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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er notast við fjarkönnun og landupplýsingar til þess að kortleggja og 

rannsaka Kóngsfellshraun sem á upptök sín við úr röð gíga við fjallið Stóra-Kóngsfell. 

Kóngsfellshraun myndaðist í eldgosi sem er innan eldstöðvakerfi Brennisteinsfjalla. Talið er 

að það hafi myndast fyrir um 1000 árum í eldgosahrinu á Reykjanesskaga. Kóngsfellshraun 

er 8,6 km2 að stærð og reiknað rúmmál þess 48 milljón m3. Það er mögulega partur af töluvert 

stærri hraunbreiðu sem nefnist Húsfellsbruni sem gæti hafa myndast í einni og sömu 

goshrinunni. Húsfellsbruni er 29 km2 að stærð og rúmmál þess er yfir 0,3 km3. Ásýnd 

hraunsins er lýst ásamt ítarlegum lýsingum á hraunflóðum hraunsins þess . Breidd 

hraunflóðanna var mæld ásamt breidd hraunrása sem eru partur af þeim. Einnig voru gerðir 

halla- og hæðarferlar yfir þau. Annað sem var skoðað voru hraunsepar á bæði vestur- og 

austurhraunflóðunum þar sem mæld var þykkt og breidd þeirra. Notast var við 

landupplýsingarforritið QGIS fyrir alla kortlagningu ásamt öðrum mælingum og til þess að 

reikna rúmmál hraunsins og meðalþykkt. Hraunið er staðsett í grennd við 

höfuðborgarsvæðið og er því mikilvægt að rannsaka það sem og önnur hraun á svæðinu svo 

bæta megi til þess að bæta hættumat vegna eldgosa á svæðinu. 

Abstract 

In this thesis the Kóngsfellshraun lava field is mapped and studied using remote sensing and 

geographical information systems (GIS). The Kóngsfellshraun was erupted in a row of 

craters located on the south-west side of Stóra-Kóngsfell. The eruption that formed 

Kóngsfellshraun is within the Brennisteinsfjöll volcanic system. It is estimated to have 

formed around 1000 years ago in an eruptive period on Reykjanesskagi. Kóngsfellshraun 

covers 8,6 km2 and its volume is calculated at 48 million m3. It is possibly a part of a much 

larger lava field named Húsfellsbruni and could have formed in the same eruptive episode. 

Húsfellsbruni is 29 km2 with a volume of 0,3 km3. In this thesis the texture and facies of 

Kóngsfellshraun are described. The width of two lava flows and lava channels were 

measured as well as the change in elevation and slope of the lava flows. The width and 

thickness of lava lobes along the lava flows were measured. The GIS program QGIS was 

used for all mapping, measurements and calculations of lava volume and thickness. The lava 

field is located close to the capital area where future eruptions could future eruptions could 

be hazardous and are therefore require further study. 
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1 Inngangur 

Rannsóknir á hraunbreiðum Reykjanesskaga og þá sérstaklega þeirra sem liggja í grennd við 

þéttbýli er mikilvægur þáttur til að skilja þá náttúruvá sem vofir yfir henni. Eldgos geta ógnað 

mannfólki á ýmsan hátt. Hraunflæði geta ógnað mannvirkjum og gasmengun hefur áhrif á 

heilsu fólks. Til þess að skilja hvernig eldgos og hraunflæði þróast er mikilvægt að rannsaka 

þau hraun sem þegar eru til staðar. Þar sem nú er hafið nýtt gosskeið á Reykjanesskaga eftir 

að Eldgos hófst í Geldingadölum þann 19. mars 2021 hafa rannsóknir á eldvirkni 

Reykjanesskaga öðlast aukið vægi (Veðurstofa Íslands, 2021). 

Í þessari ritgerð er hraunbreiðan Kóngsfellshraun sem liggur nálægt Reykjavík rannsökuð. 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa ásýnd og yfirborði Kóngsfellshrauns ásamt því að 

reikna út rúmmál og þykkt þess. Einnig var skoðað hvernig ásýnd yfirborðs tengist 

uppbyggingu og framrás hraunsins og tímalínu myndunar þess. Notast var við fjarkönnun 

og landupplýsingar til þess að rannsaka þessi atriði. Loftmyndir og hæðarlíkön af svæðinu 

voru notuð og allar mælingar og útreikningar fóru fram í landupplýsingaforritinu QGIS. 

Framrás og flæðiferli hraunsins voru skoðuð með mælingum á stærðum hraunsepa. Breidd 

hraunflóða og hraunrása voru mæld og hallinn í landslagi þeirra mældur. Skoðaðar voru 

stærðir hraunsepa í tveim stærstu hraunflóðunum og skoðað hvernig stærð þeirra tengdist 

lengd og rúmmáli hraunflóðanna. 
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2 Jarðfræði Íslandi 

Upphaf myndunar Íslands má rekja til opnunar Norður-Atlantshafsins fyrir 60 milljónum ára 

vegna gliðnunar Norður-Ameríku- og Evrasíuflekans. Á mörkum þessara fleka myndaðist 

mikill útsjávarhryggur sem kallast Mið-Atlantshafshryggurinn. Mið-Atlantshafshryggurinn 

er hluti af kerfi útsjávarhryggja sem saman mynda lengstu fjallakeðju á Jörðinni. Myndun 

Íslands er tengd mikilli eldvirkni sem á sér stað vegna samspils Mið-Atlantshafshryggsins 

og möttulstróks. Ísland liggur þó ekki beint yfir hryggnum heldur hliðrað til austurs vegna 

möttulstróks sem liggur undir Íslandi. Mismunur í afstæðri hreyfingu flekanna miðað við 

legu möttulstróksins veldur því að flekamörkin reka í vesturátt frá miðju möttulstróksins. 

Þegar rekið er nógu mikið brýtur möttulstrókurinn sig í gegnum jarðskorpuna og myndar ný 

flekamörk. Birtingamynd þessa ferlis yfirborðinu er að rekbeltin stökkva til austurs og þau 

sem er vestan megin deyja smám saman út (Freysteinn Sigmundsson, 2006). Í dag er 

Austurgosbeltið sem myndaðist fyrir 2-3 milljón árum yngsta gosbeltið. Vesturgosbeltið 

hefur verið virkt í 6-7 milljón ár en fyrir það var Snæfellsnesrekbeltið virkt fyrir 15-7 

milljónum árum (Haukur Jóhannesson, 1980).  

Ísland tengist Mið-Atlantshafshryggnum eftir Reykjaneshryggnum í suðri sem hefur 

stefnuna N36°. Norðan Íslands heldur Mið-Atlantshafshryggurinn áfram sem 

Kolbeinseyjahryggurinn sem hefur stefnuna N10°. Þessi hryggir eru ólíkir á þann hátt að 

Reykjaneshryggurinn stefnir skáhallt á stefnu flekareksins en Kolbeinseyjahryggurinn hefur 

stefnu sem er nánast samsíða stefnu flekareksins (Ágúst Gudmundsson, 2000). 

Tjörnesbrotbeltið er hjáreksbelti sem brúar bilið milli Kolbeinseyjahryggsins og 

Norðurgosbeltisins. Á Suðulandi er annað hjáreksbelti sem kallast Suðurlandsbrotabeltið 

sem tengir saman rekbelti Reykjanesskaga og Austurgosbeltisins (sjá Mynd 2). Á 

hjáreksbeltunum tveim eru jarðskjálftar algengastir á Íslandi (Freysteinn Sigmundsson o.fl., 

2013) 

Ísland er stærsti hluti Mið-Atlantshafshryggsins sem nær yfir sjávarmáli (Freysteinn 

Sigmundsson, 2006). Ísland liggur á hásléttu sem rís yfir 3000 metra yfir sjávarbotninum og 

nær yfir 350.000 km2. Jarðskorpan undir Íslandi er að jafnaði milli 10-40 km þykk. Ísland er 

einn af eldvirkustu stöðum á Jörðinni og er talið að hraunframleiðsla Íslands sé yfir 5 km3 á 

öld. Talið er að um 500 km3 af kviku hafið komið upp á Íslandi síðustu 11.000 ár og að 70% 

rúmmáls af basískri kviku frá nútíma á Íslandi hafi komið upp á tímabilinu 5000-11.000 ár. 

Eldvirkni á Íslandi er skipt niður í gosbelti sem eru 15-50 km breið og einkennast af virku 

flekareki og eldvirkni. Gosbeltunum er skipt niður í eldstöðvakerfi, en alls hafa 30 slík kerfi 

verið skilgreind. Eldvirkni í eldstöðvakerfum einkennast af sprungusveimum og/eða 

megineldstöðvum. Líftími eldstöðvakerfa er 0,5-1,5 milljón ár (Þorvaldur Þórðarson og 

Ármann Höskuldsson, 2008).  
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Mynd 1. Staðsetning gosbelta og eldstöðvakerfa á Íslandi. Á myndinni má sjá hvernig 

Reykjaneshryggurinn sveigir til austurs þegar hann nær landi á Reykjanesskaga. Einnig má 

sjá hvernig Kolbeinseyjahryggurinn tengist við Norðurgosbeltið eftir Tjörnesbrotabeltinu. 

Merkingar og skammstafanir eru eftirfarandi: RR, Reykjaneshryggurinn; RVB, 

Reykjanesgosbeltið; SISZ, Suðurlandsskjálftabeltið; WVZ, Vesturgosbeltið; MIB, Mið-Íslands 

beltið; EVZ, Austurgosbeltið; NVZ, Norðurgosbeltið; TFZ, Tjörnes brotabeltið; KR, 

Kolbeinseyjarhryggurinn; ÖVB, Öræfajökulsgosbeltið og SVB, Snæfellsnesgosbeltið 

(Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008). Hvert gosbelti á myndinni er númerað 

en nánari lýsingar á þeim er hægt að nálgast í (Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 

2008). 
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2.1 Jarðfræði Reykjanesskaga 

Þegar Reykjaneshryggurinn nær landi á Reykjanesskaga sveigir hann til austur (Clifton og 

Schlische, 2003). Á Reykjanesskaga er stefna flekamarkanna N70-80°, stefna flekareks er 

N103° og hraði gliðnunar er 1,9 cm á ári (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2013; Páll Einarsson og Sigrún Hreinsdóttir, 2001). Módel Clifton & 

Schlische (2003) sýnir að þessi ~30° munur milli stefnu flekareks og flekamarka valdi því 

að gossprungur á Reykjanesskaga hafi stefnuna N40-45° sem samræmist við þær mælingar 

sem hafa verið gerðar á stefnu gossprunga.  

Á Reykjanesgosbeltinu einkennist eldvirkni af sprungugosum og dyngjugosum. Hægt er að 

tengja saman margar af þeim sprungum á Reykjanesskaga saman í eldstöðvakerfi. Þessi 

eldstöðvakerfi eru um 5–8 km breið og 30–50 km löng. Menn standa þó ekki á því sama 

hvaða eldstöðvakerfi séu einstök eða eru partur af öðru kerfi. Samkvæmt Kristjáni 

Sæmundssyni og Magnúsi Á Sigurgeirssyni (2013) eru kerfin alls sex. Frá vestri til austurs 

eru þau; Reykjanes, Eldvörp-Svartsengi, Fagradalsfjall, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll og 

Hengill (Mynd 2). Öll kerfin, fyrir utan Fagradalsfjallskerfið, hafa þróað háhitakerfi og hafa 

sprungusveima og hafa aðeins gosið basalti síðan eftir lok ísaldar (Kristján Sæmundsson og 

Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). Öll þessi eldstöðvakerfi á Reykjanesskaga eiga það 

sameiginlegt að hafa enga megineldstöð fyrir utan Hengil (Þorvaldur Þórðarson og Ármann 

Höskuldsson, 2008). Á Reykjanesi mynduðust umfangsmestu dyngjurnar á tímabili milli 

5000-14.000 ár (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). Á 

Reykjanesskaga hefur gosið 2,3 km3 a sögulegum tíma og um 52,5 km3 á nútíma (Freysteinn, 

2006; Persónulegar upplýsingar, Þorvaldur Þórðarson 2021). 

 

Mynd 2. Eldstöðvakerfi Reykjanesskaga, Reykjanes, Eldvörp-Svartsengi, Fagradalsfjall, 

Krýsuvík, Brennisteinsfjöll og Hengill. Einnig eru sýnd plötuskil í rauðum lit og 

háhitasvæði eru gul. Svörtu línurnar sýna sprungureinar Hengils í norðaustri og 

Reykjaness í suðvestri (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). 
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Erfitt er að greina með vissu gossögu Reykjaness eftir ísöld, en með C-14 aldursgreiningu 

gjóskulagatímatali og sögulegum heimildum er hægt að rekja gossögu síðustu 3500 ára. 

Þeirri sögu er hægt að skipta í 3 gosskeið sem stóðu hvert yfir í 400-500 ár og goshlé þess á 

milli í 600-800 ár. Einnig má greina að eldvirkni hefst yfirleitt með gosvirkni í 

Brennisteinsfjallakerfinu og færist síðan í vestari kerfi (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2013). 

 

 

Mynd 3. Gosskeið eldstöðvakerfa á Reykjanesskaga síðustu 3500 ár. Tímabil gosskeiða 

eru byggð á upplýsingum um aldur gjóskulaga, C-14 aldursgreiningum og sögulegum 

heimildum. Mynd frá (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013) og 

uppfærð 2021 af Magnúsi Á. Sigurgeirsson (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2021). 

Rannsóknir benda til þess að síðasta gosskeið á Reykjanesskaga hafi byrjað fyrir um 1200 

árum í Brennisteinsfjöllum og hluta Krýsuvíkurkerfisins. Síðan tók við hlé í um 150 ár, en 

eldvirkni hófst þá á ný í Brennisteinsfjöllum á 10 öld og lauk á 11 öld (Guðni Einarsson, 

2020). Því næst færðist eldvirknin í vesturátt, en næsta goshrina átti sér stað í 

Trölladyngjurein Krýsuvíkurkerfisins sem stóð yfir frá 1151 til 1188 og nefnist 

Krísuvíkureldar (Haukur Jóhannesson o.fl., 1988). Síðasta goshrina í gosskeiðinu á 

Reykjanesi átti sér stað í svonefndum Reykjaneseldum í Reykjaneskerfinu og Eldvarpa- og 

Svartsengiskerfinu sem stóð yfir milli 1211 og 1240 (Magnús Á. Sigurgeirsson, 1995).  
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Þann 19. mars 2021 lauk 781 árs löngu goshléi á Reykjanesskaga þegar eldgos hófst í 

Geldingadölum í eldstöðvakerfi Fagradalsfjalls (Veðurstofa Íslands, 2021). Skipta má fyrstu 

tveim mánuðum gossins í þrjá fasa. Fyrsti fasinn sem stóð yfir í tvær vikur einkenndist af 

fremur stöðugri en lækkandi hraunframleiðni. Framleiðnin lækkaði úr 7-8 m3/s í 4-5 m3/s. 

Næsti fasi einkenndist af opnun fjölda nýrra gosopa og framleiðni milli 5-8 m3/s. Í þriðja 

fasanum færðist öll virkni yfir í einn gíg þar sem framleiðnin tók að aukast yfir í 11-13 m3/s. 

Þann 19. maí var framleiðni 10,8 m3/s, heildarrúmmál 38,3 milljón m3 og flatarmál 2,06 km2 

(Eldgos í Fagradalsfjalli, 2021). Talið er að þetta gos stefni í að verða dyngjugos (Hólmfríður 

Dagný Friðjónsdóttir, 2021). 

 

 

Mynd 4. Eldgosið í Geldingadölum. Mynd tekin þann 1. maí 2021. 

2.2 Brennisteinsfjöll 

Eldstöðvakerfið Brennisteinsfjöll er 45 km langt kerfi með suðvestur-norðaustur stefnu. 

Eldstöðvakerfið nær frá Geitahlíð í suðvestri að Borgarhóli á Mosfellsheiði í norðaustri. 

Kerfið afmarkast í austri af Hengilskerfinu og í vestri af Krýsuvíkurkerfinu. Nokkrar 

gosreinar tilheyra kerfinu. Tvær stærstu eru Brennisteinsfjallarein, Bláfjallarein, og ein 

minni 1,5 km austan við Bláfjöll þar sem Heiðin Há, Leitarhraun og Kristnitökuhraun eiga 

upptök sín (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). Í 

Brennisteinsfjallakerfinu hefur gosið 30-40 sinnum á nútíma og að minnsta kosti 10 sinnum 

á sögulegum tíma (Magnús Á. Sigurgeirsson o.fl., 2001). Eldvirkni síðustu 3500 ár í 

Brennisteinsfjöllum skiptist í 3 gosskeið sem vörðu í 150-450 ár og goshlé í 700-950 ár, en 

nú stendur yfir goshlé sem hefur varið í 950 ár (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2013). 
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Mynd 5. Jarðfræðikort sem sýnir bæði söguleg og forsöguleg gos í eldstöðvakerfum 

Brennisteinsfjalla og Krýsuvíkur (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 

2013). 

Svæðið sem tilheyrir Brennisteinsfjallakerfinu stendur töluvert hærra en önnur 

eldstöðvakerfi á Reykjanesskaga. Fjallabálkurinn er myndaður úr móbergsstöpum og 

móbergshryggjum sem mynduðust á síðasta jökulskeiði og stórum dyngjum. Þessi 

fjallabálkur er um 400-500 metra hár og hæsti hluti hans er 681 metri. Í 

Brennisteinsfjallakerfinu er að finna a.m.k. 6 dyngjur. Þær hafa myndast fyrir um 2500-

10.000 árum (Magnús Á. Sigurgeirsson o.fl., 2001; Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2013). 
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3 Kóngsfellshraun 

Kóngsfellshraun er er myndað við eldgos í Brennisteinsfjallakerfinu (Kristján Sæmundsson 

og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). Kóngsfellshraun er talið hafa orðið til við eldvirkni 

kringum árið 950 (Helgi Torfason o.fl., 1993). Kóngsfellshraun er partur af stærri 

hraunbreiðu sem er kölluð Húsfellsbruni II eða Mið-Húsfellsbruni. Ekki er þekkt hvort 

Kóngsfellshraun hafi myndast í sama eldgosi og Húsfellsbruni eða hvort hraunin sem hafa 

myndað Húsfellsbruna einni samfelldri eða ósamfelldri goshrinu. Í þessari ritgerð var notast 

við kort Jóns Jónssonar (1978) (mynd 25) sem viðmið fyrir Kóngsfellhraun ásamt korti 

Helga Torfason (1999). Á Mynd 6 má sjá Kóngsfellshraun ásamt Húsfellsbruna eins og var 

sett fram Helga Torfasyni o.fl. (1999). Jón Jónsson setti ekki fram áætlun á rúmmáli 

Kóngsfellshrauns, en hann setti fram áætlun á rúmmáli Rjúpnadyngjuhrauns og 

Eldborgarhrauns sem hann taldi vera 0,36 km3 hvort. Hans nálgun á áætlun á rúmmáli er að 

miða við 20 metra meðalþykkt og að áætla flatarmál þess hluta hraunanna sem eru huldir 

öðru hrauni. 

Upptök Kóngsfellshrauns er frá gossprungu sem liggur við og er að hluta til í Stóra-

Kóngsfelli sem er 1500 m löng og stefnir N40°. Stærstu gígarnir liggja á hásléttu við 

suðvesturhlíð Stóra-Kóngsfells en í suður og norður frá gígunum eru aflíðandi hlíðar sem 

hraunið hefur runnið niður eftir. Frá tveimur stærstu gígunum hefur verið mesta 

hraunrennslið (Jón Jónsson, 1978). Hraunrennslið úr gígunum var í norðurátt meðfram 

vesturhlíð Stóra-Kóngsfells og í austurátt meðfram suðurhlíð Stóra-Kóngsfells þar sem það 

rann áfram milli Stóra-Kóngsfells og Drottningar og þaðan dreifði það sér til vestur, norður 

og austur. Tvö stór hraunflóð (Mynd 15) runnu í norður og vestur en minni flæddu í austur 

meðfram Rauðuhnúkum. Á svæðinu í kringum Stóra-Kóngsfell og Drottningu er hraunið 

úfið og einkennist af hraunrásum, hraunflóðum og hraunsepum sem hafa runnið yfir hvort 

annað.  

3.1 Eldstöðvar og hraun kringum Stóra-

Kóngsfell 

Stóra-Kóngsfell (596 m) er móbergsstapi sem liggur um 12 km frá Reykjavík og 2 km frá 

skíðasvæði Bláfjalla. Tvö misgengi ganga í gegnum það. Frá suðvesturhlíð Stóra-Kóngsfells 

liggur háslétta sem nær vestur til Grindaskarða. Rétt austan við Stóra-Kóngsfell er Drottning 

(513 m) sem er einnig móbergsstapi en þó töluvert smærri (Mynd 6) (Jón Jónsson, 1978). 

Hólmshraunin (Mynd 6) er að finna í suðaustur átt frá Höfuðborgarsvæðinu. Hraunbreiður 

þeirra teygja anga sína í Heiðmörk við Reykjavík og hafa runnið yfir hluta af Leitarhrauni. 

Hraunin liggja á svæði norður frá Þríhnúkum og Stóra-Kóngsfelli, austan frá Húsfelli að 

Rjúpnadalshnúka og niður í Heiðmörk. Hólmshraun er ekki eitt hraun heldur nokkur hraun 

sem eiga upptök sín á svæðinu milli Bláfjalla og Þríhnúka (Jón Jónsson, 1978). 

Eldborg (Mynd 6) er stærsti gígur á 1,5 km langri gossprungu með norðaustur stefnu sem úr 

rann hraun sem er nefnt Hólmshraun V af Jóni Jónssyni (1972). Eldborg liggur um 0,5 km 

austan við Drottningu. Samkvæmt jarðfræðikorti (Helgi Torfason o.fl., 1999) er hraunið frá 

Eldborg partur af hraunbreiðu sem er nefnd Húsfellsbruni I. Það hraun rann vestur að 

Húsfelli og norðan Selfjalls.  
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Á hásléttunni sem liggur vestur frá Stóra-Kóngsfelli eru Þríhnúkar (Mynd 6) sem 

samanstanda af þrem hnúkum, af þeim eru tveir gjallhnúkar og einn móbergshnúkur. Tvö 

þekkt hraun hafa komið frá Þríhnúkum, Þríhnúkahraun eldra og yngra (Kristján 

Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). Þríhnúkahraun eldra hefur náð alla leið 

til Helgafells og hefur líklega runnið að einhverju leyti að Stóra-Kóngsfelli (Jón Jónsson, 

1978). Bæði hraunin eru talin hafa gosið fyrir meira en 4500 árum (Kristján Sæmundsson 

og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). 

Vestan við Stóra-Kóngsfell og norðaustan frá Þríhnúkum er einn stakur gígur sem Jón 

Jónsson (1978) nefnir Eyra (Mynd 6). Kóngsfellshraun rennur alveg upp að honum og hylur 

hraunið sem hefur komið frá honum. Samkvæmt Jóni Jónssyni er Strípshraun sem liggur 

sunnan Elliðavatns komið frá þessum gíg. Um 5 kílómetra vegalengd er þakin yngra hrauni 

milli Eyra og Strípshrauns. Norðurhluti Kóngsfellshrauns rennur að Strípshrauni og hefur 

runnið yfir hluta þess (Jón Jónsson, 1978). 

 

Mynd 6. Yfirlitskort sem sýnir Kóngsfellshraun skv. Jóni Jónssyni (1978) og 

Húsfellsbruna skv. Helga Torfasyni o.fl. (1999). Merkt eru helstu örnefni ásamt ör 

sem bendir til Reykjavíkur. 
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4 Hraun og eldgos 

4.1 Hraun og efnafræði þess 

Hraun verður til þegar seigfljótandi kvika stígur upp í gegnum jarðskorpuna og gýs upp á 

yfirborð jarðar. Kvikan er 800-1200 °C og efnasamsetning hennar er kísilrík. Þegar á 

yfirborð er komið eru ýmsir þættir á borð við gasinnihald og kólnun kvikunnar sem ræður 

því hvers konar ásýnd hraunið mun hafa þegar það storknar (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Efnasamsetning hrauns getur verið breytileg en í langflestu hrauni á jörðinni er kísiloxíð 

ríkjandi ásamt 12 öðrum frumefnum (Edmonds og Gill, 2010). Þar sem kísiloxíð er í 

meirihluta í hrauni er algengt að flokka hraun eftir hlutfalli kísiloxíðs (SiO2). Eftir þessum 

flokkum er hraun flokkað í útbasískt (SiO2 < 45%), basísk (45-52%), ísúr (52-63%) og súr 

(>63%) hraun. Dæmi um helstu gosberg sem tilheyra hverjum flokki eru píkrít (útbasískt), 

basalt (basískt), andesít (ísúrt) og rýólít (súrt) (Sigurður Steinþórsson, 2013). Í þessari ritgerð 

verður ekki farið frekar í þá flokka sem tilheyra ekki basísku hrauni, þ.e. basalti. 

4.2 Hvað er basalt? 

Basalt er algengasta hrauntegund á Íslandi en það þekur yfir 90% 

landsins. Basalt er einnig það gosberg sem finna má mest af á 

Jörðinni og finnst einnig á tunglinu og öðrum reikistjörnum 

(Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008). Basalt er 

eina hrauntegundin sem hefur gosið á Reykjanesskaga á nútíma 

(Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 2013). 

Basísk kvika myndast við bráðnun möttulbergs. Basalt er 

skilgreint sem basískt, fínkornótt gosberg sem er uppbyggt að 

mestu af steindunum pýroxen og plagíóklas. Í hefðbundnu basalti 

eru helstu frumefni súrefni, kísill, magnesíum, kalsíum, járn, ál 

og natríum (Edmonds og Gill, 2010). Þegar basaltkvika gýs er 

hún milli 1050 °C og 1200 °C heit (Kilburn, 2015). 

4.3 Myndun hrauna 

Allt það hraun sem myndast í einu eldgosi er kallað hraunbreiða. Ef um goshrinur er að ræða 

eða ef hraun kemur úr aðskildum gígum er talað um hraunflóð. Hraunflóð eru uppbyggð af 

smærri einingum sem nefnast hraunsepar. Það svæði þar sem hraun færist áfram og vex er 

hinn virki vaxtarjaðar hrauns. Hraun flyst að vaxtarjaðrinum eftir aðfærslukerfum sem geta 

ýmist verið opnar eða lokaðar hraunrásir (sjá Mynd 8) (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Mynd 7. Efnasamsetning 

Kóngsfellshrauns (basalt) 

(Peate o.fl., 2009) 
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Mynd 8. Helstu byggingarþættir hrauna. Allt það hraun sem kemur úr einu gosi er 

hraunbreiða sem er almennt myndað úr tveimur eða fleiri hraunflóðum. Hraunflóðin eru 

uppbyggð af hraunsepum. Opnar eða lokaðar hraunrásir flytja hraun að virka 

vaxtarjaðrinum (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.3.1 Hraunsepar 

Hraunsepar eru grundvallarbyggingareining helluhrauna. Þeir samsvara til einstakra 

kælieininga hrauns (Self o.fl., 1998). Hraunbelging er ferli sem á sér stað við myndun 

hraunsepa þegar fljótandi hraun dælist inn í hraunsepa sem hefur þegar myndað harða skorpu 

um sig. Skorpan er nógu sterk til að halda aftur af þunga hraunsins og við það blæs 

hraunsepinn út og getur þykknað úr nokkrum tugum sentimetra í upphafi, upp í margra metra 

þykka einingu eftir nokkra klukkutíma eða daga. Nýr hraunsepi myndast þegar hraunið nær 

að yfirvinna togspennuna í skorpunni og myndar sprungu í skorpunni sem það flæðir síðan 

í gegnum og nýr hraunsepi tekur þá að myndast. Hraunbelging er á sér stað bæði í helluhrauni 

og apalhrauni (Harris og Rowland, 2015; Birgir Vilhelm Óskarsson. 2005). 

4.3.2 Flutningskerfi hrauns 

Á meðan eldgos stendur yfir kemur mikið magn af hrauni upp á yfirborðið. Þetta hraun er 

flutt með aðfærslukerfum frá gosupptökum að virkum vaxtarjaðri. Í gosum með töluverðu 

hraunflæði flæðir það eftir hraunrásum. Þegar kvika kemur upp á yfirborðið tapar hún varma 

og kristallar taka að myndast sem veldur því að hraunið tekur að storkna og stífna. Þegar 

hraunið flæðir er stöðugt að myndast á því skorpa, en hvort skorpan nær að þykkna og mynda 

lokaða rás eða hvort hún brotni sífellt niður ræðst meðal annars af því undir hve miklum 

halla hraunið rennur (Kilburn, 2015).  

Opin hraunrás myndast þegar jaðrar hraunflæðisins kólna hraðar sem veldur meira viðnámi 

en í miðju flæðisins. Eftir því sem meiri tími líður mun hraunflæðið á jaðrinum stöðvast, en 

eftir því sem nær dregur miðju hraunrásarinnar eykst hraði hraunflæðisins. Við fullmyndaða 

hraunrás er flæðið vel afmarkað á báðum hliðum af hraunbakka (Harris og Rowland, 2015). 

Opnar hraunrásir eru slæmar fyrir varmabúskap hraunsins en varmatap getur numið 10-100 
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°C á hvern kílómetra sem leiðir til þess að hraun sem flæðir í opnum rásum nær aðeins að 

renna nokkra kílómetra (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

Lokaðar hraunrásir myndast við aðstæður þegar yfirborðshalli er lítill eða undir 2° 

(Þorvaldur Þórðarson, 2013). Lokaðar hraunrásir hafa nokkur myndunarferli. Eitt af þeim er 

þegar áhleðsla verður á bökkum opinnar hraunrásar sem smátt og smátt myndar þak yfir 

rásinni og lokar henni. Annað myndunarferli er þegar hraun flæðir endurtekið yfir barma 

rásarinnar og byggir upp sífellt stækkandi hraunhengju á sitthvorum barmi, sem geta á 

endanum tengst saman og myndað lokaða hraunrás (Harris og Rowland, 2015). 

  

Ólíkt opnum rásum er varmatap í lokuðum rásum aðeins <1 °C á kílómetra, sem þýðir að 

hraun geta runnið gríðarlegar vegalengdir, en dæmi er um 100 kílómetra langa lokaða 

hraunrás í Ástralíu (Harris og Rowland, 2015; Þorvaldur Þórðarson, 2013). Lokaðar 

hraunrásir geta myndast í flatsepum (kafli 4.4.1). Ójafnt landslag og kæling við jaðra 

kvikunnar leiðir til þess að rennsli innan flatsepans afmarkast við rásir sem verða sífellt 

þrengri og aðgreinast einnig í fleiri flæðirásir sem mynda greinótt hraunrásakerfi. Ef svona 

hraunrásir tæmast geta myndast stórkostleg hellakerfi. Ef hraunflæði innan lokuðu rásanna 

verður fyrir hindrun eða rásirnar eru fullar af hrauni belgist þak flatsepans og myndar 

hraunhvel (kafli 4.4.3) (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.3.3 Þróun hraunflóða 

Atburðarrásin í basaltgosum hefst með því að hraun kemur upp á yfirborðið sem eldgos. Því 

næst er hraunið flutt frá upptakastað eftir aðfærslukerfum að virka vaxtarjaðrinum. Að lokum 

mun hraunið storkna og mun því ekki taka frekari virkan þátt í vexti hraunsins (Þorvaldur 

Þórðarson, 2013). 

Um leið og kvika kemur upp á yfirborð í eldgosi hefst barátta milli tilhneigingar hraunsins 

til að flæða burt og þess að storkna og þar með stöðvast (Kilburn, 2015). Hraun tekur að 

flæða í afmörkuðum hraunrásum sem geta verið opnar eða lokaðar eftir getu hraunsins til að 

mynda samfellda skorpu (Kilburn, 2015). Hvernig rás hraunið flæðir eftir skiptir miklu máli 

fyrir varmabúskap hraunsins en hraun sem flæðir eftir lokaðri rás tapar mun minni varma en 

það sem flæðir eftir opinni rás. Við vaxtarjaðar hraunflóðs er varmatapið meira heldur en 

við flæði í hraunrásum (Harris og Rowland, 2015). Á vaxtarjaðrinum á sér stað barátta milli 

skorpumyndunar og niðurbrots. Ef niðurbrot skorpunnar er yfirgnæfandi mun jaðarinn vaxa 

sem einföld eining út frá hraunrásinni sem fæðir hann (sjá Mynd 9 A) en það á sér yfirleitt 

stað í apalhrauni og kísilríkara hrauni. Í því tilfelli þegar skorpumyndun tekur yfir myndast 

helluhraun og hraunjaðarinn færist áfram með myndun hraunsepa (Mynd 9 B) (Kilburn, 

2015). 
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Mynd 9. Uppbygging hraunflæðis. Á mynd (A) sést dæmi um flæði apalhrauns eftir 

opinni hraunrás sem flytur hraun til vaxtarjaðarsins sem vex sem einföld eining. Á mynd 

(B) er sýnt helluhraun sem flæðir eftir lokaðri rás og vaxtarjaðarinn færist áfram með 

myndun hraunsepa (Kilburn, 2015). 

4.4 Hraunmyndanir 

4.4.1 Flatsepi 

Flapsepi, einnig kallað risslétta, er víðáttumikil slétta sem verður til við samruna og belgingu 

hraunsepa í helluhrauni. Þeir geta verið 10-1000 metra breiðir og frá 20 sentimetrum upp í 

tugi metra að þykkt (Harris og Rowland, 2015; Þorvaldur Þórðarson, 2013). Einkenni þeirra 

er flatt yfirborð og brattir jaðrar. Við framrás hraunsins geta tveir eða fleiri hraunsepar runnið 

saman í samfelldan flapsepa sem hefur sameiginlegan fljótandi kjarna. Flapsepi er því aðeins 

stærri útgáfa af hraunssepum. Þegar vökvaþrýstingurinn innan flapsepans eykst getur 

skorpan brotnað og hraun flæðir þá út og myndar hraunsepa. Flapsepar eru myndaðir af þrem 

einingum, kyrrstæðri efri skorpu, kjarna og botnskorpu. Þykkt efri skorpunnar eykst samfara 

vexti flapsepans. Það er því hægt að nota þykkt hennar til að segja til um hversu langan tíma 

tók að mynda flapsepann (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.4.2 Risgjótur og hraunhvel 

Risgjótur er annað landform sem myndast við belgingu. Þær eru íhvolfar gjótur sem eru 

afmarkaðar af bröttum brúnum eða hraunhengjum. Risgjótur myndast þar sem 

hraunyfirborðinu tókst ekki að belgjast upp, heldur belgdist upp umhverfið í kring (Walker, 

1991).Hraunhvel eru ávöl hæð eða hryggur sem myndast þegar kvika í lokaðri rás þrýstir 

upp hraunþakinu yfir sér og geta orðið allt að 20 metra háir (Harris og Rowland, 2015). Við 

upplyftinguna brotnar stökka skorpan og myndar stóra sprungu sem liggur samsíða langa 

ásnum. Hraunhvel eru algeng í helluhraunum (Walker, 1991). Hraunhvel geta myndast innan 

lokaðra hraunrása í flatsepa þegar hraunflæði verður fyrir hindrun eða hraunrásin fyllist 

belgist þá þak flatsepans og myndar hraunhvel (Þorvaldur Þórðarson, 2013). Á hraunsvuntu 
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dyngja eru hraunhvel og risgjótur algeng hraunform (Þorvaldur Þórðarson og Ármann 

Höskuldsson, 2008). 

4.5 Formtegundir basalthrauna 

Flokkun á formi basalthrauna er hægt að skipta í þrennt, helluhraun, apalhraun og 

klumpahraun. Helluhraun einkennist af hrauni sem hefur slétt eða bylgjótt yfirborð, 

apalhraun einkennist af óreglulegu og brotnu yfirborði og klumpahraun, sem er millistig 

hinna hraunanna. Klumpahraun einkennist af stórum hraunklumpum og yfirborðsbreksíu 

sem myndast við tætingu hraunskorpu í öflugum goshrinum, en ólíkt apalhrauni hefur 

klumpahraun heilsteypa botnskorpu. Í dag er talað um að hrauntegundirnar sem hafa verið 

ræddar hér liggi á samfelldu rófi þar sem helluhraun og apalhraun séu á sitthvorum jaðrinum 

og klumpahraun sé tegund sem liggur þar á milli (Þorvaldur Þórðarson, 2013).  

Ýmsir eiginleikar hrauns og eldgosa hafa áhrif á hvaða tegund myndast. Þó eru nokkrar 

reglur sem þau virðast lúta. Hraun úr sama gosi getur myndað bæði helluhraun og apalhraun. 

Algeng er að helluhraun breytist yfir í apalhraun eftir því sem fjarlægð frá gosupptökum 

eykst, en þó breytist apalhraun aldrei yfir í helluhraun (Macdonald, 1953). Einn af 

mikilvægustu þáttunum sem ræður tegund hrauns er varmabúskapur hraunsins og álag á 

yfirborði þess. Helluhraun mynda yfirleitt samfellda skorpu sem dregur úr varmatapi en 

apalhraun mynda ekki samfellda skorpu og tapa því miklum varma. Álagið sem yfirborð 

hraunflæðis verður fyrir af völdum mikils halla í landslagi, hás rennslishraða og við mjög 

háa framleiðni hrauns veldur því að samfelld skorpa nær ekki að myndast. Efnasamsetning 

hraunsins spilar einnig þátt í þeirri tegund hrauns sem myndast. Ísúr hraun mynda yfirleitt 

apalhraun eða blakkahraun og einnig er kísilríkara basalt líklegra til að mynda apalhraun 

(Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.5.1 Helluhraun 

Helluhraun er sú formtegund basalthrauns sem er algengust á Íslandi (Þorvaldur Þórðarson, 

2013). Eins og áður kom fram einkennist helluhraun yfirleitt af samfellt sléttu yfirborði sem 

getur einnig verið glerjað og haft fellingar sem kallast hraunreipi Helluhraun mynda 

einhverjar stærstu hraunbreiður á Jörðinni eins og flæðibasölt og einnig á öðrum plánetum í 

sólkerfinu (Self o.fl., 1998). Helluhraun flæða nógu hægt til að mynda hraunskorpu sem mun 

ekki rifna og tætast í sundur (Kilburn, 2015). 

Rennslishraði helluhrauns er mismunandi eftir staðsetningu í aðfærslukerfinu. Rauðglóandi 

hraun sem rennur í hraunrásum getur náð allt að 18 km/klst. Hraði hrauns á virkum 

vaxtarjaðri er þó töluvert hægari, eða sem nemur aðeins um 1-5 km á dag. Þessi munur á 

hraða felst í því að því sem nær dregur vaxtarjaðrinum kvíslast hraunrásinar í margar rásir 

líkt og jökulsá sem flæðir á söndum, sem leiðir til þess að hraunjaðarinn sem heild færist 

hægt áfram (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.5.2 Apalhraun 

Apalhraun er önnur formtegund basalthrauns. Apalhraun myndast iðulega í gosum með háa 

framleiðni og hraunum sem öðlast háa seigju vegna hitataps og áhrifa sem flutningur frá 

gígnum að vaxtarjaðri hefur. Basalthraun með lægri seigju geta þó myndað apalhraun 
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(Þorvaldur Þórðarson, 2013). Eitt af því sem einkennir apalhraun er óreglulega lagaður og 

blöðróttur gjallkargi sem þekur yfirborð og botn fljótandi hraunkjarna. Gjallkarginn sem 

myndast er ekki gjóska heldur myndast þegar skorpan á yfirborði hraunflæðisins verður fyrir 

ójafnri spennu sem rífur skorpuna í sundur. Þegar apalhraun ferðast yfir yfirborðið, færist 

það áfram ekki ósvipað skriðbelti á skriðdrekum. Karginn á yfirborðinu fremst á 

hraunflæðinu fellur niður og síðan skríður hraunið yfir hann og myndar botnlag af karga 

(Harris og Rowland, 2015). 

Þegar apalhraun myndast í basalthrauni er algengt að það gerist við kvikustrókavirkni í gosi 

með háa framleiðni, en gosið í Geldingadölum hefur sýnt fram á að apalhraun geta myndast 

við lága framleiðni (Persónulegar upplýsingar, Þorvaldur Þórðarson 2021). 

Kvikustrókavirkni á sér stað vegna afgösunar hrauns undir yfirborðinu en það leiðir til 

aukningar í seigju hraunsins. Hið mikla útstreymi kviku leiðir til þess að rennslishraði 

hraunsins er hár (10-20 m/s) sem dregur úr myndun hraunskorpu. Hraunið er flutt eftir 

hraunrásum þar sem flæðihraði þess er mestur við yfirborðið og veldur það spennu sem tætir 

í sundur hálfstorknað hraunið og myndar gjallkarga. Þegar hraunið breiðir úr sér hrúgast 

karginn upp og myndar hið einkennandi apalhraun. Apalhraun eru ekki aðeins samfelldur 

hrauntaumur, heldur geta þau myndað hraunsepa líkt og helluhraun gera (Þorvaldur 

Þórðarson, 2013). 

4.5.3 Klumpahraun 

Klumpahraun er þriðja formtegund basalthrauna. Klumpahraun er nokkurs konar 

millitegund helluhrauns og apalhrauns (Keszthelyi o.fl., 2004). Það er í raun undirtegund af 

helluhrauni, en er nógu víðtæk til að teljast vera sér tegund (Harris og Rowland, 2015; 

Þorvaldur Þórðarson, 2013). Þegar helluhraun verður fyrir mikilli mótstöðu eða flæðihraði 

breytist skyndilega brotnar yfirborðsskorpa þess í klumpa eða fleka. Flekarnir eru stærri og 

geta verið 0,5-2 m þykkir og 1-5 m langir, en blokkirnar eru um 0,3-1 m og eru jafnhliða.  

 

Algengt er að klumpahraun myndist í gosum sem verða fyrir öflugum hrinum þar sem hið 

aukna hraunflæði brýtur upp skorpuna á eldra hraunflæði. Hrúgur af klumpum og flekum 

safnast fyrir þar sem hraunflæði stóð lengst yfir og mynda oft langa hryggi sem geta legið 

þvert á stefnu hraunflæðisins. Við myndun klumpahrauns verður einnig til hraunkargi þegar 

hraunskorpan rifnar í sundur. Klumpahraun getur því stundum verið ranglega flokkað sem 

apalhraun. Það sem einkennir þó klumpahraun, utan þess sem áður hefur verið lýst, er að 

það hefur helluhraunsbotn (Þorvaldur Þórðarson, 2013). 

4.6 Eldgos 

Á Reykjanesgosbeltinu einkennist eldvirkni af sprungugosum og dyngjugosum. Hraun úr 

sprungugosum þekja fjórðung af flatarmáli Reykjanesskaga og geta verið allt að 0,5 km3, en 

flest er undir 0,2 km3. Algengt er að sprungugos fylgi ákveðnum fösum þegar kemur að 

virkni. Þegar sprungan opnast er kvikustrókavirkni eftir endilangri sprungunni. 

Kvikuframleiðni getur þá numið allt að 1000 m3/s en þessi fasi stendur yfirleitt aðeins yfir í 

nokkrar klukkustundir. Töluvert dregur úr gosvirkni í vikunum og mánuðunum á eftir en 

framleiðni er þá 5-20 m3/s og hraun getur náð að renna 10-15 km frá gosstöðvum. Algengt 

er að einn eða fleiri gígar myndist eftir sprungunni (Rowland og Walker, 1990; Walker, 
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1971; Walker, Guest og Skelhorn, 1973; Kristján Sæmundsson og Magnús Á. Sigurgeirsson, 

2013). 

Dæmi um tegundir af gígum sem myndast við slík gos eru gjallgígar, klepragígar og 

blandgígar. Gjallgígar og klepragígar myndast við kvikustrókavirkni. Gjall myndast þegar 

storknaðar hraunflygsur falla niður og byggja upp gjallgíg. Klepragígar myndast á svipaðan 

hátt en kleprar myndast þegar óstorknað eða hálfstorknað hraun fellur úr kvikustrók og flest 

út við lendingu (Þorleifur Einarsson, 1991). Algengt er að finna blandgíga sem eru millistig 

þessara gíga (Þorvaldur Þórðarson, 1991). Annað dæmi um gíga eru eldborgir sem verða til 

við rólegri gos þar sem þunnfljótandi kvika myndar hrauntjörn og umhverfis hana er gígur 

myndaður úr hraunslettum sem skvettast úr tjörninni. Á svæðinu kringum eldborgina verður 

til flöt hraunbunga úr hellu- eða apalhrauni (Þorleifur Einarsson, 1991).  

Ef gos undir jökli líkt og á síðasta jökulskeiði eða neðansjávar líkt og Surtsey verða til 

móbergsmyndanir. Á Reykjanesskaga er mikið um móbergshryggi og móbergskeilur. 

Meðan á gosi stendur bráðnar hluti jökulsins og kvikan sem kemst í snertingu við 

bræðsluvatnið og snöggkólnar, tætist í sundur og myndar gosösku. Gosaskan ummyndast í 

móberg og þegar jökulinn hverfur situr eftir móbergsfjall. Ef gos verða á langri sprungu 

myndast móbergshryggir, en móbergskeilur verða til við gos í styttri sprungum eða gos úr 

kringlóttu gosopi (Sveinn P. Jakobsson og Magnús Tumi Guðmundsson, 2012). 

4.6.1 Dyngjugos 

Dyngjugos hafa verið nokkuð algeng á Reykjanesskaga frá lokum ísaldar. Þær geta orðið 

gríðarlega stórar en rúmmál dyngja á Reykjanesskaga getur verið 3-6 km3. Þau hefjast 

yfirleitt sem sprungugos en með tímanum færist virknin yfir í einn gíg sem getur gosið sífellt 

í langan tíma, í sumum tilfellum í nokkur ár (Kristján Sæmundsson og Magnús Á. 

Sigurgeirsson, 2013). Vísbendingar benda þó til þess að eldgosið í Geldingadölum gæti 

afsannað þessa kenningu því það hófst ekki sem sprungugos (Eldgos í Fagradalsfjalli, 2021). 

Fyrstu skrefin við myndun dyngju eru myndun eldkeilu, sem verður til við kvikustrókavirkni 

(sjá Mynd 10 a). Í seinna skrefinu myndast „hraunsvunta“ sem gefur dyngjum hina áþekku 

ásýnd. Hún myndast við hraunflæði í lokuðum rásum þar sem hraunsepamyndun og belging 

á sér stað á vaxtarjöðrum hraunsins. Á hraunsvuntunni eru hraunhvel, risgjótur og flapsepar 

algeng hraunform sem þar finnast (sjá Mynd 10 b) (Þorvaldur Þórðarson og Ármann 

Höskuldsson, 2008). Goskeilur dyngja halla um 2–9° og hraunsvuntan hallar um 0,5–2° halla 

(Rossi og Gudmundsson, 1996).  

 

Mynd 10. Vaxtarstig hraunskjalda. Á mynd (a) er hraunkeilustig þegar hraunframleiðni 

er tiltölulega há og virk hrauntjörn fæðir hraunflæði. Á mynd (b) hraunsvuntustig þegar 

framleiðni er lægri (< 50 m3/s) og hraunflæði er bundið við lokaðar hraunrásir 

(Þorvaldur Þórðarson og Ármann Höskuldsson, 2008). 
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5 Aðferðir 

Í þessari ritgerð er notuð fjarkönnun og landupplýsingar til að rannsaka Kóngsfellshraun. 

Notkun fjarkönnunar og landupplýsinga hefur ýmsa kosti þegar kemur að rannsóknum á 

hraunum. Landupplýsingar og fjarkönnun búa yfir margvíslegum gögnum og tækjum sem 

eru í sífelldi þróun. Slík gögn eru til dæmis hæðarlíkön, loftmyndir og gervitunglamyndir. 

Þessi gögn nýtast til að fá heildstæða mynd af hraunum og ásýnd þeirra, ásamt því að gefa 

innsýn í smærri þætti hrauna. Fjarkönnun og landupplýsingar geta þó einnig haft veikleika. 

Framboð af gögnum fyrir svæði sem rannsaka skal geta verið af skornum skammti og gæði 

þeirra geta verið misgóð. Að nota landupplýsingar og fjarkönnun getur því nýst við ýmsar 

jarðfræðirannsóknir og því mikilvægt að byggja upp þekkingu á notkun þeirra. Þá þekkingu 

er þá hægt að nýta við rannsóknir á svæðum sem eru óaðgengileg hér á jörðu og fyrir 

rannsóknir á öðrum plánetum. 

Öll rannsóknarvinna fór fram í landupplýsingaforritinu QGIS. Í QGIS er hægt að búa til 

vigra (vector) sem er tegund af skrá sem inniheldur upplýsingar um hnit og rúmfræðilega 

eiginleika og er hægt að nota við kortlagningu á hrauninu. Undir hverjum vigri er 

eigindatafla þar sem hægt er að búa til dálka til flokkunar eða til útreikninga. Vigrunum er 

hægt að skipta í þrjár tegundir eftir því hvers konar fyrirbæri er verið að kortleggja sem eru 

punktar, línur og flákar. Vigrana er síðan hægt að nota við ýmsa útreikninga s.s. flatarmál 

og lengdir. Það er einnig hægt að nota þá með ýmsum verkfærum innan QGIS sem verður 

lýst í kafla 5.1 og 5.2.  

Við rannsóknir á Kóngsfellshrauni var notast við loftmyndagagnagrunna frá Google, Bing 

og ESRI sem voru tengdir við QGIS. Hver hafði sína kosti og galla. Myndir sem voru teknar 

á mismunandi árstímum, í misgóðri upplausn og einnig voru samsettar myndir úr mörgum 

myndum teknar við mismunandi aðstæður. Upplausn loftmyndagagnagrunnanna var yfirleitt 

ekki nógu góð, en þá var notast við map.is sem býður upp á loftmyndir í mun betri upplausn.  

Einnig var notast við hæðarlíkan (DEM) til að rannsaka hraunið. Hæðarlíkan er tegund af 

mynd þar sem hver pixill hefur hæðargildi ásamt hniti. Þau er hafa ýmis notagildi. Það hægt 

að útbúa skuggakort (e. hillshade map) í QGIS þar sem forritið reiknar út hvernig skugga 

yfirborðið líkansins myndi kasta miðað við stefnu ljósgjafa. Hæðarlíkanið sem notast var við 

verkefnið var sótt af vefsíðu LMÍ og pixlastærð þess var 2x2 metrar. Hæðarlíkanið sem 

notast var við verkefnið var sótt af vefsíðu LMÍ og pixlastærð þess var 2x2 metrar. 

Hæðarlíkanið frá LMÍ á uppruna sinn að rekja til verkefnisins ArcticDEM sem Háskólinn í 

Minnesota stendur fyrir. Markmið verkefnisins er að nota gervitungl til að búa til hæðarlíkan 

fyrir allt norðurhvel Jarðar (University of Minnesota, 2021).  

5.1 Rúmmál og þykkt hrauns 

Rúmmál og meðalþykkt Kóngsfellshrauns og Húsfellsbruna var reiknað út ásamt rúmmáli 

þriggja stærstu gíganna. Til þess að reikna rúmmál og þykkt hraunsins var notast við verkfæri 

í QGIS sem kallast TIN interpolation sem býr til hæðarlíkan sem er áætlun á því hvernig 

landslagið undir hrauninu gæti litið út. Rúmmálið er síðan fengið með því að finna 

mismuninn á TIN hæðarlíkaninu og hæðarlíkani af svæðinu.  
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Aðferðinni var skipt í 6 skref. Fyrstu 5 skrefin lýsa aðferðinni til að fá rúmmál og 6. skref 

lýsir því hvernig þykkt er fengin. Við beitingu aðferðarinnar ber að hafa í huga ýmsa þætti 

sem hafa áhrif á framkvæmd hennar. Erfiðara er að áætla rúmmál á hrauni þegar landslagið 

umhverfis hraunið er óreglulegt eða þar sem hraun liggur að rótum fjalls eða eldri hraunjaðri. 

Aðferðin tekur einnig ekki mið af því hrauni sem hefur runnið í lægðum eða því sem liggur 

dýpra undir yfirborðinu. Til þess að reikna rúmmálið fyrir Kóngsfellshraun var því skipt 

niður í 4 svæði, vesturhraunflóð, norðurhraunflóð, austurhraunflóð og miðjusvæði eins má 

sjá á Mynd 11. Húsfellsbruna var ekki skipt í svæði heldur reiknað sem eitt svæði. Til þess 

að reikna rúmmál gíganna var notuð sama aðferð. Rúmmálið á vestur- og miðjugígnum var 

reiknað saman vegna þess hve þétt þeir liggja hvor upp að öðrum. 

1. skref 

Fyrsta skref er að gera punkta með punktavigri sem ná umhverfis svæðið sem reikna skal 

rúmmálið á (sjá Mynd 11 og Mynd 12). Við staðsetningu punktanna er gott að hafa minna 

millibil þar sem greinilegur hæðarmunur er milli hrauns eða gígs og umhverfinu í kring. Gott 

er að setja punkta nálægt jaðri hraunsins eða á svæði sem virðist gefa góða mynd af því 

hvernig landslagið undir hrauninu gæti litið út. T.d. ef hraunið sem verið er að mæla liggur 

ofan á öðru hrauni, þá er settur punktur ofan á það hraun. Það þarf þó að vega og meta hvern 

punkt fyrir sig og gott er að nota skuggakort og þversnið til finna góða staðsetningu. Ekki 

eru settir punktar á hraunið sjálft. 

2. skref 

Þegar punktarnir er tilbúnir er næsta skref að bæta við hæðargildum við punktavigurinn. Í 

QGIS er notað verkfærið Add raster values to points. Það tekur hæðargildi frá hæðarlíkaninu 

sem hafa sömu staðsetningu og punkturinn og bætir því við eigindatöflu punktavigursins. 

3. skref  

Í þessu skrefi er búið til nýtt hæðarlíkan sem áætlar hvernig landslagið lítur út ef hraunið 

væri fjarlægt. Til þess að búa það til er notað verkfærið TIN Interpolation. Það gengur út á 

að „brúa“ milli punktanna og áætla þannig yfirborð sem best passar við staðsetningu 

punktanna og hæð þeirra. Hæðarlíkanið sem verður til mun ekki hafa sama umfang og 

hraunið þannig að nauðsynlegt er að klippa það eftir útlínum hraunsins.  

4. skref 

Hæðarlíkanið sem fékkst í skrefi 3 er dregið frá hæðarlíkaninu af svæðinu með verkfærinu 

Raster Calculator. Þá verður til nýtt hæðarlíkan sem sýnir mismun á hæðargildum milli 

hæðarlíkananna tveggja. Búast má við að fá gildi sem eru neikvæð, en það er ein af 

afleiðingum þess að nota þessa aðferð. Svæði geta fengið neikvæð gildi m.a. ef það er í 

miklum halla, liggur upp við fjall eða landslagið við hraunið er í sömu hæð og hraunið. Ef 

stór hluti hæðarlíkansins hefur neikvæð gildi er hægt að fara aftur í skref eitt og velja fleiri 

punkta, breyta staðsetningu eða skipta svæðinu niður. 

5. skref 

Í þessu skrefi er rúmmál hæðarlíkansins reiknað út. Til þess að reikna það út er notað 

verkfærið Raster Surface Volume sem notar hæðarlíkanið sem var búið til í skrefi 4 og 

hæðargögnin sem eru innbyggð í hæðarlíkanið til að reikna út hversu mikið rúmmál svæðið 

sem hæðarlíkanið nær yfir hefur. Til þess að reikna rúmmálið er stillt á Count only above 
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base level og Base level = 0. Útkoman sem fæst er þá rúmmál hæðarlíkansins gefið í 

rúmmetrum.  

6. skref 

Til þess að reikna meðalþykkt hraunsins var notað sama hæðarlíkan og búið var til í skrefi 4 

og notað verkfærið Raster layer zonal statistics sem reiknar út þykktina á hverju pixlagildi 

hæðarlíkansins. Að lokum var notast við excel töflureikni til þess að fjarlægja öll neikvæð 

gildi og taka síðan meðaltal af öllum eftirstandandi gildum. Útkoman úr því er meðalþykkt 

hraunsins. 

Til að meta tölulega skekkju mælinganna var þessi aðferð notuð til að reikna rúmmál 

Holuhrauns. Umhverfi Holuhrauns er tiltölulega slétt og þægilegt til notkunar þessarar 

aðferðar. Rúmmál Holuhrauns er einnig þekkt og því hægt að bera saman við niðurstöðu 

aðferðarinnar á rúmmáli Kóngsfellshrauns (Pedersen o.fl., 2017). Útkoman við notkun 

aðferðarinnar var 25% lægri en raunvörulega rúmmálsgildi Holuhrauns. Það var því ákveðið 

að bæta við 25% við allar þær niðurstöður sem voru fengnar af rúmmálsreikningum til að 

bæta upp fyrir þessa skekkju Önnur leiðrétting er að leiðrétta rúmmál svæða sem hafa 

neikvæð hæðargildi á hæðarlíkaninu sem fæst í skrefi 4. Til þess að leiðrétta rúmmál þeirra 

er flatarmál þeirra svæða margfaldað með meðalþykkt hraunsins sem fékkst í skrefi 6 og 

bætt við rúmmálsniðurstöðuna sem fékkst í skrefi 5. Niðurstöður rúmmálsmælinganna ættu 

aðeins að teljast sem lágmarksrúmmál. 

Mynd 11. Mynd sem sýnir punktana sem voru notaðir með aðferðinni til að reikna 

rúmmál á Kóngsfellshrauni. Hrauninu er skipt í 4 svæði og rúmmál og þykkt hvers 

svæðis er reiknað. 
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Mynd 12. Mynd sem sýnir punktana sem voru notaðir með aðferðinni til að 

reikna rúmmál á þremur stærstu gígunum. 

5.2 Mælingar á hraunflóðum og hraunsepum 

Fyrir norður- og vesturhraunflóðin voru útbúin gröf þar sem mælt var frá upphafi sýnilega 

hluta þess að enda þess. Þrjú gröf voru útbúin (Mynd 22 og Mynd 24) sem sýna hæð (a), 

halla (b) og breidd hraunrásar og hraunflóðs (c) á y-ás og á x-ás er lengd hraunflóðsins. Til 

þess að mæla breidd hraunrásarinnar voru búnir til línuvigrar með 100-125 m millibili. Sama 

var gert til að mæla breidd hraunflóðsins. Verkfærið Raster Calculator og $length skipunin 

innan þess var notað til að fá lengd hverrar línu. Til þess að geta staðsett hverja 

breiddarmælingu á réttum stað meðfram hraunflóðinu var búinn til punktavigur á hverri línu. 

Add Geometry Attributes var notað til þess að gefa punktunum staðsetningarhnit. Til þess að 

finna halla og hæð var notað verkfærið qProf. Hnit punktanna sem voru búnir til áður og 

voru settir í qProf og fengin hæðar- og hallagildi fyrir hvern punkt og þá var hægt að staðsetja 

breiddargögnin á réttum stað eftir hraunflóðinu. Öll gröf voru búin til með excel. 

Eitt af því sem skoðað er í ritgerðinni er breidd og þykkt hraunsepa. Mældir voru hraunsepar 

í vestur- og norður hraunflóðum Kóngsfellshrauns. Útlínur hraunsepa voru metnar út frá 

loftmyndum og breidd og þykkt þeirra mæld í QGIS. Til að fá breidd hraunsepa var búin til 

lína yfir hann og notað Raster Calculator og $length skipunina til að fá lengd línunnar. Til 

að fá þykkt hraunsepa var notað verkfærið Terrain Profile til að búa til hæðarferil yfir 

hraunsepann og landslaginu kringum hann og notað hæðarmismun þeirra til að fá þykkt. 
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6 Niðurstöður 

6.1 Kóngsfellshraun 

Á Mynd 13 og í Tafla 2 eru ásýnd og yfirborð Kóngsfellshrauns lýst. Nær gígaröðinni eru 

sléttari hraun algengari ásamt því að frá gígnum liggur tóm hraunrás en í hraunflóðunum er 

eru ekki stórar hraunrásir. Hraunseparnir hafa grófari ásýnd í norðurhraunflóðinu heldur en 

vesturhraunflóðinu, en það er einnig töluvert rúmmálsmeira. Hraunflóðin sem mynduðust í 

fasa 4 (Mynd 20) eru gróf og hafa hryggi. Þar sem hægt er að greina hraunrásir hafa þær 

almennt grófa ásýnd ásamt hryggjum. 

Tafla 1. Flokkun á ásýnd og yfirborði Kóngsfellshrauns. Sjá einnig mynd 13. 

Flokkur Lýsing 

Slétt hraun Hraun með þessa ásýnd er aðallega að finna í grennd við gígana og 

umhverfis Stóra-Kóngsfell.  

Hraun með 

hryggjum 

Samanstanda af smærri hraunflóðum og hafa runnið tiltölulega stutt 

eru almennt með grófa ásýnd og hryggi. 

Hraunsepar með 

slétt yfirborð 

Hraunsepar þar sem yfirborðið hefur slétta ásýnd eru að mestu leyti 

að finna í vesturhraunflóðinu 

Hraunsepar með 

hryggjum 

Hraunsepar með hryggjum eru þar sem yfirborðið hefur almennt 

grófa ásýnd og hryggi og er partur af norðurhraunflóðinu. 

Opin hraunrás Opin hraunrás þar sem hraunrás hefur tæmst og liggur neðar er 

umhverfið kringum hana og liggur frá gígunum meðfram 

Drottningu og Stóra-Kóngsfelli. 

Hraunrásir með 

hryggjum 

Hraunrásir sem mynda hryggi í hrauninu og flæðimunstur sem 

liggur milli barma hraunrásarinnar. Þá er að finna í vestur- og 

norðurhraunflóðunum og norðan við Stóra-Kóngsfell. 

Blandað hraun Blandað hraun er á svæðinu sem liggur milli Eyra og Stóra-

Kóngsfells og er blanda af sléttu hrauni og hrauni með hryggjum. 
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Mynd 13. Lýsingar á ásýnd og yfirborði Kóngsfellshrauns eru skipt í 7 flokka. Hraun, 

slétt – er hraun sem hefur almennt slétta ásýnd og er án hryggja. Hraun, hryggir – er 

hraun sem samanstendur af smærri hraunflóðum og hraunsepum og hefur almennt 

grófa ásýnd og hryggi. Hraunsepar, sléttir – eru hraunsepar þar sem yfirborðið hefur 

slétta ásýnd. Hraunsepar, hryggir – hraunsepar þar sem yfirborð hefur almennt grófa 

ásýnd og hryggi. Opin hraunrás - er hraunrás sem hefur tæmst og liggur neðar er 

umhverfið kringum hana. Hraunrás, hryggir – hraun sem er partur hraunrás og hefur 

hryggi og flæðimunstur sem liggja þvert á barma rásarinnar. Blandað – hraun sem er 

samanstendur af bæði sléttu hrauni og hrauni með hryggjum. 
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6.2 Gígarnir 

 

 

Mynd 14. Aðalgígarnir 3, vesturgígur, miðjugígur og norðurgígur ásamt röð smágíga 

sem liggja í hlíðum Stóra-Kóngsfells og sunnan við vesturgíginn. 

Gígarnir eru flokkaðir í aðalgíga og smágíga. Aðalgígarnir eru þrír og skiptast í vesturgíg, 

miðjugíg og norðurgíg (sjá Mynd 14). Það vantar syðri helming vesturgígsins. Norðurhlið 

hans er um 100-120 m breið og 25 m há og við suðurhliðina situr tóm hraunrás. Hann liggur 

að miðjugígnum og liggur að hluta til ofan á honum. Miðgígurinn hefur hringlaga gíg. 

Norðurbarmur hans stendur um 20 m hærra en syðri barmurinn. Gígurinn er opinn til 

suðvesturs en vesturgígurinn liggur þar að honum. Norðurgígurinn er minnstur aðalgíganna 

og liggur að hluta til upp í hlíð Stóra-Kóngsfells. Hann hefur skarð á vesturhliðinni. 

Smágígarnir liggja eftir gossprungunni og eru bæði sunnan og norðan megin við 

aðalgígaröðina. U.þ.b. 250 m suðvestan frá vesturgígnum er 50 m löng smágígarein en hún 

liggur upp hlíðina andspænis Stóra-Kóngsfelli. Gígarnir eru um 1 m á hæð og ólíklegt er að 

hraun hafi runnið frá þeim (Jón Jónsson, 1978). Í vesturhlíð Stóra-Kóngsfells eru raðir af 

smágígum sem eru undir 1. m á hæð og er um 25-50 m að lengd. Rétt austan við norðurgíginn 

er 5 m hár og 20 m breiður gígur. Austan við miðjugíginn er lítil gígarein sem er að miklu 

leiti hulin hrauni. Í norðurhlíð Stóra-Kóngsfells er lítil gossprunga sem nær 50 m upp hlíð 

þess.  
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6.3 Lýsingar á Kóngsfellshrauni 

Í þessum kafla eru tekin fyrir fjögur svæði sem ná yfir hraunflóð Kóngsfellshrauns. Þau eru 

nefnd svæði 1, 2, 3 og 4. Einnig er sýnt hvernig gosið þróaðist með tímanum. Sérstaklega 

eru teknar fyrir hraunrásir og flæðimynstur þeirra, hraunsepar og hraunhnullungar á yfirborði 

hraunsins. Yfirborð hraunsins getur haft mismunandi ásýnd (sjá Mynd 13). Yfirleitt má 

greina hvar hraunrás hefur runnið út frá dökkum rákum sem eru sýnilegar á loftmyndum. Á 

hraunrásunum er yfirleitt greinileg flæðimynstur. Þau geta verið óregluleg yfir í að reglulegar 

bogadregnar línur sem liggja milli barma hraunrásarinnar. Bogadregnu línurnar eru ýmist 

bognar í sömu átt og flæðistefna hraunsins eða þvert á stefnu þess. Staka hraunhnullunga er 

að finna víða á yfirborði hraunsins. Fjöldi þessara hraunhnullunga og stærð getur verið 

breytileg, frá smáum tveggja metra breiðum steinum upp stóra hnullunga sem geta verið allt 

að tíu metra breiðir. Hraunseparnir eru misstórir og renna mismunandi langt frá hraunrásinni. 

Hraunseparnir geta vaxið saman í einn stærri hraunsepa eða verið stakir.  

 

 

Mynd 15. Yfirlitsmynd yfir Kóngsfellshraun sem sýnir vesturhraunflóð, 

norðurhraunflóð og austurhraunflóð. Merkt eru einnig helstu örnefni og gígarnir. 
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Svæði 1 

 

 

Mynd 16. (Svæði 1). Hér er sýnt upphafið á sýnilega hluta norðurhraunflóðsins. Einnig 

eru sýndar risgjótur sem liggja í rissléttu. 

Á Mynd 16 er sýnt upphafið á sýnilega hluta norðurhraunflóðsins. Það er að stefna í 

norðurátt. Austurhluti þess er hulinn yngra hrauni. Á neðri hluta þess hefur hraunið runnið 

eftir þröngri, 15 m breiðri hraunrás. Hraunrásin afmarkast af svörtum misbreiðum línum sem 

greina má og breytingu í ásýnd. Hún víkkar síðan í um 120 m. Fyrir miðri mynd þrengist 

hraunrásin í um 40 m. Efst á myndinni víkkar hraunrásin aftur í um 280 m. Barmar 

hraunrásarinnar eru 0,5-1 m háir og 10-20 m breiðir. Hraunrásin hefur gróft yfirborð og 

óreglulegt flæðimynstur. Á yfirborði hraunrásarinnar eru stórir hraunhnullungar milli 2 og 

10 m breiðir. 

Ásýnd hraunsepanna er líkt og flæðimunstur hraunrása með hryggjum. Jaðrar þeirra eru 

brattir. Hraunseparnir runnu samsíða hvor öðrum. Það eru fáir hraunhnullungar á 

hraunsepunum en breidd þeirra er frá 2-6 m. Vestan megin við hraunflóðið er risslétta sem 

er ekki partur af Kóngsfellshrauni heldur Húsfellsbruna (sjá Mynd 6). Norðurhraunflóðið 

hefur runnið að hluta til á henni. Sýnilegi hluti hennar er um 65 ha og hún stendur 15-20 m 

hærra en nærumhverfið. Yfirborðið er slétt en jaðrar þess eru markaðir af stórum sprungum. 

Innan um rissléttuna eru risgjótur sem eru milli 50 og 150 m breiðar. Út frá rissléttunni liggur 

úfið og gróft hraun. Á rissléttunni og á svæðinu vestan við hana eru engir hraunhnullungar. 
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Svæði 2 

 

 

Mynd 17. (Svæði 2). Hér er sýnt norðurhraunflóðið þegar það beygir til 

norðvesturs. Einnig eru sýnd bogadregin flæðimynstur og rákir í hraunrásinni. 

Á svæði 2 sést hvernig norðurhraunflóðið tekur beygju til vesturs. Um 800 m langt og 70-

200 m breitt hraunflóð hefur runnið norðan frá aðalhraunrásinni. Í neðra hægra horninu á 

Mynd 17 er hraunrásin um 130 m breið og flæðimynstur er greinilegt sem bogadregnar 

flæðilínur sem birtast sem hryggir og liggja milli barma hraunrásarinnar. Hraunrásin 

afmarkast af svörtum línum sem greina má loftmyndum. Hraunrásin þrengist síðan í um 50 

m og þar eru bogadregnar línur sem liggja þvert á flæðistefnu. Því næst víkkar hraunrásin og 

er mest 140 m breið. Í hraunrásinni eykst fjöldi hraunhnulluga sem eru 3-7 m breiðir og er 

nokkuð jafn yfir allt svæðið. Einnig er hægt að sjá 100-200 metra langar rákir (sjá einnig 

nærmynd á Mynd 17) sem eru staðsettar í miðri hraunrásinni og stefna samsíða flæðistefnu 

hraunsins. Í upphafi rákanna eru 2-4 m háir hólar og rákinn einkennist af hrygg sem <0,5 m 

hár og skarði innan um miðjan hrygginn. Á yfirborði hraunrásarinnar eru stórir 

hraunhnullungar. 

Hraunseparnir flæða stutt frá aðalhraunrásinni. Þeir hafa óreglulega hryggi án flæðimunsturs 

hraunrása og minnstu hraunseparnir hafa slétt yfirborð. Magn hraunhnullunga á yfirborði 

hraunsepanna hefur aukist miðað við á svæði 2. Þeir eru 2-7 m breiðir. Hraunseparnir hafa 

runnið samsíða og eru samvaxnir. Smærri hraunsepar með slétt yfirborð hafa runnið út frá 

stærri sepunum. Á norðurhluta hraunflóðsins eru hraunseparnir að renna að og ofan á eldra 

hraunflóði. 
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Svæði 3 

 

 

Mynd 18. (Svæði 3). Hér er sýnt hvernig vesturhraunflóð breiðir úr sér og einnig sést 

nýtt hraunflóð renna frá því. 

Á Mynd 18 sést hvernig vesturhraunflóðið skiptist í tvennt. Norðurhlið þess leggst upp að 

og ofan á eldra hraunflóð. Á kafla breiðir hraunflóðið verulega úr sér og verður 500-600 m 

breitt. Á svæðinu austan við þessa breikkun skiptist hraunrásin í tvennt og aðalhraunrásin 

rennur norðan megin við breikkunina og hin hraunrásin rennur sunnan við hana og myndar 

nýtt hraunflóð. Í aðalhraunrásinni eru flæðimunstur mismunandi eftir því hversu mikið 

hraunrásin beygir. Þar sem hún tekur krappa beygju hafa myndast skurðir sem eru 5-10 m 

breiðir og 0,5-1 m djúpir. Á yfirborði aðalhraunrásarinnar er lítið af hraunhnullungum en þó 

nokkrir stórir hraunhnullungar (>5m). Hitt hraunflóðið sem myndaðist rennur um 1,2 km 

áður en það stöðvast og liggur upp að suðurhlið aðalhraunflóðsins. Á hraunrásinni í þessu 

syðra hraunflóðinu er meira af miðlungsstórum hraunhnullungum en á aðalhraunrásinni. 

Syðri hraunrásin er hefur ekki eins skarpa barma og aðalhraunrásin og flæðimunstur í rásinni 

eru engin eða lítið áberandi. 

Hraunseparnir á norðurhlið hraunflóðsins renna ofan á eldra hraunflóði og hraunseparnir eru 

litlir og renna stutt frá aðalhraunrásinni. Á suðurhliðinni eru flestir hraunseparnir partur af 

syðra hraunflóðinu og renna ofan á sléttara hrauni og hraunseparnir eru stærri en þeir á 

norðurhliðinni Hraunseparnir hafa almennt slétt yfirborð en sumir hafa smáa hryggi og 

flæðimunstur hraunrása. Þeir hafa runnið saman og smærri hraunsepar hafa ekki runnið út 

frá þeim. Magn hraunhnullunga á yfirborði hraunsepanna er töluvert meira heldur en á svæði 

tvö. Flestir þeirra eru smáir (<2m breiðir) en nokkrir eru yfir 5m breiðir. 
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Svæði 4 

 

 

Mynd 19. (Svæði 4). Hér er sýnt hvernig hraunrás vesturhraunflóðsins skiptir sér og 

sýnir endann á vesturhraunflóðinu. 

Á Mynd 19 má sjá ysta hluta vesturhraunflóðsins. Það nemur staðar um einn og hálfan km 

sunnan við Húsfell. Hægra megin á myndinni má sjá þegar hraunrásin skiptist í þrennt. 

Nyrðri og syðri hraunrásirnar flæða um það bil 600-650 m áður en þær stöðvast og mynda 

þykka hraunsepa sem hafa fjölmarga 2-4 m breiða hraunhnullunga á yfirborðinu. Þar sem 

hraunrásirnar skiptast eru hryggir sem liggja þétt saman og eru milli barma rásanna ásamt 

miðlungs og stórum hraunhnullungum á yfirborðinu. Miðju hraunrásin er aðalhraunrásin og 

heldur áfram 1,4 km. Hraunrásin beygir til vinstri og verður þá þrengri eða um 25 m breið 

að meðaltali. Yfirborð hennar þar er slétt og án hraunhnullunga en þegar hún víkkar aftur 

verður hún bylgjótt og tekur að kvíslast í nokkrar hraunrásir sem nema að lokum staðar eftir 

um það bil 350 m. Frá aðalhraunrásinni eru hraunseparnir fáir og litlir með sléttu yfirborði 

og eru engir hraunhnullungar á yfirborði þeirra.  
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Tímalínan 

Á mynd 18 er sýnt hvernig afstæðri legu hraunsins er skipt upp í fjóra fasa. Þessir fasar segja 

til um áætlaða tímaröð sem hraunið myndaðist við. Í fasa eitt myndaðist vesturhraunflóðið. 

Í fasa tvö myndaðist hraunið sem rennur yfir hluta vesturhraunflóðsins. Í fasa þrjú myndaðist 

norðurhraunflóðið ásamt því hraunflóði sem rann sunnan við Rauðuhnúka. Í fjórða fasa 

myndaðist hraunið sem nær frá gígunum í austurátt og hraunflóð sem runnu norður fyrir 

Stóra-Kóngsfell. 

 

Mynd 20. Tímalína Kóngsfellshrauns. Myndun Kóngsfellshrauns er skipt í 4 fasa. Í fasa 

1 hefur vesturhraunflóðið myndast. Í fasa 2 rann hraun yfir hluta af vesturhraunflóðinu. 

Í fasa 3 myndaðist norðurhraunflóðið ásamt hraunflóði sem rann eftir suðurhlíð 

Rauðuhnúka. Fasi 4 er síðasti fasinn og myndaði smærri hraunflóð norðan við Stóra-

Kóngsfell. 
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6.4 Hraunflóð og hraunrásir 

6.4.1 Norðurhraunflóð 

Þar sem allar mælingarnar voru gerðar eftir yfirborði hraunsins geta hólar og lægðir á 

yfirborðinu haft áhrif á niðurstöðurnar. Þar sem mælingar eru gerðar yfir 100-125 m bil og 

hæðirnar á yfirborði hraunsins yfirleitt ekki meiri en nokkrir metrar hefur það ekki mikil 

áhrif. 

Mynd 21 sýnir norðurhraunflóðið og hraunrás þess. Mældi hluti norðurhraunflóðsins er 5950 

m langur. Á Mynd 22 a) er sýnt hvernig hæð yfir sjávarmáli breytist fyrir norðurhraunflóðið. 

Heildarlækkun þess nemur 158 m og meðallækkun nemur um 25 m/km. Mynd 22 b) sýnir 

breytingar í halla eftir hraunflóðinu. Hallinn er milli -7° til 0° en algengast er að hann sé á 

milli -0,5° og -3°. Reiknaður meðalhalli er -1,7°. Þar sem hallinn er mestur í -7° á km 5,4 á 

x-ásnum er staðsett röð af hólum á yfirborði hraunsins sem geta haft áhrif á hallamælinguna. 

Á Mynd 22 c) er sýnt hvernig breidd hraunrásar og breidd hraunflóðsins breytist. Breiddin á 

hraunrásinni er milli 32 m og 292 m og meðalbreiddin er 120 m. Heildarbreidd 

norðurhraunflóðsins er milli 188 m og 677 m og meðalbreidd þess er 385 m. Milli km 4 og 

5 á Mynd 22 c) eykst breidd hraunflóðsins töluvert meira heldur en hraunrásarinnar. Það er 

vegna þess að stórir hraunsepar eru að flæða frá hraunflóðinu þar. Öfug fylgni er milli halla 

og breiddar hraunrásar á Mynd 22 b) og c). Það má greina fylgni milli breytinga á breidd 

hraunrásar og breiddar hraunflóðs á Mynd 22 c). 

 

 
Mynd 21. Kort af norðurhraunflóði Kóngsfellshrauns sem sýnir hraunrás þess ásamt 

staðsetningu og breidd þeirra hraunsepa sem þar voru mældir. 
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Mynd 22. a) Hæðarferill fyrir norðurhraunflóð Kóngsfellshrauns. b) Hallabreytingar 

norðurhraunflóðsins c) Breyting á breidd hraunrásar og breidd norðurhraunflóðsins. 

Upphafsstaður hraunflóðsins er í 0 km.  
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6.4.2 Vesturhraunflóð 

Mynd 23 sýnir vesturhraunflóðið og hraunrásir þess. Mældi hluti vesturhraunflóðsins er 

5230 m langur. Á Mynd 24 a) er sýnt hvernig hæð yfir sjávarmáli breytist fyrir 

norðurhraunflóðið. Á því svæði nam heildarhæðarbreyting 129 m og meðalhæðarbreyting er 

25 m/km. Mynd 24 b) sýnir breytingar í halla eftir hraunflóðinu. Hallinn á hraunflóðinu nær 

milli -3,9° og 0° og flest hallagildin liggja milli -0,5° og -2°. Reiknaður meðalhalli er -1,4°. 

Á Mynd 24 c) er sýnt hvernig breidd hraunrásar og breidd hraunflóðsins breytist. Breidd 

hraunrásarinnar er milli 16 m og 174 m og meðalbreidd er 103 m. Heildarbreidd 

vesturhraunflóðsins er milli 30 og 603 m og meðalbreidd er 260 m. Á öðrum kílómetra 

vesturhraunflóðsins myndaðist nýtt hraunflóð sem er lýst í kafla 6.3. Hraunrás hraunflóðsins 

er merkt gul á Mynd 23 og er er 30–110 m breið og meðalbreidd er 70 m. Öfug fylgni er 

milli halla og breiddar hraunrásar á Mynd 24 b) og c). Það má greina fylgni milli breytinga 

á breidd hraunrásar og breiddar hraunflóðs á Mynd 24 c). 

 

 

Mynd 23. Kort af vesturhraunflóði Kóngsfellshrauns sem sýnir hraunrásir þess 

ásamt staðsetningu og breidd þeirra hraunsepa sem þar voru mældir. 
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Mynd 24. a) Hæðarferill fyrir vesturhraunflóð Kóngsfellshraun sem sýnir 

hæðarbreytingar frá upphafi sýnilega hluta hraunflóðsins að enda þess. b) 

Hallabreytingar vesturhraunflóðs sem sýnir hvernig hallinn frá upphafi sýnilega 

hraunflóðsins þess að enda þess breytist. c) Breyting á breidd hraunrásar og breidd 

vesturhraunflóðsins. Gula línan sýnir samanlagða breidd aðalhraunrásar og hraunrásar 

í minna hraunflóði sem rennur frá vesturhraunflóðinu. Upphafsstaður hraunflóðsins er í 

0 km. 
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6.5 Hraunsepar  

Alls var breidd og þykkt 81 hraunsepa mæld. Staðsetning hraunsepanna sem voru mældir er 

sýnd á  

Mynd 21 fyrir norðurhraunflóðið og á Mynd 23 fyrir vesturhraunflóðið. Hverju hraunflóði 

var skipt í 4 svæði þar sem A er nær upptökum og D nær enda hraunflóðsins. Niðurstöður 

mælinganna má sjá á Mynd 25 og í Tafla 2. Á Mynd 25 eru sýndar niðurstöður fyrir þykkt 

og breidd hraunsepa fyrir bæði norður- og vesturhraunflóð. Í Tafla 2 eru sýndar niðurstöður 

fyrir svæði A, B, C og D fyrir bæði hraunflóðin. Hraunseparnir sem voru mældir á 

norðurhraunflóðinu eru 40% þykkri og 30% breiðari á vesturhraunflóðinu. Niðurstöður 

hraunsepamælinganna eru ræddar í umræðukaflanum 

 

 

Mynd 25. Niðurstöður mælinga á breidd og þykkt hraunsepa norður- og vesturhraunflóð 

Kóngsfellshrauns. 

Tafla 2. Niðurstöður fyrir meðalþykkt og meðalbreidd hraunsepa norður- og 

vesturhraunflóðs Kóngsfellshrauns. Mælingunum fyrir hvert hraunflóð var skipt í 4 svæði 

þar sem A er nær upptökum og D nær lokum hraunflóðsins. 

 Norðurhraunflóð Vesturhraunflóð 
Svæði Meðalþykkt Meðalbreidd  Fjöldi  Meðalþykkt Meðalbreidd  Fjöldi 

A 5.7 m 73.1 m 14 2.7 m 45.0 m 9 
B 8.1 m 59.8 m 11 5.1 m 76.3 m 12 
C 7.8 m 84.1 m 8 3.7 m 29.0 m 13 
D 6.8 m 48.9 m 9 4.3 m 33.6 m 5 

Heildar 7.0 m 66.5 m 42 4.0 m 47.8 m 39 
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Rúmmál og þykkt Kóngsfellshrauns 

Rúmmál Kóngsfellshrauns og gíganna var fengin með TIN interpolation aðferðinni sem var 

lýst í kafla 5.1. Heildarrúmmál Kóngsfellshraun er reiknað sem 47,9 milljón rúmmetrar eða 

0,0479 km3 og meðalþykkt þess er reiknuð sem 6,2 m. Niðurstöður einstakra svæða má sjá 

í Tafla 3 . Heildarrúmmál gíganna er 327.000 m3 og frekari niðurstöður um þá er í Tafla 4. 

Tafla 3. Rúmmál, flatarmál og meðalþykkt Kóngsfellshrauns og Húsfellsbruna. 

Kóngsfellshrauni er skipt í 4 svæði og rúmmál og þykkt reiknuð fyrir hvert svæði. 

Húsfellsbruna var ekki skipt í svæði. 

Svæði Rúmmál Meðalþykkt Flatarmál 

Vesturhraunflóð 8,25 x 106 m3 3,5 m 2,2 km2 

Norðurhraunflóð 19,75 x 106 m3 6,7 m 2,9 km2 

Austurhraunflóð 1,6 x 106 m3 3,7 m 0,4 km2 

Miðjusvæði 18,25 x 106 m3 6,0 m 3,1 km2 

Kóngsfellshraun 47,9 x 106 m3 6,2 m 8,6 km2 

Húsfellsbruni 312,5 x 106 m3 10 m 29,4 km2 

 

Tafla 4. Niðurstöður fyrir flatarmál, rúmmál, hæð og þvermál gíganna.*rúmmál gíganna 

var reiknað saman. 

Gígur Flatarmál Rúmmál Hæð Þvermál 

Vestur 0,95 ha 306.000 m3* 25 m 100-120 m 

Miðju 1,8 ha 306.000 m3* 20-30 m 140-150 m 

Austur 0,5 ha 21.000 m3 5-11 m 75-85 m 
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7 Umræður og túlkun 

Hraunflóð og hraunsepar 

Á Mynd 22 (c) og á Mynd 24 (c) sjást sveiflur í breidd hraunrásarinnar. Breidd 

hraunrásarinnar getur margfaldast á nokkur hundruð metra bili, og að sama skapi getur 

dregið úr henni. Ein skýring þessarar sveiflu má sjá þegar borin er saman breidd 

hraunrásarinnar og halli (sjá Mynd 22 b og Mynd 24 b). Við það sést að öfug fylgni er milli 

halla og breiddar hraunrásar. Þegar hallinn er lítill verður hraði hraunsins lægri og hraunið 

getur þar af leiðandi dreift meira úr sér. Að sama skapi þegar hraunið rennur niður aukinn 

halla eykst hraði þess og rennslið afmarkast af þrengri hraunrás. 

Það er fylgni milli breytinga á breidd hraunrásar og breiddar hraunflóðs. Þessa fylgni er hægt 

að skýra með hraunsepamyndun. Hraunflóð vaxa með því að mynda hraunsepa á virka 

vaxtarjaðrinum og hraunrásin gengur áfram yfir eldri hraunsepanna. Ef hraunrásin sem fæðir 

hraunsepanna er breið munu hraunseparnir sem myndast ná yfir víðara svæði, og að sama 

skapi ná yfir minna svæði ef hraunrásin er mjó. Það eru þó einnig frávik frá þessari fylgni 

sem sést á vesturhraunflóði milli 2 og 3 km á Mynd 24 (c). Á þeim stað breiddi hraunflóðið 

verulega úr sér (sjá Mynd 18) ásamt því að nýtt hraunflóð tók að renna meðfram því. Ein 

skýring gæti verið að þegar hraunið var í myndun hefur hraunrásin líklega verið jafn breið 

og allt hraunflóðið, en hefur síðan afmarkast í smærri hraunrás. Þar sem aðeins er hægt að 

sjá ummerki um hraunrásina eins og hún lítur út núna leiðir það til fráviks milli breiddar 

hraunrásar og breiddar hraunflóðs. 

Þegar borin er saman stærð hraunsepa norður- og vesturflóðanna er greinilegur munur stærð 

þeirra eins og sést á mynd 23 og í Tafla 2. Þetta samræmist þeirri niðurstöðu að rúmmál 

norðurflóðsins er töluvert meira en rúmmál vesturhraunflóðsins (sjá Tafla 3). Það virðist 

vera lítil fylgni milli stærðar hraunsepa og lengdar hraunflóðs, en þó er ekki hægt að fullyrða 

það þar sem ekki er vitað fyrir víst hversu langt hraunflóðin hafi runnið þar sem yngra hraun 

hylur þau að hluta. Eins og kemur fram í kafla 6.3 rennur hraunið á úfnu landslagi. 

Hraunflóðin renna ofan á eldra hrauni og renna oft upp við önnur hraunflóð. Þetta getur haft 

áhrif á vöxt hraunsepanna og gæti útskýrt hvers vegna það er lítil fylgni milli stærðar 

hraunsepanna og lengdar hraunflóðanna. Niðurstaðan er því að það sé skýrari fylgni milli 

rúmmáls hraunflóða og stærðar hraunsepa heldur en fyrir lengd hraunflóðs og stærðar þeirra. 

Rúmmálsreikningar 

Aðferðin sem var notuð til að reikna rúmmál hrauna hefur kosti og galla. Kostir við aðferðina 

er að hún er tiltölulega auðveld í framkvæmd og helstu gögn sem eru notuð eru hæðarlíkön 

og loftmyndir. Þeir þættir aðferðarinnar sem gætu reynst nákvæmastir væru hæðarlíkön sem 

hægt væri að fá í mjög hárri upplausn. Aðferðin byggist að miklu leiti á því að meta sjálfur 

hvaða svæði umhverfis hraunbreiðuna gætu gefið góða mynd af því hvernig undirlag 

hraunsins er. Það er því líklegt að einhver skekkja muni fylgja því. Gallar við aðferðina eru 

þó t.d. að erfitt getur reynst að taka mark á niðurstöðunum nema þær hafi verið sannreyndar 

á nýlegum hraunbreiðum þar sem raunhæfar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á rúmmáli 

þess.  

Skoða þyrfti betur hvernig mismunandi umhverfi hefur áhrif á niðurstöðurnar t.d. ef hraun 

rennur meðfram fjalli eða í lægðum. Það er því kjörið tækifæri að sannreyna þessa aðferð á 

hraunum á Íslandi og annars staðar þar sem öruggar rúmmálstölur liggja fyrir. 



40 

Kóngsfellshraun og Húsfellsbruni 

Það hraun sem skoðað hefur verið í þessari ritgerð er Kóngsfellshraun eins og Jón Jónsson 

(1978) lýsti því. Eftir nánari skoðun á því má vel búast við því að Kóngsfellshraun gæti verið 

talsvert umfangsmeira en Jón taldi. Hraun það sem Jón telur vera dyngjuhraun og nefndi 

Rjúpnadyngjuhraun og liggur milli vestur og norðurhraunflóðanna (Jón Jónsson, 1978). Það 

telst líklegt að það sem Jón Jónsson (1978) taldi vera upptök Rjúpnadyngjuhrauns eru aðeins 

risgjótur og því ekki gosgígur. Síðari kortlagning af svæðinu sem er á vegum Orkustofnunnar 

hefur breytt skilgreiningu hrauna á svæðinu. Rjúpnadyngjuhrauni var skipt upp í 

Húsfellsbruna I og II og einnig var Eldborgarhraun skilgreint sem Húsfellsbruni II. 

Kóngsfellshraun hafi myndast í sama eldgosi og Húsfellsbruni eða hvort hraunin sem hafa 

myndað Húsfellsbruna einni samfelldri eða ósamfelldri goshrinu. Jón Jónsson (1978) gaf þó 

vísbendingar um að Rjúpadyngjuhraun (Húsfellsbruni) gæt verið hluti af Kóngsfellshrauni 

þar sem bergfærði þeirra voru líkar. 

Eins og sést á Mynd 6 er svæðið sem er skilgreint sem Húsfellsbruni gríðarlega stórt. Svæðið 

sem það þekur er 29 km2 að stærð og lágmarksrúmmál sem var reiknað er 0,3 km3. 

Samanborið við áætlanir Jóns Jónssonar á rúmmáli Rjúpnadyngjuhrauns og Eldborgarhrauns 

sem hann áætlaði vera 0,36 km3 að rúmmáli eru þetta svipuð gildi. Þó menn séu ekki 

sammála skilgreiningu hraunanna er ljóst að þetta eru rúmmálsstór hraun sem finnast á þessu 

svæði. 

Það má telja víst að rannsóknir á Húsfellsbruna og Kóngsfellshrauni hafi verið ófullnægjandi 

og þarfnist frekari rannsókna. Það er meiri þörf á að rannsaka þessi svæði eftir að gos hófst 

í Geldingadölum. Það eru því auknar líkur á því að það muni gjósa í fleiri eldstöðvakerfunum 

sem eru í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Það er því mikilvægt að fá betri mynd á það 

hvaðan hraunin komu og hversu umfangsmikil eldgosin sem mynduðu þau voru. Það er 

mikilvægt að vita það til þess að geta áætlað hvert hraun mun geta flætt og hversu langt það 

getur runnið. Hraun af sömu stærðargráðu og Húsfellsbruni gæti hæglega ógnað byggð. 

Rannsóknir á svæðinu gæti einnig gefið betri mynd á því hvort búast megi við miklu 

öskufalli og gasmengun úr eldgosi á svæðinu.  
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8 Lokaorð 

Teknir voru fyrir ýmsir hlutir í þessari rannsókn sem höfðu það markmið að veita betri 

skilning á ásýnd og uppbyggingu Kóngsfellshrauns. Það hraun hefur aldrei verið rannsakað 

líkt og gert hefur verið í þessari ritgerð. Það sem var helst tekið fyrir í rannsókninni voru tvö 

stærstu hraunflóð hraunsins og breidd þeirra og hraunrása þeirra mældar ásamt mælingum á 

hraunsepum þeirra. 

Útkoma rannsóknarinnar var að það er fylgni milli stærðar hraunflóðs og stærðar hraunsepa. 

Það er fylgni milli breiddar hraunrásar og breiddar hraunflóðs. Það er öfug fylgni milli halla 

undirlagsins og breiddar hraunrásar. Fylgni er milli rúmmáls hraunflóða og stærðar 

hraunsepa en ekki er skýr fylgni milli lengdar hraunflóðs og stærðar hraunsepa. 

Útbúin var mynd sem sýnir ásýnd og yfirborð Kóngsfellshrauns og einnig var gerð mynd 

sem sýnir tímalínu myndunar þess. Notast var við aðferð sem notar landupplýsingar til að 

reikna út rúmmal og þykkt hrauns, en sú aðferð þarfnast frekari þróunar til að auka nákvæmni 

hennar. Rúmmál Kóngsfellshrauns sem var fundið með þessari aðferð var 47,9 milljón m3 

og meðalþykkt 6,2 m og rúmmál Húsfellsbruna var 312 milljón m3 og meðalþykkt 10 m. 

Einnig var rúmmál þriggja stærstu gíganna fundið sem var samtals 306.000 m3 ásamt 

flatarmáli, hæð og þvermáli. 
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10 Viðauki 

 

Mynd 26. Mynd frá Jóni Jónssyni (1978). Breytt af Þorvaldi Þórðarsyni. H154 er 

Rjúpnadyngjuhraun. H149 er Kóngsfellshraun. H150 er Hólmshraun V eða 

Eldborgarhraun. 

 


