09 0,58 0,13 0,47 0,26 0,11 -0,40 0,01

Þak5:Gras+jarðv. 0,63 0,00 0,22 0,17 0,32 0,05 0,15 0,36 0,02 0,89 0,14 0,41 -0,36 0,03

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,45 0,01 -0,16 0,34 0,07 0,67 0,15 0,36 0,38 0,02 -0,21 0,21 -0,30 0,07

Þak2:Úthagi hefðb. 0,77 0,00 -0,23 0,17 0,26 0,12 0,21 0,20 0,59 0,00 -0,05 0,76 -0,26 0,12

Þak4:Gras hefðb. 0,48 0,00 -0,20 0,23 0,21 0,21 0,23 0,16 0,41 0,01 -0,07 0,69 -0,40 0,01

Þak5:Gras+jarðv. 0,61 0,00 0,02 0,90 0,13 0,42 0,34 0,04 0,59 0,00 -0,24 0,15 -0,36 0,03

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,57 0,00 -0,10 0,53 0,09 0,61 0,02 0,91 0,50 0,00 -0,23 0,16 0,03 0,86

Þak2:Úthagi hefðb. 0,82 0,00 -0,22 0,19 0,22 0,18 -0,04 0,79 0,65 0,00 -0,06 0,73 0,02 0,93

Þak4:Gras hefðb. 0,52 0,00 -0,19 0,24 0,17 0,30 0,17 0,32 0,46 0,00 -0,11 0,50 -0,13 0,43

Þak5:Gras+jarðv. 0,65 0,00 -0,04 0,83 0,13 0,42 0,00 1,00 0,64 0,00 -0,20 0,23 -0,15 0,38

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,48 0,00 -0,25 0,14 0,24 0,15 0,26 0,11 0,43 0,01 0,00 0,99 -0,39 0,02

Þak2:Úthagi hefðb. 0,76 0,00 -0,29 0,08 0,50 0,00 0,32 0,05 0,62 0,00 0,06 0,73 -0,49 0,00

Þak4:Gras hefðb. 0,52 0,00 -0,28 0,09 0,42 0,01 0,29 0,07 0,47 0,00 0,12 0,47 -0,52 0,00

Þak5:Gras+jarðv. 0,64 0,00 -0,11 0,53 0,27 0,10 0,36 0,02 0,62 0,00 -0,07 0,68 -0,46 0,00

Veðurfar yfir atburð

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði HÍ Vindhraði VÍ Úrkoma

Veðurfar í 1 dag fyrir atburð

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði HÍ Vindhraði VÍ Úrkoma

Veðurfar á 7 daga tímabili fyrir atburð

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði HÍ Vindhraði VÍ Úrkoma

Veðurfar á 14 daga tímabili fyrir atburð

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði HÍ Vindhraði VÍ Úrkoma
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á vatnsheldnina nema þá mögulega á þak 5 (R2 = 0,36 og p = 0,02). Varasamt er þó að 
gera línulega aðfallsgreiningu með vindátt þar sem að vindáttin er mæld í gráðum sem er í 
raun lotubundið fall. Af þessum sökum var notast við annars konar greiningu á áhrifum 
vindáttar á vatnsheldni sem fjallað verður um í kafla 4.2. Séu vetrarmælingar (febrúar til 
apríl 2015) frá Ágústi Elí teknar inn í gagnasafnið sést að línuleg fylgni greinist á milli 
vatnsheldni og nokkuð sæmbærilegra veðurþátta og einungis ef tekið er gagnasafnið úr 
þessari rannsókn. Vindhraði úr Veðurstöð Íslands hefur marktækari línulega fylgni en 
þegar einungis gögn frá maí til desember 2015 eru tekin í greininguna. Hins vegar 
stangast á við vatnafræðina að vindhraðinn hafi neikvæð áhrif á vatnsheldni. Þetta bendir 
til þess að úrkomumælirinn við bústaðaveg gefi ekki nógu rétta mynd af úrkomunni á 
svæðinu. Áhrif miðgildi vindáttar yfir 14 daga tímabil fyrir atburð eru greinanleg en þegar 
einungis gögn frá maí – desember eru notuð.  

 

Tafla 14. Vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og veðurþátta. Gögn úr þessari 
rannókn að viðbættum gögnum frá forrannsókn Ágústar Elí. 

 

Nánar má sjá vensl vatnsheldni og uppsafnaðrar úrkomu 14 daga fyrir atburð á mynd 32.  
vensl vatnheldni og lofthita á meðan á atburði stendur á mynd 33 og vensl vatnsheldni og 
vindhraða frá veðurstöð við Veðurstofu Íslands á 7 daga tímabili fyrir atburð á mynd 34. 

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,60 0,00 -0,05 0,70 0,25 0,07 0,00 0,98 -0,36 0,01 -0,43 0,00

Þak2:Úthagi hefðb. 0,78 0,00 -0,11 0,45 0,36 0,01 0,13 0,36 -0,30 0,03 -0,31 0,03

Þak4:Gras hefðb. 0,49 0,00 0,06 0,67 0,34 0,01 0,16 0,26 0,00 0,99 -0,44 0,00

Þak5:Gras+jarðv. 0,56 0,00 0,11 0,42 0,24 0,09 0,18 0,20 -0,07 0,60 -0,35 0,01

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,59 0,00 0,08 0,55 -0,11 0,44 0,03 0,84 -0,42 0,00 0,05 0,72

Þak2:Úthagi hefðb. 0,76 0,00 0,02 0,88 -0,01 0,93 0,02 0,89 -0,26 0,06 0,06 0,67

Þak4:Gras hefðb. 0,51 0,00 0,08 0,57 0,10 0,47 0,19 0,17 -0,05 0,72 -0,04 0,76

Þak5:Gras+jarðv. 0,56 0,00 0,15 0,29 0,01 0,97 0,08 0,58 -0,20 0,15 -0,14 0,32

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,59 0,00 -0,02 0,20 -0,02 0,18 0,29 0,01 -0,47 0,00 -0,22 0,02

Þak2:Úthagi hefðb. 0,76 0,00 -0,12 0,08 0,12 0,01 0,31 0,01 -0,40 0,00 -0,24 0,00

Þak4:Gras hefðb. 0,43 0,00 -0,09 0,11 0,23 0,01 0,29 0,02 -0,16 0,26 -0,36 0,00

Þak5:Gras+jarðv. 0,50 0,00 -0,03 0,36 0,09 0,15 0,28 0,05 -0,33 0,02 -0,37 0,00

R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P R2 P

Þak1:Úthagi+jarðv 0,62 0,00 -0,18 0,88 0,19 0,91 0,34 0,04 -0,43 0,00 -0,33 0,11

Þak2:Úthagi hefðb. 0,77 0,00 -0,25 0,39 0,38 0,38 0,37 0,03 -0,41 0,00 -0,45 0,08

Þak4:Gras hefðb. 0,45 0,00 -0,22 0,53 0,36 0,09 0,33 0,04 -0,10 0,47 -0,45 0,01

Þak5:Gras+jarðv. 0,53 0,00 -0,13 0,86 0,20 0,53 0,28 0,05 -0,24 0,09 -0,46 0,01

Vindhraði VÍ Úrkoma

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði VÍ Úrkoma

Lofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt

LoftþrýstingurLoftraki 

ÚrkomaLofthitastig Loftraki Loftþrýstingur Vindátt Vindhraði VÍ 

Veðurþættir yfir atburð

Veðurfar á 1 daga tímabili fyrir atburð

Veðurfar á 7 daga tímabili fyrir atburð

Veðurfar á 14 daga tímabili fyrir atburð

ÚrkomaLofthitastig Vindhraði VÍ Vindátt
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Mynd 32. Vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og uppsafnaðrar úrkomu á 
meðan á atburði stendur. 

Á mynd 32 má lýsa fylgninni með línulegu falli y=-1,7x+71 en það þýðir að fyrir mm viðbót 
af úrkomu má gera ráð fyrir að vatnsheldnin lækki um 1,7%. Það er því greinilegt að 
vatnsheldnin stjórnast ekki einvörðungu af stærð úrkomuatburða heldur hafa fleiri þættir 
áhrif á hana. Uppsöfnuð úrkoma á 14 daga tímabili fyrir atburði hefur þau áhrif að eftir því 
sem úrkoma er meiri fyrir atburð þeim mun minni er vatnsheldnin, eins og sjá má á mynd 
33. Jafna beinnar línu í gegnum gagnasafnið er y = -0,5x+74 sem þýðir að fyrir hvern 
viðbótar mm af uppsafnaðrar úrkomu á 14 daga tímabili fyrir atburð má gera ráð fyrir að 
vatnsheldni þakanna minnki um 0,5%.  

 

Mynd 33. Vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og uppsafnaðrar úrkomu á 14 
daga tímabili fyrir atburð. 
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Mynd 34 sýnir vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og lofthita á meðan á 
atburði stendur. Venslin má skýra með línulegu falli með jöfnuna y=4,7x+19  sem þýðir að 
fyrir hverrar gráðu hækkun á lofthita má gera ráð fyrir að vatnsheldnin hækki um 4,7%. 

 

Mynd 34. Vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og meðallofthita á meðan á 
atburði stendur. 

Eins og sést í töflu 13 er línuleg fylgni milli vindhraða í veðurstöð Háskóla Íslands fyrir 
atburð. Valið var að skoða vensl við meðalvindhraða mældum í veðurstöð HÍ yfir 7 daga 
tímabil fyrir atburð og vatnsheldni nánar þar sem að sterkasta fylgnin er fyrir það tímabil 
(sjá mynd 35). Jafna beinnar línu í gegnum gagnasafnið gefur til kynna að fyrir 1m/s 
aukningu á meðalvindhraða 7 daga fyrir atburð má gera ráð fyrir að vatnsheldnin aukist 
um 3,3%.  
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Mynd 35. Vensl vatnsheldni gróðurþaka miðað við bárujárn og meðalvindhraða 7 daga fyrir 
atburð. Vindhraði mældur í veðurstöð við Háskóla Íslands. 

Hér á eftir verður skoðað nánar venslin milli vatnsheldni og veðurþátta til að varpa betur 
ljósi á hvort fleiri en einn veðurþáttur hafi samverkandi áhrif á vatnsheldnina. Til þess var 
beitt margvíðri línulegri aðhvarfsgreiningu sjá umfjöllun í kafla 27, fyrir gögnin úr þessari 
rannsókn (maí – desember). 

 Margvíð línuleg aðhvarfsgreining 4.6

Í línulegu aðfallsgreiningunni sem fjallað er um í kafla 4.5 kemur fram að ekki greinist skýr 
línuleg fylgni milli eins tiltekins veðurþáttar og vatnsheldni og að mikil frávik mælast þegar 
horft er á vensl eins veðurþáttar og vatnsheldni. Því er mikilvægt að skoða hvort fleiri en 
einn veðurþáttur hefur áhrif á vatnsheldni gróðurþaka Gerð var margvíð línuleg 
aðhvarfsgreining þeirra veðurþátta sem höfðu mesta fylgni við vatnsheldnina. 
Gagnasafnið var fellt að margliðunni sem fjallað er um í kafla 27. 

𝒀 =  𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝑯 + 𝜷𝟑𝑷 + 𝜷𝟑𝑷𝟏𝟒 + 𝜷𝟓𝑭𝟕      

Þar sem að H stendur fyrir lofthitastig yfir tiltekinn atburð, P er uppsöfnuð úrkoma á 
meðan á atburði stendur, P14 úrkoma í 14 daga fyrir atburð og F7 er vindhraði í 7 daga fyrir 
atburð (mældur í veðurstöð Háskóla Íslands). Fallið regress í matlab var notað til að finna 
aðhvarfsstuðlana β.   
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Tafla 15. Aðhvarfsstuðlar fyrir vatsheldni sem fall af lofthitastigi, vindhraða og vindáttar 14 
daga fyrir atburð. Tímabilið ágúst – desember. 

 𝜷𝟏 𝜷𝟐 𝜷𝟑 𝜷𝟒 𝜷𝟓 R2 p-gildi 

Þak1:Úthagi+jarðv 43,23 3,14 -1,32 -0,16 0,65 0,46 0,000 

Þak2:Úthagi hefðb. 15,90 6,04 -0,52 -0,26 0,73 0,67 0,000 

Þak4:Gras hefðb. 48,43 1,38 -0,88 -0,43 1,85 0,46 0,000 

Þak5:Gras+jarðv. 47,18 1,33 -0,65 -0,26 2,79 0,55 0,000 

 

Í töflu 15 eru aðhvarfsstuðlarnir tilgreindir fyrir hvert og eitt þak ásamt skýringarhlutfallinu 
og p-gildinu. Skýringarhlutfallið og p-gildið gefa til kynna að fallið falli vel að gagnasafninu 
en hins vegar eru β lágir fyrir veðurþættina. Skýringarhlutfallið er á bilinu 0,45 - 0,67 sem 
er sambærilegt við fylgnina í línulegu aðfallsgreiningunni sem fjallað er um í kafla 4.5.  
Myndir 36 - 39 sýna vensl vatnsheldni við margliðuna sem veðurþættirnir eru felldir að þ.e. 
f(H,P,P14,F7).  

 

Mynd 36. Niðurstöður margvíðrar aðfallsgreiningar fyrir þak 1. 

Á mynd 36 er skoðuð línuleg fylgni vatnsheldni og margliðufallsins f(H,P,P(14),F(7)). Á 
myndinni sést að punktasafnið fylgir línulega fallinu en dreifnin er þó talsverð. 
Skýringarhlutfallið á þessari aðfallsgreiningu er R2 = 0,607 og p = 0,000.   
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Mynd 37. Niðurstöður margvíðrar aðfallsgreiningar fyrir þak 2. 

Mynd 37 sýnir hvernig punktasafnið fyrir vatnsheldni þaks nr 2 fellur að línulega fallinu. 
Skýringarhlutfall R2 = 0,808 og p-gildið = 0,000. Á myndinni sést að punktasafnið fellur 
sæmilega að línulega fallinu en eins og þaki nr 1 er dreifnin talsverð. Ef litið er á línulegu 
jöfnuna er halli hennar nokkuð sambærilegur og fyrir þak nr 1 en fallið hliðrast 
(skurðpunktur lóðrétt ássins 8,9 fyrir þak 2 en 31 fyrir þak1). 

 

Mynd 38. Niðurstöður margvíðrar aðfallsgreiningar fyrir þak 4. 
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Á mynd 38 sést línulega fylgnin milli vatnsheldninnar í þaki 4 fallið f(H,P,P(14),F(7)) þessi 
mynd svipar til mynda 36 og 37 og jafna línulega fallsins er mjög sambærileg við jöfnuna 
hjá þaki 1 (mynd 36). Skýringarhlutfallið R2 = 0,675 og p-gildið = 0,000. 

 

Mynd 39. Niðurstöður margvíðrar aðfallsgreiningar fyrir þak 5. 

Skýringarhlutfallið fyrir mynd 39 er R2 = 0,741 og p-gildið = 0,000. Jafnan línunnar er með 
aðeins hærri hallatölu en hin þökin sem gefur til kynna að margvíða aðfallsgreiningin hafi 
aðeins sterkari áhrif á vatnsheldni þaks nr. 5 en á hin þökin.  
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 Umræður 5

 Samanburður á vatnafræðilegri virkni 5.1

grænna þaka við erlendar rannsóknir  

 Vatnsheldni 5.1.1

Samanburður mælinga á vatnsheldni gróðurþakanna í Reykjavík við niðurstöður annarra 
rannsókna í köldu loftslagi, sjá töflu 16, sýnir að vatnsheldni íslensku þakanna er í góðu 
samræmi við erlendu rannsóknirnar. Vatnsheldni þó talsvert minni en í sambærilegri 
rannsókn frá Michigan (Getter, Rowe, & Andresen, 2007). Ekki er ólíklegt að hér hafi 
veðurfar áhrif á vatnsheldnina en eins og fyrr segir hafa vensl veðurþátta á vatnsheldni 
ekki verið rannsökuð á þessum þökum sem eru til samanburðar (eftir bestu vitund 
höfundar). 

Tafla 16. Samanburður rannsókna á meðalvatnsheldni léttra gróðurþaka á ársgrundvelli. 

Staðsetning Vatns-
heldni 

(%) 

Uppbygging þaka Heimild 

Reykjavík  47-61
(1) 

8% halli, gras og úthagi með undirliggjandi jarðvegsböndu 
(70 mm) eða torfi á hvolfi (30-50 mm) 

 

Óðinsvé, 
Danmörk 

47 Hnoðragróður + 40mm jarðvegslag  (Locatelli, 
o.fl., 2014) 

Skotland 50 meðalvatnsheldni 18 mismunandi léttra grænna þaka
 

(Uhl & 
Schiedt, 
2008) 

Sheffield, 
Bretland 

61
(2)

 hnoðragróður + 80 mm jarðvegslag (möl&fínefni), 
Floradrain dúkur og eggjabakkadrenlag  

(Stovin, 
Vesuviano, & 
Kasmin, 
2012) 

Detroit, 
Michigan, 
Bandaríkin 

85 7% halli (Getter, 
Rowe, & 
Andresen, 
2007) 

(1)
 Meðaltal maí til desember (8 mánuðir).  Lággildið samsvarar meðaltalsvatnsheldni (miðað við 

bárujárn) af þaki 1 (úthagi + jarðvegur) og hágildið af þaki 5 (gras + jarðvegsblanda). 
(2)

 Vatnsheldni miðuð við úrkomu.   
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Árstíðasveiflur vatnsheldni gróðurþakanna (miðað við bárujárn) í þessari rannsókn eru í 
góðu samræmi við niðurstöður úr sambærilegri rannsókn í Skotlandi (Uhl & Schiedt, 
2008), eins og sjá má í töflu 17. Vatnsheldni íslensku gróðurþakanna er lægri  en í skosku 
rannsókninni.  

Tafla 17. Samanburður á rannsóknum á árstíðabundinni vatnsheldni léttra grænna þaka 
miðað við bárujárn. 

 
Skotland Reykjavík 

Sumar (júní-september) 79-84%
(1) 

60-69% 

Haust (október – nóvember) 49-63% 22-44% 

Vetur (nóvember – mars) 40-60% 12-52%
(2)

 

(1)
 Tölubilin vísa í hæsta og lægsta meðaltal vatnsheldni fyrir mismunandi útfærslur á 

léttum grænum þökum. 
 

(2)
 Í þessari rannsókn voru eingöngu framkvæmdar vetrarmælingar fram í desember.

 

Vatnsheldnin er marktæk bæði sumar og vetur og því má draga þá ályktun að gróðurþök 
virki til að minnka álag á fráveitukerfin sé litið til lengri tíma. Hins vegar er dreifni 
vatnsheldninnar fyrir hvern og einn atburð mikil. Virkni þakanna er betri yfir sumartímann 
en vetrartímann.  

  Seinkun afrennslis 5.1.2

Sé litið á seinkun á upphafi afrennslis þá er sú greining háð takmörkunum í þessari 
rannsókn sbr. umfjöllun í kafla 2.6 3.3, 3.4.2 og 4.3. Því var ákveðið að einblína frekar á 
seinkun massamiðju. Seinkun massamiðju tcm gefur til kynna að gróðurþökin seinki 
afrennsli í samanburði við hefðbundin bárujárnsþök en seinkunin er óveruleg í stærstu 
atburðunum.  

Í töflu 18 er seinkunarstuðull KL, sem er hlutfallsleg seinkun massamiðju afrennslis 
grænna þaka í samanburði við bárujárns þak, borinn saman við rannsókn í Englandi 
(Roseen, o.fl., 2009). Seinkun afrennslis af grænum þökum er fremur lág í samanburði við 
aðrar blágrænar regnvatnslausnir sem getur skýrst af því að um er að ræða létt græn þök, 
þ.e.a.s. fremur þunn þök sem eru mögulega með minni geymslurýmd (e. storage capacity) 
en í þeim grænbláu regnvatnslausnum sem til skoðunar eru í rannsókninni frá New 
Hamsphire.   
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Tafla 18. Samanburður á virknistuðli KL fyrir mismunandi blágrænar regnvatnslausnir. 

 

Virknistuðull KL 
 

 

Yfir 
allt 
árið 

Sumar 
(maí - okt) 

Vetur     
(nóv - apr) Heimild 

Neðanjarðar sandfang (e. Subsurface 
infiltration) 1 ,6 1 ,7 1 ,5 

(Roseen, 
o.fl., 2009) 

Sandfang á yfirborði (e. surface sand 
filter) 1 ,5 1 ,5 1 ,3 

Settjörn (e. retention pond) 1 ,8 1 ,9 1 ,8 

Bioretention 1 ,7 2 ,0 1 ,3 

Malarvotlendi (e. gravel wetland) 1 ,6 1 ,6 1 ,6 

Svelgur (e. swale) 1 ,0 1 ,0 1 ,0 

Gegndræpt malbik (e. Porous asphalt) 4 ,5 4 ,7 3 ,8 

Regngarðar (e. street tree/tree filter) 1 ,2 1 ,3 1 ,2 

Grænt þak (Úthagatorf + jarðvegur) 1 
(1)

 1,2
(2)

 0,8
 (3)

 
Niðurstöður 

þessarar 
rannsóknar 

Grænt þak (Úthagatorf hefðb.) 1,1
(1)

 1,2
(2)

 1,1
(3)

 

Grænt þak (grastorf hefðb.) 1,1
(1)

 1,2
(2)

 1,1
(3)

 

Grænt þak (grastorf + jarðvegur) 1,2
 (1)

 1,3
(2)

 1,0
(3)

 

     
(1)

 mælingar frá ágúst – desember 
(2)

 mælingar frá ágúst – október 
(3)

 mælingar frá nóvember - desember 

  Lækkun afrennslistopps 5.1.3

Marktæk lækkun greindist á afrennslistoppum í þessari rannsókn. Mat á hlutfallslegri 
lækkun er mjög háð því hvaða tímaskref skoðuð eru í rannsókninni eins og fjallað er um í 
kafla 3.4.3 og 4.4. Miðað var við hámarks 10 mín úrkomu, sem lýsir magni úrkomu sem 
getur leitt til flóða í fyrsta stigs fráveituleiðslum. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 
gróðurþökin draga úr mestu álagstoppunum. Dreifnin er þó þannig að í stærstu 
úrkomuatburðunum og þegar þeir eru tíðir lækka topparnir lítið. Það er því varlegt að 
treysta á að gróðurþök minnki álag á frárennslikerfin í stórum úrkomuatburðum.  

Í töflu 19 eru lækkunarstuðlar Kp þessarar rannsóknar bornir saman við rannsókn frá New 
Hamsphire (Roseen, o.fl., 2009). Lækkunarstuðullinn mælist nokkuð hár í samanburði við 
aðrar regnvatnslausnir sem til skoðunar voru í rannsókninni frá Englandi.   
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Tafla 19. Samanburður á virknistuðli Kp fyrir mismunandi blágrænar regnvatnslausnir. 

 

Virknistuðull Kp 
 

 

Yfir 
allt 
árið 

Sumar 
(maí - okt) 

Vetur     
(nóv - apr) Heimild 

Neðanjarðar sandfang (e. Subsurface 
infiltration) 0 ,13 0 ,15 0 ,12 

(Roseen, 
o.fl., 2009) 

Sandfang á yfirborði (e. surface sand 
filter) 0 ,27 0 ,27 0 ,26 

Settjörn (e. retention pond) 0 ,13 0 ,16 0 ,10 

Bioretention 0 ,20 0 ,23 0 ,17 

Malarvotlendi (e. gravel wetland) 0 ,13 0 ,14 0 ,11 

Swale 0 ,56 0 ,77 0 ,39 

Gegndræpt malbik (e. Porous asphalt) 0 ,18 0 ,24 0 ,13 

Regngarðar (e. street tree/tree filter) 0 ,69 0 ,75 0 ,60 

Grænt þak (Úthagatorf + jarðvegur) 0,54
(1)

 0,58
(2)

 0,49
(3)

 
Niðurstöður 

þessarar 
rannsóknar 

Grænt þak (Úthagatorf hefðb.) 0,69
(1)

 0,70
(2)

 0,64
(3)

 

Grænt þak (grastorf hefðb.) 0,55
(1)

 0,55
(2)

 0,55
(3)

 

Grænt þak (grastorf + jarðvegur) 0,67
(1)

 0,67
(2)

 0,67
(3)

 

     
(1)

 mælingar frá ágúst – desember 
(2)

 mælingar frá ágúst – október 
(3)

 mælingar frá nóvember - desember 

 Áhrif veðurþátta á vatnsheldni gróðurþaka 5.2

Vensl veðurþátta og vatnsheldni hefur ekki áður verið rannsökuð eftir bestu vitund 
höfundar og er því nýtt vísindalegt framlag. Greiningin gefur til kynna að þeir veðurþættir 
sem hafa helst áhrif á vatnsheldni gróðurþaka eru magn úrkomu 14 daga fyrir atburð, 
meðallofthiti og heildarúrkoma á meðan á atburði stendur og meðalvindhraði 7 daga fyrir 
atburð. Marktæk línuleg fylgni greindist milli þessara veðurþátta og vatnsheldni þakanna 
en dreifnin var þó nokkuð mikil. Línuleg vensl hvers þáttar um sig samræmdist hins vegar 
vel fræðunum: Þeim mun meiri rigning sem átti sér stað fyrir og í atburði, þeim mun minni 
vatnsheldni. Hærri lofthiti og vindhraði fyrir atburð stuðluðu að aukinni vatnsheldni sem má 
skýra með því að jarðvegurinn var þurrari áður en rigning hefst (meiri raungufun, sjá jöfnur 
1-2).   

Þar sem að dreifnin í venslagreiningu hvers og eins veðurþáttar fyrir sig var mikil var 
leitast við að skýra samverkandi áhrif veðurþáttanna á vatnsheldnina (með margvíðri 
línulegri aðfallsgreiningu). Margvíða línulega aðfallsgreiningin gaf svipuð vensl og einfalda 
greiningin, en bætti ekki fylgnistuðlana (R2). Það má því draga þá ályktun að aðrir þættir 
en þeir veðurþættir sem til skoðunar voru hafa áhrif á vatnsheldni grænna þaka eða að 
venslin séu ekki línuleg.  
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 Kjör útfærsla af gróðurþaki fyrir íslenskar 5.3

aðstæður 

Vatnsheldni var mæld fyrir fjórar mismunandi útfærslur á grænum þökum: 

 Gróðurþekja: Úthagi og gras 

 Undirlag: sérblandað jarðvegslag og „hefðbundin íslensk útfærsla“ með eitt lag af 
torfi á hvolfi  

Ályktun 1: 5 cm þykkt úthagatorf á hvolfi er sambærilegt 7 cm þykkri 
jarðvegsblöndu 

Að öllu jafnaði, þá mældist jafn góð vatnsheldni á þessum tveimur útfærslum af 
úthagatorfs þökum (sjá töflu 7 og mynd 29). Bæði þökin litu vel út allt árið um kring, voru 
með jafnri áferð og með engum sjáanlegum dældum (myndir 40 – 41). 

 
Myndir 40 og 41. Þak 1 (Úthagatorf + jarðvegur) og þak 2 (úthagatorf hefðbundið). Mynd 
tekin 4. október 2015.  

 

Ályktun 2: 3 cm þykkt grastorf á hvolfi er ekki nægjanlega þykkt undirlag 

Grastorfið frá fyrirtækinu Túnverk ehf fékkst í lagþykktinni 3,0 ± 0,5 cm með rótarlagi. 
Ákveðið var að setja eitt lag á hvolfi sem undirlag, sem var þá helmingi minni þykkt en 
jarðvegsblandan. 
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Myndir 42 og 43 af grasþökunum sýna mikinn mun á hefðbundnu aðferðinni og 
jarðvegsblöndunni sem undirlag. Þak 4 (grastorf hefðbundið) var viðkvæmast fyrir 
þurrkatímabilinu um vorið og miklar dældir og misleitni myndaðist í grasvextinum. Þak 5 
var mun jafnara en þó ekki eins þétt eins og mosi úthagatorfsins. Þetta gefur sterklega til 
kynna að eitt lag af torfi á hvolfi gefi ekki nægilega vatnsrýmd (e. field capacity) til þess að 
fleyta grasinu í gegnum þurrkatímabil, sem geta varið 2-3 vikur í senn yfir sumarið.  

Þetta er stutt af mælingum sem sýndar eru á mynd 1 þar sem afrennsli mældist einungis 
af gróðurþaki 4 í 8 mm rigningu um miðjan ágúst.  Af mælingunum má leiða að vatnsrýmd 
þaks 4 hafi verið um 6 mm, meðan >8 mm í hinum þökunum. Það tíðkast stundum að 
setja tvöfalt lag af grastorfi á hvolfi sem jarðvegslag, sem myndi þá tvöfalda vatnsrýmdina 
og stuðla að betri gróðurvexti. 

 

Ályktun 3: Hvort er betra, gras eða úthagi? 

Svarið við þessari spurningu er ekki einhlítt, og fer eftir hvaða sjónarmið vega þyngst.  

Vatnsheldni: Það er erfitt að bera saman vatnsheldni gras þakanna og úthagans í þessari 
rannsókn: Í fyrsta lagi fékk þak 5 á sig minni rigningu og snjó, þar sem það stóð mest 
áveðurs. Í öðru lagi var þak 4 með einföldu torflagi á hvolfi sem var með töluvert minni 
vatnsrýmd, eins og kom fram áður. En þak 4, mældi samt sem áður samsvarandi 
vatnsheldni og úthagaþökin með tvöfallt þykkara undirlagi (og vatnsrýmd). Því má áætla 

Myndir 42 og 43. Þak 4 (Gras hefðbundið) og þak 5 (Gras + jarðvegur). Mynd tekin 4. 
október 2015. 
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að grasþak dragi meira vatn í sig en úthaginn. Möguleg útskýring er að finna í 
plöntusamsetningunni þar sem að mun meiri mosi var í úthaganum. Mosi hefur ekki 
einlægar rætur, ólíkt grösum og öðrum háplöntum, heldur eingöngu svokkallaða rætlinga 
og upptaka vatns því að nær öllu leyti af yfirborðinu. (Hlynur Bárðarson, munnleg heimild 
7. maí 2016). Þessi staðreynd getur skýrt að vatnsheldi úthagatorfsins mælist minni en í 
grasinu. Þannig ef við viljum halda sem mestu vatni, til að lækka flóðahættu, þá væri 
grasið betra en úthaginn.   

Bygging, rekstur og viðhald:  

Grasþak 4 (og að minna leyti þak 5) áttu erfitt uppdráttar. Þau litu mjög illa út eftir þurrka 
vorsins (í apríl – júní) og var gróðurinn lengi að taka við sér. Af útlitinu að dæma virtist 
mikið af gróðrinum hafa drepist í þaki 4, sem mögulega hefur haft áhrif á að rótarkerfið dró 
í sig minna vatn og þar með var vatnsheldnin minni en ella. Þegar líða tók á sumarið tók 
gróðurinn við sér og vatnsheldnin jókst sömuleiðis. 

Myndir 40 – 41 sýna ástand þakanna 4. október 2015. Þetta gefur til kynna að 
vatnsrýmdin í grasþökunum var ekki nægjanleg til þess að viðhalda gróðrinum í gegnum 
þurrkatíma.  Þannig má draga þá ályktun að ef vel skuli fara, þá þurfi íslensk grasþök  

 Annað hvort þykkara undirlag, þ.e.a.s. meira en 7 cm af sérgerðri jarðvegblöndu 
eða amk. tvöfalt lag af torfi á hvolfi, auk drendúksins með holrýmum sem geymir 
vatn. Undirlag grasþaka yrði þá þyngra og erfiðara í uppsetningu, og 
efniskostnaður yrði meiri. 

 Eða, vökvun nokkrum sinnum á vorin og sumrin, með tilheyrandi erfiði og kostnaði. 

Sé miðað við þýsku leiðbeiningarnar um uppsetning og umhirðu grænna þaka (FLL, 2008) 
er ráðlagt að slá grasþökin til að lágmarka eldhættu. Minni þörf var á því í úthagatorfinu 
með minni háplöntum en grastorfið. Tekin var ákvörðun að slá grasið ekki á meðan á 
þessari rannsókn stóð. Þannig að frá byggingar- og rekstrarsjónarmiðum, kemur úthaginn 
betur út en grasið. 
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 Lokaorð 6

Gróðurþök eru hluti af blágrænum regnvatnslausnum sem hafa verið sett upp í auknum 
mæli í Evrópu undanfarin ár. Kostir gróðurþaka eru margvíslegir, bæði m.t.t. 
vatnafræðilegrar virkni þeirra en einnig til að auka líffræðilegan fjölbreytileika og auka 
græna ásýnd í borgarsamfélögum. Í þessari rannsókn var lagt mat á vatnafræðilega virkni 
á gróðurþökum sem sett voru upp og rannsökuð í meistararitgerð Ágústar Elí Ágústssonar 
vorið 2015 í Umhverfisverkfræði frá Háskóla Íslands. Fjórar útfærslur á gróðurþökum voru 
til skoðunar, tvær tegundir af torfi (úthaga og grastorf) og tvenns konar undirlag 
(jarðvegsblanda og torf á hvolfi).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að græn þök hafa marktæka vatnsheldni, þ.e.a.s. 
miðla minna vatni í fráveitu en hefðbundin bárujárnsþök. Greinilegur árstíðamunur er á 
vatnsheldni gróðurþakanna þar sem að vatnsheldnin er meiri yfir sumarmánuðina en 
vetrarmánuðina. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að græn þök miðli afrennsli 
almennt hægar en hefðbundin bárujárnsþök með því að lækka hámarksafrennslistoppa. 
Því má draga þá ályktun að græn þök minnki álag á frárennsliskerfi en þó er ekki er 
varlegt að treysta á að það eigi við í stórum og tíðum úrkomuatburðum. Einföld og 
margvíð línuleg aðfallsgreining gefur til kynna sterk og marktæk vensl milli veðurþátta og 
vatnsheldni. Samanburður á vatnsheldni milli þaka með úthagatorfi gefur til kynna að ekki 
sé markverður munu á vatnsheldninni hvort sem notað er jarðvegsblanda eða úthagatorf á 
hvolfi sem undirlag. Grastorf er viðkvæmara hvað þetta varðar þar sem að grasþak með 
grastorf á hvolfi sem undirlag reyndist viðkæmt fyrir þurrki og sá á því sökum þess, sér í 
lagi í upphafi sumars. Úthagatorf kerfst minna viðhalds svo útfrá byggingar og 
rekstrarsjónarmiðum hentar það betur í græn þök en grastorf. 

 Áframhaldandi rannsóknir 6.1

Þar sem að ekki greindust sterk vensl milli veðurþátta og vatnsheldni þakanna er þörf á að 
rannsaka aðra þætti sem geta haft áhrif á vatnsheldnina, svo sem eðliseiginleika 
jarðvegarins þ.e.a.s. eiginleika hans til að draga í sig vatn áður en afrennsli hefst. 
Rannsóknir á rótarsamsetningu gróðursins og holrýmd (e. porosity) jarðefnanna í 
gróðurþökunum geta gefið vísbendingu um getu t.t. gróðurþaks til að halda í sér úrkomu. 
Eins getur verið áhugavert að skoða rakastig jarðvegarins við upphaf úrkomuatburðar. 
Ljóst er að vatnsheldni gróðurþaka er mjög háð staðsetningu þakanna og 
veðurfræðilegum aðstæðum á hverjum stað fyrir sig. Það væri áhugavert að gera 
sambærilegar rannsóknir á fleiri stöðum hérlendis og rannsaka fleiri gróðurtegundir s.s 
hnoðragróðri eins og fjallað er um í mörgum rannsóknum erlendis. Mat á seinkun 
massamiðju og lækkun afrennslistoppa var nokkuð takmarkandi í þessari rannsókn vegna 
þess hve erfitt er að greina hvenær eiginlegur úrkomuatburður hefst nákvæmlega og 
lýkur. Eins er lækkunin mjög háð því um hve langt tímaskref er að ræða. Til að fá betri 
mynd á virkni þakanna m.t.t. vatnsheldni, lækkun afrennslistoppa og seinkun massamiðju 
væri áhugavert að mæla yfir fleiri ár og fá betri tölfræði yfir lengra tímabil.  





61 

Heimildir 

Myndir: 

Sótt á http://ja.is/kort/?type=aerialnl&x=356242&y=407371&z=11 þann 11. Janúar 2016. 

Anna Lísa Rúnarsdóttir. (2007). Á tímum torfbæja. Híbýlahættir og efnismenning í 
íslenskum torfbænum frá 1850. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. Sótt frá 
http://www.thjodminjasafn.is/media/rannsoknir/Torfbaejarskyrsla-PDF.pdf 

Ágúst Elí Ágústsson. (2015). Græn þök á Íslandi. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Bengtsson, L., Grahn, L., & Olsson, J. (2005). Hydrological function of a thin extensive 
green roof in southern Sweden. Nordic Hydrology, 36(3), 259-268. 

Berglind Orradóttir, Ólafur Arnalds og Jóhann Þórsson. (2006). Ísig vatns í jarðveg: Áhrif 
gróðurs og frosts. Reykjavík: Fræðaþing landbúnaðarins. 

Berndtsson, J. C., Emilsson, T., & Bengtsson, L. (2006). The influence of extensive 
vegetated roofs on runoff water quality 355. Science of the Total Environment, p 
48-63. 

Dunnett, N. (11. maí 2006). Roofs for Biodiversity: Reconciling Aesthetics with. Sótt frá 
Greening Rooftops for Sustainable Communities.: 
http://www.greenroofresearch.co.uk/ecology/Dunnett,%20N.%20P.%202006%20 

FLL, F. (2008). Guidelines for the planning, Construction, and Maintenance of Green 
Roofing. Green Roofing Guideline. Germany. 

Getter, K. L., & Rowe, D. B. (August 2006). The Role of Extensive Green Roofs in 
Sustainable Development. HortScience 41(5), 41(5), 1276-1285. 

Getter, K. L., Rowe, D. B., & Andresen, J. A. (2007). Quantifying the effect of slope on 
extensive green roof stormwater retention. Ecological engineering, 31, 225-231. 

Hathaway, A. M., Hunt, W. F., & Jennings, G. D. (2008). A Field Study of Green Roof 
Hydrologic and Water Quality Performance. Transactions of the ASABE. Vol 51(1), 
37-44. doi:10.13031/2013.24225 

Kobencic, R. (2002). Verunreinigung des Regenwasserabflusses von Dachflächen,. Graz: 
University of Graz. 

Locatelli, L., Mark, O., Mikkelsen, P., K.Arnbjerg-Nielssen, Jensen, M. B., & Binning, P. J. 
(27. November 2014). Modelling of green roof hydrological performance for urban 
drainage applications. Journal of Hydrology, 519, Part D, 3237–3248. 
doi:10.1016/j.jhydrol.2014.10.030 

Magill, J. D., Midden, K., Groninger, J., & Therrell, M. (2011). A History and Definition of 
Green Roof Technology with Recommendations for Future research. Illinois: 
Southern Illinois University Carbondale. Sótt frá http:/opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp/91 

http://ja.is/kort/?type=aerialnl&x=356242&y=407371&z=11


62 

Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. (án dags.). 

Roseen, R. M., Ballestero, T. P., Houle, J. J., Avellaneda, P., Briggs, J., Fowler, G., & 
Wildey, R. (2009). Seasonal Performance Variations for Storm-Water 
Management Systems in Cold Climate Conditions. JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING 135(3), 128-137. doi:10.1061/(ASCE)0733-
9372(2009)135:3(128)  

RRPDC. (2012). Richmond Regional Planning District Commission / Richmond Area. Sótt 
frá http://www.richmondregional.org/planning/Stormwater/green_roof.htm 

Stovin, V., Vesuviano, G., & Kasmin, H. (11. January 2012). The hydrological 
performance of a green roof test bed under UK climatic conditions. Journal of 
Hydrology, Volumes 414–415, Pages 148–161. doi:10.1016/j.jhydrol.2011.10.022 

Uhl, M., & Schiedt, L. (2008). Green Roof Storm Water Retention - Monitoring Results. 
11th International Conference on Urban Drainage. Edinburgh. 

Urriðaholt ehf. (10. 11 2017). Sjálfbært vatnafar. Sótt frá Urriðaholt.is: 
http://new.urridaholt.is/itarefni/sjalfbaert_vatnafar 



63 

Vidauki 1. Mælitímabil og 
afrennslisatburðir 

 

 

Mælarnir voru teknir upp um 4 klst eftir að úrkomu lauk en afrennsli þakanna var þá ekki 
lokið. Ekki var skilgreindur atburður á þessu mælitímabili. Þurrkur hafði verið í þrjá daga 
fyrir mælitímabilið.  
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Prófun með lítlu röri fyrir afrennsli af þaki 2. Þar sem að rörið hefur minna flatarmál en 
tunnurnar fæst meiri nákvæmni í afrennslismælingarnar svo að sveiflur í áætluðu afrennsli 
verður áberandi minna en í hinum þökunum. Afrennsli metið útfrá hæsta og lægsta punkti 
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innan atburðar sem er að öllum líkindum ofáætlað vegna flöktsins, sem þýðir að 
vatnsheldni er að öllum líkndum ofáætluð.   
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Áfram mælt í rör við þak2. Minna flökt mælist nú en í fyrri mælingu og mjög lítið afrennsli 
mælist af þökunum.   

 

 

Engin úrkoma né afrennsli mældist á þessu mælitímabili.  
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Mælingar eftir breytingu á uppetningu:  

Atburðurinn er of lítill til að taka hann með í útreikninga á vatnsheldninni.
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Rör yfirfylltust í lok tímabilsins þannig að ekki var skilgreindur atburður þar, þ.e. frá 30.sept 
til 2.október. 
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Bárujárn klikkaði á þessum mælitímabili og því var það ekki tekið með í útreikninga á 
vatnsheldni. 
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Þunnt snjóalag lá yfir þökunum í enda tímabilsins sem mældist mest 0,2 cm. 



92 



93 



94 

 

Þykk snjóalög lágu yfir þökunum í upphafi mælitímabilsins. Snjórinn var nokkuð jafn yfir 
þökunum öllum og mældist 27-30 cm. Þessi atburður sker sig úr í samanburði við aðra 
atburði þar sem að afrennslið fylgir ekki úrkomunni. Mögulega hefur snjórinn tekið við 
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úrkomunni til að byrjameð sem getur skýrt að ekki mælist afrennsli fyrr en töluvert löngu 
eftir að úrkoma hefst. Athygli vekur að afrennsli af bárujárninu sem í öðrum atburðum 
fylgdi úrkomunni að mestu leiti hefst eftir að úrkomu líkur, annars vegar um miðnætti þann 
8. Desember og aftur undir morgun aðfaranótt 9.desember. 

Snjólag mældist mest á þaki 3 (bárujárninu) 0,3 cm í upphafi mælitímabilsins.
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Viðauki 2. Veðurþættir hvers afrennslisatburðar. 

 

Byrjun Endir

Vindhvida 

HÍ [m/s]

Vindhvida 

VÍ [m/s]

Úrkoma 

[mm]

dags. tími dags. tími min meðal max min meðal max max min meðal max max min meðal max min meðal max min meðal max uppsöfnuð

Atb. II 14.5.2015 22:33 15.5.2015 19:39 5 7 9 0,3 5,7 10,6 16,3 0,3 5,7 10,6 16,3 46 128 357 976 989 1002 53 79 92 4

Atb. III 20.5.2015 11:29 21.5.2015 17:05 1 5 9 2,4 5,3 9,0 14,1 2,4 5,3 9,0 14,1 169 220 285 996 998 1002 54 75 92 3

Atb. IV 25.5.2015 17:02 27.5.2015 17:00 3 5 8 0,3 3,8 8,8 13,6 0,3 3,8 8,8 13,6 1 208 359 999 1003 1007 63 83 92 10

Atb. V 7.6.2015 09:30 12.6.2015 15:01 5 7 11 0,0 3,8 11,3 20,6 0,0 3,8 11,3 20,6 0 203 360 1009 1017 1027 56 78 94 12

Atb. VI 17.6.2015 18:14 18.6.2015 08:35 7 7 9 2,9 4,0 5,0 8,1 2,9 4,0 5,0 8,1 217 236 254 1001 1005 1008 88 95 96 3

Atb. VII 1.7.2015 22:50 6.7.2015 11:18 10 13 17 0,0 0,9 3,2 7,2 0,0 1,8 4,9 9,2 0 182 360 1008 1012 1019 54 78 95 3

Atb. VIII 13.7.2015 08:23 15.7.2015 07:57 8 11 13 0,0 0,6 2,5 4,5 0,0 1,7 4,2 6,6 1 187 360 1003 1005 1011 71 88 96 15

Atb. 1.1 8.8.2015 06:42 8.8.2015 19:47 10 12 13 0,3 1,2 2,8 7,6 1,8 4,6 6,5 11,2 40 117 229 990 994 997 63 71 79 0

Atb. 2.1 12.8.2015 08:14 12.8.2015 20:46 10 11 12 0,6 1,8 5,2 11,8 3,4 7,7 11,5 19,7 46 172 217 987 994 1002 79 86 90 10

Atb. 2.2 13.8.2015 09:40 14.8.2015 07:24 8 9 10 0,7 1,4 2,9 7,9 2,0 5,3 10,0 16,7 24 90 209 983 985 988 69 78 86 3

Atb. 3.1 14.8.2015 09:20 15.8.2015 01:57 9 11 13 0,1 1,4 2,6 6,5 0,1 2,3 6,4 12,1 1 203 358 988 989 992 62 80 92 4

Atb. 3.2 15.8.2015 04:59 17.8.2015 11:29 8 10 13 0,0 1,1 3,6 6,9 0,4 2,3 5,0 8,0 16 203 343 994 999 1012 63 84 94 8

Atb. 4.1 18.8.2015 07:09 19.8.2015 15:59 9 12 15 0,1 0,7 2,3 5,2 0,9 3,2 5,7 10,3 19 146 357 1003 1008 1012 64 78 87 4

Atb. 5.1 21.8.2015 08:11 21.8.2015 21:57 11 13 16 0,1 1,1 2,5 4,8 0,2 2,3 4,5 8,2 0 181 359 986 987 989 68 80 92 2

Atb. 5.2 21.8.2015 23:51 22.8.2015 12:56 11 12 15 0,0 0,7 1,4 3,8 0,2 1,8 3,8 7,3 1 80 360 987 989 992 71 82 93 1

Atb. 5.3 22.8.2015 12:56 23.8.2015 04:11 11 12 15 0,0 0,9 2,7 5,3 0,1 2,1 4,5 8,1 34 196 346 992 997 1003 77 88 95 7

Atb. 5.4 23.8.2015 23:10 25.8.2015 12:00 9 13 20 0,1 0,9 3,3 7,5 0,0 2,7 7,2 12,6 1 179 360 1000 1002 1009 50 80 96 14

Atb. 6.1 27.8.2015 10:27 28.8.2015 20:39 8 11 17 0,2 3,9 7,1 14,1 0,8 3,1 7,3 13,4 1 38 358 986 993 1003 61 75 85 1

Atb. 6.2 3.9.2015 04:55 3.9.2015 13:56 10 11 11 0,5 3,0 4,5 8,5 3,3 4,8 6,3 10,1 197 213 241 1017 1018 1018 90 95 98 2

Atb. 7.2 4.9.2015 19:29 7.9.2015 12:39 9 11 14 0,1 2,8 5,5 11,3 0,6 4,5 8,7 15,8 46 206 224 1013 1016 1018 77 90 97 14

Atb. 7.3 7.9.2015 12:39 7.9.2015 22:13 12 12 13 3,7 4,9 6,0 11,5 6,5 8,5 11,0 17,4 196 198 201 1011 1012 1013 79 86 90 2

Atb. 8.1 19.9.2015 02:08 20.9.2015 16:49 8 11 12 0,4 2,9 5,7 12,8 3,2 7,7 13,2 22,2 185 208 229 990 997 1006 70 84 91 6

Atb. 9.1 22.9.2015 08:41 24.9.2015 01:35 5 8 10 0,1 1,0 3,1 8,1 0,1 3,5 9,2 15,3 1 182 359 980 985 996 66 83 92 7

Atb. 9.2 26.9.2015 08:38 27.9.2015 18:17 6 10 13 0,6 2,9 6,3 10,7 2,3 5,5 11,2 18,2 60 201 228 992 1001 1012 67 81 90 5

Atb. 9.3 28.9.2015 06:30 29.9.2015 17:02 7 8 9 0,2 1,9 5,1 8,3 1,4 4,7 8,8 15,7 19 216 351 994 1006 1019 65 79 91 6

Atb. 10.1 2.10.2015 17:19 3.10.2015 17:59 1 3 5 0,4 2,4 6,6 11,3 0,4 2,4 6,6 11,3 13 135 351 1001 1005 1010 75 84 91 4

Atb. 10.2 3.10.2015 19:02 5.10.2015 12:41 3 6 11 0,6 5,3 11,4 17,3 0,6 5,3 11,4 17,3 68 152 235 983 990 1001 64 83 94 21

Atb. 10.3 5.10.2015 14:48 8.10.2015 20:26 3 6 9 0,0 1,3 5,2 9,7 0,0 3,2 8,1 15,4 0 180 349 978 989 999 64 83 95 38

Atb. 10.4 9.10.2015 01:03 10.10.2015 07:00 2 5 8 0,0 0,9 2,6 7,1 0,1 2,8 6,0 10,7 18 256 348 1000 1006 1013 74 86 95 3

Atb. 12.1 17.10.2015 07:58 18.10.2015 08:18 6 9 10 1,3 4,4 7,2 12,6 1,9 6,2 9,9 16,2 197 205 216 1005 1007 1010 71 86 95 4

Atb. 12.2 18.10.2015 12:15 23.10.2015 16:27 3 5 8 0,0 1,1 5,0 9,7 0,2 2,9 9,3 15,9 0 152 360 974 992 1011 67 84 94 31

Atb. 13.1 1.11.2015 06:17 1.11.2015 18:33 5 7 9 0,2 1,9 5,0 8,9 1,6 4,9 7,6 12,7 42 124 217 982 984 987 69 81 91 3

Atb. 13.2 1.11.2015 19:02 4.11.2015 23:36 2 5 7 0,1 2,3 6,6 11,7 0,8 3,7 7,9 14,3 42 187 268 987 997 1006 68 83 91 6

Atb. 13.3 5.11.2015 00:56 9.11.2015 04:16 2 7 10 0,0 1,8 6,5 11,3 0,1 4,2 13,7 23,5 0 193 360 970 980 998 70 87 95 36

Atb. 14.1 24.11.2015 15:43 26.11.2015 19:49 0 4 7 0,1 2,5 6,3 13,6 0,5 4,8 12,5 19,6 8 209 356 979 991 1001 64 82 94 9

Atb. 16.1 16.12.2015 01:54 16.12.2015 12:36 3 3 4 0,2 0,6 1,1 5,0 1,9 3,5 5,0 7,6 81 117 201 997 1000 1003 75 80 85 1

Atb. 16.3 20.12.2015 09:31 21.12.2015 02:19 0 1 3 0,0 1,7 5,7 10,8 0,0 1,8 5,7 10,8 3 161 350 973 979 982 78 89 95 4

Atb. 16.4 21.12.2015 21:37 22.12.2015 06:38 0 1 2 0,9 3,2 5,6 9,2 0,9 3,2 5,6 9,2 79 101 157 969 972 975 83 88 95 3

Loftraki [%]Lofthiti [°C] Vindhraði HÍ [m/s]

Vindhraði VÍ 

[m/s] Vindátt [°] Loftþrýstingur [kPa]
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H_14 H_7 H_1 RH_14 RH_7 RH_1 p_14 p_7 p_1 D_14 D_7 D_1 F_14 F_7 F_1 P_14 P_7 P_1

Atb. II 3 3 7 52 59 77 1013 1011 1007 98 126 137 4 4 7 15 13 11

Atb. III 4 6 6 62 72 78 1005 998 1001 116 134 159 4 5 6 19 17 0

Atb. IV 6 6 6 72 75 75 1002 1005 1010 165 209 239 5 5 4 22 6 0

Atb. V 7 8 7 67 62 70 1008 1011 1020 163 159 308 4 3 4 14 1 1

Atb. VI 8 9 9 72 67 87 1014 1011 995 209 140 179 4 4 4 14 1 0

Atb. VII 11 12 13 74 65 66 1012 1009 1005 167 99 91 3 3 4 9 6 2

Atb. VIII 12 11 12 71 69 71 1014 1014 1006 170 228 266 2 2 2 11 3 1

Atb. 1.1 11 12 11 69 67 79 1010 1006 1003 155 182 299 2 3 3 9 0 0

Atb. 2.1 11 10 10 68 73 74 1006 1001 1007 173 268 193 3 3 3 1 1 0

Atb. 2.2 11 10 10 70 76 83 1004 1000 994 176 235 129 3 4 7 17 17 16

Atb. 3.1 11 10 9 70 76 76 1003 998 989 158 185 81 3 4 5 22 22 5

Atb. 3.2 11 10 10 71 76 76 1002 997 992 169 157 100 3 4 2 24 24 2

Atb. 4.1 10 10 10 75 79 77 1000 1000 1016 167 127 142 3 3 2 34 34 0

Atb. 5.1 10 11 13 77 78 75 1001 1004 998 139 116 91 3 2 2 39 18 1

Atb. 5.2 10 11 12 78 79 79 1000 1004 992 130 116 122 3 2 2 41 17 2

Atb. 5.3 10 11 12 78 79 80 1000 1003 991 126 108 87 3 2 2 42 16 2

Atb. 5.4 11 12 12 79 79 82 1001 1005 1009 128 114 134 3 2 3 52 20 0

Atb. 6.1 12 13 12 78 77 70 1001 1000 992 114 123 178 3 3 3 52 30 1

Atb. 6.2 11 10 10 77 77 81 1008 1015 1026 181 225 184 2 2 2 35 5 0

Atb. 7.2 11 9 8 78 81 85 1011 1022 1027 206 251 279 2 2 2 35 7 0

Atb. 7.3 11 10 12 80 87 85 1014 1024 1018 214 219 163 3 3 6 23 19 4

Atb. 8.1 10 9 8 82 78 78 1008 1007 1011 161 178 267 4 2 2 38 2 0

Atb. 9.1 10 9 9 80 78 75 1004 1005 1004 148 144 111 4 4 3 31 9 0

Atb. 9.2 9 8 9 80 82 79 1002 998 1006 140 132 120 3 4 5 20 19 0

Atb. 9.3 9 8 8 80 81 78 1003 1001 1016 143 133 172 3 4 4 27 19 2

Atb. 10.1 8 8 5 82 83 80 1004 1010 1011 160 196 243 4 5 4 73 54 5

Atb. 10.2 7 7 2 82 83 84 1004 1011 1005 166 201 102 4 4 2 76 54 4

Atb. 10.3 7 6 7 82 84 80 1003 1005 988 174 201 180 4 5 4 89 68 6

Atb. 10.4 7 5 4 83 83 84 1002 995 1001 163 139 107 4 4 2 112 59 8

Atb. 12.1 6 6 8 83 82 83 1004 1014 1017 174 190 180 3 3 5 72 11 0

Atb. 12.2 6 7 8 83 84 85 1006 1013 1011 181 192 193 3 4 6 61 15 4

Atb. 13.1 4 5 4 78 74 77 998 1000 994 100 101 89 3 4 3 41 12 0

Atb. 13.2 4 5 5 78 75 81 997 999 991 98 103 84 4 4 4 43 14 2

Atb. 13.3 4 5 4 77 79 82 997 995 1008 107 124 94 4 4 3 28 15 1

Atb. 14.1 1 1 2 75 74 78 1000 1007 990 116 130 280 3 3 4 27 13 2

Atb. 16.1 -1 -1 3 80 79 84 995 1006 1012 104 113 142 4 3 3 23 2 1

Atb. 16.3 0 1 1 77 78 79 996 996 975 102 95 207 4 3 1 22 2 0

Atb. 16.4 0 2 1 78 78 81 994 989 979 102 93 86 3 3 4 14 1 0

Lofthiti [°C] Loftþrýstingur [kPa] Uppsöfnuð úrkoma [mm]Meðalvindhraði [m/s]Loftraki [%] Vindátt [°]
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Viðauki 3. Niðurstöður plöntugreiningar 

 

  

 


