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Útdráttur 

Úr Brennisteinsfjalla eldstöðvakerfinu á Reykjanesskaga flæddi Selvogshraun. Gosið sem 

myndaði Selvogshraun var sprungugos og samkvæmt Jóni Jónsyni (1978) myndaðist 

Selvogshraun árið 1340 en samkvæmt Magnús Á. Sigurgeirsson, (2021) myndaðist það á 

10. öld. Markmið þessarar rannsóknar er að nota fjarkönnun og landupplýsingar til að 

skoða flæðimynstur og byggingu hraunsins út frá loftmyndum. Hraunrásirnar einkennast af 

bogadregnum hryggjum sem liggja niður með flæðistefnu hraunrásanna, algengt mynstur í 

hraunrásunum er að sjá þær þrengjast og víkka til skiptis. Hraunseparnir í hrauninu eru frá 

því að vera nokkrir metra upp í tæpa 100 m á breidd og hafa allt frá sléttu yfirborði yfir í 

hryggi, líkt og hraunrásirnar en ekki jafn gróft.  Forritið QGIS var notað til að reikna 

rúmmál og flatamál hraunsins. Niðurstaða þeirra reikninga var að flatarmálið væri  10,7 

km2 og rúmmál 0,07 km3. Samkvæmt Jóni Jónsyni (1978) er flatarmálið 9,4 km2 og 

rúmmálið 0,19 km3. Þessi mismunur á rúmmálsstærð skapast vegna þess að forritið gerir 

ekki grein fyrir lægðum undir hrauninu sem getur valdið talsverðu vanmati á 

rúmmálsstærðinni. Að lokum var skoðað hvort fylgni sé á milli hæðar og breiddar 

hraunsepa. Hraunsepar af mismunandi stærð og af þremur mismunandi svæðum voru 

mældir. Niðurstöður mælinga á hraunsepum sýndu að það virðist vera fylgni á milli hæðar 

og breiddar á hraunsepum í Selvoghrauni. 

 

Abstract 

Selvogshraun flowed from the Brennisteinsfjöll volcanic system on Reykjanesskagi. The 

eruption was a fissure eruption and according to Jón Jónsson (1978), Selvogshraun was 

formed in 1340 but according to Magnús Á. Sigurgeirsson, (2021) it was formed in the 10th 

century.  The aim of this research is to use remote sensing and geographical information 

systems to look at flow patterns and the structure of the lava from aerial photographs. The 

lava channels are characterized by curved ridges that lie along the flow direction of the 

lava channels, a common pattern in the lava channels is that they narrow and widen 

alternately. The lava lobes in Selogshraun can be from a few meters to close to 100 m wide 

and their surface can be anywhere from smooth to ridge like formations similar to the lava 

channels though not as coarse. The QGIS software was used to estimate the volume and 

surface of the lava. The results of the calculations were that the surface area was 10,7 km2 

and the volume was 0,07 km3. According to Jón Jónsson (1978) the surface area is 9,4 km2 

and the volume is 0,19 km3. The difference in the volume is because the software does not 

allow for depressions in the landscape under the lava which can cause a considerable 

underestimation of the volume. Finally, a correlation between the height and width of lava 

lobes was estimated. Lava lobes of different sizes and from three different areas were 

measured. The conclusion is that there is a noticeable correlation between the height and 

the width of lava lobes in Selvogshraun. 
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1 Inngangur 

Þann 19. mars 2021 hófst gos í Fagradalsfjalli sem talið er vera upphaf af nýju gosskeiði á 

Reykjanesskaga (Eldgos í Fagradalsfjalli, 2021). Ef satt reynist eykur það mikilvægi þess að 

skilja betur hvernig hraun haga sér á Reykjanesskaga. Mikil byggð og innviði eru á svæðinu 

og stutt er í höfuðborgina frá t.d. Krísuvíkur og Brennisteinsfjalla eldstöðvakerfunum. Frá 

gosum getur fylgt hætta á mengum og mikill eyðingarmáttur getur fylgt gosum sem verða í 

nálægð við byggð. 

Þegar hraun eru rannsökuðu eru lögun og bygging hraunsins skoðuð til að fá vísbendingar 

um lengd og háttun hraunsins þegar það myndaðist. Þegar þetta er skoðað í samhengi við 

flatarmál hraunbreiðunnar og rúmmál hennar er hægt að fara að meta framleiðni, framrás og 

lengd gossins (Thordarson og Self, 1998).  

Tilgangur rannsóknarinnar er að reikna rúmmál og flatarmál Selvogshrauns, skoða helstu 

byggingar- og útlitseinkenni hraunsins og skoða hvort fylgni sé í stærðum hraunsepa í 

hrauninu.  

Til að framkvæma rannsóknina var notast við fjarkönnunarforritið QGIS til að reikna 

rúmmál og flatamál hraunsins. Greining hraunsins og mælingar á hraunsepum voru gerðar 

út frá loftmyndum. 
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2 Eldvirkni á Íslandi 

Fyrir um 60 milljónum ára hóf Atlantshafið að myndast. Rekbeltið fyrir sunnan Ísland hefur 

staðið í stað í þessi 60 milljón ár en rekbeltið innan Íslands hefur færst í austur með tímanum. 

Fyrir 6,5 - 7 milljónum ára færðist rekbeltið frá Snæfellsnesrekbeltinu um 70 km austur og 

Reykjanes – Langjökulsrekbeltið byrjaði að myndast. Til að byrja með var eldvirknin nyrst 

í rekbeltinu en með tímanum færðist hún suður með Reykjanesskaga (Haukur Jóhannesson, 

1980).  

Kolbeinseyjarhryggurinn sem liggur norðan Íslands hefur rekstefnuna N10° en 

Reykjaneshryggurinn sunnan Íslands hefur rekstefnuna N36° (Ágúst Guðmundsson, 2000).  

Reykjanesrekbeltið hefur rekstefnuna N70° sem er skáhallt á rekstefnu meginlandsflekanna 

sem er talið vera vegna nálægðar við heita reitinn undir Íslandi (Páll Einarsson, 2008). 

Eldvirkni á Íslandi er að mestu leyti bundin við gosbeltin. Gosbeltin skiptast upp í 5 

megingosbelti sem liggja á flekamótunum og tvö hliðar gosbelti sem liggja innan meginlands 

flekanna. Gosbeltin eru frá 15-50 km breið og samanlagt eru þau um 30.000 km3. Gosbeltin 

skiptast upp í eldstöðvakerfi sem einkennast af megineldstöð eða ílöngum sprungusveimum 

sem eru 5 - 20 km breiðir og 50 – 200 km langir, einnig geta verið bæði megineldstöð og 

sprungusveimar innan sama eldstöðvakerfis. Eldstöðvakerfin hafa líftíma á bilinu 0,5 - 1,5 

milljón ár. (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008).  

 

Mynd 1: Dreifing eldstöðvakerfa á Íslandi. Á Reykjanes gosbeltinu (RVB) eru merkt þrjú 

goskerfi: Reykjanes-Svartsengi (1), Krísuvík (2) og Brennisteinsfjöll (3). Á kortinu sést 

lega Reykjaneshryggjarins (RR) og Kolbeinseyjarhryggjarins (KR) (Þorvaldur og 

Ármann, 2008). 
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2.1 Reykjanesskagi 

Ekki eru allir sammála um hvað á að skilgreina sem eldstöðvakerfi á Reykjanesskaga. Í 

Postglacial volcanism eftir Þorvald Þórðarson og Ármann Höskuldsson (2008) eru skilgreind 

þrjú eldstöðvakerfi. Frá vestri til austurs eru Það Reykjanes/Svartsengi, Krísuvík og 

Brennisteinsfjöll (sjá mynd 1). Í kaflanum Reykjanesskagi í bókinni Náttúruvá á Íslandi eftir 

Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson (2013) eru skilgreind sex eldstöðvakerfi, 

frá vestri til austurs: Reykjanes, Eldvörp-Svartsengi, Fagradalsfjall, Krýsuvík, 

Brennisteinsfjöll og Hengill (sjá mynd 2). Sprungusveimar eldstöðvakerfanna hafa 

skáhallandi stefnu á Reykjanesrekbeltið um 35° og geta náð allt að nokkra tugi kílómetra 

inná bæði Evrasíuflekann og Norður Ameríkuflekann (Páll Einarsson, 2008). Í kjölfar síðasta 

jökulskeiðs hefur eingöngu gosið basískri kviku á Reykjanesskaga, þessi gos hafa myndað 

pikrít, ólivínþóleiít og þóleiít. Á sögulegum tíma hafa öll eldstöðvakerfin á Reykjanesskaga 

gosið, hraunin sem hafa myndast við þessi gos þekja Reykjanesskaga að miklu leyti. 

Algengustu gosin á Reykjanesskaga eru dyngju- og sprungugos. Út frá gögnum um gos á 

Reykjanesskaga sem hafa verið aldursgreind til seinustu 3500 ára sést að eldvirkni 

Reykjanesskaga sé lotubundin. Gosskeið getur staðið yfir í 400-500 ár með mikilli eldvirkni 

sem er síðan fylgt eftir með goshléi í 600-800 ár og er talið að hringrásin sé að meðaltali 

1000 ár (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 2013). Í goshléum er mikil 

jarðskjálftavirkni á svæðinu og var stærsti jarðskjálftinn á síðustu öld stærri en 6 M (Sigrún 

Hreinsdóttir o.fl., 2001). 

 

Mynd 2: Dreifing eldstöðvakerfa á Reykjanesskaga úr kaflanum Reykjanesskagi 

(Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 2013). 
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2.1.1 Brennisteinsfjöll 

Brennisteinsfjöll er eitt af eldstöðvakerfum Reykjanesskaga, megin gosrein kerfisins liggur 

í gegnum Brennisteinsfjöll. Gosreinin er 45 km löng og hefur suðvestur – norðaustur stefnu. 

Hún liggur frá Geitahlíð í norðaustur að borgarhólum á Mosfellsheiði. Ekki hafa fundist nein 

ummerki um að gosið hafi í sjó við suðurenda kerfisins. Tvær aðrar gosreinar eru í kerfinu, 

fyrri gosreinin liggur um Bláfjöll og sú þriðja er stutt og liggur austan við Bláfjöll (Kristján 

Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 2013). Megnið af jarðlögunum sem byggja upp 

Brennisteinsfjallasvæðið mynduðust á síðasta jökulskeiði í gosum undir jökli en einnig hafa 

myndast stapar og hraunhryggir þar sem gosstöðvar hafa náð upp úr jökli (Magnús Á 

Sigurgeirsson o.fl., 2001). Lítið er vitað um hraun frá kerfinu sem eru eldri en 4500 ára 

gömul (H4 heklulagið). Hraun sem eru yngri en það hafa verið aldursgreind út frá öskulögum 

(Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 2013). Talið er að gosið hafi úr 

Brennisteinsfjallakerfinu 35-40 sinnum frá síðasta jökulskeiði (Magnús Á Sigurgeirsson 

o.fl., 2001).   

Það hefur gosið talsvert mikið í Brennisteinsfjalla kerfinu á sögulegum tíma, heildar 

flatarmál þessara hrauna er um 95 km2. Þessi hraun eru Selvogshraun, Tvíbollahraun, 

Kóngfellshraun (Húsafellsbruni), Kistuhraun, Hellnahraun yngra, Kristnitökuhraunið, 

Svartihryggur og Breiðdalshraun (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 

2013). 
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3 Basísk Hraun 

Hraun eru flokkuð eftir efnasamsetningu þeirra og eru flokkuð í súr hraun sem hafa yfir 64% 

kísil, ísúr hraun með 52-64% kísil og síðast en ekki síst basísk hraun sem hafa undir 52% af 

kísil.  

Basísk hraun mynda stærsta hluta hafsbotnanna og þekja yfir 70% af yfirborði jarðar. Í 

samræmi við það eru basísk hraun uppistaðan af berggrunni Íslands og eru yfir 80% af bergi 

á Íslandi. Basísk hraun berast uppá yfirborðið sem heit þunnfljótandi kvika sem gýs upp frá 

gossprungu eða hringlaga gosopi. Þessi gos nefnast hraungos eða flæðigos og einnig getur 

verið blanda af þeim tveim sem nefnist blandgos (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Þau nöfn og hugtök sem hér eru notuð um byggingu hrauna voru þýdd af Þorvaldi Þórðarsyni 

(2013) úr grein eftir Self o.fl. (1998). Allt það hraun sem kemur upp í einu gosi nefnist 

hraunbreiða. Hraunbreiða er byggð úr tveimur eða fleiri hraunflóðum. Skilgreining 

hraunflóða er það hraun sem flæðir frá mismunandi sprungu, gíg eða úr mismunandi 

goshrinum. Aðfærslukerfi hraunflóða er byggt upp af hraunrásum. Hraunrás er farvegur 

hraunsins sem flytur kviku frá gígnum að virku vaxtarjöðrum hraunflóðsins. Grundvallar 

byggingareining hraunflóða er hraunsepi. Hraunflóð eru byggð upp af mörgum hraunsepum 

en ekki sem ein heild. Hraunsepi er ein kælieining sem hefur kólnað og storknað sem heild 

(sjá mynd 3) (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

 

Mynd 3: Uppbygging hraunbreiðu. (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Basísk hraun skiptast í undirflokka eftir formtegundum og byggingarlagi. Það er ekki 

heppilegt að skipta þeim eftir efnasamsetningu þar sem sumar formtegundir spanna tvo 

efnasamsetningar flokka. Algengt var að skipta basískum hraunum í helluhraun og apalhraun 

en rannsóknir á seinustu áratugum hafa leitt í ljós að á milli helluhrauna og apalhraun er heilt 

róf af undirgerðum sem myndast við mismunandi myndunarskilyrði. Klumpahraun er eitt 

þessara hrauna en það hefur samfelda botnskorpu líkt og helluhraun en yfirborð þess 

einkennist af yfirborðsbrekksíu og brotum úr helluhraunsskorpu. Þegar halli undirlags 

verður skyndilega meiri getur það valdið því að skorpa ofan á lokaðri hraunrás helluhrauns 

brotnar sem eykur hitatap mikið og veldur meiri seigju sem breytir ásynd hraunsins. 

Kvikuútstreymi hefur mikil áhrif á myndun hraunsins, ef kvikuútstreymið er hlutfallslega 
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mikið getur myndast apalhraun en helluhraun þegar það minnkar. Mörkin á milli tegunda 

geta verið óljós þar sem tegundirnar spanna samfellt róf og getur verið erfitt að greina á milli 

þeirra (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

3.1 Hraunrásir 

Hraunrásir fæða virka hraunjaðarinn af kviku frá upphafstað gossins. Hraunrásir geta verið 

tvennskonar, opnar eða lokaðar (sjá mynd 4). Kvikan myndar skorpu innan nokkurra 

mínútna frá því að hún kemst í snertingu við andrúmsloftið. Þessi skorpa myndar þak yfir 

hraunrásina sem minnkar snertingu við andrúmsloftið sem þar af leiðandi hægir á storknun 

kvikunnar og myndar lokaða hraunrás.  Þegar opin hraunrás myndast rennur kvikan áfram 

með meiri hraða sem veldur togspennu á milli skorpunnar og kvikunnar. Þegar togspennan 

verður of mikil brotnar skorpan sífellt og nær ekki að mynda þak yfir hraunrásina (Kilburn, 

2000). Mikill munur er á varmabúskap í opnum og lokuðum rásum. Varmatap í lokaðri rás 

er undir einni gráðu fyrir hvern kílómetra sem hraunið rennur sem getur fætt hraunjaðar í 

nokkur hundruð kílómetra fjarlægð frá upptökum gossins. Í opinni rás er varmatapið frá 10 

til yfir 100 gráður fyrir hvern kílómetra sem hraunið rennur sem takmarkar vegalengdina 

sem hraunið getur runnið við nokkra kílómetra frá upptökum (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

 

Mynd 4: Hraunrásir. (a) Opin hraunrás sem eru algengar í apalhraunum. neðri parturinn 

er hraunrásin sjálf og efri parturinn er vaxtarjaðar hraunrásarinnar. (b) Lokuð hraunrás 

sem eru algengar í helluhraunum. Efri parturinn er hraunrásin sjálf og neðri parturinn 

er vaxtarjaðar hraunrásarinnar (Kilburn, 2000).  
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3.2 Helluhraun 

Helluhraun (e. pāhoehoe) einkennast af sléttri hellu sem getur einnig verið með fellingum 

sem nefnast hraunreipi. Á yfirborði hraunsins myndast glerlag vegna snöggrar kælingar 

þegar hraunið kemst í snertingu við andrúmsloftið. Þetta glerlag er mjög viðkvæmt og ef 

hraunið er mjög blöðrótt getur það molnað í burtu á örfáum klukkutímum (Harris og 

Rowland, 2015). 

Ef borin eru saman helluhraun og apalhraun af sömu stærðargráður er framrás helluhrauna  

að minnsta kosti tífalt hægari en framrás apalhrauna. Þetta gerir það að verkum að skorpan 

á erfiðara með að brotna vegna hægrar framrásar hraunsins (Kilburn, 2000).  

Til að mynda helluhraun þarf framleiðni gossins að vera hlutfallslega lítil og að flæða yfir 

hallalítið land. Þau geta myndast bæði í sprungugosi en einnig úr hringlaga gosrás. 

Helluhraunsbreiður eru byggðar upp af hraunsepum (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Helluhraunsbreiður eru myndaðar úr  hundruðum eða jafnvel þúsundum hraunsepa. 

Hraunsepar hafa harða skorpu sem þykknar með tímanum og kjarna úr fljótandi kviku. Þegar 

hraunseparnir myndast eru þeir undir 0,5 m að stærð (sjá mynd 3). Nýir hraunsepar myndast 

þegar hraun flæðir út um sprungur í skorpunni á hrauninu og eru þrjár gerðir af þeim. Fyrsta 

gerðin eru skörð sem myndast þar sem tveir separ hafa vaxið saman. Önnur gerð er þegar 

sepanum er lyft upp af þrýstingnum frá kvikunni sem er að flæða inn í sepann og kvikan 

flæðir undan honum. Þriðja gerðin er þegar það myndast sprunga í skorpunni á sepanum 

vegna þrýstings frá kviku sem streymir inn í hann. Þegar kvika hefur brotið sér leið úr 

skorpunni og myndað nýjan sepa myndast yfirborðsskorpa á honum strax vegna kælingar. 

Þó svo skorpa hafi myndast er hún deig og sepinn heldur áfram að þenjast út við kvikuflæði 

inn í hann (Self o.fl., 1998; Þorvaldur Þórðarson, 2013; Harris og Rowland, 2015). 

Þegar hraunsepar þenjast út og stækka renna þeir oft saman við aðra hraunsepa og mynda 

einn stóran flatsepa með sameiginlegum fljótandi kjarna undir heilsteyptri skorpu. Með 

tímanum þykknar skorpan á flatsepanum og stífnar sem gerir það að verkum að hann getur 

tekið við meiri kviku. Flatsepar einkennast af flötu yfirborði og bröttum jöðrum sem markast 

af belgingsbrestum. Ef skoðað er þversnið af flatsepa er hægt að skipta honum upp í þrjár 

byggingareiningar, efst sjáum við blöðrótta efri skorpu með óreglulegri stuðlun. Í miðjunni 

er kjarninn sem er þéttur og með reglulegri stuðlun. Þriðja einingin er blöðrótt neðri skorpa 

(Thordarson og Self, 1998; Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Þensla í hraunum gerist bæði í helluhraunum og apalhraunum. Þegar kvikan kemst í 

snertingu við andrúmsloftið og yfirborðið er hún fljót að mynda skorpu. Þó svo skorpa hafi 

myndast heldur kvikan áfram að flæða og byrjar að þenja eininguna út í allar áttir. Skorpan 

teygist við þensluna og myndar sprungur til að búa til pláss fyrir kvikuna sem flæðir inn í 

eininguna. Helluhraunssepar geta þanist út frá nokkrum tugum sentímetra þegar þeir 

myndast fyrst upp í nokkra metra á þykkt (Hon o.fl., 1994; Harris og Rowland, 2015). 
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Hraunhvel myndast í lokuðum hraunrásum þegar hvelfing í hraunrásinni fyllist af hrauni eða 

það kemur mótstaða í hana (Þorvaldur Þórðarson, 2013). Þrýstingurinn frá hrauninu brýtur 

skorpuna ofan á hraunrásinni sem myndar sprungu sem liggur samsíða hraunrásinni og út 

frá henni myndast smærri sprungur. Áframhaldandi þrýstingur í hraunrásinni lyftir síðan upp 

skorpunni beggja megin við sprunguna. Hraunhvel geta verið bæði ílöng eða hringlaga og 

eru algeng í helluhraunum sem hafa lítinn halla (Walker, 1991; Þorvaldur Þórðarson, 2013; 

Harris og Rowland, 2015). 

3.3 Apalhraun 

Helsta einkenni apalhrauna (e. ‘a‘ā) er gjallkargi sem myndast við mismunaflæði í fljótandi 

kjarna hraunsins. Gjallkarginn myndast ofan á hrauninu þegar hlutar rifna frá kjarnanum 

vegna mismunaflæðis í honum. Þegar hraunið vellur áfram dettur karginn ofan af hrauninu 

og verður undir því þegar það gengur fram og myndar kargalag undir hrauninu. Hver eining 

í karganum getur verið frá fáeinum sentímetrum upp í nokkra metra að stærð. Karginn er 

óreglulegur í laginu með grófu yfirborði og blöðróttur (Macdonald, 1953). 

Karginn myndar bogadregna hryggi þar sem hann safnast saman í hrauninu. Þessir hryggir 

myndast þvert á flæðistefnu hraunsins. Karginn myndar einnig traðarbakka í jöðrum 

hraunflóða og hrauntauma sem eru samsíða flæðistefnunni (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Yfirborð apalhrauna einkennist af karga, hraunkúlum, helluhraunsbrotum og gjalli sem hefur 

komið úr sprengingum úr gígum gossins, einnig geta verið brot úr gígunum sem brotnar ofan 

í hraunflæðið (Harris og Rowland, 2015). 

Apalhraun myndast í ísúrum gosum sem einkennast af hárri upphafseigju kvikunnar og hefur 

framleiðni í gosinu ekki áhrif á hvaða hraun myndast. Apalhraun geta einnig myndast í 

basískum gosum þar sem er hlutfallslega öflug kvikustrókavirkni, þetta getur bæði gerst í 

hawaiískum og strombólískum gosum. Ef aðstæður breytast í gosinu þar sem framleiðni og 

kvikustrókavirkni minnkar hættir að myndast apalhraun og helluhraun byrjar að myndast. 

Það sem veldur öflugri kvikustrókavirkni er mikil framleiðni í gosinu og afgösun kvikunnar 

sem veldur meiri seigju. Þessi öfluga virkni í gosum kemur í veg fyrir að hraunskorpa geti 

myndast sem leiðir til myndunar apalhrauns. Apalhraun eru talsvert minni um sig en 

helluhraun en algengt er að flatarmál þeirra sé á bilinu 10-50 km2, lengd 5-30 km og þykkt 

á bilinu 4-20 m (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 
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3.4 Klumpahraun 

Klumpahraun (e. rubbly pāhoehoe) er millitegund hrauns á milli helluhrauna og apalhrauna. 

Klumpahraun myndast í sprungugosum sem einkennast af miklum hrinum en geta einnig 

myndast í dyngjum sem einstakir hrauntaumar. Þegar virknin í gosinu er ekki mikil myndast 

helluhraun en þegar virknin eykst brýtur straumþunginn í kvikunni upp hraunhelluna og 

myndar yfirborðsbrekksíu (Keszthelyi o.fl., 2004). Klumpahraun einkennast af 

yfirborðsbrekksíu sem verður til þegar hraunhellan brotnar, einnig myndast hraunkargi við 

mismunaflæði í kjarnanum eftir að hraunhellan brotnar upp. Annað einkenni klumpahrauna 

er að þau hafa helluhraunsbotn. Í klumpahraunum myndast hryggir með hlykkjótta sammiðju 

úr klumpum og gjalli. Þessir hryggir liggja þvert á flæðistefnu hraunsins. Í klumpahraunum 

má finna helluhraunsfláka af ýmsum stærðum og jaðrar hraunsins eru að jafnaði helluhraun 

en klumpahraunið þróast mest þar sem hraunrennslið stendur lengst í miðju hraunflóðsins 

(Þorvaldur Þórðarson, 2013). 
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4 Gosgerðir 

4.1 Sprungugos 

Sprungugos einkennast af gígaröð sem raðast með þéttu millibili á sprunguna. Gígarnir geta 

verið frá nokkrum metrum til þess að vera yfir 100 metra háir. Gígarnir geta afmarkast við 

eina sprungu en algengara er að þeir raðist á margar sprungur sem liggja skástígandi (e. en 

echelon). Sprungugos mynda gjall-, klepra- eða blandgíga sem er afleiðing 

kvikustrókavirkni. Á Íslandi eru klepra og blandgígaraðir algengar á meðan gjallgígaraðir 

eru sjaldséðar (Thordarson og Larsen, 2007). 

Algengustu gos á Reykjanesi eru sprungugos ef horft er til fjölda gosa en dyngjugos eru 

einnig algeng. Hraun sprungugosa þekja um fjórðung af flatarmáli Reykjanesskaga. Hraun 

frá sprungugosum eru flest undir 0,2 km3 og lengst hafa þau runnið 15 km frá upptökum. 

Algengt er að sprungugosin byrja með miklum krafti og er áætlað að á fyrstu klukkutímunum 

geti framleiðslan verið fimmtíufalt meiri en seinasta sólarhringinn. Eftir fyrstu 

klukkustundirnar byrjar framleiðnin að minnka þar til gosinu líkur, en á þeim tíma geta 

komið smá aukningar í framleiðni en minnkar fljótt aftur. Undantekningar eru á þessu til að 

mynda þegar dyngjur myndast.  (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgerisson, 2013). 

4.2 Gjall og kleprar 

Gjall- og klepragígar verða til í blönduðum gosum sem verða á stuttum gossprungum eða í 

kringlóttum gosopum. Kvikustrókavirkni þeytir hraunflygsum upp í loftið sem byggja upp 

gígbarma á gosgígunum. Gjall verður til þegar hraunflygsurnar ná að storkna í loftinu áður 

en þær lenda og mynda þá gjallgíga. Kleprar myndast þegar hraunflygsurnar lenda aftur á 

jörðinni hálfstorknaðar, fletjast út og bráðna við aðra klepra til að mynda kleprahrúgöld. 

Gjall og kleprar eru blöðróttir og glerkenndir en hefur einnig verið lýst sem frauð- eða 

svampkenndum. Liturinn á þeim er annaðhvort svartur eða rauður. Rauði liturinn myndast 

við oxun. Hraunið rennur frá gígunum um skörð sem myndast í gígbörmunum og flyst það 

eftir hraunrásum að virka vaxtajaðri hraunsins (Þorleifur Einarsson, 1991). 
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4.3 Dyngjur 

Dyngjur skiptast í tvær byggingareiningar gíginn og svuntuna. Gígurinn hefur halla uppá 2-

9° en svuntan aðeins 0,5-2°.  Ólivín-tholeiite dyngjur hafa meðalhallann 3,4° og pikrít 

dyngjur hafa meðalhallann 5,8° (Rossi og Gudmundsson, 1996).  

Dyngjur er taldar myndast í löngum gosum úr annaðhvort ólivín-tholeiite hrauni eða pikrít 

hrauni. Rannsókn Þorvaldar Þórðarsonar og Olgeirs Sigmarssonar (2008) bendir til að 

gígurinn myndist fyrst þegar framleiðni kviku er tiltölulega há í gosinu og það myndar 

kvikustróka og yfirborðsflæði. Þegar framleiðnin byrjar að minnka, minnkar 

kvikustrókavirknin og hrauntjörn myndast í gígnum. Þá myndast svuntan þegar hraun flæðir 

frá hrauntjörninni um lokaðar hraunrásir að virka vaxtarjaðri hraunsins (sjá mynd 5). 

Algengar myndanir sem sjást í svuntunni eru hraunhvel, rispyttir og flatsepar (Þorvaldur 

Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008).  

 

Mynd 5: Myndun dyngja. (a) sýnir myndun gíg dyngju. (b) sýnir myndun svuntu dyngju. 

(c) sýnir þversnið af Þeistareykjarbungu og Trölladyngju (Þorvaldur Þórðarson og 

Ármann Höskuldsson, 2008). 
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5 Aðferðir 

5.1 Greining yfirborðs Selvogshrauns 

Við fjarkönnun var forritið QGIS notað sem er opinn hugbúnaður fyrir fjarkönnun. 

Landupplýsingagögnin sem voru notuð eru kort af map.is, úr gagnagrunni samsýnar og úr 

gagnagrunni ESRI. Einnig voru sótt DEM gögn frá Landmælingum Íslands sem eru 

hæðarlíkön með 2 m upplausn. Til að ákveða hvað tilheyrir Selvogshrauninu var mikil hjálp 

í að búa til skuggakort (e. Hillshade) úr DEM gögnunum (sjá mynd 6). Þegar skuggakort er 

búið til er hægt að ákveða úr hvaða stefnu sólin skín og úr hvaða hæð. Einnig er hægt að 

gera fleiri skuggakort með mismunandi skuggaátt og hafa þau hálfgagnsæ og leggja þau ofan 

á hvort annað. Þetta ýkir mikið hæðarbreytingar í landslaginu sem getur hjálpað mikið við 

að lesa úr loftmyndum. 

Til að fá heildar ummál svæðisins voru gerðar línur með þéttu millibili í kringum allt hraunið. 

Þessum línum var síðan breytt í fláka með því að fara í Vector > Geometry tool > Lines to 

polygon. Til að hreinsa út óbrynnsihólma var notast við Add ring í Advanced Digitized 

toolbar til að gera eyður í flákann (sjá mynd 6). 
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Mynd 6: Fláki yfir Selvogshrauni. Á kortinu má sjá skuggamynd af svæðinu og rauðan 

fláka yfir hrauninu í heild sinni 

5.2 Rúmmálsreikningar 

Til að reikna rúmmálið var skipunin Tin interpolation notuð. Þessi skipun brúar bilið á milli 

valinna punkta utan hraunsins sem hafa hæðargildi, og áætlar undirlagið á hrauninu. Síðan 

er áætlaða undirlagið dregið frá hæðarlíkaninu sem kemur úr DEM skjalinu.  

Selvogshraun nær yfir tvö DEM skjöl, í byrjun voru skjölin sameinuð með því að fara í 

Raster > Miscellaneous > Merge. Það var fljótt augljóst að þegar tvö DEM skjöl eru 

sameinuð skemmast hæðargildin í þeim. Þá var eina leiðin að skipta hrauninu í tvennt eftir 

DEM skjölunum og reikna rúmmálið út í tveimur pörtum.  

Selvogshraun kemur úr gíg sem stendur í brattri hlíð fyrir ofan dal og í enda hraunsins fer 

það fram af Hlíðarfjalli. Þessar skörpu hæðarbreytingar ollu mikilli skekkju í 

rúmmálsreikningunum.  

Að lokum var besta lausnin að skipta hrauninu upp í fjögur svæði. Fyrsta svæðið er nyrst þar 

sem gígurinn er staðsettur og er skiptingin við rætur hlíðarinnar fyrir neðan gíginn. Næsta 

svæði skiptist um mitt hraunið þar sem DEM skjölin skiptast. Þriðja svæði nær að brún 

Hlíðarfjalls og fjórða svæðið er hluti hraunsins sem fer fram af Hlíðarfjalli og er fyrir neðan 

það (sjá mynd 7). 
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Mynd 7: Skipting flákans og hæðarpunktar. Á kortinu má sjá skuggamynd af svæðinu 

og hvernig ég skipti flákanum upp í fjögur svæði fyrir rúmmáls reikningana hraunsins. 

Einnig sjást punktarnir sem ég notaði í jaðri hraunsins. 

Til að gera punkta sem voru notaðir í að áætla undirlag hraunsins þarf að reyna að staðsetja 

þá rétt. Þeir mega ekki vera uppi á fjalli eða ofan í sprungu utan hraunsins því það getur 

valdið mikilli skekkju í útreikningunum. Eftir að hafa staðsett punkta á vel völdum stöðum 

með 50 – 500 m millibili þarf að fá hæðargildi á punktana. Til þess var notast við Add raster 

value to points skipunina sem gefur punktunum hæðargildi úr DEM gögnunum.  

Út frá punktunum var Tin interpolation notað til að áætla undirlaga hraunsins. Eftir að það 

hafði verið gert þurfti að klippa áætlaða undirlagið út eftir flákanum sem var búinn til í 

upphafi af flatarmáli hraunsins. Þetta var gert með að fara í Raster > Exstraction > Clip 

raster by mask layer. Þetta býr til nýtt skjal sem geymir aðeins undirlag hraunsins. Þetta 

undirlag er síðan dregið frá DEM gögnunum með Raster calculator. Það býr til nýtt skjal 

sem inniheldur aðeins hraunið sjálft. Rúmmálið úr skjalinu var svo reiknað með því að nota 

Raster surface volume.  
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Þessi aðferð er ekki fullkomin þar sem hún gerir ekki grein fyrir lægðum í landslaginu undir 

hrauninu. Þetta veldur því að einstaka staðir fá neikvæð gildi. Til að takast á við þessa 

skekkju var flatarmál svæðanna sem að hafa neikvæð gildi reiknað út. Það var gert með að 

taka flatarmál af flákanum yfir allt hraunið með því að nota field calculator í attribute table. 

Næst var flatamálið sem Tin interpolation gefur fundið sem er af svæðinu sem hefur jákvæð 

gildi og mismunurinn á þeim tveim gildum fundinn. Zonal statistics var notað til að finna 

meðalþykkt hraunsins og svæðunum sem hafa neikvætt gildi voru gefin þessi þykkt (sjá 

mynd 8). 

 

Mynd 8: Hæðarlíkanið af mismun áætlaða undirlagsins og yfirborði hraunsins. Svarti 

liturinn sýnir svæðin sem fengu neikvæð gildi. 

5.3 Mælingar á hraunsepum 

Til að mæla lengd og breidd á hraunsepum í hrauninu var notaðst við QGIS forritið. Búið 

var til Layer með línum sem voru staðsettar eins og þversnið yfir sepana. Með Field 

calculater var hægt að mæla lengd línanna sem samsvarar breidd sepanna. Til að finna hæð 

sepanna var notast við Terrain profile og þversnið gert á sama stað og línan liggur yfir 

sepann. Þessum gildum var safnað saman í Attribute table sem voru síðan flutti yfir í Excel 

til að búa til punktarit. 
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6 Niðurstöður 

 

Mynd 9: Ljósmynd úr svifvæng (e. paraglider) yfir Selvoghraun þar sem það steypist 

fram af Hlíðarfjalli (mynd: Óðinn Árnason, 2016) 

Selvoghraun kemur úr Brennisteinsfjallakerfinu og myndaðist í sprungugosi árið 1340 

samkvæmt Jóni Jónssyni (1978) en samkvæmt Magnús Á. Sigurgeirsson, (2021) myndaðist 

það á 10. öld. Það liggur á stuttri sprungu sem liggur N 32°. Á sprungunni eru 3 gígar, einn 

stór aðalgígur austast á sprungunni sem langmestur hluti hraunsins kemur úr. Aðalgígurinn 

er opinn í austur þar sem flæddi úr honum. Þvermál gígbarmana er 100 m, þvermál 

gígbotnsins 250 m og flatarmál hans er 5,8 ha. Gígurinn stendur 540 m yfir sjávarmáli. 

Gígurinn er í hlíð þar sem hann stendur í rúmlega 20 m hæð þar sem hann er lægstur en 120 

m upp frá dalbotninum austan megin við gíginn. Samkvæmt Jóni Jónsyni (1978) er gígurinn 

byggður upp af rauðu gjalli og kleprum. Tveir gígar eru vestan megin við aðalgíginn sem 

erfitt er að greina á loftmyndum en er sagt frá í skýrslu Jóns Jónssonar (1978). Hraunið 

mælist 9,45 km langt á loftmyndum. Megin þorri þess rennur í suður í átt að sjó, en það 

teygir sig einnig í kringum 0,5 km í norður frá gígnum. Hraunið er á bilinu 600 m til 1,5 km 

breitt. Hraunið rennur fyrst í einni megin hraunrás frá gígnum þar sem það skiptist í tvö 

hraunflóð (sjá mynd 10). Til að greina þau í sundur verða þau hér með kölluð austur 

hraunflóð og vestur hraunflóð.  
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Mynd 10: Yfirlitsmynd af Selvogshrauni. Á myndinni sést skipting eystra og vestara 

hraunflóðanna.  
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Hraunrásirnar í hrauninu einkennast af þrengingum og víkkunum, þar sem það eru stuttar 

þrengingar og langar víkkanir. Yfirborð hraunrásanna einkennist af reglulegum 

bogadregnum hryggjum sem liggja niður með flæðistefnu hraunsins. Þar sem hraunrásirnar 

þrengjast verður yfirborðið óreglulegra og í sumum þrengingum sjást bogadregnar línur sem 

liggja á móti flæðistefnunni. Hraunrásirnar eru afmarkaðar af skörpum börmum sem sjást 

sem dökkar rákir sem liggja samsíða hraunrásunum. 

Hraunseparnir í hrauninu spanna allan skalann. Þeir fara frá því að vera nokkrir metrar í 

þvermál upp í tæpa 100 m í þvermál. Ásýnd sepanna er fjölbreytt, sumir hafa slétt yfirborð 

á meðan aðrir eru grófari með hryggjum og berghnullungum. Hægt er að sjá sprungur í 

sumum sepunum hvort sem þeir eru litlir eða stórir. Separ hafa einnig vaxið saman og getur 

verið erfitt að greina á milli þeirra en í einhverjum tilfellum er hægt að greina þá í sundur á 

rákum sem liggja samsíða flæðistefnu þeirra. 

 

6.1 Svæði A 

Hraunrásin 

Þessi partur af hrauninu er lýsandi fyrir síendurtekið mynstur í hraunrásum hraunsins þar 

sem er þrenging, víkkun og þrengist síðan aftur. Efri þrengingin er um 70 m breið. Síðan 

kemur um 900 m löng víkkun sem er á bilinu 130 – 200 m breið. Neðri þrengingin er um 75 

m breið.  

Í þrengingunum er óreglulegt yfirborð en sjást 2 – 3 bogdregnar línur sem liggja þvert yfir 

hraunrásina og sveigjast á móti straumstefnu. Þar sem hraunrásin víkkar byrja að myndast 

reglulegir hryggir sem liggja þvert yfir hraunrásina og liggja niður með flæðistefnu 

hraunsins. Annað sem er einkennandi fyrir yfirborð hraunrásarinnar eru berghnullungar á 

víð og dreif. Hraunrásin afmarkast af skörpum börmum (sjá mynd 11). 

Hraunsepar 

Utan við megin hraunrásina koma hraunsepar. Flæðistefna sepanna er skáhalt frá flæðistefnu 

megin hraunrásarinnar, þeir eru bæði stakir og á öðrum stöðum hafa þeir runnið saman.  

Þar sem separnir hafa runnið saman má greina skilin á milli þeirra í línum sem liggja samsíða 

flæðistefnu þeirra. Yfirborð þeirra er úfið og óreglulegt. Jaðrar þeirra eru grófir og brattir. 

Separnir sem eru stakir hafa frekar slétt yfirborð en grófa og bratta jaðra. Á einum stað eru 

stakir separ með sprungu eftir endilöngum sepanum. Algengt munstur er að einn stór sepi 

liggur frá hraunrásinni og greinist síðan í nokkra litla sepa. Stóru separnir eru frá 20 – 40 m 

breiðir en þeir minni sem greinast frá þeim eru 10 – 20 m breiðir. Í sepunum er hægt að sjá 

berghnullunga en þeir eru ekki jafn stórir og í megin hraunrásinni (sjá mynd 11). 
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Mynd 11: Yfirlitsmynd af svæði A og B. Svæði A er í vestur hraunflóðinu. Svæði B er í 

austur hraunflóðinu 

6.2 Svæði B 

Hraunrásin 

Þrengingin í upphafi hraunrásarinnar er 75 m breið. Víkkunin er 1,5 km löng og er á bilinu 

125 – 155 m breið. Neðri þrengingin er 85 m breið. Þrengingin að neðan hefur bogadregnar 

linur sem liggja á móti flæðistefnunni en ekki efri þrengingin. Efri parturinn af hraunrásinni 

einkennist af reglulegum bogadregnum hryggjum sem liggja þvert yfir hraunrásina og 

beygjast með flæðistefnu hraunsins. Neðar í hraunrásinni eru langar rákir sem liggja niður 

hraunrásina. Þær einkennast af hól í byrjun rákarinnar og fyrir aftan hann er skarð sem liggur 

niður með hraunrásinni. Það lýtur út fyrir að fyrirstaða hafi verið í hraunrásinni sem skiptir 

hraunstraumnum í tvennt og hann nær ekki saman fyrir aftan fyrirstöðuna. 

Yfirborð hraunrásarinnar verður óreglulegt í kringum rákirnar í henni eru berghnullungar. 

Hraunrásin afmarkast af skörpum börmum (sjá mynd 11). 
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Hraunsepar 

Separnir sem liggja vestan megin við þessa hraunrás eru stórir miðað við hraunrásina í svæði 

A. Breidd þeirra er frá 35 – 85 m. Flæðistefna þeirra er skáhallt frá hraunrásinni. Yfirborðið 

á þeim hefur álíka flæðimunstur og í hraunrásinni nema á minni skala, frekar úfið og 

óreglulegt. Á yfirborði sepana eru berghnullungar en þó minni en í aðal hraunrásinni. Margir 

sepanna hafa sprungu eftir jöðrunum. Austan megin við hraunrásina eru þeir að miklu leiti 

runnir saman en enn er hægt að greina skilin á milli þeirra í línum sem liggja samsíða 

flæðistefnu þeirra. Breiddin á þeim er um 50 m. Separnir renna upp að hlíð svo jaðrar þeirra 

leggjast utan í hlíðina (sjá mynd 11). 

6.3 Svæði C 

Hraunrásir 

Á þessu svæði er megin hraunrásin búin að skipta sér í tvennt efst. Fyrir neðan það greinast 

þær í margar minni hraunrásir. Mesta hraunflæðið er í vestustu hraunrásinni og heldur hún 

áfram en hinar hraunrásirnar enda þarna. Yfirborð hraunrásanna einkennist af óreglulegu 

flæðimunstri þar sem að rásirnar skiptast í sundur en því neðar sem dregur og nær 

endapunktum hraunrásanna sem stöðvast þarna veður yfirborðið reglulegra hryggjamynstur 

og flatara. Berghnullungar sjást vel í efri parti hraunrásanna en þeim fækkar eftir því sem 

neðar dregur. Hraunrásirnar afmarkast af skörpum börmum (sjá mynd 12).  

Hraunsepar 

Hraunseparnir sem liggja í jöðrum hraunrásanna eru mikið til frekar smáir miðað við 

annarstaðar í hrauninu, þeir er 10 – 20 m breiðir. Yfirborðið á þeim er slétt og litið af 

berghnullungum. Þeir flæða skáhallt út frá jöðrum hraunrásanna. Separnir sem eru á endum 

hraunrásanna sem staðna þarna eru stærri og breiðari. Þeir eru 20 – 35 m breiðir. Yfirborðið 

á þeim er frekar slétt en samt grófara en á minni sepunum og sést meira af berghnullungum 

á þeim. Þessir hraunsepar hafa sömu flæðistefnu og hraunrásirnar sem þeir koma úr. Lítið er 

um að sjáist sprungur í sepunum á þessu svæði en sést þó á einstaka stöðum (sjá mynd 12).  
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Mynd 12: Yfirlitsmynd af svæði C og D. Svæði C er í austur hraunflóðinu. Svæði D er í 

vestur hraunflóðinu 

6.4 Svæði D 

Hraunrásir 

Á þessum parti hraunsins verða skil hraunrásar og sepa talsvert óskýrari en annarstaðar. Þrátt 

fyrir það er hægt að sjá þrengingu, víkkun og aftur þrengingu á megin hraunrásinni eins og 

annarstaðar. Efri þrengingin hefur bogadregnar línur þvert yfir hraunrásina sem liggja niður 

með flæðistefnu hraunsins. Sprungur sjást einnig í þrengingunni. Þar sem neðri þrengingin 

er skiptist hraunrásin í þrjár hraunrásir. Ein af þeim fer ekki langt og staðnar fljótlega en 

hinar tvær flæða áfram til suðurs. Þrengingin sem mest af hrauninu virðist hafa runnið um 

hefur mjög óreglulegt mynstur á yfirborði. Hinar tvær hafa frekar slétt og reglulegt yfirborð. 

Yfirborð hraunrásarinnar er frekar reglulegt flæðimunstur sem er ekki jafn úfið og 

annarstaðar. Það lítur út fyrir að skorpan á hraunrásinni hafi brotnað og gengið aðeins til sem 

ruglar aðeins flæðimynstrið og gerir erfiðara að sjá hvað er að gerast. Í skarðinu þar sem 

skorpan brotnaði er yfirborðið slétt. Fyrir neðan brotið er yfirborðið frekar óreglulegt sem 

skýrist á því að flekinn sem brotnaði kremur skorpuna fyrir neðan sig (sjá mynd 12). 
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Hraunsepar: 

Austan við hraunrásirnar liggur austara hraunflóðið. Erfitt er að greina sepa þar því minni 

hraunrásirnar liggja utan í austara hraunflóðinu. Vestan megin eru separnir runnir saman og 

er erfitt að sjá skil á þeim. Separnir líta meira út eins og ein heild með frekar óreglulegum 

rákum sem liggja í allar áttir. Áferðin er frekar slétt og smáir berghnullungar. Jaðarinn á 

sepunum er brattur og grófur. Á einum stað virðist hafa komið undanhlaup sem lagar sig að 

jaðrinum á sepunum sem voru fyrir. Undanhlaupið er með grófa og sprungna jaðra en slétta 

að ofan. Það er 200 m langt og um 70 m breitt. Úr vestur hliðinni á því koma smáir separ 

sem eru 10 – 25 m breiðir (sjá mynd 12). 

6.5 Tímalína 

Hraunið rann allt um eina hraunrás frá aðalgígnum, síðan skiptist hraunið í tvö hraunflóð 

eystra hraunflóðið og vestra hraunflóðið. Þar sem hraunrásin frá gígnum skiptist í tvennt 

liggur hraunrásarbarmurinn þvert fyrir eystra hraunflóðið sem gefur til kynna að vestra 

hraunflóðið hefur verið virkt lengur en það eystra (sjá mynd 14). Hægt er að rekja skil 

hraunflóðanna niður eftir rúmlega helmingi hraunsins, þar flæðir hluti vestara hraunflóðsins 

yfir í hraunrás eystra hraunflóðsins og blandast því. Einnig er mögulegt að vestur hraunflóðið 

hafi tekið yfir austur hraunflóðið og haldið því gangandi lengur en það hefði annars gert og 

lengt hraunflóðið. (sjá mynd 15). Eftir þá tengingu hraunflóðanna er aftur hægt að aðgreina 

hraunflóðin í sundur að enda hraunsins. Þessi tenging á milli hraunflóðanna gefur til kynna 

að þau hafi flætt á sama tíma þó þau hafi ekki endilega staðið jafn lengi. Út frá þessu er hægt 

að áætla að eystra hraunflóðið hafi myndast fyrst. Næst myndast vestra hraunflóðið en eystra 

hraunflóðið heldur áfram að vera virkt eitthvað áfram. Síðan blandast hraunflóðin saman og 

endasvæðið myndast. Eystra hraunflóðið hættir síðan að flæða og vestra hraunflóðið lokar 

eystri hraunrásinni áður en gosinu líkur (sjá mynd 13). 
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Mynd 13: Tímalína gossins.  
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Mynd 14:Skiptingin er á austur- og vestur hraunflóðunum. Rauða örin sýnir hvar 

hraunrásar barmurinn á vestur hraunflóðinu lokar fyrir austur hraunflóðið. Svörtu 

örvarnar sýna flæðistefnu hraunrásanna. 

 

Mynd 15: Vestra hraunflóðið að flæða yfir í hraunrás eystra hraunflóðsins. Svörtu 

örvarnar sýna flæðistefnu hraunrásanna Rauða örin sýnir hvar flæðir yfir í 

austurhraunflóðið. 
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6.6 Rúmmálsreikningar 

Rúmmál hraunsins var reiknað með forritinu QGIS. Við reikningana var skipunin Tin 

interpelation notuð. Útkoman sem fékkst út úr því var 60.549.085 m3 og 9,2 km2. Heildar 

flatarmálið á hrauninu er 10,7 km2. Þessi mismunur á flatarmáli er svæðið sem reiknast með 

neikvætt hæðargildi í rúmmálsreikningunum. Svæðið með neikvætt hæðargildi er 1,5 km2.  

Meðalþykkt hraunsins var reiknuð með skipuninni Zonal statistic. Það gaf meðalþykktina 

5,7 m. 

Til að leiðrétta fyrir neikvæðu gildin var svæðunum sem höfðu neikvæð gildi gefin 

meðalþykktin af hrauninu. Það reiknast sem 8.398.620,8 m3. 

Áætlað heildar rúmmál hraunsins er 0,0689 km3. 

Áætlað heildar flatarmál hraunsins er 10,7 km2 

Samkvæmt Jóni Jónssyni (1978) er rúmmál hraunsins 0,19 km3 og flatarmálið 9,4 km2 

Tafla 1: Rúmmálsreikningar fyrir Selvogshrauni. 

 Rúmmál (m3) 

Tin reiknað rúmmál  60.549.084,8 m3 

Áætlað rúmmál svæða með neikvæð gildi 8,398,620.8 m3 

Áætlað heildar rúmmál 68,947,705.6 m3 

 

Tafla 2: Flatarmálsreikningar fyrir Selvogshraun. 

 Flatarmál (m2) 

Tin reiknað flatarmál  9,227,307.7 m2 

Flatarmál svæða með neikvæð gildi 1,470,861.8 m2 

Heildar flatarmál 10,698,169.5 m2 
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6.7 Mælingar á hraunsepum 

Mældir voru separ á þremur svæðum og 7 – 11 separ valdir á hverjum stað. Stærð sepanna 

er mismunandi eftir svæðum, þeir eru stærstir á svæði B og minnstir á svæði A (sjá töflu 3). 

Eins og sést á punktaritinu er hægt að greina fylgni á milli þykktar og breiddar á sepunum 

(sjá mynd 16). Miðað við fylgni á stærð sepanna breikka þeir um 15 – 20 m fyrir hvern metra 

sem þeir þykkna. 

Jafna bestu línu er y = 0.0534x + 0.7938 

R² = 0.5689 

Tafla 3: Meðalstærð hraunsepa eftir svæðum. 

Svæði Meðalþykkt (m) Meðalbreidd (m) 

Svæði A 2,2 26,1 

Svæði B 4,8  70,3 

Svæði C 2,5 35,5 

 

 

Mynd 16: Lengd sem fall af breidd hraunsepa í Selvogshrauni. Jafna bestu línu er y = 

0.0534x + 0.7938 og R² = 0.5689 
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7 Umræður og túlkun 

7.1 Rúmmálsreikningar 

Að nota Tin interpelation í rúmmálsreikninga hefur sína kosti og galla. Til að framkvæma 

rúmmálsreikningana þarf einungis loftmyndir og hæðarlíkön sem gerir það að verkum að 

hægt er að framkvæma útreikningana án þess að fara á svæðið, en því fylgir kostnaður og 

fyrirhöfn.  

Þessir reikningar eru ekki mjög nákvæmir, ef miðað er við Jón Jónsson (1978) er flatarmálið 

mjög svipað en rúmmálið er um 60% minna en ekki er ég viss um hversu nákvæmar áætlanir 

Jóns eru. Þetta vanmat skapast vegna þess að undirlagið sem reiknast gerir ekki grein fyrir 

lægðum í landslaginu, skipunin býr til flatt undirlag á milli punktanna sitthvoru megin við 

hraunið. Basísk hraun eru frekar þunnfljótandi miðað við önnur hraun og hafa þau 

tilhneigingu til að renna í lægðir. Þessi hluti hraunsins sem getur verið talsvert stór fæst því 

ekki sem hluti af útreikningunum.  

Í útreikningunum mínum fékk ég nokkur svæði með neikvæð hæðargildi þar sem hraunið 

rennur í lægðum og jaðar hraunsins þar sem viðmiðunar punktarnir liggja hærra en hraunið 

sjálft. Til að leiðrétta fyrir þessa skekkju reiknaði ég út meðalþykkt hraunsins, flatarmál 

svæðanna sem höfðu neikvæð gildi og gaf svæðinu sem hafði neikvæð gildi meðalþykkt. 

Þrátt fyrir þessa leiðréttingu tel ég að þessi rúmmáls reikningur sé lágmarks viðmið og líklegt 

að rúmmál hraunsins sé meira. 

Til að gera þessa aðferð nákvæmari væri hægt að framkvæma hana á svæðum þar sem til eru 

hæðargögn bæði fyrir og eftir gos sem gefur leið til að geta meta skekkju aðferðarinnar. Ef 

hægt væri að fá næg gögn til að sjá hver skekkjan er að meðaltali yfir mörg svæði væri hægt 

að áætla betur út frá þessari aðferð stærð á hraunum þar sem ekki eru til gögn af undirlögum 

hraunanna.   

7.2 Mæling á hraunsepum 

Að velja sepa til að mæla getur verið vandasamt, það þarf að passa að þar sem er mælt yfir 

hann liggi hann ekki utan í öðrum sepa svo rétt þykkt fáist. Til að fá sem réttastar mælingar 

valdi ég frekar færri sepa sem var þægilegt að mæla heldur en að hafa þá marga. Ég ákvað 

að sleppa því að hafa svæði D með vegna þess að separnir voru mikið runnir saman og ekki 

hægt að greina á milli þeirra til að gera marktækar mælingar. 

Landslagið í kringum hraunið er frekar aflíðandi niður á við og ekki mikið af mótstöðum þar 

sem hraunið rann. Það gerir það að verkum að separnir fá að myndast án mikillar fyrirstöðu. 

Ég tel líklegt að það eigi þátt í að fylgnin á sepunum sé frekar jöfn í hrauninu.  

Separnir á svæði B eru stórir og höfðu þróast yfir í stóra flatsepa með belgbrestum í jöðrunum 

en á svæði A og C voru separnir um helmingi minni að meðaltali. Þrátt fyrir þetta helst 

fylgnin á þykktar og breiddar sepanna nokkuð jöfn. 
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8 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var reiknað flatamál og rúmmál Selvogshrauns með QGIS. Niðurstöður 

flatamálsins voru 10,7 km2 sem virðast stemma við fyrri mælingar en rúmmálið sem var 0,07 

km3 tel ég vera vanmat vegna þess hvernig forritið reiknar undirlag hraunsins. Aðferðin sem 

var notuð við þessa rannsókn er ekki fullkomin en með því að beita henni á fleiri stöðum þar 

sem hæðargögn bæði fyrir og eftir gos eru aðgengileg má auka nákvæmnina töluvert. Þá 

mætti nýta hana meira sem sparar bæði tíma og fyrirhöfn þar sem hún krefst þess ekki að 

fara á staðinn.  

Byggingar- og útlitseinkennum hraunsins var lýst út frá loftmyndum og Gerð var mynd sem 

sýnir líklega tímalínu myndunar hraunsins út frá afstæðri legu hraunflóða og hraunrása.  

Að lokum var skoðuð fylgni stærðar á hraunsepum víðsvegar úr hrauninu og sýndu 

niðurstöður að miðað við fylgni á stærð sepanna breikka þeir um 15 – 20 m fyrir hvern metra 

sem þeir þykkna. 
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