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Ágrip 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að kortleggja þær breytingar sem orðið hafa á 

farvegum jökuláa á Skeiðarársandi árin 1991-2009. Miklar breytingar hafa orðið á 

tímabilinu sem þessi rannsókn nær yfir. Mikil setmyndun varð við útföll Skeiðarár og 

Gígjukvíslar í jökulhlaupinu sem fylgdi Gjálpargosinu 1996 (Smith o.fl, 2006) en 

heildarrúmmál hlaupsins var um 3,6 km
3 

(Helgi Björnsson, 1997). Við rannsóknina 

var notast við fjarkönnunargögn úr gervitunglunum SPOT 5 og TerraSAR-X.  Einnig 

voru notaðar loftmyndir úr loftmyndasafni Landmælinga Íslands. Gervitunglamyndir 

voru réttar upp á hæðarlíkan og loftmyndir voru réttar upp við kortagrunn 

Landmælinga Íslands.  Kortavinna fór fram í ArcMap frá Esri. Jökulár og jökullón 

voru teiknuð upp sem flákar og sýnd á korti í 3. kafla. Þróun jökuljaðars 

Skeiðarárjökuls var einnig kortlögð til þess að sýna hop jökulsins.  

Helstu niðurstöður eru þær að Gígjukvísl breyttist töluvert í kjölfar jökulhlaupsins 

haustið 1996 og stór lón mynduðust við útföll árinnar á tímabilinu. Stærstu 

jökullónin sem mynduðust eru við útföll Gígjukvíslar. Skeiðará breytti útföllum 

sýnum töluvert á tímabilinu á meðan að Súla hélt útfalli sýnu að mestu óbreyttu. Í 

júlí 2009 breyttist farvegur Skeiðará þannig að í lok tímabilsins rann hún vestur með 

jöklinum í Gígjukvísl. Meginástæður tilfærslu Skeiðarár eru hop jökulsporðsins og 

lækkun jökulsins á milli útfalla Gígjukvíslar og Skeiðarár. Miklar breytingar urðu á 

Gígjukvísl í kjölfar þess að vatn fór að renna í hana úr Skeiðará. Hop jökulsins var 

mikið á tímabilinu. Vesturhluti jökulsins rýrnaði um 5 km
2
, miðhluti rýrnaði um 9,5 

km
2 

og austurhlutinn um  2 km
2
.  

SPOT 5 og TerraSAR-X myndir reyndust mjög vel við kortlagningu en ratsjármyndir 

krefjast nokkurrar reynslu til að túlka þær og vinna úr þeim.  
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Abstract 

 

The aim of this research is to map the changes of the glacier rivers on 

Skeiðarársandur, Iceland over the period from 1991 to 2002. Skeiðarársandur is the 

biggest active sandur on earth (Gomez et al. 2000). Great changes occured during the 

period of research. Following a volcanic eruption in northwestern Vatnajökull in 

autumn of 1996, a great jökulhlaup came down on Skeiðarársandur (Smith et.al 

2006). Data used comes from the SPOT 5 satellite, TerraSAR-X radar satellite and 

aerial photographs from The national land survey of Iceland. Satellite photographs 

were rectified to digital elevation model and aerial photographs were georeferenced 

to a map from the National land survey of Iceland. Cartographic work was done in 

ArcMap from Esri. Glacial rivers and lagoons were drawn up as polygons and shown 

on maps in chapter 3. The glacier margin of Skeiðarárjökull was also mapped to find 

out the retreat of the glacier margin during the period of research.  

The Gígjukvísl river showed significant change following the 1996 jökulhlaup and 

lagoons started to form by the glacier margin during the period. The largest lagoons 

formed in the Gígjukvísl area. Skeiðará river changed its course quite a lot  over the 

research period and in July 2009 all the water that was flowing into the channel of 

Skeiðará started flowing into Gígjukvísl river. Great changes occured in the channel 

of Gígjukvísl river following that event. The retreat of the glacier margin was great 

during the period. The western part shrinked about 5 km
2
, the middle part about 9,5 

km
2
 and the eastern part 2 km

2
. 

SPOT 5 and TerraSAR-X photographs were useful for this kind of research but radar 

images required some experience to be interpret correctly.  
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1 Inngangur 

 

Í þessari rannsókn er reynt að sýna fram á hvernig þróun á farvegum jökuláá á 

Skeiðarársandi hefur verið á tímabilinu 1991- 2009. Jöklar og umhverfi þeirra er 

síbreytilegt og miklar breytingar hafa orðið á Skeiðarársandi undanfarin ár. 

Breytingar á farvegum jökuláa voru skoðaðar á svæðinu milli útfalla þeirra við 

Skeiðarárjökul og að þjóðvegi 1. Tímabilið hófst með framhlaupi í jöklinum, 

Gjálpargosi 1996, miklu jökulhlaupi fram á sandinn og að endingu með færslu 

Skeiðarár yfir í Gígjukvísl.   

1.1 Staðhættir 

Skeiðarársandur teygir sig frá Lómagnúpi í vestri að Skaftafelli í austri. Sandurinn er 

um 1000 km
2
 og strandlengjan er um 46 km frá Hvalsíki að Ingólfshöfða, sjá 1. 

mynd (Sigurður Þórarinsson, 1974).  

Skeiðarárjökull er einn af stærstu skriðjöklum sem falla úr Vatnajökli en hann er um 

1370 km
2
. Ísa- og vatnasvið hans nær alla leið upp í Grímsvötn og norðaustur í 

miðjan Vatnajökul, sjá 2. og 3. mynd (Helgi Björnsson, 1998; Helgi Björnsson o.fl. 

2003). Frá Grímsvötnum skríður hann til suðurs á milli Súlutinda og Skaftafellsfjalla. 

Þar sem að ísasvið Skeiðarárjökuls teygir sig langt í austur skilar jökullinn meira 

magni af ís á austanverðan jökulsporðinn við Jökulfell, á meðan að vestanverður 

jökulsporðurinn fær ís frá vestri þar sem ákomusvæðið er minna (Helgi Björnsson, 

2009). Frá Skeiðarárjökli renna 3 jökulár. Í vestri er það Súla sem kemur undan jökli 

úr útfalli fast við Eystrafjall og rennur suður undir brú  við Lómagnúp þar sem hún 

hefur sameinast Núpsá og kallast þar Núpsvötn. Grænalón er jökullón sem jökullinn 

lokar af í krika um 15 km norðan við sporð Skeiðarárjökuls. Hlaup koma úr 

Grænalóni og eykst þá rennsli í Núpsvötnum gríðarmikið, en í Súluhlaupi getur 

rennsli í Núpsvötnum farið í 2000 m
3
/s samanborið við 30-40 m

3
/s 

meðalsumarrennsli (Hjörleifur Guttormsson & Oddur Sigurðsson, 1997; Sigurður 

Þórarinsson, 1974). Austan við útfall Súlu féll fram á sand á úr  Skeiðarárjökli sem 

hét Blautakvísl (Sigurður Þórarinsson, 1974). Þessi á hvarf samfara hopi jökulsins. 

Vísbendingar eru um að í Súluhlaupum geti vatn runnið úr Súlu yfir í Gígjukvísl 
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(Oddur Sigurðsson, 2004; Bjarni Kristinsson, 1986). Reynir Gunnarsson, 

rekstrarstjóri vegagerðarinnar á Höfn í Hornafirði flaug yfir Skeiðarársand á meðan 

að Súluhlaup stóð veturinn 2009-10 og sá vatn renna í kvíslum austan við útfall Súlu 

og til Gígjukvíslar (Reynir Gunnarsson, samtal við höfund, mars 2010) . 

Á miðjum Skeiðarársandi rennur Gígjukvísl, einnig kölluð Sandgígjukvísl eða Gígja 

(Sigurður Þórarinsson, 1974), undan Skeiðarárjökli og fram í gegnum jökulgarða og 

niður á sandinn. Meðalsumarrennsli í Gígjukvísl er um 50 til 60 m
3
/sek en yfir 

veturinn getur hún verið mjög vatnslítil (Sigurður Þórarinsson, 1974).   

Farvegur Háöldukvíslar sem áður flæddi í gegnum jökulgarða fram á sandinn um 6 

km austan við Gígjukvísl er nú þurr og hefur verið það síðan 1940 að undanskildu 

Skeiðarárhlaupinu sem síðar verður sagt frá. Í sama hlaupi hljóp vatn í 

Sigurðarfitjarála milli Háöldukvíslar og Gígjukvíslar  sem annars hafa staðið þurrir 

um áratugaskeið (Árni Snorrason o.fl. 1997). 

VATNAJÖKULL

RANNSÓKNARSVÆÐI

REYKJAVÍK

15°0'0"W

15°0'0"W

20°0'0"W

20°0'0"W

65°0'0"N 65°0'0"N

 

1. mynd. Rannsóknarsvæði.Grunngögn frá Landmælingum Íslands. 

 

Austan við Háöldukvísl er farvegur Sæluhúsavatns. Farvegurinn hafði lengi verið 

þurr en eftir framhlaup Skeiðarárjökuls 1991 fór vatn aftur að flæða í farveginn en 

hann var aftur orðinn þurr árið 2000 (Oddur Sigurðsson, 2000). Sveinn Pálsson 

(2004) tekur fram í lýsingu sinni af Skeiðarársandi eftir ferðalög sín 1792 -1794 að 

engin stór á hafi runnið milli Núpsvatna og Skeiðarár, aðeins litlar lænur. Einungis 

eina kvísl taldi hann stóra en hana nefndi hana Djúpukvísl og sagði renna nálægt 
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Háöldukvísl. Ennfremur telur hann að fram á miðja 18. öld hafi svæðið milli 

Lómagnúps og Öræfa verið kallað Lómagnúpssandur, og þá sérstaklega vestari hluti 

sandsins.  (Sveinn Pálsson, 2004).   

 

Við Jökulfell var útfall Skeiðarár fram til ársins 2009, sjá 2. mynd. Lá útfallið 

nokkuð stöðugt í krika milli jökuls og Jökulfells til ársins 2004 en nánar er fjallað um 

þær breytingar í niðurstöðum. Skeiðará var fyrr á öldum líklegast kölluð Jökulsá á 

Sandi (Sveinn Pálsson, 2004). 

 

 

2. mynd. Skeiðarárjökull og Skeiðarársandur.Grunngögn eru frá Landmælingum 

Íslands. 
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Úr Öræfajökli falla nokkrar jökulár á Skeiðarársand. Úr Morsárdal rennur Morsá úr 

Morsárjökli og sameinaðist hún Skeiðará við Skeiðarárbrú uns Skeiðará flutti farveg 

sinn í júlí 2009.  Úr Skaftafellsjökli fellur Skaftafellsá, úr Svínafellsjökli rennur 

Svínafellsá, frá Virkisjökli rennur Virkisá og Kotá rennur úr Kotárjökli. Í  

Fljótshverfi í vestri renna Djúpá, Brunná og Hverfisfljót fram á Skeiðarársand en 

upptök þeirra áa eru í Síðujökli.   

 

Út frá fornum heimildum hefur verið ályktað að jöklar á Íslandi hafi verið mun minni 

við landnám en þeir eru í dag. Vitað er um bújarðir í Öræfum sem hafa spillst af 

völdum framskriði jökla. Einnig hafa komið fram undan jöklum plöntuleifar, mór og 

birkikvistir sem borist hafa með jökulhlaupum undan jökli. Hafa þess háttar 

plöntuleifar verið aldursgreindar allt að 5000 ára gamlar (Hjörleifur Guttormsson & 

Oddur Sigurðsson, 1997). Skeiðarársandur er ekki talinn hafa verið eins mikill 

farartálmi við landnám, og hann varð seinna á öldum. Þá er talið að megin 

vatnsrennslið hafi verið um miðjan sandinn og austurhlutinn verið mun grónari en  

hann er í dag (Helgi Björnsson, 2009). Öll byggð í Öræfum eyddist í gosi í 

Öræfajökli árið 1362 og um árið 1540 var Skeiðará farin að að spilla landi bænda í 

Öræfum. Undir lok 12. aldar og í byrjun þeirrar 13. tók loftslag að kólna og 

Skeiðarárjökull náði lengst fram á Skeiðarársand undir lok 19. aldar. Þeir jökulgarðar 

sem eru nú ofan við þjóðveginn og  Gígjukvísl rennur í gegnum mynduðust líklega í 

kringum 1890. Snælína við Sunnanverðan Vatnajökul lækkaði um 300 metra niður í 

u.þ.b. 700 - 800 mys (Helgi Björnsson, 2009). Undir lok 19. aldar hafði Vatnajökull 

ekki verið stærri frá lokum síðustu ísaldar fyrir um 10.000 árum (Marren, 2002; 

Hjörleifur Guttormsson & Oddur Sigurðsson, 1997; Helgi Björnsson, 2009).   

 

1.2 Fyrri rannsóknir 

 Íslenskir jöklar eru þíðjöklar sem skríða á undirlagi sínu. Jöklar verða til á löngum 

tíma þegar að vetrarákoma í formi snævar sem fellur á undirlag sitt nær ekki að 

bráðna að fullu yfir sumartímann. Jöklar teljast þau hjarnsvæði sem skríða undan 

eigin þunga og ísinn verður fyrir aflögn (Benn & Evans, 1998).  

 Sporðar íslenskra jökla hafa verið mældir samfellt frá árinu 1930. 

Veðurfræðingurinn Jón Eyþórsson hóf þessar mælingar en Jöklarannsóknarfélag 
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Íslands (Jörfí) hefur staðið fyrir mælingunum undanfarna áratugi. Sporður 

Skeiðarárjökuls hefur verið mældur samfleytt síðan 1932. Á árunum 1932-1995 

hopaði vestari hluti Skeiðarárjökuls  um 2020 m en eystri hlutinn um 850 metra 

(Oddur Sigurðsson, 1998).   

 

Endurkastsmælingar sem gerðar voru árin 1997 og 1999 á setþykkt á Skeiðarársandi 

sýna að setþykkt framan við Skeiðarárjökul er um 70-80 metrar ofan á berggrunni. 

Syðst á sandinum við ströndina mælist setþykktin um 250 metrar ofan á berggrunni. 

Sunnan Skaftafells kemur fram í mælingum greinilegur setfylltur dalur undir farvegi 

Skeiðarár. Þessi dalur og Skeiðarárdjúp mynda beina línu og virðist sem 

ísaldarjökullinn hafi grafið þennan dal í bergrunninn (Magnús Tumi Guðmundsson 

o.fl. 2002).      

 

Skeiðarárjökull er framhlaupsjökull og er vitað um 7 framhlaup í honum á 

sögulegum tíma, en það voru árin 1787, 1812, 1857, 1873, 1929, 1985 og 1991. 

Gengur hann þá yfirleitt fram  um 1 km og hafa liðið allt frá 6 til 56 ára á milli 

framhlaupa (Helgi Björnsson, 1998; Helgi Björnsson o.fl, 2003).  Mið- og vesturhluti 

Skeiðarárjökuls skríður mest fram í hlaupum og verða því mestar breytingar á stöðu 

jökulsporðsins þar. Síðasta framhlaup Skeiðarárjökuls átti sér stað árið 1991. 

Framhlaupið kom fram sem nýjar sprungur um 10 km ofan við jökuljaðarinn. Byrjaði 

eystri hluti jökulsins að skríða fram í byrjun maí og stóð skriðið fram í miðjan júlí. Í 

lok september hóf vestari hluti jökulsins að ganga fram og stóð framhlaupið fram í 

nóvember sama ár. Á meðan á framhlaupinu stóð fór vatn að renna úr Grímsvötnum í 

Skeiðará. Eins og jafnan í Skeiðarárhlaupum fannst brennisteinslykt við útfall 

Skeiðarár en vegna framhlaupsins varð rennslið mun minna en í venjulegu 

Grímsvatnahlaupi. Við framhlaup breytast rennslisleiðir vatns undir jökli úr því að 

vera eftir ákveðnum göngum yfir í útbreiddari vatnsfilmu (Helgi Björnsson, 1998) 

sem hindra framgang jökulhlaupsins. Nokkru eftir að framhlaupinu lauk skilaði 

jökulhlaupið úr Grímsvötnum sér að fullu. 

 

Íslenskir jöklar sýna skýr viðbrögð við breytingum í veðurfari og eru tiltölulega 

fljótir að bregðast við loftslagsbreytingum. Framan af 20. öld hopuðu flestir íslenskir 

jöklar sem ekki voru framhlaupsjöklar en upp úr 1970 fóru sumir að ganga fram 
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samfara kólnandi veðurfari. Síðan um miðjan níunda áratuginn hafa flestir íslenskir 

jöklar hopað (Oddur Sigurðsson, 1998). 

 

3. mynd. Ísasvið Skeiðarárjökuls. Kortið er unnið af fyrirmynd Helga Björnssonar 

o.fl. 2003. Grunngögn eru frá Landmælingum Íslands. 

 

Íslenska orðið sandur er alþjóðlegt fræðiheiti yfir útbreiðslusvæði jökuláa (Ben og 

Evans, 1998). Skeiðarársandur er stærsti virki sandur á jörðinni (Gomez, Smith, 

Magilligan, Mertes, Smith, 2000). Til þess að útbreiðslusvæði jökuláa geti kallast 

sandur mega jökulár ekki vera heftar af landsslagi og eru Mýrdalssandur og 

Breiðamerkursandur einnig dæmi um sanda á Íslandi (Benn & Evans, 1998).  

Nokkuð grunnt er niður á grunnvatn á Skeiðarársandi, úrkoma og leysingar hafa 

mikil áhrif á grunnvatnsborðið (Robinson, Fairchild & Russel, 2008).  

 

1.2.1 Grímsvötn og jökulhlaup 

Norðan við Skeiðarárjökul eru Grímsvötn. Grímsvötn er megineldstöð og ein 

virkasta eldstöð Íslands á sögulegum tíma. Á 20.öld eru 9 eldgos talin hafa átt sér 

stað í Grímsvatnaeldstöðinni og síðast gaus þar árið 2004 (Ari Trausti Guðmundsson, 

2001; Freysteinn Sigmundsson & Magnús Tumi Guðmundsson, 2004). Samfara 
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eldgosum í Grímsvötnum verða jökulhlaup á Skeiðarársandi sem koma úr 

Skeiðarárjökli. Jökulhlaup er alþjóðleg skilgreining yfir skyndileg flóð sem koma í 

jökulár. Jökulhlaup verða aðallega af tvennum toga. Annars vegar hlaup sem koma 

úr lónum sem skorðuð eru af jökli inni í dal. Hlaup úr Grænalóni eru dæmi um þess 

háttar hlaup. Hins vegar er um að ræða hlaup vegna eld- eða jarðhitavirkni undir jökli. 

Skeiðárhlaup og Skaftárhlaup eru góð dæmi um slík hlaup (Gomez o.fl, 2000; Benn 

& Evans, 1998).   

 

Sá atburður sem olli mestu breytingum á Skeiðarársand á því tímabili sem þessi 

rannsókn nær yfir, er jökulhlaupið á Skeiðarársandi haustið 1996 sem kom í kjölfar 

eldgossins í Gjálp. Að kvöldi 30. september 1996 hófst eldgos í norðvestanverðum 

Vatnajökli. Gosið kom í kjölfar skjálftahrinu sem staðið hafði í um tvo sólarhringa í 

Bárðarbungu.  Þann 1.október varð vart við sigdældir á yfirborði jökulsins, um 15 

km norður af Grímsvötnum og hlaut eldstöðin nafnið Gjálp.  Þann 2. október hófst 

hið sýnilega gos og  höfðu þá myndast tveir sigkatlar, í stefnunni norður- suður og 

gaus í þeim syðri (Magnús Tumi Guðmundsson, 1997). Fyrir var á þessum stað 

hryggur sem lá í stefnu norður-suður og myndaðist hann líklega í gosi árið 1938 

(Magnús Tumi Guðmundsson & Helgi Björnsson, 1991). Í gosinu 1996 lengdist 

þessi hryggur um 3 kílómetra til norðurs. Gosið stóð í 13-14 daga og varð öskufall 

einungis á Vatnajökli. Við gosið bráðnaði um 3 km
3
 af ís og rúmmál gosefna var 0,7- 

0,75 km
3
.  (Magnús Tumi Guðmundsson, 1997).  

 

 Ljóst varð strax að hlaup mundi koma fram á Skeiðarársandi þar sem bræðsluvatn af 

völdum gossins rann í Grímsvötn. Í Grímsvötnum nær vatn að safnast fyrir undir 

íshellunni og þegar að vötnin undir ísnum tæmast framkallar það jökulhlaup á 

Skeiðarársandi.  Frá upphafi goss fram að hlaupi þann 5. nóvember náði að safnast 

um 3,2 km
3
 af vatni fyrir í Grímsvötnum. Þá mældist vatnshæð Grímsvatna 1510 m 

y.s. þegar hlaup hófst en fyrir gosið hafði vatnshæðin verið um 1395 m y.s. Þegar 

ísstíflan brast austan við Svíahnúk eystri bráðnuðu um 0,3 km
3
 af ís og loks bættust 

við um 0,1km
3
 vegna bráðnunar þegar að hlaupvatnið rann niður undir Skeiðarárjökli 

(Helgi Björnsson, 1997). Hlaupið braust fram undan Skeiðarárjökli við Jökulfell 

milli klukkan 7 og 8 að morgni 5. nóvember. Líkt og með önnur stórhlaup í Skeiðará 

fór hlaupvatn einnig í Gígjukvísl og loks í Súlu. Rennsli úr Grímsvötnum náði 

hámarki klukkan 13:30, um 40.000 m
3
/s mælt út frá sigi íshellunnar (Helgi Björnsson, 
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1997). Hlaupið náði hámarki við Skeiðarárjökul á miðnætti þann 5. nóvember en þá 

var rennsli hlaupvatns fram á Skeiðarársand áætlað 52.000 m
3
/s. Á sama tíma náði 

rennsli í farvegi Skeiðarár hámarki sem var áætlað um 29.000 m
3
/s. Hámarksrennsli í 

Gígjukvísl var ekki náð fyrr en um klukkan 4 aðfaranótt 6.nóvember og var þá áætlað 

rennsli um 34.000 m
3
/s. Hlaupið hafði að mestu fjarað út á hádegi þann 7. nóvember. 

Rennsli á Skeiðarársandi var áætlað út frá sjónmati (Árni Snorrason o.fl. 1997). 

Hlaupið 1996 var ekki það stærsta á 20. öld því áætluð rúmmál hlaups árið 1934 var 

um 4,5 km
3
 og um 4,7 km

3
 árið 1938. Skeiðarárhlaupið haustið 1996 er aftur á móti 

það stærsta sem tekist hefur að mæla en Skeiðarárhlaupið 1954 var það fyrsta sem 

hægt var að áætla rennsli og rúmmál með einhverri vissu (Helgi Björnsson, 1997; 

Sigurður Þórarinsson, 1974).   

 

4. mynd. Vatnaskil innan Skeiðarárjökuls eins og  þau voru áætluð 2005 (Eyjólfur 

Magnússon o.fl. 2004). Grunngögn eru frá Landmælingum Íslands. 
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Mest af hlaupvatni féll í farveg Gígjukvíslar, áætlað um 2 km
3
. Í farveg Skeiðarár er 

átætlað að hafi fallið um 1,2 km
3 

og í Núpsvötn um 0,2 km
3
. Rúmmál hlaupvatns sem 

kom niður Sæluhúsavatn var aðeins lítið brot af því sem féll í hina farvegina, áætlað 

um 0,04 km
3
.
 

 

Í hlaupinu 1996 skemmdist ísstíflan við Svíahnúk Eystri það mikið að síðan þá hefur 

lítið vatn náð að safnast fyrir í Grímsvötnum. Fyrir Gjálpargosið 1996 var hæð 

ísþröskuldar 1545 m y.s. á yfirborði en var árið 2008 um 50 m lægri . Í mars 2010 

höfðu um 0,5 km
3
 af vatni náð að safnast fyrir í Grímsvötnum og vatnshæðin orðin 

um 1404 m. Þá var vatnshæðin orðin hærri en fyrir hlaupin 2007 og 2008. (Finnur 

Pálsson & Helgi Björnsson, 2010).  

 

Vatnaskil á Skeiðarárjökli og rennslisleið úr Grímsvötnum má sjá á 4. mynd. Kortið 

er unnið út frá fyrirmynd á korti Eyjólfs Magnússonar o.fl. (2004) og Helga 

Björnssonar (1997). Vatnaskil eru áætluð út frá vatnsmætti undir jökli sem breytist 

með þynningu jökuls. Rennslisleiðin úr Grímsvötnum liggur nálægt vatnaskilum 

Gígjukvíslar og Súlu og ef stórhlaup falla úr Grímsvötnum nær hlaupvatn að flæða í 

Gígjukvísl, Sæluhúsavatn og Súlu en þá þarf rúmmál hlaupvatns að ná 2-3 km
3
 

(Helgi Björnsson, 1997). Þó nokkrar breytingar hafa orðið á vatnasviðinu innan 

Skeiðarárjökuls síðan fyrirmyndirnar af þessu korti sem birtist hér kom út.  

 

Í rannsókn sem Smith o.fl. (2006) unnu um setmyndun og rof á Skeiðarársandi 

kemur fram að setmyndun við Skeiðarárhlaup 1996 hafi verið gríðarmikil. Með 

nákvæmum leysigeislamælingum vorið 1996, 1997 og 2001 sjást breytingar vegna 

setmyndunar við hlaupið 1996 og rof fjórum árum eftir hlaupið. Niðurstöður þeirrar 

leiðir í ljós gríðarlega setmyndun við útfall Gígjukvíslar við hlaupið 1996, eða um 12 

m. Neðar á sandinum varð setmyndun um 29 cm í farvegum Gígjukvíslar og 24 cm í 

sunnanverðum farvegi Skeiðarár. Milli áranna 1997 og 2001 varð mun meira rof í 

farvegi Gígjukvíslar heldur en Skeiðarár (Smith o.fl. 2006). Þar sem Gígjukvísl 

rennur í gegnum jökulgarðana tvöfaldaðist breidd farvegarins vegna rofs og áin hlóð 

undir sig um 1- 2 m af seti í farveginum milli garðanna og brúarinnar yfir þjóðveg 1 

(Russel,Knudsen,Maizels & Marren, 1999).  
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1.3 Skeiðará færir sig um set 

Í byrjun júlí 2009 hóf vatn að renna úr útfalli Skeiðarár yfir í Gígjukvísl. 

Vatnshæðarmælir á Skeiðarárbrú sýnir hvernig vatnshæð byrjar að lækka þann 7. júlí 

og heldur það áfram í um viku (5. mynd). Skeiðará, líkt og aðrar jökulár á 

Skeiðarársandi hafa síbreytilegan farveg vegna þess að áin hleður jafnt og þétt seti 

undir sig og gerir það erfitt að halda uppi sjálfvirkum rennslismælingum (Óðinn 

Þórarinsson, tölvupóstsamskipti við höfund, desember 2009).   

 

5. mynd. Vatnshæðarmælingar í Skeiðará. 1.7 2009 til 31.7 2009 (Veðurstofa Íslands, 

2009). 
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1.4 Veðurfar á tímabilinu  

 

 
 

6. mynd. Ársmeðalhiti á Fagurhólsmýri og Kirkjubæjarklaustri (Veðurstofa Íslands, 

2010a) & (Veðurstofa Íslands 2010b). 

 

Tímabilið sem rannsóknin tók yfir einkennist af hlýnun eins og sést á 6. mynd. Milli 

1991 og 1995 stendur ársmeðalhiti svo að segja í stað en á milli 1996 og 1998 má 

greina hitatopp. Frá 1999 til 2005 er greinileg hækkun í meðalhita. Lofthiti og 

úrkoma stýra afkomu jökla (Benn & Evans, 1998).  
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2 Aðferðir og gögn 
 

2.1 SPOT 5 

SPOT 5 gervitunglinu var skotið á loft árið 2002 og er nýjasta gervitunglið í Spot 

seríunni. Fyrsta gervitunglið í Spot seríunni fór á loft árið 1986. Það var 

samvinnuverkefni Frakka, Belga og Svía. Franska geimferðastofnunin og franska 

fyrirtækið Spot Image sjá um rekstur tunglanna. Eins og stendur eru SPOT 4 og 5 í 

notkun. SPOT 5 er í 822 km hæð yfir jörðu og snýst um jörðina á braut um pólana. 

Tunglið endurtekur brautakerfi sitt með 26 daga millibili (CNES SPOT 5 Project 

Office, 2010).  Í SPOT 5 tunglinu eru tveir  high resolution geometric (HRG) 

skannar sem gera það kleift að fá myndir á pankrómatísku bandi (0,48- 0,71µm)  í 

allt að 2,5 metra myndpunktstærð. Á innrauðu bandi og á litmyndum bíður SPOT 5 

upp á 10 metra upplausn. Landmælingar Íslands hafa haft forgöngu um kaup á SPOT 

gervitunglamyndum af Íslandi í samstarfi við stofnanir og fyrirtæki (Landmælingar 

Íslands, 2010b). Til voru SPOT 5 myndir af Skeiðarársandi árin 2002 til 2007 sem 

eru nothæfar hemildir fyrir þetta verkefni.  

  

2.2 TerraSAR-X 

Þýska gervitunglinu TerraSAR-X var skotið á loft þann 15. júní 2007. Tunglið er 

samvinnuverkefni þýsku geimferðarstofnunarinnar og fyrirtækisins EADS Astrium. 

Tunglið vinnur ratsjármyndir á X bandinu sem er á bylgjulengdunum 2,4 til 3,75 cm 

en það er í 512 til 530 km hæð yfir jörðu. Það endurtekur brautakerfi sitt með 11 

daga millibili en hefur möguleika á að taka myndir af sama svæði á tveggja og hálfs 

dags fresti vegna þekju skannans (Infoterra, 2010; Lillesand ofl. 2008). TerraSAR-X 

tunglið hefur innanborðs það sem kallast Synthetic Aperature Radar (SAR). Virkni 

SAR er þannig að endurkastsmerki sem radarinn mælir yfir ákveðinn tíma er lögð 

saman þannig að samlagt endurkast er sambærilegt því að mælt hafi verið einu sinni 

með einu loftneti jafn löngu vegalengdinni sem radarinn fór á þessum tíma. Þessi 

aðferð skilar sér í margfalt betri upplausn gagna en með hefðbundinni radarmælingu 

(Lillesand ofl. 2008). 
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Ratsjármyndir hafa lengi verið notaðar við fjarkönnun tengdri  vatnafari og jöklum. 

Hægt er að taka myndir óháð veðurfari og hvaða tíma dags sem er. Með 

ratsjármyndum er hægt að meta stöðu jafnvægislínu og stöðu jökulsporða. Endurkast 

í radarmælingum frá yfirborði jarðar ræðst að stórum hluta af hrjúfleika yfirborðs. 

Því hrjúfara sem yfirborðið er því sterkara endurkast mælist.  Breyting í 

yfirborðsgerðum t.a.m. milli jökuls og lands kemur því oft skýrt fram í radarmyndum. 

 

2.3 Upprétting gervitunglamynda  

Öllum gervitunglamyndunum fylgdu upplýsingar um stöðu gervitunglsins þegar 

myndin var tekin en þær upplýsingar eru nauðsynlegar þegar kemur að uppréttingu 

myndanna. Upprétting á SPOT 5 myndum fór fram í forritinu Geomatica frá PCI 

Geomatics. 

Við uppréttingu var notað hæðarlíkan sem samsett er úr mörgum mismunandi 

gögnum. Líkanið er sett saman af niðurstöðum ísjármælinga á Skeiðarárjökli sem 

gerðar voru 1993-1998 og 2008. Vestur- og miðhluti líkansins er að miklu leyti frá 

loftmyndahæðarlíkani gert úr myndum frá 1997 í 20m x 20m upplausn (Bacher o.fl., 

1999).  Austurhlutinn er gerður úr hæðarlíkani Loftmynda ehf frá 1997 og 2003 í 

20m x 20m upplausn og hæðarlíkan byggt á 20 m hæðarlínum hnituðum af korti 

Loftmynda ehf frá 2003. Í líkanið var einnig skeitt upplýsingum úr 

leysigeislamælingum frá 2007 í 1m x 1m upplausn frá Háskólanum í Newcastle í 

Bretlandi. Að lokum var fyllt upp í líkanið með hæðarpunktum sem hnitaðir voru af 

staðfræðikorti, DMA 1:50.000 frá  LMÍ (Eyjólfur Magnússon o.fl., 2009). Ástæðan 

fyrir því að notað var hæðarlíkan sem sýnir botn jökulsins er að það sýnir réttara 

landslag við jökuljaðar heldur en hæðarlíkan af yfirborði jökulsins sem var orðið 

úrelt og hefði þá jökuljaðar verið sýndur mun hærra en hann var í raun.  

Við uppréttingu eru upplýsingar um stöðu og sjónarhorn gervitunglsins notaðar til að 

fella myndina rétt á hæðarlíkanið og verði sem réttust. Einnig voru veglínur úr IS50V 

kortagrunninum notaðar til að stemma af myndir og athuga áreiðanleika uppréttingar.    

Eftirtaldar Spot 5 gervitunglamyndir voru notaðar: 

 

2002- 5 718-217/8 02/09/09 12:19:39 1 A 

2003- 5 718-217/7 03/09/22 12:50:45 2 A 

2004- 5 718-217/7 04/09/13 13:24:55 2 A 
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2005- 5 718-218 05/08/25 12:28:15 2 T 

2006- 5 718-217/6 06/08/19 12:23:27 1 T 

2007- 5 718-217/7 07/08/06 12:51:15 2 T 

 

TerraSAR-X myndirnar fengust uppréttar á sama hæðarlíkan og Spot 5 myndirnar af 

Enveo (www.enveo.at) í Innsbruck, Austurríki. Etirfarandi TerraSAR-X myndir voru 

notaðar: 

 

TerraSAR-X. sena 125/ röð 6. 2008, (2008, 29. maí) 

TerraSAR-X. sena 125/ röð 6. (9. júní) 

TerraSAR-X. sena 125/ röð 6. (2009, 1. ágúst) 

TerraSAR-X. sena 125/ röð 6. (2009, 25. september)  

 

2.4 Loftmyndir 

Loftmyndir hafa verið teknar á Íslandi síðan á fyrri hluta 20.aldar en langflestar 

myndir hafa verið teknar af Landmælingum Íslands (LMÍ). LMÍ tók loftmyndir til 

kortagerðar allt til ársins 1997 (Landmælingar Íslands, 2010a).  

Í loftmyndum eru myndskekkjur af tvennum toga.  

Annars vegar eru skekkjur sem verða til vegna hreyfingar flugvélar og myndavélar. 

Þegar loftmyndir eru teknar er reynt að taka mynd alveg lóðrétt. Ef flugvélin hallar 

þegar að mynd er tekin er talað um möndulskekkju. Sjaldnast næst að halda flugvél 

það stöðugri að engin möndulskekkja verður til við myndatöku en skekkjan er 

yfirleitt um 1° til 3° (Lillesand, Kiefer & Chipman, 2008).  

Hins vegar  verður myndskekkja vegna breytilegrar landhæðar inni á loftmynd. 

Mælikvarði í S myndpunkti ákvarðast af 

 

                                                     S = f / H´      (1) 

 

þar sem f  er brennivídd linsu og H´ hæð myndavélar yfir mælipunkti. Þar sem 

landhæð er jafnan breytileg innan loftmyndar er mælikvarðinn breytilegur á milli 

myndpunkta.  Eftir því sem flughæð er lægri og þar með H´ verður mælikvarði S 

innan myndar breytilegri og myndbjögun því meiri. Einnig verður bjögun á 

fyrirbærum við jaðar myndar og verður bjögun meiri með lægri flughæð.  
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Til þess að leiðrétta bjögun og myndskekkju á loftmyndum er framkvæmd svonefnd 

upprétting. Hún felur í sér tengingu á stöðum innan myndar við þekktar staðsetningar 

í hæðarlíkani eða kortagrunni. Einnig er myndin tengd við rétta vörpun. Langbest 

útkoma fæst ef mynd er felld að hæðarlíkani en þá verður staðsetning myndavélar að 

vera þekkt. Þetta á einnig við um gervitunglamyndir. Þegar að gervitungl tekur mynd 

af svæði á jörðinni eru á sama tíma vistaðar upplýsingar um nákvæma staðsetningu 

gervitunglsins yfir jörðu, auk þess undir hvaða horni  myndin er tekin. Þá er hægt að 

fella mynd nákvæmlega að hæðarlíkani en eftir það nýtist myndin til frekari 

landfræðilegrar vinnslu (Lillesand ofl. 2008).   

   

 

2.5 Upprétting loftmynda 

Loftmyndir frá LMÍ voru réttar upp í Arc Map forritinu frá Esri. Notaðar voru 

eftirtaldar loftmyndir í loftmyndasafni LMÍ. 

 

Úr fluglínu 90-6096 frá 1990: L6281.  

Flughæð 6096 m, brennivídd linsu: 151,78 mm. Dagsetning myndatöku: 4.9.1990.  

Mynd í skalanum ca 1:40.100 

 

Úr fluglínu 91-6066 frá 1991:  

L9682 

L9683 

L9684 

L9685  

L9687  

Flughæð 6066 m (20.000 ft), brennivídd linsu: 151,78 mm. Dagsetning myndatöku: 

21.08 1991. Myndir í skalanum ca 1:40.000 

 

Úr 97-7600 frá 1997:  

N8358  

N8359  

N8420  
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N8432  

Flughæð 7600m (25.000 ft), brennivídd linsu: 152.82 mm, dagsetning myndatöku: 

12.08.1997. Myndir í skalanum ca 1: 50.000. 

 

2.6 Vinna í ArcMap  

Allar myndir voru settar inn í kortaforritið ArcMap og voru jökuljaðrar teiknaðir upp 

sem línur. Jökulár voru annað hvort teiknaðar upp sem flákar eða línur. Oft var erfitt 

að áætla legu ánna út frá myndunum. Þegar að jökuljaðar er teiknaður upp var aðeins 

sá ís sem tengdur var við jökulinn teiknað inn sem hluti af jöklinum. Þannig  voru 

jakar sem voru að brotna frá og falla í lón eða þegar fallnir úr jökli ekki teiknaðir inn 

sem hluti af jöklinum. Við framsetningu á kortum eru upplýsingar um vegakerfi 

fengnar úr IS 50V frá Landmælingum Íslands og hæðarlínur eru unnar út frá gögnum 

Jarðvísindastofnunar, þau sömu og notast er við í uppréttingu gervitunglamynda.  

Kort í þessari ritgerð eru í Lambert keiluhnitum og í ISNET 93 viðmiðun. Lausleg 

athugun á skekkju við uppréttingu bendir til að óvissa mælingar af SPOT 5 

gervitunglamyndum sé um 15 metrar. Myndunum var einnig hnikað örlítið til eftir 

uppréttingu á hæðarlíkan til þess að vegir á myndunum féllu nægilega vel saman. 

Óvissa við vinnslu út frá TerraSAR-X myndum er að öllum líkindum minni vegna 

þess að myndunum var ekki hnikað til eftir uppréttingu líkt og SPOT 5 myndunum.  

 

Flestar myndirnar voru nokkuð góðar hvað varðar skýjafar en SPOT 5 myndir frá 

2005 og 2007 höfðu einna mest af skýjum og þá helst yfir miðjum jökulsporðinum. 

Hæðarlíkan sem notað var til að rétta upp gervitunglamyndirnar er eins og segir að 

ofan byggt að hluta á botnlíkani út frá ísjármælingum. Botnlíkanið sýnir áætlaðan 

botn lóna en gervitunglamyndir sýna yfirborð. Þar af leiðandi vex óvissa með vinnu 

við uppdrátt á jaðar sem liggur við lón.  

 

Óvissa vegna uppréttingar á loftmyndum LMÍ er ekki eins þekkt og við uppréttingu á 

gervitunglamyndum. Myndirnar voru réttar upp í tvívíðu plani með 

gervitunglamyndir og kortagrunn IS 50 V sem viðmið en ekki í þrívídd líkt og 

gervitunglamyndirnar.  
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3 Niðurstöður 
 

3.1 Breytingar á farvegum Skeiðarár 1991- 2009    

3.1.1 Skeiðará 1991- 2002 

 

7. mynd.  Breytingar á farvegum Skeiðarár árin 1991- 2002.  

 

Kortið á 7. mynd sýnir legu Skeiðarár árin 1991 til 2002. Eins og sést rann  aðal 

kvíslin undan jökli við Jökulfell og  þaðan að Skaftafellsheiðinni. Varnargarðarnir 

sunnan Skaftafells halda ánni á sínum farvegi uns hún rennur undir brúna á þjóðvegi 

1. Árið 1991 rann áin frá þremur útföllum en 1997 og 2002 úr tveimur. Lónin við 

austanverðan jökul stækka og minnka á milli ára. 1991 er stórt lón sem líklegast 

fyllist af seti í hlaupinu haustið 1996. Á kortinu sést hvar Sæluhúsakvísl rennur  fram 

á sandinn árið 1991. Hún hafði horfið úr farvegi sínum þegar að SPOT 5 myndin frá 

2002 var tekin og rann allt vatnið sem áður rann í hana í Gígjukvísl. Nýtt lón var 

myndað við austanverðan sporðinn árið 2002, Sk-Lón 2 sjá 17. mynd. Vatn rann 

samt ekki úr því lóni í Skeiðará á þeim tíma.  
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3.1.2 Skeiðará 2002- 2004 

 

8. mynd. Breytingar á farvegum Skeiðarár árin 2002- 2004. 

 

Árið 2004 færði Skeiðará megin útfall sitt um set til suðurs þar sem minni útföll 

höfðu legið, sjá 8. mynd. Fram að því rann vatn undan jökli bæði við Jökulfell og 

sunnar á sporðinum. Við breytinguna árið 2004 rann áin langt frá Skaftafellsheiðinni 

og jökulgörðunum sunnan Skaftafells. Lónin við jökulröndina héldu áfram að stækka 

en voru sem fyrr ekki eins stór og við upptök Gígjukvíslar. 
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3.1.3 Skeiðará 2004- 2006 

 

9. mynd. Breytingar á farvegum Skeiðarár árin 2004- 2006. 

Litlar breytingar urða á tímabilinu 2004 til 2006 eins og sést á korti á 9. mynd. Einna 

helst er það að öll áin rann árið 2006 aðeins undir vestari hluta brúarinnar á þjóðvegi 

1. Skýjafar árið 2005 kemur í veg fyrir að kortleggja miðbik árinnar ofan brúar en 

svo virðist sem þá hafi áin vera farin að halda sig að mestu vestan til undir brúnni. 

Einnig hafði vatnshæð í lóni lækkað þannig að útfall úr því út í Skeiðará verður 

óvirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20   

3.1.4 Skeiðará 2006- 2008 

 

10. mynd. Breytingar á farvegum Skeiðarár árin 2006- 2008. 

 

Á tímabilinu 2006-2008 breyttust útföll Skeiðarár ekki og lón héldu áfram að stækka 

(10. mynd). Árið 2007 færði Skeiðará sig austar undir brúnni og hélst þannig árið 

eftir. Árið 2008 voru lónin við jökulröndina orðin stór. Lónaklasinn sem merktur er 

sem Sk-Lón 1 á 17. mynd var orðinn 0,2 km
2
 og  jökullinn hopaði á milli lónanna þar 

sem hann hafði áður virkað sem stífla. 
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3.1.5 Skeiðará 2008- 2009 

 

11. mynd. Breytingar á farvegum Skeiðarár árin 2008- 2009.  

 

Á korti á 11. mynd sést hvernig vatnshæð í lónum við útföll Skeiðarár lækkaði þegar 

að vatnið sem áður rann í Skeiðará færði sig yfir í Gígjukvísl. Kortið sýnir hvernig 

landslagið er á botni Skeiðarárjökuls og þá sést einnig að stóra lónið við útfall 

Gígjukvíslar nær niður að sjávarmáli. Milli áranna 2008 og 2009 hopaði jökullinn þar 

sem höft 1 og 2 eru merkt en árin á undan, 2003-7 var lækkun á yfirborði jökuls um 

7,5 til 10 m á ári (Eyjólfur Magnússon o.fl. 2009). Sethryggur sem merktur er inn á 

kortið spilar einnig stórt hlutverk. Höftin og sethryggurinn eru þau sömu og merkt 

eru á 17. mynd.  
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3.2 Breytingar á farvegum Gígjukvíslar 1991- 2009 

3.2.1 Gígjukvísl 1991-2002 

12. mynd. Breytingar á farvegum Gígjukvíslar árin 1991 til 2002.  

 

Á 12. mynd sést hvernig Gígjukvísl færist nær jökli frá 1991 til 2002. Lónið sem 

áður var upp af Háöldukvísl fylltist líklegast af seti í hlaupinu 1996. Árið 2002 lá áin 

að mestu í farveginum frá 1997. Skýjafar árið 2002 kemur hins vegar í veg fyrir að 

hægt sé að meta breytingar þar sem áin rennur í gegnum jökulgarðana. Stórt lón ofan 

við Háöldukvísl, merkt G-Lón 6 á 17. mynd, sést á loftmyndinni frá 1991 og fylltist 

líklegast af seti í jökulhlaupinu 1996. 
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3.2.2 Gígjukvísl 2002-2004 

13. mynd. Breytingar á farvegum Gígjukvíslar árin 2002 til 2004. 

 

Á 13. mynd  sjást afar litlar breytingar á farvegi Gígjukvíslar frá 2002 til 2004. 

Jökullinn hélt áfram að hopa og lónin stækka. Stóra lónið, merkt G-Lón 1 á 17 .mynd 

er orðið um 1,4 km
2
 árið 2004.  
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3.2.2 Gígjukvísl 2004- 2006 

14. mynd. Breytingar á farvegum Gígjukvíslar árin 2004 til 2006. 

 

Mynd 14 sýnir töluverðar breytingar á umhverfinu í kringum Gígjukvísl. Lónin 

framan við jökul halda áfram að stækka. Nýjustu lónin eru orðin nokkuð stór. Áin 

virðist halda sig í svipuðum farvegi ofan jökulgarðanna en þar sem hún rennur í 

gegnum þá og ofan vegar verða smávegis breytingar á farveginum. Jökullinn hopar 

sem fyrr en þó meira að vestanverðu.  
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3.2.3 Gígjukvísl 2006- 2008 

 

15. mynd. Breytingar á farvegum Gígjukvíslar árin 2006 til 2008. 

 

Fremur litlar breytingar urðu á farvegum Gígjukvíslar yfir tímabilið 2006-2008 (15. 

mynd). Vegna skýja á SPOT 5 mynd frá 2007 var ekki hægt að meta stærð lóna 

framan við jökul á Gígjukvíslarsvæðinu. Árin 2006 og 2008 var áin nánast í sama 

farveginum. Lónin héldu áfram að stækka en kvíslum og útföllum undan jökli 

fjölgaði  ekki. Jökullinn hopaði lítið þar sem hann gekk fram í stórt lón á austanverðu 

kortinu. Hop jökulsins var umtalsvert á vestanverðu svæðinu en var minna eftir því 

sem austar dró. 
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3.2.4 Gígjukvísl 2008- 2009 

 

16. mynd. Breytingar á farvegum Gígjukvíslar árin 2008 til 2009. 

 

Árið 2009 dró mjög til tíðinda eins og sést á 16.mynd. Þann 7. júlí sýndi 

vatnshæðarmælir í Skeiðará að vatnshæðin tók að falla jafnt og þétt (Veðurstofa 

Íslands, 2009). Við það að vatnið sem áður flæddi í Skeiðará fór að flæða í 

Gígjukvísl urðu miklar breytingar á farvegi Gígjukvíslar ofan við jökulgarðana. Á 

TerraSAR-X ratsjármynd frá 1.   ágúst (20. mynd) sést hvar Gígjukvísl hafði flætt 

yfir bakka sína og valdið miklu rofi á árbökkum. Mest af vatni Gígjukvíslar flæddi þá 

á milli G-lón 2- 3 sem liggja meðfram jökuljaðrinum.  

Frá 1. ágúst  til 25. september bar áin mikið af seti í lón 2 , merkt G-Lón 2 á 17. 

mynd. Minnkaði lónið um 0,4 km
2
. Þann 1. ágúst breiddi áin mjög úr sér á milli G-

Lón 1 og 2 sem olli miklu rofi. Mikið af því seti sem áin flutti skildi áin eftir sig í G-

Lón 2. Á ratsjármynd frá 25. september sést hvernig áin er búin að fylla upp í G-Lón 

2 sem nemur 0,3 km
2
 en litlar breytingar urðu  á stærsta jökullóninu, G-Lón 1.  
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17. mynd. Staða lóna eins og hún var greind á gervitunglamynd frá 25. 9. 2009, að 

undanskildum G-Lóni 6 og Sk-Lóni 3 sem voru aðeins greind á loftmyndum frá 1991. 

Kortið sýnir einnig svæðaskiptingu á jöklinum fyrir mælingar á hopi.  

 

Á 17. mynd er afstaða lóna sýnd eins og hún var 2009 og 1991. Sk-Lón 3 og G-Lón 

6 sáust aðeins á myndum frá 1991 og hafa líklegast fyllst af seti eins og áður kom 

fram.  Inn á kortið er einnig merkt jökulhöft I-III sem Eyjólfur Magnússon o.fl. (2009) 

tilgreina á milli lóna við útfall Skeiðarár.  

18. mynd. Samanburður á Terrsar-X myndum frá 9. júní 2008 og  1. ágúst 2009 

 

Á 18. mynd sést stórt haft sem skilur að lón við útfall Skeiðarár og lón austast á 

Gígjukvíslarsvæðinu. Á myndinni frá 1. ágúst 2009 sést hvar vatnshæðin í lónunum 

austan haftsins hefur lækkað og svo virðist sem farvegur hafi myndast á milli jökuls 

og landsins fyrir framan hann. 



 28   

19. mynd. Samanburður á SPOT 5 mynd frá 19. ágúst 2006 og TerraSAR-X mynd frá 

9. júní 2008.  

 

Á 19. mynd má sjá að litlar breytingar urða frá 2006 til 2008. Farvegir héldust að 

mestu óbreyttir en lón stækkuðu. Farvegir á milli lóna breyttust lítið. Lón inni á 

SPOT 5 myndinni eru merkt. G-Lón 1 og 2 stækkuðu einna mest á tímabilinu.  

20. mynd. Samanburður á TerraSAR-X myndum  frá 1. ágúst og 25. september 2009. 

 

Á 20. mynd sést hvernig þróunin var um sumarið 2009. Á myndinni frá 1. ágúst 2009 

sést hve mikið af seti barst með vatninu fram í G-Lón 2 en sem fyrr urðu fremur litlar 

breytingar sjáanlegar á G-Lón 1. G-Lón 3 minnkar ekki líkt og G-Lón 2. Ekki var 

aukning í kelfingu jökulíss í lónin.  

3.3 Súla 

Myndir af vesturhluta Skeiðarárjökuls sýna að útfall Súlu hefur breyst fremur lítið frá 

1991.  Áin kemur fram upp við Eystrafjall og greinist svo í fjölmargar kvíslar uns 

hún rennur undir brú við Lómagnúp. Þróun farvegarins er dæmigerð fyrir jökulá sem 

rennur óhindruð af landslagi þar sem hún hleður undir sig seti og kvíslar breytast 
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vegna þess. Hop jökulsins var lítið við Eystrafjall á tímabilinu en sumarið 2009 fór 

að votta fyrir lónmyndun við sporðinn.  

 
 

3.4 Hop Skeiðarárjökuls 

 

1.tafla.  Samanburður á mældu meðalhopi og mælingum Jörfí. 

- þýðir hop jökuljaðars 

Heimildir: Oddur Sigurðsson, 1992, 2002, 2004, 2005, 2006 og 2009 

 

 

Á 1. töflu má sjá hvernig flatarmálsbreytingar á sporði Skeiðarárjökuls eru bornar 

saman við stakar mælingar sem félagar Jörfí gerðu á tímabilinu. Þeir mælistaðir Jörfí 

sem eru notaðir til samanburðar eru heita Skeiðarárjökull vestur, miðja og austur IV 

farvegur. Til að reikna út meðalhop á hvern hluta jökulsins er stærðarbreyting tekin 

og deilt með lengd sporðsins á hverju svæði. Á þann hátt er hægt að finna út hvernig 

hopið var yfir allan hlutann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár 

Breyting  

(m) Vestur Jörfí 

Breyting  

(m) Miðja Jörfí 

Breyting  (m) 

Austur Jörfí 

1990-1991 271 429 

    1991-1997 -78 

 

-154 

 

-16 

 1997-2002 -257 

 

-363 

 

-96 

 2002-2003 -157 -190 -141 -160 -12 81 

2003-2004 -83 0 -84 -83 -2 -4 

2004-2005 -150 -10 

 

-50 

 

-13 

2005-2006 -116 -200 -275 (frá 2004)   -60 -61(frá 2004)   6 

2006-2007 

 

0 

 

-140 -25 -81 

2007-2008 -118 

 

-164 (frá 2006)   

 

7 

 2008-2009 -138   -195   -22   
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21. mynd. Breytingar á sporði Skeiðarárjökuls. 

 

Breytingar á sporði Skeiðarárjökuls voru kannaðar með því að mæla flatarmáls 

breytingar á þremur hlutum sporðsins. Jöklinum er skipt þrjá hluta; vesturhluti, miðja 

og austurhluti (sjá 17. mynd). Svæðaskipting afmarkaðist í vestri af útbreiðslu 

loftmynda frá 1990 og 1991. Stærðarmismunur svæða á milli ára er túlkaður sem 

framgangur eða hop. Línuritið á 21. mynd sýnir uppsafnaðar stærðarbreytingar í km
2
 

fyrir tímabilið. Á línuritinu sést að vesturhlutinn gengur fram á milli áranna 1991 og 

1997 en hopar nokkuð stöðugt það sem eftir er af tímanum. Framhlaupið í jöklinum 

1991 veldur því að vesturhlutinn stækkar um 1,7 km
2
. Sú stækkun gengur til baka 

milli áranna 1997 og 2002. Í lok tímabils hefur svæðið tapað um 5 km
2
. Ekki voru til 

myndir af miðju og austurhluta frá 1990 þannig að fyrsta gildi er stærðarbreyting 

milli 1991 og 1997. Eins og sést á línuritinu hopaði miðjuhlutinn stöðugt yfir 

tímabilið og undir lokin hafði svæðið tapað um 9,5 km
2
. Austurhlutinn minnkaði 

mun minna. Heildar flatarmálsminnkun austurhlutans yfir tímabilið er tæpir 2 km
2
. 

Allur sporður Skeiðarárjökuls minnkar um 16,6 km
2
.  
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3.5 Þróun lóna 

 

 

22. mynd. Stærðir lóna við útfall Skeiðarár 1991-2009.  

 

Lónamyndun var töluverð á árunum 1991- 2009. Lónin eru merkt inn á 17. mynd.  Á 

22. mynd sést hvernig lónin við útfall Skeiðarár þróuðust á tímabilinu. Stórt lón, Sk-

Lón 3 var um 0,3 km
2
 árið 1991 en fylltist líklega af seti í hlaupinu haustið 1996. Sk-

Lón 1 er lónaklasi sem var til allt tímabilið en var stærst árið 2008. Við tilfærslu 

Skeiðarár minnkaði Sk-Lón 3 mjög mikið, eða fór úr 0,2 km
2
  árið 2008 í 0,05 km

2
 

25. september 2009. Sk-Lón 2 náði mestu stærð árið 2005 en í kjölfar breytingar á 

farvegi Skeiðarár minnkaði lónið úr því að vera um 0,35 km
2
 árið 2008 yfir í að vera 

0,2 km
2
  25. september 2009.  
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23. mynd. Stærð lóna við Gígjukvísl árin 1991-2009.  

 

Stærstu lónin á tímabilinu mynduðust á svæðinu við Gígjukvísl, sjá stöplarit á 

23.mynd. Skýjafar árið 2007 kom í veg fyrir mælingar á stærð lónanna G-Lón 2- 3. 

G-Lón 6 var nokkuð stórt lón við útfall Gígjukvíslar árið 1991 en fylltist líklega af 

seti í hlaupinu haustið 1996. G-Lón 1 var stærsta lónið sem myndaðist á tímabilinu 

og var stærst árið 2009, eða um 2,3 km
2
.  Tilfærsla Skeiðarár yfir í Gígjukvísl virtist 

lítil áhrif hafa á G-Lón 1 þó að um 0,1 km
2
 minnkun mældist.  

G-Lón 2 var næst stærsta lónið yfir tímabilið þangað til í september 2009 en 

flutningur Skeiðarár varð til þess að lónið minnkaði um 0,4 km
2
. Breytingar á farvegi 

Gígjukvíslar og aukin setburður í G-Lón 2 urðu til þess að lónið minnkaði. Sjá einnig 

á 16. og 20. mynd. G-Lón 3 varð ekki stórt fyrr en árið 2008 og við tilfærslu 

Skeiðarár í Gígjukvísl urðu mjög litlar breytingar á því lóni. G-Lón 4- 5 stækkuðu 

yfir allt tímabilið og enduðu sem 0,5 og 0,7 km
2
.  
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24.mynd. Heildarstærð lóna 1991-2009. 

 

Áhrif hlaupsins haustið 1996 má greina mjög vel á stöplaritinu á 24.mynd. Þar sést 

hvernig lón sem voru til árið 1991 virðast hverfa á tímabilinu milli 1991 og 1997. 

Líklegast er að hlaupið fyllti lónin af seti þannig að lón eru aðeins mæld sem 0,07 

km
2
 árið 1997. Skýringin á lækkun milli áranna 2004-2005 og 2006-2007 er að ekki 

var hægt að stærðarmæla G-Lón 1 vegna skýjahulu árið 2005 og árið 2007 voru G-

Lón 2-3 hulin skýjum.  
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4 Túlkun og umræður 

 

Miklar breytingar hafa orðið á farvegum jökuláa á Skeiðarársandi á undanförnum 

árum. Síðan 1991 hafa tvær ár sem runnu undir brýr á veginum yfir Skeiðarársand 

breytt um farvegi, en það eru Sæluhúsakvísl og Skeiðarár. Vatn sem áður hefði borist 

í þessa farvegi rennur nú í Gígjukvísl.  Farvegur Sæluhúsakvíslar hafði verið þurr í 

mörg ár uns fór að renna vatn í hann aftur eftir framhlaup jökulsins 1991 (Oddur 

Sigurðsson, 2000). Við framhlaup jökulsins komu fram fleiri litlar kvíslar undan jökli. 

Breytingin á farvegi Skeiðarár er markverðasti atburðurinn á tímabilinu. Höftin þrjú 

á 14. mynd, haft 1 og 2 og sethryggur,  héldu vatni sem streymdi í farvegi Skeiðarár 

og Sæluhúsakvíslar frá því að leita í vestur í Gígjukvísl. Þessi höft gáfu sig smám 

saman. Í desember 2008 var vatnshæðin í lónum sitt hvoru megin við haft 2 sú sama 

eða 109 m y.s. Á sama tíma rann vatn í gegnum sethrygginn í vesturátt (Eyjólfur 

Magnússon o.fl., 2009). Því voru þessar stíflur þá þegar orðnar óvirkar. Sumarið 

2009 gaf vestasta stíflan sig (haft 1). Vatnshæðin í lónunum féll og þar með var það 

orðið erfiðara fyrir Skeiðará að drífa upp í sitt gamla meginútfall en að renna vestur 

út í lónin og þaðan yfir í Gígju. 

 

Breytingarnar á farvegunum er bein afleiðing af hopi jökulsins en það hefur verið 

umtalsvert síðustu ár. Að austanverðu hefur hop þó ekki verið jafn mikið og við 

miðjan jökulinn. Ef hop á jökulsporðinum austanverðum hefði verið jafn mikið á 

rannsóknartímanum og það var fyrir miðjan jökul hefði Skeiðarár að öllum líkindum 

flutt sig um set mun fyrr en úr varð. Stórt ákomusvæði og ísasvið eystri hluta  

Skeiðarárjökuls sér til þess að koma miklu magni af ís á austanverðan sporðinn 

(Helgi Björnsson, 2009). Einnig hækkar botninn hratt í átt að jökulsporði að 

austanverðu ólíkt flötum botninum á vestanverðum jöklinum, sjá 30. mynd. Það á 

stórann þátt í því að jökullinn hefur hopað mun hægar við jökulinn austanverðan 

þrátt fyrir að yfirborðið hafi lækkað 5-10 m á árin á austurhluta jökulsins undanfarin 
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ár (Eyjólfur Magnússon o.fl., 2009) en þynning íssins á drjúgan þátt í að veikja 

stíflurnar. 

Innrauðar loftmyndir frá árinu 1991 nýttust afar vel til að afmarka útbreiðslu jökuláa. 

Jökulárnar skera sig vel út úr umhverfinu og eru innrauðu myndirnar mjög góðar til 

þess að kortleggja vatnafar. Jökuljaðarinn kemur einnig mjög vel fram. 

 

Svo virðist sem jökulár sem renna beint undan jökli komi mun dekkra fram á 

myndum heldur en ár sem renna úr lónum. Það sést bæði á svarthvítum 

gervitunglamyndum og innrauðum loftmyndum. Þannig sést töluverður munur á Súlu 

og Gígjukvísl. Gígjukvísl kemur fram sem ljósari á litinn og auðveldara að greina 

kvíslar í henni heldur en í Súlu. Líklegast er það vegna þess að  lónin hægja á 

rennslishraða vatnsins, þar falla fín setefni til botns sem annars myndu valda dekkri 

lit á vatninu.   

 

 

25- 26. mynd. SPOT 5 mynd af útfalli Skeiðarár 2006 og innrauð loftmynd frá 1991. 

 

Á 25. og 26. mynd sést sama svæðið á mismunandi tímum og með mismunandi 

fjarkönnunartækni. Sú fyrri (25. mynd) er svarthvít gervitunglamynd úr SPOT 5 

gervitunglinu. Þar sést hvar vatn sem rennur beint undan jökli, efri kvíslin, er mun 

dekkra á litinn en vatn sem rennur úr lóninu. Á 26. mynd sést hvernig árnar skera sig 

mjög úr umhverfinu og verða ljósbláar á lit. Sjálfvirk flokkun, t.d. í Erdas Imagine, 

verður mjög erfið þegar að jökulá hefur jafn dökkan lit líkt og sést á 28. mynd. Þá 

verður að velja marga prufubletti til flokkunar sem er mjög tímafrekt. Það var mat 
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höfundur að fyrir þetta verkefni væri fljótlegra að greina árnar eftir eigin augum og 

teikna þær sem fláka í ArcMap.  

 

Ratsjármyndir úr TerraSAR-X tunglinu gefa góðar vísbendingar um það sem átt 

hefur sér stað þegar að Skeiðará færði sig um set. Svo virðist sem mikill setburður á 

milli lóna í Gígjukvíslarfarveginum komi fram sem aukið endurkast til gervitunglsins, 

sjá 20. mynd. Það gerir það að verkum að erfitt verður að greina hvað er í raun mjög 

gruggug jökulá og sandur í kring. Túlkun á TerraSAR-X myndunum tekur tíma því 

um ratsjármyndir er að ræða en ekki passívar ljósmyndir eins og SPOT 5 og 

loftmyndir Landmælinga. Meta þurfti hvort lítið endurkast var vegna skugga eða 

vatns, auk þess sem gruggugar, straumharðar ár endurköstuðu meira en tærar ár og 

lón. Einnig krefst það tíma að meta stöðu jökulsporðsins. Tvímælalaus kostur við 

ratsjármyndir er að þær er hægt að taka óháð veðri og vindum og á hvaða tíma árs 

sem er. Þannig er hægt að fylgjast með atburðum í náttúrunni óháð veðri og vindum.  

 

27. mynd. Hæðarlíkanið sem gervitunglamyndir voru réttar upp með.  

 

Á 27. mynd  sést hæðarlíkan sem notað var við uppréttingu gervitunglamynda, 

athugið að hæðarýking er 1,5. Við kortlagningu fyrirbæra út frá gervitunglamyndum 

og loftmyndum verður að gæta að þeirri óvissu sem myndast í kringum uppréttingu 

loftmynda og verður sú óvissa að koma fram í umfjöllun um útkomu kortlagningar. 
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Samanburður á mælingum á hopi gerðar út frá loft- og gervitunglamyndum annars 

vegar og mælingum á jörðu niðri er áhugaverður eins og sést í 1. töflu.  

   

Það verður mjög spennandi að fylgjast með því hvað framtíðin ber í skauti sér á 

Skeiðarársandi. Nú er vatnshæðin í Grímsvötnum orðin sú sama og var fyrir síðasta 

hlaup og það verður áhugavert að sjá hvort vatn nái að renna aftur í gamla farvegi 

Skeiðarár. Einnig verður áhugavert að sjá hvernig fer á vestanverðum jöklinum. Súla 

gæti tekið sig til að færa farveg sinn en það er rannsókn út af fyrir sig að komast að 

því hverjar líkur eru á því í nánustu framtíð. Miðað við núverandi loftslag mun 

jökullinn halda áfram að hopa og útfrá ísjármælingum á vestanverðum sporðinum má 

áætla að meira af vatni fari að leita frá Súlu yfir í Gígjukvísl. Það verður hins vegar 

að koma í ljós hversu nákvæmar þær mælingar eru og hvort land liggi jafn lágt þar 

og mælingar segja til um. Best væri að framkvæma fleiri íssjármælingar á 

vestanverðum jökulsporðinum.  

 

Á Skeiðarársandi hefur birki verið að nema land undanfarin ár en frjó berast með 

vindi yfir sandinn úr birkiskóginum í Skaftafelli (Bryndís Marteinsdóttir, Kristín 

Svavarsdóttir & Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2005).  Við það að jökulár renni nú í 

afmarkaðri farvegum ofan þjóðvegar getur gróður átt betur uppdráttar á sandinum. 

Einnig væri áhugavert að kanna breytingar á grunnvatnsstöðu í Skaftafelli við 

brotthvarf Skeiðarár en undanfarin 10 ár hafa verið framkvæmdar nokkuð ítarlegar 

rannsóknir á grunnvatni og grunnvatnsstöðu Skeiðarársands (Robinson o.fl., 2008).  

 

Það skiptir miklu máli fyrir viðhald þeirra mannvirkja sem reyst hafa verið á 

sandinum að geta séð fyrir breytingar á farvegum stórra vatnsfalla til þess að 

fyrirbyggja skaða sem getur orðið við jökulhlaup. Líkur á stóru hlaupi hafa þó 

minnkað vegna þess að ísstíflan í Grímsvötnum nær ekki að halda aftur eins miklu 

vatni og hún gat fyrir Gjálpargosið 1996.  Hlaup líkt og kom í kjölfar þess goss eru 

því ekki líkleg í nánustu framtíð nema að ísstíflan nái að byggjast upp og meira vatn 

safnist fyrir. 
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Við rannsóknina voru samtvinnuð ýmiskonar fjarkönnunargögn. Gagnaöflun fyrir 

verkefni þetta gekk vel en þó hefði verið gott að hafa gögn á milli áranna 1997 og 

2002. Landsat gervitunglamyndir komu til greina en gæði þeirra mynda voru ekki 

næg til að hægt var að nýta þær við rannsóknina.  

 

Rannsókn sem þessi hefur visst gildi fyrir nánustu framtíð. Jöklar munu halda áfram 

að hopa og lón og farvegir jökuláa munu breytast. Með samantekt á þeim atburðum 

sem hafa orðið á undanförnum árum sést enn á ný hversu síbreytilegt jökulumhverfið 

er. Til að geta sagt til um breytingar líkt og þær sem lýst er í þessari ritgerð verður að 

liggja fyrir nákvæm gögn um jaðar jökla, vatnsrennsli við botn, landslag á jökulbotni 

þeirra og fyrir framan jökuljaðarinn.  
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5 Lokaorð 

 

Í þessari rannsókn hefur verið tekið saman hvaða breytingar urðu á jökulám á 

Skeiðarársandi árin 1991 til 2009. Rannsóknin byggir á fjarkönnunartækni sem er í 

stöðugri þróun. Gervitungl gera það kleift að taka myndir af stórum landshlutum í 

einu í góðri myndupplausn.  

 

Töluverðar breytingar urðu á farvegum jökulánna á Skeiðarársandi. Töluvert af 

jökullónum mynduðust við útföll Gígjukvíslar á meðan að önnur þornuðu upp eða 

fylltust af seti. Jökuljaðarinn hopaði töluvert á tímabilinu sem varð til þess að vatn úr 

farvegi Skeiðarár fór að flæða til vesturs yfir í Gígjukvísl í júlí 2009. Sá atburður olli  

miklu landrofi við upptök Gígjukvíslar. Súla hélt farvegi sínum og útfalli stöðugu á 

tímabilinu og voru breytingar svo litlar að þær voru ekki kortlagðar. Ekki er sagt til 

um framvindu á farvegi jökuláa í nánustu  framtíð. Víst er þó að miðað við  

núverandi loftslag mun jökullinn halda áfram að hopa og áhugavert verður að 

fylgjast með þróuninni.  

 

Mjög spennandi verður að sjá hvernig næstu hlaup úr Grímsvötnum hegða sér eftir 

að Skeiðará breytti farvegi sínum.  Einnig er áhugavert að sjá hvernig þróunin verður 

á vestanverðum jöklinum þar sem vatn úr Súlu gæti farið að leita í meira mæli yfir í 

Gígjukvísl.  
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Viðauki 
 

 

28. mynd. Gígjukvísl 8 .ágúst 2009.  Ljósmynd: Björgvin Hilmarsson. 

 

28. mynd er tekin af Björgvini Hilmarssyni í ferð ásamt höfundi að Gígjukvísl þann 8. 

ágúst 2009. Á henni sést hvernig áin hefur rofið mikið magn af landi bæði norðan og 

sunnan við sig. Myndin er tekin í vesturátt stutt frá þeim stað þar sem áin fellur úr G-

Lón 1. og er tekin viku eftir TerraSAR-X mynd frá 1. ágúst á 23. mynd. Mikið vatn 

var í ánni og mikill aurburður eins og lýst er í niðurstöðukafla. 29. mynd sýnir sama 

svæði einum og hálfum mánuði síðar. Sú mynd er tekin sama dag og TerraSAR-X 

ratsjármyndin á 23. mynd. Á myndinni má sjá hversu mikið rof varð á bökkum 

norðan megin árinnar. Vatnshæðin hefur lækkað mikið á milli 28. og 29. myndar.  

30. mynd  sýnir sethrygginn sem einnig er merktur á 11. mynd. Áin hefur jafnt og 

þétt rofið stórt skarð í gegnum hrygginn og vatn rennur nú undan jökli hindrunarlaust 

til vesturs.  
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29. mynd. Gígjukvísl 25. september 2009. Ljósmynd: Höfundur. 

 

 

30. mynd. Sethryggur 13. mars 2010. Ljósmynd: Höfundur. 


