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Útdráttur 

Öræfajökull er stærsta eldfjall á Íslandi, jafnframt það hæsta. Öræfajökull er ekki mjög 

virkt eldfjall en hann hefur gosið tvisvar á sögulegum tíma, árin 1362 og 1727. Öræfajökull 

hefur sýnt litla sem enga virkni síðan hann gaus árið 1727. Hinsvegar hefur virknin aukist 

síðustu 2-3 ár, t.d. hafa orðið jarðskorpuhreyfingar, jarðskjálftar í kringum öskjuna hafa 

aukist og sigkatlar hafa myndast í öskjunni. Eftirlit var aukið með eldstöðinni í kjölfarið, 

m.a. var fjölgað jarðskjálftamælum á svæðinu og ár sem renna frá jöklinum eru vaktaðar. 

Einnig voru framkvæmdar GPS landmælingar umhverfis jökulinn í ágúst og október 2017. 

GPS-tæknin var hönnuð í kringum 1970 og tilgangur hennar er að finna nákvæma 

staðsetningu, hraða og tíma hvar sem er á jörðinni. Frá því að GPS landmælingar hófust 

fyrst á Íslandi árið 1986 hafa þær verið notaðar við að fylgjast með jarðskorpuhreyfingum 

á landinu. Jarðskorpuhreyfingar verða m.a. vegna kvikuhreyfinga í jarðskorpunni sem 

valda útþenslu eða hjöðnun eldfjallsins sem mælist sem landris eða landsig ásamt 

tilsvarandi láréttum hreyfingum. Tilgangur GPS landmælinga í ágúst og október 2017 var 

m.a. að kanna aflögun eldfjallsins í Öræfajökli. Gögn frá árunum 1993-2017 voru notuð og 

reiknaður voru færsluhraði miðað við fastan Evrasíufleka og leiðrétt fyrir fargbreytingum 

vegna bráðnunar jökla. Niðurstöður leiddu í ljós aukinn færsluhraða á síðustu 10-15 árum, 

t.d. var meðalfærsluhraði, miðað við fastan Evrasíufleka, áranna 1993-2006 2,3 ± 0,4 

mm/ár og 2003-2017 hafði hann aukist í 3,8 ± 0,2 mm/ár, og breytingar í færslum GPS 

stöðva næst jöklinum sem hugsanlega gætu þýtt útþenslu eldfjallsins.  

Abstract 

Öræfajökull is the biggest volcano in Iceland, also the highest. The volcano is not very 

active but has erupted twice in the Holocene, 1362 and 1727. Since its last eruption in 1727 

it has been dormant but in the last 2-3 years Öræfajökull has shown some signs of unrest 

e.g. increased seismicity, crustal deformation and ice cauldrons formed in the caldera. 

Monitoring of the volcano has been increased, seismometers and river monitoring 

instruments have been added. GPS measurements were also done in August and October 

2017. GPS technology was designed around 1970, its main purpose is to determine exact 

position, velocity and time anywhere on the planet. Since GPS measurements were first 

used in Iceland in 1986 they have been used to observe crustal deformation in the country. 

Magma movements in the crust cause crustal deformation often observed as temporary 

inflation and deflation on the surface. In August and October 2017 geodetic GPS 

measurements were made in the Öræfajökull area and compared to older measurements in 

order to investigate the crustal deformation of the volcano. Velocity vectors were 

calculated from GPS data from measurements done in 1993-2017. Conclusions led an to 

increased outward velocity, with the Eurasian plate as a frame of reference, in the last 10-

15 years, e.g. average vertical velocity in 1993-2006 was 2.3 ± 0.4 mm/yr and in 2003-

2017 it had increased to 3.8 ± 0.2 mm/yr, which can be interpreted as inflation of the 

volcano.  



 

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

í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  

 

Maggý Lárentsínusdóttir  
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1 Inngangur 

Aflögun jarðskorpunnar vegna kvikuhreyfinga í skorpunni leiðir til tímabundinna útþenslu 

og hjöðnunar tímabila, sem veldur landrisi eða landsigi á yfirborði jarðar, oftar en ekki er 

um að ræða varanlegar breytingar. Þegar eldfjallið þenst út er kvika að færa sig ofar frá 

neðri hluta skorpunnar. Tímabilin eru mislöng, að öllu jöfnu frá mánuði upp í 15 ár 

(Freysteinn Sigmundsson o.fl. 2006). Efri mörkin eru þó ekki alltaf vel skilgreind þar sem 

samfelldar mælingar eru ekki alltaf til. Hjöðnun verður ýmist við eldgos, þegar kvikan 

kólnar og storknar og geta þrýstingsbreytingar í jarðskorpunni vegna jarðskjálfta einnig 

leitt til hjöðnunar en þó ekki í öllum tilvikum. Mælingar á þessum tímabilum gefa 

yfirgripsmikla sýn á aflögun eldfjalla, sérstaklega á Íslandi (Sturkell o.fl. 2006). 

Aflögun jarðskorpunnar hefur í gegnum tíðina verið mæld með ýmisskonar 

landmælingum. Í dag eru þó einna helst notaðar GPS-landmælingar og InSAR mælingar, 

en áður en sú tækni sem notuð er í dag kom til var notast við hæðarmælingar, EDM-

mælingar og jarðhallamælingar (Sturkell o.fl. 2006). Hæðarmælingar og jarðhallamælingar 

eru þó ennþá notaðar sumsstaðar. Ísland hefur afburða staðsetningu til að rannsaka ýmis 

ferli sem valda aflögun, t.d. er það einn af fáum stöðum í heiminum þar sem mögulegt er 

að fylgjast með flekaskilum á landi (Þóra Árnadóttir o.fl. 2009). Ísland stendur á Mið-

Atlantshafshrygg þar sem flekaskil Evrasíu- og Norður-Ameríku flekans eru greinileg. Eitt 

af því sem gerir Ísland einnig að áhugaverðum stað til rannsókna er tilvist heita reitsins 

undir u.þ.b. miðju landinu (mynd 2.1). Aflögun landsins er því vegna fjölbreyttrar virkni, 

eldvirkni, skjálftavirkni og myndunar sigkatla sem dæmi.   

Fyrstu GPS-landmælingarnar á Íslandi voru framkvæmdar árið 1986, hlutverk þess 

verkefnis var fyrst og fremst að fylgjast með flekaskilunum sem liggja þvert yfir landið, en 

fyrstu samfelldu landmælingarnar hófust ekki fyrr en árið 1995 (Sturkell o.fl. 2006). 

InSAR mælingar hafa að mestu leyti verið notaðar til að kanna aflögun yfirborðsins, en 

InSAR mælingar gefa mjög háa upplausn í rúmi en einungis í aflögun í stefnu að 

gervitungli. InSAR hefur hæfni til að skynja nær samfellda aflögun á yfirborðinu og er það 

einn helsti munur GPS og InSAR mælinga (Liu o.fl. 2010). InSAR mælingar eru því einnig 

notaðar til að fylgjast með t.d. kvikuhreyfingum í sprungum og/eða sprungusveimum 

(Björnsdóttir og Einarsson, 2013). Með betri tækni í bæði GPS- og InSAR landmælingum 

hefur hæfnin til að mæla kvikuhreyfingar færst til mun betri vegar en áður var. Fleiri gögn 

safnast sem gefa betri mynd af aflögun eldfjalla á virkum svæðum. Síðustu 15 ár hefur 

verið mæld aflögun vegna kvikuhreyfinga í átta af 35 virkum eldfjallasvæðum á Íslandi 

(Sturkell o.fl. 2006). Öræfajökulsgosbeltið er eitt af þeim átta svæðum, en Öræfajökuls-

gosbeltið inniheldur m.a. Öræfajökul, Snæfell og Esjufjöll (mynd 2.1). Öræfajökull hefur 

sýnt aukna virkni undanfarið, m.a. hefur jarðskjálftavirkni í jöklinum aukist og sigkatlar 

hafa myndast í öskju eldfjallsins, því þótti ástæða til að auka eftirlit með eldstöðinni. Þar 

sem Öræfajökull hefur aðeins gosið tvisvar á sögulegum tíma og um var að ræða tvö 

mikilfengleg gos, þá er við hæfi að svæðinu sé veitt aukin athygli.   
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2 Jarðfræði umhverfis Öræfajökul 

Ísland er á flekaskilum Mið-Atlantshafshryggs, þar sem Norður-Ameríkuflekinn og 

Evrasíuflekinn færast hvor í sína átt miðað við hvorn annan. Mikil eldvirkni á Íslandi 

tengist flekaskilunum en einnig tilvist heita reitsins, eða möttulstróksins. Möttulstrókurinn 

er sívalningslaga hringrás með heitri kviku, hlutbráð mest 2-3% efst í möttulstrókinum en 

almennt 1% hlutbráð, sem fer frá möttli að yfirborði jarðar (Ingi Þorleifur Bjarnason, 

2008). Heiti reiturinn undir Íslandi er talinn vera staðsettur undir norðvestanverðum 

Vatnajökli. Jarðsaga Íslands hefur því mótast af reki flekaskilanna yfir möttulstrókinn 

(mynd 2.1). 

 

 

Mynd 2 1: Einfaldað kort af Íslandi sem sýnir dreifingu gosbelta á Íslandi. Svartur brota-

hringur nærri miðju Íslands sýnir áætlaða staðsetningu heita reitsins undir Íslandi. 

Skammstafanir: NVZ, Norðurgosbelti; WVZ, Vesturgosbelti; EVZ, Austurgosbelti; ÖVB, 

Öræfajökulsgosbelti; RVB, Reykjanesgosbelti; SVB, Snæfellsgosbelti; MIB, Mið-Íslands 

belti; TFZ, Tjörnes brotabelti; SISZ, Suðurlandsskjálftabelti; RR, Reykjaneshryggur; 

KR, Kolbeinseyjarhryggur (Höskuldsson og Thordarsson,. 2008). Númer eru við hvert 

eldstöðvakerfi á Íslandi, en þau eru t.d. þrjú á Öræfajökulsbelti, en þar eru númerin 

25(Öræfajökull), 26(Esjufjöll) og 27(Snæfell). Hin eldstöðvakerfin, alls 30, má sjá í 

töflu 2, í Viðauka C. 

Öræfajökull tilheyrir Vatnajökulsþjóðgarði, sem inniheldur allan Vatnajökul og mikil 

svæði í kring m.a. þekkta þjóðgarða eins og Skaftafell og Jökulsárgljúfur. Jarðfræði 

Vatnajökulsþjóðgarðs er mjög fjölbreytt, þar sem jarðeldar, vatn og vindar hafa veðrað og 

rofið landslag meginlandsins. Þar eru eldkeilur, virk eldfjöll, jarðmyndanir mótaðar af 

samspili eldvirkni og jökla, svo sem móbergshryggir og stapar, gljúfur rofin af 

jökulhlaupum og ekki má gleyma Vatnajökli sjálfum. Jarðmyndanir og jarðminjar eru 
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mismunandi eftir svæðum í Vatnajökulsþjóðgarði, en þó eru móbergsmyndanir áberandi 

allsstaðar í berggrunni þjóðgarðsins.  

Sjö megineldstöðvar má finna undir Vatnajökli, þar á meðal Öræfajökul (Höskuldsson og 

Thordarsson, 2008) og Grímsvötn, sem eru ein virkasta eldstöð landsins. 

Megineldstöðvarnar tilheyra Austurgosbelti og Öræfajökulsgosbelti. Þar má nefna að 

Grímsvötn tilheyra Austurgosbelti og Öræfajökull tilheyrir Öræfajökulsgosbeltinu eins og 

nafnið gefur til kynna (mynd 2.1).  
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3 Öræfajökull  

Öræfajökull er eldkeila, en þær byggjast upp þegar gos koma endurtekið upp um sömu 

gosrás, einnig er hann stærsta og hæsta eldfjall Íslands. Öræfajökull er staðsettur á virku 

svæði fyrir utan sigdal Austurgosbeltisins. Þetta virka svæði hefur verið nefnt 

Öræfajökulsgosbelti og er um 120 km að lengd og teygir sig SV-NA (suðvestur-

norðaustur) (Höskuldsson og Thordarsson, 2008). Öræfajökulsgosbelti inniheldur lítinn 

hluta Vatnajökuls, en teygir sig þó yfir hann þveran, þar á meðal Esjufjöll á suður 

Vatnajökli og Snæfell aðeins fyrir norðan Vatnajökul (mynd 2.1). Topp askja eldfjallsins er 

sporöskjulaga og  ̴ 14 km2 í flatarmál, mesta þvermál í austur-vestur er 3 km og 5 km í 

norður-suður (Sigurdur Thordarsson, 1958). Askjan er full af ís sem nær u.þ.b. 540 m 

þykkt.  

 

 

Mynd 3 1: Loftmynd af Öræfajökli, séður frá suð-austri.Sjá má öskju jökulsins sem og 

Hvannadalshnúk á norðvesturbrún öskjunnar1. 

Botn öskjunnar er tiltölulega sléttur og nánast laus við gosmyndanir, helsta undantekningin 

er kollur nærri vatnaskilum Kvíár og Virkisár sem liggur undir 400 m þykkum ís. 

Möguleiki leikur á því að sá hryggur hafi myndast í fyrra gosi og ætti að hafa í huga að 

                                                 

1 Uwe Lexow. 2008. Loftmynd af Öræfajökli. Iceland Review. 
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líklegt er að hugsanleg framtíðar eldgos gjósi þaðan. Landslag undir ísnum gefur í skyn 

eldri öskju undir Hvannadalshnúk (Eyjólfur Magnússon o.fl. 2012). Hvannadalshnúkur er 

ríólítgúll og hæsti tindur Öræfajökuls, en hann nær um 2.110 metra yfir sjávarmál og er 

staðsettur á norðvesturbrún öskjunnar (mynd 3.1). Hugsanlegt er talið að Hvannadals-

hnúkur fylli gosopið frá árinu 1362 (Sharma o.fl. 2008). Jarðsaga Öræfajökuls er ekki mjög 

þekkt og talið er að hann sé fremur ungur á jarðfræðilegum mælikvarða. Jafnvel þó sagan 

sé ekki mjög þekkt þá gefur vegleg bygging Öræfajökuls þó gott tækifæri á að kanna 

langtíma þróun og vöxt eldkeilunnar (Stevenson o.fl. 2006). Öræfajökull telst vera 

megineldstöð sem reis upp á seinni hluta ísaldar út frá rústum tveggja fornra eldstöðva, 

þeirra Skaftafellsfjalla og Breiðamerkurfjalls. Ísaldarjökullinn ofan á fjallinu verkar sem 

einskonar skjöldur sem varnar dreifingu gosefna sem auðveldar honum að stækka. Einnig 

er Öræfajökull einn úrkomumesti staður landsins (Sigurdur Thorarinsson, 1958). Öræfa-

jökull situr á 4-5 milljóna ára þykkri jarðskorpu frá tertíer tímabilinu en segulmælingar 

sýna að bergið, fyrir ofan jarðskorpuna og setlögin í henni, sé að mestu leyti yngra en 750 

þúsund ára. Telst bergið vera að mestu basalt, ríólít og andesít, það þýðir að gjóskan úr 

Öræfajökli hefur verið bæði súr og basísk og allt þar á milli. Grunnur Öræfajökuls er að 

mestu leyti byggður úr hefðbundnu móbergi, brotabergi, basísku hrauni og árvegs- og 

jökuls botnföllum (Sigurdur Thorarinsson, 1958).  

Tvö líkön hafa verið sett fram um tengingu bráðnun jökla og eldvirkni á Íslandi. Fyrra 

líkanið er að breyting í spennu jarðskorpunnar, vegna þynningar íss, auki eldvirkni (Ágúst 

Guðmundsson, 1986). Seinna líkanið er að aflétting þrýstings á hlýnunarskeiði auki 

hlutbráðnun í möttli sem getur endurspeglast í aukinni eldvirkni, það er að bráðnun jökla 

veldur þrýstingslétti á möttlinum og eykur þar af leiðandi hlutbráðnun möttulsins (Jull og 

McKenzie, 1996).  

Úr Öræfajökli ganga fjölmargir skriðjöklar fram niður á sandana fyrir neðan. Þeir eru 

meðal annars Morsárjökull, Skaftafellsjökull, Kvíárjökull, Svínafellsjökull, Virkisjökull og 

Kotárjökull. Sækja þeir fram með mismunandi hraða, áhugavert er að það er svæðisbundið 

hversu mikið þeir sækja fram. Nefna má að Morsárjökull, Svínafellsjökull og Skaftafells-

jökull sækja lítið fram en við sömu aðstæður, sama veðurfar, sækja Virkisjökull, Kotár-

jökull og Kvíárjökull heldur meira fram. Á hlýskeiði fyrir um 5000 árum er talið að 

munurinn hafi verið hátt í 1 – 2 km (Hjalti Guðmundsson, 1998). Eldsumbrot í Öræfajökli 

og framrás skriðjökla virðast haldast í hendur, þar sem það virðast verða eldgos í 

Öræfajökli eftir að hver framrás nær hámarki. Styður það við fyrra líkanið um að þynning 

íss létti þrýstingi á kvikuhólfinu og kvikan leitar upp, líklega leitar hún nýja leið upp eða 

upp um gamlar sprungur (Hjalti Guðmundsson, 1998).  

 

3.1 Eldgos í Öræfajökli 

Á sögulegum tíma hafa tvö eldgos orðið í Öræfajökli, árin 1362 og 1727 (Sigurdur 

Thorarinsson, 1958). Eldgosið árið 1362 er áætlað sem stærsta sprengigos sem gosið hefur 

á Íslandi (Selbekk, 2007). Vísbendingar frá þeim tíma gefa í skyn að eldgosið hafi hafist í 

kringum 15. júní, 1362. Það var stórt súrt sprengigos, líklega í öskju eldkeilunnar, sem 

framleiddi um 10 km3 af súrri gjósku. Byrjunar fasi eldgossins var sprenging sem þeytti 

miklu gjósku skýi út í andrúmsloftið. Aðal fasinn tók svo við en hann hefur líklega ekki 

staðið lengi, honum fylgdu gusthlaup og mikil gjóska (Sigurdur Thorarinsson, 1958). Þar á 

eftir fylgdu þrír fasar, sem einkenndust af öskufalli (Sharma o.fl. 2008). Eyðileggingin var 

algjör í 20 km radíus um eldfjallið vegna hrikalegra jökulhlaupa, mikils öskufalls og 
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gusthlaupa. Ekki er vitað um hversu mikið mannfall varð en telja má víst að eitthvert 

mannfall hafi orðið. 

Gosið 1727 var einnig sprengigos en ekki jafn öflugt og 1362. Gosið 1727 var ekki jafn 

súrt og 1362, heldur ísúrt. Talið er að það gos hafi ekki verið í öskjunni heldur neðar í 

fjallinu. Byrjunar fasinn var sprengigos sem þeytti gjósku aðallega til vesturs. Mesti 

skaðinn var vegna jökulhlaupa og heimildir sýna að þrjár manneskjur hafi látið lífið í því. 

Vitni lýsir hrikalegum jökulhlaupum sem fylgdu háværum þrumum úr fjallinu, 

jökulhlaupin komu á miklum hraða og sópuðu með sér öllu sem á þeirra vegi varð. Jökulís 

brotnaði úr jöklinum og sumir jakarnir runnu alla leið út í sjó með hlaupunum en aðrir 

strönduðu við fjallsfótinn. Ekki einungis eru jökulhlaupin hættuleg vegna gífurlegs afls 

heldur eru þau töluvert heit og möguleiki er á að manneskjurnar sem létu lífið í eldgosinu 

1727 hafi brunnið vegna hita jökulhlaupsins (McGarvie, 2006). Undanfarar þessara atburða 

eru ekki mikið þekktir en fyrir gosið 1362 nefna heimildir ummerki á nálægum bæjum, þar 

sem veggir húsa hafa skemmst, sem líklega hefur verið vegna jarðskjálftavirkni eitthvað 

fyrir eldgosið. Fyrir gosið 1727 eru einnig til söguleg gögn sem sýna að það var aukin 

jarðskjálftavirkni í nokkra daga fyrir eldgosið (Ármann Höskuldsson, 2015).  

Sprengigos Öræfajökuls hafa svipaða uppbyggingu, umfangsmikill gosmökkur rís í mikla 

hæð og þeim geta fylgt öflug jökulhlaup og gusthlaup. Súr sprengigos eru líkleg til að vera 

innan gígs eldfjallsins líkt og varð árið 1362. Ísúr gos sem svipar til eldgossins árið 1727 

byrja yfirleitt einnig með stórum gosmekki sem rís í mikla hæð og því fylgja mikil 

jökulhlaup og öskufall. Ísúr gos eru líklegri til að vera við hlíðar fjallsins en innan gígsins. 

Kallast þessi gos bæði sprengigos en hafa þó mismunandi efnasamsetningu. Eldgos þar 

sem kvikan er basísk og í formi fljótandi hrauns verða við hlíðar fjallsins. Gos sem svipar 

til þess er t.d. Bárðarbunga árið 2014 (Ármann Höskuldsson, 2015). 

Eldgosið árið 1362 var mun súrara en gosið árið 1727 og fyrir sögulegan tíma hefur 

Öræfajökull líklega aðeins tvisvar gosið svo súru gosi. Því má áætla að mjög súr eldgos séu 

ekki algeng, en talið er að síðustu 8000 ár hafi einu sinni eða oftar gosið mjög súru gosi. 

Það eiga Öræfajökull og aðrar eldkeilur landins sameiginlegt (Sigurdur Thorarinsson, 

1958). Til marks um hve öflug sprengigos þetta hafa verið finnast gjóskulög umhverfis 

eldkeiluna og basalt sem tilheyrir Öræfajökli finnst í allt að 20 km fjarlægð frá öskju 

Öræfajökuls og ríólít í allt að 9 km frá jöklinum (Ármann Höskuldsson, 2015).  
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4 GPS  

GPS-tæknin var hönnuð af varnamálaráðuneyti Bandaríkjanna í kringum 1970 (El-

Rabbany, 2002), upphaflega var tæknin hönnuð fyrir bandaríska herinn en í dag er notkun 

hennar almenn um allan heim. Tilgangur GPS-tækninnar er að finna nákvæma staðsetningu 

og tíma hvar á jörðinni sem er og undir næstum hvaða veðurskilyrðum sem er. GPS-tæknin 

er byggð á 24 gervitunglum sem eru á sporbaug um jörðu. Yfirleitt eru gervitunglin í um 

17.700 km fjarlægð frá jörðu. Gervitunglin senda út merki sem er numið á yfirborði jarðar, 

eru þetta rafsegulbylgjur sem sérstakir móttakarar nema. Móttakararnir eru staðsettir hvar 

sem er á jörðinni og verða þeir að nema merki frá a.m.k. þrem gervitunglum til að áætla 

staðsetningu, en fjögur gervitungl þarf til að reikna út nákvæma staðsetningu og tíma. Því 

fleiri gervitungl sem sjást því betra og oft nema móttakarar merki frá 8-12 gervitunglum 

samtímis.  

Gervitunglin eru stillt þannig að notandi þeirra eigi að geta ákvarðað staðsetningu sína, 

gefna með lengdargráðu, breiddargráðu og hæð yfir sjávarmáli. Hér verður greint frá 

hvernig sú staðsetning er reiknuð. Gert er ráð fyrir að gervitunglin séu ekki á sporbaug 

heldur föst á ákveðnum stað út í geimnum, þau hafa þá ákveðna staðsetningu miðað við 

jarðarmiðju, d(s). Móttakarinn hefur einnig ákveðna staðsetningu miðað við jarðarmiðju, 

d(r), og samkvæmt þríhyrningsreglunni er hægt að reikna fjarlægðina, d, út frá þeim 

staðsetningum (mynd 4.1). Í þessu tilviki notar GPS móttakari því gervitunglin sem 

viðmiðunarpunkt til að meta fjarlægð frá móttakara að gervitungli (mynd 4.1) (Hofmann-

Wellenhof o.fl. 2001).  

 

 Mynd 4 1: Grundvallaratriði GPS-tækninnar. 

Nútíma GPS móttakarar nota hinsvegar aðra leið til að meta fjarlægðina, d, þeir nota 

rafsegulbylgjurnar sem gervitunglin senda frá sér. Móttakararnir mæla tímann sem 

rafsegulbylgjan er að ferðast frá gervitunglunum í móttakara og nota jöfnu 1 til að reikna 

fjarlægðina:  

                 [1] 
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Í jöfnu 1 er gert ráð fyrir að v sé ljóshraði og d er því svokölluð sýndarfjarlægð.  

Ferðatími er fundinn út frá sýndarkóða sem gervitunglin senda frá sér. Gervitunglin eru 

langt frá móttökurunum á yfirborði jarðar og því er mismunur á tíma frá því þegar 

gervitunglin senda sýndarkóðann frá sér og þegar móttakarainn móttekur og les hann. 

Mismunurinn er þá tíminn sem það tekur rafsegulbylgjuna að ferðast (Hurn, 1989). 

Gervitunglin innihalda mjög nákvæma klukku, svokallaða atómklukku. Hún notar 

sveifluhreyfingar ákveðins atóms sem taktmæli.  

Hver móttakari þarf að hafa loftnet tengt við sig. Gervitunglin senda frá sér merki, tvær 

burðartíðnir, tvo sýndarkóða á hvorri tíðni og upplýsingar um brautir og tíma gervitungla, 

sem loftnetið tekur við og sendir áfram í móttakarann. Móttakarinn vinnur úr því merki út 

frá innbyggðu kerfi. Að lokum er móttakarinn búinn að vinna úr merkinu og útkoman er 

fjarlægð í gervitunglin og hnit gervitunglanna, þ.e. braut gervitunglanna. Burðartíðnirnar 

eru kallaðar L1 (1,575.42 MHz) og L2 (1,227.60 MHz).  

Móttakararnir taka inn annað hvort L1 eða báðar tíðnirnar. Öll gervitungl senda frá sér 

sömu burðartíðnir en sýndarkóðinn er mismunandi mótaður. Sýndarkóðarnir eru tveir, CA-

kóði og P-kóði. Hver kóði inniheldur runu af tvíundartölustöfum, 1 eða 0. CA-kóðinn 

inniheldur 1.032 tvíundartölustafi af 1 og 0 sem endurtekur sig hverja millisekúndu, þ.e.  

gagnahraði kóðans er 1.032 Mbps þ.e. hver kóði stendur yfir í eina millisekúndu. Hvert 

gervitungl hefur sinn eigin kóða sem gerir móttakaranum auðveldara fyrir að ákveða hvaða 

gervitungl sendir frá sér hvern kóða. P-kóðinn er töluvert lengri en CA-kóðinn, gagnahraði 

hans er 10.23 Mbps og endurtekur hann sig á 266 daga fresti, hann var einungis hannaður 

fyrir notkun á vegum hersins (El-Rabbany, 2002). Saman mynda þessir kóðar PRN-kóða 

sem stendur fyrir Pseudo-random code. Þeir eru þó ekki af handahófi heldur eru þeir 

vandlega valdir eftir þekktu kerfi sem móttakararnir geta notað til að endurgera kóðann og 

bera saman við mælingar frá gervitunglum til að reikna tímamismun (El-Rabbany, 2002). 

Tvær aðferðir eru notaðar til að úrvinnsla GPS gagna sé sem nákvæmust. Önnur aðferðin 

notar aðra GPS móttakara sem viðmiðunarpunkt. Þá er reiknaður mismunur fjarlægðar og 

mismunur í útreikningum frá viðmiðunarmóttakara og GPS móttakara til að leiðrétta fyrir 

þeim skekkjum sem hugsanlega gætu komið fram (Hurn, 1989). GAMIT hugbúnaður 

notast við viðmiðunarpunkta staðsetningaferli í úrvinnslu sinni á hráum mæligögnum frá 

GPS landmælingatækjum. Hin aðferðin notar einnar stöðvar staðsetningu, eða PPP (Precise 

Point Positioning) (Zumberge o.fl. 1997). Einnar stöðvar staðsetning notar nákvæmar 

leiðréttingar á atómklukkunum tveimur í gervitunglunum og sporbaugum þeirra. 

GIPSY/OASIS hugbúnaðurinn notast við einnar stöðvar staðsetningaferli á úrvinnslu sinni 

á hráum mæligögnum frá GPS landmælingatækjum.      
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a.) Trimble 5700 móttakari.   b.) Taska sem inniheldur öll helstu tækin. 

Mynd 4 2: a.) Nærmynd af Trimble 5700 móttakara. b.) Hörð plasttaska sem inniheldur 

helstu tækin sem þarf við GPS uppsetningu og mælingar. Taskan inniheldur loftnet, 

hvítur hringur í loki töskunnar, lóðkíki, uppi í vinstra horni, tvo móttakara, annar uppi í 

hægra horni og hinn nær myndavél fyrir miðju, mælistiku og snúrur. 

Grundvöllur GPS mælinga er að loftnet séu sett upp þannig að þau séu nákvæmlega beint 

fyrir ofan mælipunktana. Mælipunktarnir eru svokölluð fastmerki, en þau eru föst við 

yfirborð jarðar, helst steypt í fast berg en ekki sand eða lausa steina (mynd 5.2.(b)). Iðulega 

eru fastmerkin kölluð boltar, þeir geta verið koparboltar eða boltar úr ryðfríu stáli. Fast-

merkin eru mæld almennt með nokkurra mánaða til nokkurra ára millibili, nema þau séu á 

samfelldum GPS stöðvum en þá eru þau mæld allan sólarhringinn, alla daga, allt árið, en til 

að fá góðar mælingar þurfa GPS-tækin að standa í a.m.k. 3-4 daga.  

Þegar loftneti er stillt nákvæmlega yfir fastmerki þarf þrífót, rafgeymi, móttakara, loftnet, 

lóðkíki („Líbella“), sem er einskonar hallamál með kíki, og mælistiku. Lóðkíkinn og 

þrífótinn þarf oftast til að stilla af loftnetið, þar sem loftnetið þarf að vera beint fyrir ofan 

mælipunkt, það er fastmerkið, og í stefnu landfræðilegs norðurs.  

 

4.1 GPS á Íslandi 

Staðsetning Íslands, á flekaskilum milli Norður-Ameríkuflekans og Evrasíuflekans, gerir 

það að verkum að það er einn af fáum stöðum í heiminum þar sem hægt er að fylgjast með 

flekareki á landi. Þar að auki hefur Ísland verið einkum áhugaverður staður til að mæla 

jarðskorpuhreyfingar. Með komu GPS landmælinga hingað til lands hefur gríðarlegt magn 

upplýsinga um jarðskorpuhreyfingar, sem verða vegna jarðskjálfta, eldgosa o.s.frv., safnast 

hér á landi og sú upplýsingasöfnun er stöðug.  

Fyrir komu GPS-tækninnar var notast við laser fjarðlægðarmælingar, þríhyrningsmælingar 

og jarðhallamælingar. Þessar aðferðir hafa allar verið notaðar við mælingar á t.d. 

eldfjöllunum Heklu, Kötlu og Kröflu. Árið 1966 hófst skipulögð vinna á Íslandi við að 
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nota hæðarmælingar til að fylgjast með aflögun eldfjalla og flekaskila á Íslandi (Eysteinn 

Tryggvason, 1989).   

Árið 1985 var sett fram áætlun um GPS landmælingar á Íslandi og árið eftir, 1986, var 

þeirri áætlun fylgt eftir og fyrstu GPS landmælingar á Íslandi voru gerðar. Upphaflegt 

markmið þeirra mælinga var að mæla flekarek vegna Miðatlantshafshryggs þar sem 

flekaskil Evrasíu- og Norður Ameríkuflekans eru greinileg, eins og nefnt var ofar. Sett 

voru upp tvö net, annað yfir Suðurlandsbrotabeltið og hitt yfir Norðurlandið, sem náði til 

vesturs (Foulger o.fl. 1987). Árið 1989 hófust GPS landmælingar í kringum eldfjallið 

Heklu (Freysteinn Sigmundsson, 1992), voru það jafnframt fyrstu GPS landmælingar sem 

settar voru upp sérstaklega til að fylgjast með aflögun eldfjalla á Íslandi. Síðan þá eru 

komnar upp GPS landmælingar í kringum langflest eldfjöll út um allt land (Sturkell o.fl. 

2006). 

 

Mynd 4 3: Samfelld stöð á Búðarhálsi með Heklu í bakgrunn. 

Samfelldar GPS mælingar hófust á Íslandi árið 1995. Fyrsta samfellda stöðin var staðsett í 

Reykjavík, nánar tiltekið á þaki VR II byggingar Háskóla Íslands. Önnur stöðin fylgdi eftir 

árið 1997 og var hún staðsett á Höfn í Hornafirði. Í gegnum árin fjölgaði þeim hratt og árið 

2010 hafði samfelldu stöðvunum fjölgað í 64, og eru þær aðallega staðsettar á 

flekaskilunum (Halldór Geirsson o.fl. 2010). Í dag eru þær orðnar yfir 90 talsins (Sigrún 

Hreinsdóttir o.fl. 2014). Samfelldu stöðvarnar gefa góðar upplýsingar í rannsóknum og 

athugunum um aflögunarferla víðsvegar um landið. Samfelldu stöðvarnar hafa mælt 

aflögun í ýmsum ferlum í jarðskorpunni, t.d. flekahreyfingar, skjálfta á Suðurlands-

brotabelti og Reykjanesi, og aflögun í Eyjafjallajökli, 2009-2010 (Halldór Geirsson o.fl. 

2010).  
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5 Framkvæmd og úrvinnsla 

30. og 31. ágúst 2017 var farið í vettvangsferð á Suðausturland til að setja upp GPS 

mælistöðvar umhverfis Öræfajökul. Fjórir Trimble 5700 móttakarar og Trimble Zephyr 

Geodetic loftnet voru notuð og þrír Septentrio PolaRx5 móttakarar og loftnet. Mikilvægt er 

að þegar mælistöðvar eru settar upp að mælipunkturinn sé á föstum fleti. Mælipunktarnir 

voru tvennskonar, koparbolti og bolti úr ryðfríu stáli. GPS landmælingatækin voru sett upp 

á sem flestum mælipunktum, KVIA, SLET, HAOX, INGO, KOTA, SVIF og FAGU (mynd 

5.1). Aðganga að HASK var ófær, þörf hefði verið á betri bíl, engu að síður var HASK 

mæld í október 2017, og HAFF hafði horfið með jarðraski (mynd 5.1) (tafla 2 í Viðauka 

C). Landmælingatækin voru tekin niður viku seinna, svo góðar mælingar fengust, en GPS 

landmælingatækin þurfa að standa í a.m.k. 3-4 daga til að fá góðar mælingar eins og áður 

segir.  

Unnið var úr gögnum frá 18 GPS stöðvum og þar af tveim samfelldum, Kvískerjum og 

Skaftafelli. GPS mælingar á Kvískerjum hófust árið 1996 og stöðin varð samfelld árið 

2011 og í Skaftafelli árið 2013. Í Viðauka C, má sjá töflu með stöðvunum, hnitum 

stöðvanna og ártöl hvenær stöðvarnar hafa verið mældar í gegnum tíðina. (tafla 2).   

  

 

Mynd 5 1: Kort af Suðausturhluta Íslands þar sem mælistöðvar, sem mældar voru í 

leiðangrinum í ágúst 2017, sjást2. 

 

 

                                                 

2 Strokkur, Háskóli Íslands, https://strokkur.raunvis.hi.is/gpsweb/. 
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5.1 Uppsetning GPS landmælingatækja 

Við uppsetningu þarf að passa að loftnetið sé beint fyrir ofan mælipunktinn og í stefnu 

landfræðilegs norðurs, eins og fram kom hér áður. Við uppsetningu GPS-tækja umhverfis 

Öræfajökul var einungis notast við þrífótsaðferðina, þar sem þrífótur og lóðkíkir voru 

notuð til að stilla loftnetið beint yfir fastmerki. Þegar búið er að stilla loftnetið beint fyrir 

ofan mælipunktinn er lóðkíkirinn fjarlægður en undirstaðan sem tekur við loftnetinu 

stendur eftir. 

 

                
 a.) Trimble 5700 uppsett.      b.) Dæmi um mælipunkt. 

   

  c.) PolaRx5 uppsett.    d.) Millistykki fyrir PolaRx5 loftnet.  

Mynd 5 2: GPS-tækin Trimble 5700 og Septentrio PolaRx5 uppsett, Trimble á 

Ingólfshöfða og PolaRx5 á Fagurhólmsmýri. b.) sýnir dæmi um koparmælipunkt. d.) 

Sýnir hvernig millistykki fyrir loftnet PolaRx5 er fest á áður en loftnetið er fest ofan á. 
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Við uppsetningu Trimble 5700 tækjanna þá var rétta staðan fundin og loftnetið beintengt 

við undirstöðuna. Loftnet og móttakarar voru því næst tengdir og móttakari tengdur 

rafgeymi. Þar sem GPS-tækin þurfa að standa í nokkra daga í íslensku veðurfari er steinum 

hlaðið ofan á þrífótinn, til að tryggja að tækið haldist kyrrt (myndir 5.2 (a) og (c)).  

Septentrio PolaRx5 eru tiltölulega ný tækni og uppsetning þeirra var ögn flóknari. 

Loftnetið passar ekki beint við lóðkíkinn eins og Trimble gerir, svo notað var millistykki til 

að festa loftnetið (mynd 5.2 (d)).  

Mælistikan var notuð til að mæla hæð loftnets og teknar voru þrjár mælingar á mismunandi 

stöðum. Farið var eftir þríhyrningsreglunni í þeim mælingum, þannig að mælt var 

nákvæmlega á móti hverjum fæti á þrífætinum. Loftnetshæð þarf svo að reikna út frá 

mæligildunum, h. Ekki var notast við raunveruleg loftnet PolaRx5 heldur var mælt h út frá 

Trimble Geodetic loftneti, svo alltaf var mælt loftnetshæð miðað við sömu tegund loftnets. 

Radíus Trimble loftnets er r = 16,89 sm og þykkt þess sem ekki náðist að mæla með 

mælistikunni var d = 4,43 sm. Nóg af breytum eru þá þekktar til þess að reikna 

loftnetshæðina, H, út frá reglu Pýþagóras (mynd 5.3).  

 

Mynd 5 3: Eiginleikar sem þarf að þekkja til að reikna loftnetshæð. 

 

5.2 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu á gögnunum var notast við GIPSY/OASIS (version 6.4) hugbúnað. 

GIPSY/OASIS hugbúnaðurinn er notaður við úrvinnslu hrárra mæligagna úr GPS 

móttökurum. Hugbúnaðurinn notar nákvæmar gervitunglabrautir, gervitunglaklukkur og 

loftnetskvarðanir til að reikna staðsetninu. Unnið er úr einum sólarhring í einu (Bertiger, 

2010) og út koma tímaraðir staðsetninga með einum punkti fyrir hvern sólarhring (Viðauki 

B). GIPSY/OASIS notast við svokallað PPP ferli, einnar stöðvar staðsetningu, í stað 

viðmiðunarpunkta staðsetningu eins og GAMIT gerir.  
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Hnitin, ein hnit fyrir hvern mældan dag, eru fengin í ákveðnu hnattrænu viðmiðunarkerfi 

sem kallast ITRF2008 (International Terrestrial Reference Frame). ITRF2008 er nákvæm 

útgáfa af ITRS (International Terrestrial Reference System) og gefur upp hraða og 

staðsetningu viðmiðunarstöðva um allan heim (Altamimi, 2011).  

Hraðar voru reiknaðir út frá tímaröðum stöðvanna og eru þeir einnig í ITRF2008 líkt og 

hnitin. Hröðunum er síðan varpað yfir í viðmiðunarkerfi sem styðst við fastan 

Evrasíufleka. Óvissa í hröðunum er reiknuð útfrá líkani bestu línu í tímaröðunum.  

Bráðnun jökla veldur fargbreytingum og GIA (Glacial Isostatic Adjustment) er viðbragð 

jarðar við jökulfargbreytingum. GPS landmælingar hafa verið nytsamlegar í mælingar á 

ístapi í jöklum vegna loftslagsbreytinga á nútíma. Aðeins um 5% af ístapi á Íslandi má 

rekja til eldgosa eða jarðhitavirkni undir jökli þannig að hin 95% stafa af loftslagi. Landris 

og ístap jökla haldast í hendur, en landris er mest um mitt landið, milli Vatnajökuls og 

Hofsjökuls, þar sem lóðréttur hraði nær yfir 30 ± 1,5 mm/ár (Compton o.fl. 2015). GIA 

líkan hefur áhrif á bæði lóðrétta og lárétta þætti færslunnar og er tímaháð þar sem bráðnun 

Vatnajökuls er ekki alltaf sú sama, heldur breytist með tíma.  

Inná landakort voru teiknaðir hraða- og færsluvigrar og notast var við GMT (The Generic 

Mapping Tool) hugbúnað, gerð 4.5.9. GMT notar textaritla til að teikna allt frá einföldum 

x-y gröfum upp í 3D fjarvíddar sýn (Wessel og Smith, 1998).  
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6 Niðurstöður 

Mældar hreyfingar stöðvanna eru settar upp í tímaraðir. Tímaraðir eru gröf sem sýna 

staðsetningar GPS stöðva á mismunandi tímum ásamt óvissum. Þar eru lóðréttar færslur og 

færslur til austurs og norðurs m.t.t. fyrri ára settar upp og fylgst með tilfærslum stöðvanna.  

 

Mynd 6 1: Tímaröð fyrir GPS stöðina SLET, miðað við ITRF2008, sem er staðsett við 

rætur suðurhluta Öræfajökuls. Tímaraðir allra GPS stöðva sem mældar voru í 

vettvangsferðinni 30. og 31. ágúst – 8. september 2017 má finna í Viðauka B. 

Tímaraðirnar sem settar voru upp fyrir allar GPS stöðvarnar sýna aukinn hraða á seinna 

tímabilinu 2003-2017. Almennt sýna tímaraðirnar meiri hraða til austurs heldur en til 

norðurs, einnig er lóðrétta færslan oft um helmingi hærri en á fyrra tímabili. Hugsanlega 

eru tvær ástæður fyrir aukningu í lóðréttu færslunum, hraðari bráðnun jökla annarsvegar og 

aflögun jarðskorpunnar hinsvegar.  

Tímaröð GPS stöðvarinnar SLET, sem er miðuð við ITRF2008, sýnir litla færslu til austurs 

á árunum 1996-2005 en aukna færslu frá árinu 2005. Lóðrétta færslan hjá SLET tekur 

einnig mikið stökk á seinna tímabilinu. Tímaröðum stöðvanna var skipt í tvennt, 1993-
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2006 og 2003-2017. Bornar voru saman færslur og færsluhraða stöðvanna á hvoru tímabili 

fyrir sig (tafla 4 og tafla 5 í Viðauka C).  

 

 

Tafla 1: Færsluhraðar og óvissur, í mm/ár, GPS stöðva frá tímabilinu 1993-2017, 

miðað við ITRF2008. 

Í töflu 1 má finna færsluhraða stöðvanna í ITRF2008. Stöðin ROTH var einungis mæld í 

þrjá daga árið 2005 og því er ekki til nóg af gögnum til að meta færsluhraða á stöðinni. 

Ástæða fárra mælinga á ROTH er að erfitt er að komast að henni vegna staðsetningar 

hennar á jöklinum og veðurskilyrða hér á landi (mynd 5.1). Það stendur þó til að mæla 

ROTH aftur eins fljótt og hægt er þar sem hún er á mikilvægum stað. 
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a.) Hraðavigrar fyrir tímabilið 1993-2006, miðað við fastan Evrasíufleka. 

 

b.) Hraðavigrar fyrir tímabilið 2003-2017, miðað við fastan Evrasíufleka.  

Mynd 6 2:. Hraðavigrar á a.) og b.) eru miðaðir við fastan Evrasíufleka.  
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Hér verða niðurstöður settar fram á þrjá vegu; í ITRF2008, láréttar og lóðréttar færslur 

miðað við fastan Evrasíufleka og leiðrétt fyrir fargbreytingum miðað við GIA líkan Auriac 

(Auriac, 2014). Til að skoða færslur stöðvanna var GPS gögnunum varpað frá ITRF2008 

viðmiðunarkerfi yfir í viðmiðunarkerfi með fastan Evrasíufleka. Mynd 6.2 sýnir 

færsluhraða GPS stöðvanna miðað við fastan Evrasíufleka. Meðalfærsluhraði GPS 

stöðvanna, til austurs,  á tímabilinu 1993-2006 er 2,3 ± 0,4 mm/ár. Meðalfærsluhraði GPS 

stöðvanna, til austurs, á tímabilinu 2003-2017 er 3,8 ± 0,2 mm/ár. Hraði stöðvanna hefur 

því aukist með árunum.   

Til að meta aflögun eldfjallsins verður að leiðrétta fyrir fargbreytingum, notast er við GIA 

líkan Auriac (2014). Líkanið er kvarðað m.t.t. gagna frá tíunda áratugnum og því virkaði 

það vel fyrir tímabilið 1993-2006. Fyrir seinna tímabilið þurfti að skala líkanið til að fá 

niðurstöður sem passa þar sem hopun jökla hefur aukist á síðustu 10-15 árum (Drouin, 

2017). Fyrir lárétta færsluhraða var skölunin 2,3 (tafla 6) en 1,3 fyrir lóðrétta færsluhraða 

(tafla 7).   

 

 

Mynd 6 3: Lóðréttir færsluhraðar GPS stöðva á tímabilinu 1993-2006, 

leiðrétt fyrir fargbreytingum.  
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Mynd 6 4: Lóðréttir færsluhraðar GPS stöðva á tímabilinu 2003-2017,  

leiðrétt fyrir fargbreytingum. 

Lóðrétt færsla GPS stöðvarinnar SLET hefur töluvert breyst og sýnir nú landris. Landris 

við vesturhluta jökulsins hefur einnig aukist frá fyrra tímabili. Fargbreytingar geta haft 

mikil áhrif á landris eða landsig yfirborðs jarðar, þar með getur hröð lóðrétt færsla einnig 

verið vegna bráðnunar jökla (Compton, 2014).  

Láréttir færsluhraðar stöðvanna SLET og HASK, miðað við fastan Evrasíufleka og 

leiðréttir fyrir fargbreytingum, sýna áhugaverða breytingu í hraða á seinna tímabilinu 

(mynd 6.6). Lóðrétt færsla SLET, sýnir hraðann -0,9 ± 2,4 mm/ár á fyrra tímabilinu en 5,5 

± 0,8 mm/ár á því seinna. SLET fer því frá landsigi á fyrra tímabili í töluvert landris á því 

seinna. Niðurstöður benda til útþenslu á eldfjallinu vegna kvikusöfnunar. Hinsvegar er 

útþenslan ekki orðin mikil á þessum tímapunkti en stöðvarnar SVIF og SLET sýna mestu 

lóðrétta færsluna, færslan á SVIF var 7,5 ± 0,4 mm/ár en SLET 5,5 ± 0,8 mm/ár. 
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Mynd 6 5: Hraðavigrar GPS stöðva á tímabilinu 1993-2006, miðað við fastan 

Evrasíufleka, einnig búið að leiðrétta fyrir fargbreytingum.  

 

Mynd 6 6: Hraðavigrar GPS stöðva á tímabilinu 2003-2017, miðað við fastan 

Evrasíufleka, einnig búið að leiðrétta fyrir fargbreytingum. 
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7 Umræður 

Frá eldgosi árið 1727 hefur Öræfajökull sýnt litla sem enga virkni, þar til fyrir 2-3 árum 

þegar jökullinn virtist vera að vakna til lífsins. Virknin jókst til muna síðasta ár og hefur 

enn aukist frá síðastliðnu hausti, 2017, m.a. varð jarðskjálfti 3,2 að stærð í Öræfajökli 

3. október 2017 síðastliðinn og nú síðast 18. janúar 2018 3,1 að stærð auk fjölda smærri 

skjálfta. Með aukinni skjálftavirkni hefur talsverð jarðhitavirkni einnig gert vart við sig í 

miðri öskju Öræfajökuls, sigkatlar hafa myndast í öskjunni og mælst hefur jarðhitavatn í 

ám sem renna frá jöklinum, en það fylgir jarðhitavirkni og má vænta að gerist í öskju 

Öræfajökuls (Magnús Tumi Guðmundsson o.fl. 2015).  

Þessar augljósu vísbendingar um aukna virkni í Öræfajökli eru studdar með mælingum, og 

merki um aflögun eldfjallsins koma þar fram. Breytingar eftir tímabilum á færsluhröðum, 

þegar búið er að leiðrétta fyrir flekahreyfingum og fargbreytingum, sýna aukinn hraða á 

seinna tímabili mælinganna (mynd 6.6). Leiða má af því líkum að kvikuinnskot hafi brotist 

fram um miðbik eldstöðvarinnar ef til vill skammt sunnan öskjunar. Nánari mælingar þyrfti 

til að meta umfang og dýpi kvikuinnskotsins. 

Aukin virkni bendir þó ekki endilega til þess að von sé á öflugu eldgosi á næstunni. En þar 

sem eldgos Öræfajökuls geta verið afar öflug og sagan segir að Öræfajökull geti boðið upp 

á ýmsar sviðsmyndir eldgosa. Þar sem gosin geta verið basísk flæðigos eða stór súr 

sprengigos sem geta komið úr hlíðum fjallsins eða innan gígs öskjunnar er full ástæða til 

varkárni. Einnig er vert að hafa í huga hvaða áhrif þynning íshellunnar kann að hafa. Því er 

skiljanlegt að eftirlit hafi verið hert og gripið til ýmissa varúðarráðstafana, t.d. hefur 

Veðurstofan sett upp nýja samfellda GPS stöð í nokkur hundruð metra fjarlægð frá GPS 

stöðinni SLET. Einnig hefur jarðskjálftamælum og vefmyndavélum verið fjölgað á 

svæðinu og eftirlit með ám sem renna frá Öræfajökli hefur verið aukið. Þá hafa Almanna-

varnir fundað með íbúum í Öræfasveit til þess að fara yfir stöðuna og flýtt gerð rýmingar-

áætlana. 

 

 

 





23 

Heimildir 

Ahmed El-Rabbany. 2002. Introduction to GPS: The Global Positioning System. Norwood, 

MA 02062: Artech House. 

Altamimi, Z., Collilieux, X., Métivier, L. 2011. ITRF2008: an improved solution of the 

international terrestrial reference frame. Journal of Geodesy, Vol. 85(8), 457-473. 

Ari Trausti Guðmundsson. 2001. Íslenskar eldstöðvar. Reykjavík: Vaka-Helgafell. 

Auriac, A. 2014. Solid Earth response to ice retreat and glacial surges in Iceland inferred 

from satellite radar interfermometry and finite element modelling. PhD thesis, Faculty of 

Earth Sciences, University of Iceland. 

Auriac, A., Sigmundsson, F., Hooper, A., Spaans, H., Björnsson, H., Pálsson, F., Pinel, V., 

Feigl, K. 2013. InSAR observations and models of crustal deformation due to a glacial 

surge in Iceland. Geophysical Journal International, No. 198. 1329-1341. 

Ágúst Guðmundsson. 1986. Mechanical aspects of postglacial volcanism and tectonics of 

the Rekjanes Peninsula, southwest Iceland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 

Vol. 91(B12), 12711-12721. 

Ármann Höskuldsson. 2015. Öræfajökull. Catalogue of Icelandic Volcanoes. 

http://icelandicvolcanos.is/?volcano=ORA 

Árnadóttir, Th., Lund, B., Jiang, W., Geirsson, H., Björnsson, H., Einarsson, P., 

Sigurðsson, T. 2009. Glacial rebound and plate spreading: Results from the first 

countrywide GPS observations in Iceland. Geophysical Journal International, Vol. 177(2), 

691-716.   

Bertiger, W., Desai, S., Haines, B., Harvey, N., Moore, A., Owen, S., Weiss, J. 2010. 

Single receiver phase ambiguity resolution with GPS data. Journal of Geodesy, Vol. 84(5), 

327-337.  

Björnsdóttir, Þ., Einarsson, P. 2013. Evidence of recent fault movements in the 

Tungnafellsjökull fissure swarm in the Central Volcanic Zone, Iceland. Jökull No. 63. 17-

32. 

Compton, K., Bennett, R., Hreinsdóttir, S. 2015. Climate-driven vertical acceleration of 

Icelandic crust measured by continuous GPS geodesy. Geophysical Research Letters, Vol. 

42(3), 743-750. 

Drouin, V., Sigmundsson, F., Ófeigsson, B., Hreinsdóttir, S., Sturkell, E., Einarsson, P. 

2017. Deformation in the Northern Volcanic Zone of Iceland 2008-2014: An interplay of 

tectonic, magmatic, and glacial isostatic deformation. Journal of Geophysical Research: 

Solid Earth, 10.1002/2016JB013206. 3158-3178.  



24 

Eysteinn Tryggvason. 1989. Journal of volcanology and geothermal research, Vol 39(1), 

61-71.  

Foulger, G., Bilham, R., Morgan, J., W., Einarsson, P. 1987. The Iceland GPS Geodetic 

Field Campaign 1986. Eos, Earth & Space Science News, Vol. 68(52), 1809-1818.   

Foulger, G., Beutler, G., Bilham, R., Einarsson, P., Fankhauser, S., Gurtner, W., 

Hugentobler, U., Morgan, W., Rothacher, M., Thorbergsson, G., Wild, U. 1993. The 

Iceland 1986 GPS geodetic survey: tectonic goals and data processing resaults. Bulletin 

Géodésique 67:148.  

Geirsson, H., Árnadóttir, T., Hreinsdóttir, S., Decriem, J., LaFemina, P., Jónsson, S., 

Bennett, R., Metzger, S., Holland, A., Sturkell, E., Villemin, T., Völksen, C., 

Sigmundsson, F., Einarsson, P., Roberts, M., Sveinbjörnsson, H. 2010. Overview of results 

from continuous GPS observations in Iceland from 1995 to 2010. Jökull No. 60.  

Guðmundsson, M., Högnadóttir, Þ., Magnússon, E. 2015. III. Öræfajökull Volcano: 

Eruption Melting Scenarios - An assessment of hazards and risks at Öræfajökull and on the 

Markarfljót outwash plain. Nordic Volcanological Centre, Institute of Earth Science, 

Unicersity og Iceland.  

Hjalti Guðmundsson. 1998. Holocene Glacier fluctuations and Tephrochronology of the 

Öræfa district, Iceland. University of Edinburgh, Ph.D. thesis. 

Halldór Geirsson. 2003. Mynd af fastmerki.  

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. 1997. Global Positioning System: 

Theory and Practise. New York: Springer-Verlag Wien. 

Hreinsdóttir, S., Einarsson, P., Sigmundsson, F., Árnadóttir, Th., Pedersen, R. 2014. 

Crustal Deformation.   

Höskuldsson, Á., Thordarsson, Th. 2008. Postglacial volcanism in Iceland. Jökull No. 58. 

197-228. 

Ingi Þorleifur Bjarnason. 2008. An Iceland hotspot saga. Jökull No. 58. 3-16. 

Jeff Hurn. 1989. GPS, A Guide to the Next Utility. Sunnyvale, USA: Trimble Navigation 

Ltd. 

Jull M., McKenzie, D. 1996. The effect of deglaciation on mantle melting beneath Iceland. 

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 101(B10), 21815-21828.  

Liu, L., Zhang, T., Wahr, J. 2010. InSAR measurements of surface deformation over 

permafrost on the North Slope of Alaska. Journal of Geophysical Research, Earth Surface, 

Vol. 115(F3).  

Maclennan, J., Jull, M., McKenzie, D., Slater, L., Grönvold, K. 2002. The link between 

volcanism and deglaciation in Iceland. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol. 3(11), 

1-25.  



25 

 

Magnússon, E., Pálsson, F., Björnsson, H., Guðmundsson, S. 2012. Removing the ice cap 

of Öræfajökull central volcano, SE-Iceland: Mapping and interpretation of bedrock 

topography, ice volumes, subglacial troughs and implications for hazard assessments. 

Jökull 62, 131-150. 

McGarvie, D. 2006. The Geoff Brown Memorial Lecture: Volcanic eruptions into 

Iceland‘s glaciers. Open University Geological Society Journal, Spring Edition. 1-7. 

Páll Einarsson. 2008. Plate boundaries, rifts and transforms in Iceland. Jökull No. 58. 35-

58. 

Selbekk, R., Trönnes, R. 2007. The 1362 AD Öræfajökull eruption, Iceland: Petrology and 

geochemistry of large-volume homogeneous rhyolite. Journal of Volconology and 

Geothermal Research, Vol. 160(1-2), 42-58. 

Sharma, K., Self, S., Blake, S., Thordarson, Th, Larsen, G. 2008. The AD 1362 

Öræfajökull eruption, S.E. Iceland: Physical volcanology and volatile release. Journal of 

Volcanology and Geothermal Research, Vol. 178(4), 719-739.  

Sigmundsson, F., Einarsson, P., Bilham, R. 1992. Magma chamber deflation recorded by 

the global positioning system: The Hekla 1991 Eruption. Geophysical Research Letters, 

Vol. 19(14), 1483-1486.  

Sigmundsson, F., Pedersen, R., Pagli, C., Sturkell, E., Einarsson, P., Árnadóttir, Þ., Feigl, 

K., Pinel, V. 2006. Aflögun íslenskra eldfjalla: Yfirlit og dæmi frá Hengli, Bárðarbungu og 

Gjálp (Deformation of Icelandic volcanoes: Overview and examples from Hengill, 

Bárðarbunga and Gjálp). Haustfundur Jarðfræðafélaga Íslands 2006, Ágrip erinda.  

Sigurðsson, E., Guðbjartsson, T. 2014. Sveinstindar tveir – gengið í fótspor Sveins 

Pálssonar. Læknablaðið vol. 100 (5). 

Sigurdur Thorarinsson. 1958. The Öræfajökull Eruption. Acta Naturalia Islandica, Vol. 

II(2). 

Snorri Baldursson. 2006. Náttúrufar og náttúruminjar umhverfis Vatnajökul – Samantekt. 

Náttúrufræðistofnun Íslands.  

Stevenson, A., J., McGarvie, W., D., Smellie, L., J., Gilbert, S., J.,. 2006. Subglacial and 

ice-contact volcanism at the Öræfajökull stratovolcano, Iceland. Bull Volcanol, Vol.68(7-

8), 737-752.  

Sturkell, E., Einarsson, P., Sigmundsson, F., Geirsson, H., Ólafsson, H., Pedersen, R., 

Elske de Zeeuw-van Dalfsen, Linde, T., A., Sacks, I., S., Stefánsson R. 2006. Volcano 

geodesy and magma dynamics in Iceland. Journal of volcanology and geothermal 

research, Vol 150(1-3), 14-34.  

Uwe Lexow. 2008. Loftmynd af Öræfajökli. Iceland Review. 



26 

Wessel, P., Smith, W. 1998. New, improved version of generic mapping tools released. 

EOS, Earth & Space Science News, Vol. 79(47), 579. 

Zumberge, J., Heflin, M., Jefferson, D., Watkins, M. 1997. Precise point positioning for 

the efficient and robus analysis of GPS data from large networks. Journal of Geophysical 

Research, Vol 102(B3), 5005-5017. 

 



27 

Viðauki A 

Hér koma lýsingar á punktum sem meðal annars voru mældir í vettvangsferð í ágúst 2017 

og fleirum sem stuðst var við, við úrvinnslu og niðurstöður. 

SVIF  Svínafell, OS 7375, frá 1986 

Hnit: N63°57‘43“, V16°51‘36“ 

Við þjóðveg 1 um 2 km sunnan Svínafells. Merki efst á grónum grágrýtishól, 6 m í 

þvermál og 2 m að hæð, 13 m austan vegarins 2.6 km sunnan brúar á Svínafellsá og 1.4 km 

norðan brúar á Virkisá. Akið hringveg að afleggjara að Skaftafelli og áfram 7 km suðaustur 

eftir hringvegi.  

KOTA  Kotá, RH 9604, frá 1996 

Hnit: N63°55‘57“, V16°45‘34 

Punkturinn er við suðvestanverðan brekkufót Öræfajökuls, vestan Goðafjalls. Beygið af 

vegi nr. 1, 1.1 km austan brúarinnar yfir Kotá, 2.5 km vestan bæjarins Hof. Fylgið 

greinilegum slóða að fjallinu í 1 km og keyrið síðan norður eftir brekkufæti fjallsins í 1.2 

km að enda slóðans, samtals um 2..2 km. Punkturinn er á klöpp, um 25 m frá enda slóðans 

og um 25 m frá Kotárgljúfri. Koparbolti og plata með áletruninni RH 9604.  

INGO  Ingólfshöfði, ---, --- 

Hnit: N63°48‘10“, V16°39‘03“ 

Punkturinn er á Ingólfshöfða á suðurströnd landsins. Sérstaklega útbúið farartæki til að 

keyra í vatni og sandi er nauðsynlegt til að komast út í höfðann. Leytið ráða og leyfis hjá 

fólkinu í Hofsnesi sem er með fastar ferðir út í höfðann. Farið upp á höfðann norðan frá 

eftir göngustíg, en þegar upp er komið er beygt til vesturs. Punkturinn er 80 m frá 

göngustígnum og 60 m frá norðurbrún klettanna. Þetta er bolti úr ryðfríu stáli og er hann á 

flatri klöpp, merktur með vörðu. Engin áletrun.  

FAGU  Fagurhólmsmýri, ---, --- 

Hnit: N63°52‘59“, V16°39’07“ 

Punkturinn er suðvestan bæjarins Fagurhólmsmýri, á klettabrún norðan flugbrautar. Beygið 

af þjóðvegi 1, 0.4 km vestan kaupfélagsins á Fagurhólmsmýri á veg sem merktur er 

Flugvöllur. Akið 0.9 km til suðurs og austurs. Merkið er ryðfrír stálbolti sem er 4 m frá 

klettabrúninni, 100 m norðan vegarins og 8 m fyrir ofan malarsléttu. Engin áletrun.  

HAOX  Háöxl, RH 9606, frá 1996 

Hnit: N63°54‘54“, V16°36‘47“ 

Punkturinn er í suðurhlíðum Öræfajökuls. Beygið af þjóðvegi 1, 0.6 km vestan bæjarins 

Hnappavellir, 3.2 km austan kaupfélagsins á Fagurhólmsmýri. Slóðinn upp fjallið er mjög 

brattur, jeppa er þörf. Farið fram hjá endurvarpsstöðinni og haldið áfram upp brekkuna, 

samtals 2.5 km. Punkturinn er í hraunklöpp, 55 m austan slóðans. Koparbolti og plata með 
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áletruninni RH 9606.  

 

SLET  Sléttubjörg, RH 9605, frá 1996 

Hnit: N63°56‘20“, V16°37‘32“ 

Punkturinn er í suðurhlíðum Öræfajökuls. Beygið af þjóðvegi 1, 0.6 km vestan bæjarins 

Hnappavellir, 3.2 km austan kaupfélagsins á Fagurhólmsmýri. Slóðinn upp fjallið er mjög 

brattur, jeppa er þörf. Farið fram hjá endurvarpsstöðinni og haldið áfram upp brekkuna, 

samtals 5.8 km. Punkturinn er um 300 m ofar í hlíðinni á flatri hraunklöpp (slóðinn heldur 

áfram, en var ófær vegna snjóa í júlí 1996). Auðvelt er að sjá klöppina í fjarska, þar sem 

áberandi grænn mosi vex í brekkunni neðan við hana. Koparbolti og plata með áletruninni 

RH 9605.  

KVIA  Kvíárjökull, RH 9211, frá 1992 

Hnit: N63°55‘42“, V16°30‘04“ 

Punkturinn er á hraunbrún, sunnan jökulgarða Kvíárjökuls. Beygið af þjóðvegi 1, um 0.8 

km norðaustan brúarinnar yfir Hólá, nálægt lágum jökulgarði. Akið eftir suðurjaðri 

jökulgarðsins í 0.3 km, að vestur enda hans. Akið yfir þurran árfarveg eftir berggangi. 

Finnið slóða á hægri hönd sem liggur að bröttum hraunjaðrinum. Akið 1.5 km og nemið 

staðar þar sem slóðinn liggur næst hrauninu. Punkturinn er í hraunklöpp, 20 m vestan 

hæsta punkts hraunjaðarsins. Koparbolti og plata með áletruninni RH 9211.  

ROTH  Rótarfjallshnúkur – stálstöpull, LM 0598, frá 2005 

Hnit: N63°58’36“, V16°39‘45“ 

Hæð stöpuls: 1,084 m. Merkið er á Rótarfjallshnúki vestanverðum og er undir stálfæti sem 

komið var þar fyrir sumarið 2005. Til að komast á staðinn þarf að nota þyrlu.  

HARD  Harðaskriða, ---, frá 2003 

Hnit: N63.963138°, V17.179522° 

Síðustu mælingar gerðar 2003. Rétt við þjóðveg 1, nálægt Skaftafelli.  

SKEA  Skeiðará, --- , frá 1996  

Hnit: N63.984030°, V17.031184° 

Mælingar gerðar árin 1996 og 2003.  Við hlið Skeiðará í Skaftafelli.  

BREM  Breiðamörk, VR 4418, frá 1996  

Hnit: N64°02‘02“, V16°17‘48“ 

Punkturinn er nálægt þjóðvegi 1, á Breiðamerkursandi, 4.7 km austan gömlu brúarinnar 

yfir Fjallsá, 5.9 km vestan brúar yfir Jökulsá, 100 m norðan þjóðvegar 1. Punkturinn er 20 

m vestan slóðans að gamla skála Jöklarannsóknarfélagsins og er merktur með tveimur 

trjástrikum. Koparbolti í járnpípu sem rekin er ofan í sandinn. Áletrun VR 4418.  

 

BRLO  Breiðarlón, RH 9212, frá 1992 

Hnit: N64°02‘38“, V16°22‘41“ 
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Beygið af þjóðvegi 1, 1 km austan gömlu brúarinnar yfir Fjallsá. Akið veg og slóða 3.4 km 

til norðurs, milli og vestan jökulgarðanna, að nesinu þar sem Breiðará rennur út úr 

Breiðarárlóni. Punkturinn er í gabbróklöpp, í flæðarmáli lónsins, á nesodda, 2 m yfir 

vatnsyfirborði. Bolti og plata með áletruninni RH 9212.  

HAFF  Hafrafell, RH 9607, frá 1996 

Hnit: N64°00‘30“, V16°52‘43“ 

Punkturinn er við rætur Öræfajökuls, milli Skaftafellsjökuls og Svínafellsjökuls. Beygið af 

vegi nr. 1, 100 m austan brúarinnar yfir Skaftafellsá og akið 2.8 km í áttina að fjallinu. 

Punkturinn er í gamalli námu, í klöpp um 20 m frá klettunum og 20 m frá brekkufætinum, 

merktur með vörðu. Koparbolti og plata með áletruninni RH 9607.  

Þessi punktur er því miður horfinn, vegna þess að búið er að byggja yfir hann bílastæði 

fyrir ferðamenn til að skoða Svínafellsjökul.  

JOKA Jökulsá, VR 4401, --- 

Hnit: N64°02‘38“, V16°11‘08“ 

Punkturinn er á Breiðamerkursandi, 200 m vestan Jökulsár og 70 m sunnan Þjóðvegar 1, 

25 m norðan rafmagnslínu og 3 m vestan brúnar. Koparbolti á járnpípu sem rekin er á 

sandinn, merkt með tveimur trjástikum. Áletrun VR 4401.  

GIGJ Gígjakvísl, ---, --- 

Hnit: N63°56‘13“, V17°18‘59“ 

Punkturinn er á Skeiðarársandi, austan Gígjukvíslar og norðan Þjóðvegar 1. Beygja af 

Þjóðvegi 1, 2.2 km austan brúarinnar yfir Gígjukvísl, 11.4 km vestan brúar yfir 

Sæluhúsavatn. Haldið áfram 0.2 km að punktinum sem merktur er með trjástiku. 

Punkturinn er á toppi 2 m langs ryðfrís stálbáts sem rekinn er á sandinn, og stendur um 4 

cm uppúr sandinum. Engin áletrun er á honum.  

SKFC Skaftafell, ---, frá 2015 

Hnit: N64°01‘34“, V16°59‘19“ 

Samfelld stöð sem var sett upp árið 2015 og er enn í gangi.  

KVSK Kvísker, RH 9602, frá 1996 

Hnit: 63°58‘56“, V16°25‘58“ 

Akið 0.6 km frá Þjóðvegi 1 í áttina að bænum Kvísker. Beygja af veginum til norðurs og 

fylgið slóða 0.75 km til norðurs og norðvesturs í áttina að hæðinni. Punkturinn er á flatri 

klöpp, um 8 m uppi á hæðinni. Koparbolti og plata með áletruninni RH 9602.  
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Viðauki B 

Tímaraðir fyrir GPS stöðvar sem voru mældar 2017.  
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Tímaraðir fyrir samfelldu stöðvarnar, KVSK og SKFC 
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Viðauki C 

 

 

Tafla 2: Eldstöðvar Íslands. 
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Tafla 3: Stöðvar notaðar við úrvinnslu. 
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Tafla 4: Hnit og færsluhraðar, mm/ár, GPS stöðva á tímabilinu 1993-2006.  

Miðað við fastan Evrasíufleka.  

 

 

Tafla 5: Hnit og færsluhraðar, mm/ár, GPS stöðva á tímabilinu 2003-2017.  

Miðað við fastan Evrasíufleka.  
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Tafla 6: Lóðréttir færsluhraðar, í mm/ár, GPS stöðva á tímabilinu 1993-2006. Búið er 

að leiðrétta fyrir fargbreytingum.  

 

 

Tafla 7: Lóðréttir færsluhraðar, í mm/ár, GPS stöðva á tímabilinu 2003-2017. Búið er 

að leiðrétta fyrir fargbreytingum. 

 


