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Ágrip 

Þann 14. apríl 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli og fylgdi því mikil bráðnun á jökulís. 
Mynduðust við það jökulhlaup sem m.a. runnu niður Svaðbælisá. Þann 19. maí 2010 runnu 
einnig eðjuflóð (lahar) niður ánna. Gerðist það vegna þess að aska sem lá á jöklinum 
blandaðist rigningarvatni og yfirmettaðist. Fleiri minni flóð fylgdu í kjölfarið. 

Ummerki flóðanna sjást langt út fyrir bakka árinnar og báru þau með sér björg sem 
mældust margir metrar í þvermál. Sjást þær breytingar sem þarna urðu vel þegar núverandi 
umhverfi árinnar er borið saman við eldri loftmyndir. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna breytileika milli þriggja mismunandi 
setmyndana sem flóðin mynduðu; eðjuflóðssets, jökulhlaupssets og straumvatnasets. Þar 
að auki var athugað hvernig setið breyttist með fjarlægð frá upprunastað. Til þess voru 
gerðar smásjárathuganir og kornastærðagreining auk þess sem loftmyndir voru 
skoðaðar.Alls voru tekin tólf sýni; fjögur úr jökulhlaupsseti, sex eðjuflóðssetsýni og tvö 
sýni úr straumvatnaseti.  

Kornastærðargreining sýndi greinilegan mun milli eðjuflóðs-og jökulhlaupssetlaga. 
Eðjuflóðssýnin innihéldu minni kornastærðir og hærra eðjuhlutfall en jökulhlaupssýnin. 
Kornastærðardreifing straumvatnasetsins lenti þar á milli en þó með skörun við 
grófkornóttasta eðjuflóðssýnið og fínkornóttasta jökulhlaupssýnið. Kornastærð stærstu 
korna minnkaði niður dalinn. 

Einnig var hægt að sjá mun milli kornasamsetninga. Öll sýnin innihéldu mikið af gjósku. 
Hlutfall gjósku var þó minna í straumvatnasetinu heldur en í eðjuflóðs-og 
jökulhlaupssetinu.  

Þessar niðurstöður benda til að með tiltölulega einföldum aðferðum megi greina mun milli 
þeirra setlaga sem athuguð voru. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
A volcanic eruption took place on April 14, 2010 in Eyjafjallajökull. This caused a melting 
of the ice cap covering the vent. Jökulhlaups flooded down Svaðbælisá river, located under 
the south flanks of the volcano. On May 19, 2010 a lahar streamed down the river. 
Subsequently smaller floods took place. 

Traces of the floods can be seen far out from the riverbanks. Large boulders measuring 
several meters in diameter  drifted with the floods down to the flood plain. These dramatic 
changes in the landscape can be seen quite easily when compared with aerial photographs 
that were taken before the eruption took place. 

The aim of this study was to examine the differences between three different types of 
sediments that were deposited by the floods: lahar, jökulhlaup, and streamwater deposits. 
In addition, changes in the sediment according to distance from the origin were examined. 
To gather data, grain size measurements and microscopic research were performed, in 
addition to a study of aerial photographs. Overall, 12 samples were collected along the 
river. 

The grain measurement showed a clear difference between the lahar and jökulhlaup 
deposits. The samples taken from the lahar had smaller grain sizes and higher 
concentrations of mud than the sample taken from the jökulhlaup deposits. The grain size 
distribution of the streamwater sediments overlapped the most coarse-grained lahar 
sediment and the most fine-grained jökulhlaup sediment. The size of the biggest clasts 
diminished down the valley. Difference between composition of  grains could be seen 
when various types of sediments were observed. 

These results show that differences between these sediments can be researched with 
relatively simple methods. 
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1 Inngangur 
Þann 14. apríl 2010 varð eldgos í toppgíg Eyjafjallajökuls og stóð það yfir í um 2 mánuði. 
Gerðist þetta í kjölfar mikillar jarðskjálftavirkni á svæðinu og eldgoss í Fimmvörðuhálsi í 
mars sama ár.  

Á meðan á gosinu stóð urðu miklir vatnavextir í ám á svæðinu. Nokkur jökulhlaup urðu í 
Markarfljóti og var það afleiðing bráðnunar á ís vegna eldvirkninnar. Stærstu hlaupin urðu 
á fyrstu dögunum eftir upphaf gossins. Einnig urðu flóð í Svaðbælisá og fleiri ám sem 
renna niður frá suðurhlíðum jökulsins. Þar urðu bæði vatnsflóð vegna beinnar bráðnunar á 
ís frá eldgosinu en einnig eðjuflóð ( lahar ). Stærsta eðjuflóðið varð þann 19. maí og kom 
það í kjölfar mikilla rigninga uppi á jöklinum þar sem gjóska náði að blandast 
rigningarvatninu(www.jardvis.is) 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að kanna þær umhverfisbreytingar sem orðið hafa á 
farvegi Svalbælisár í kjölfar eldgossins í Eyjafjallajökli 2010. Þrenns konar setmyndun 
átti sér stað í og við farveg Svalbælisár eftir gosið. Voru það setmyndanir af völdum 
straumvatna, jökulhlaupa og eðjuflóða (lahar). Með aðstoð loftmynda, 
kornastærðargreininga og smásjárskoðunar á þessum setmyndunum verður leitast við að 
greina breytileika milli þessara mismunandi setmyndana og að auki breytingu með 
fjarlægð frá upprunastað.  Einnig er reynt að meta rofmátt flóða og ástæður þess að 
eðjuflóð og jökulhlaup runnu niður á þessum stað og hvaða aðstæður þurfi að vera til 
staðar svo það gerist. 

1.1 Straumvötn, jökulhlaup og eðjuflóð 
Líta má á straumvötn, jökulhlaup og eðjuflóð sem samfellt róf ofanflóða sem renna fyrir 
áhrifum þyngdarafls í gegnum lægðir í umhverfinu (Boggs 2010). 

Jökulhlaup og eðjuflóð eru hvort tveggja algengar afleiðingar eldgosa í eldfjallaumhverfi 
(Francis og Oppenheimer 2004).  
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Mynd 1.1 Helstu flokkar flóða sem verða fyrir áhrif þyngdarkrafts (Boggs 2010) 

 

1.1.1 Rennslimáti ofanflóða 
Mismunandi ferli ráða rennsli vökvans; iðustreymi, uppstreymi vökvans á milli korna, 
víxlverkun korna og styrkur grunnmassans. Ræðst flutningsferlið helst af samsetningu 
vökvans og þá aðallega hlutfalli vatns og korna í honum (mynd 1.1) (Boggs 2010 ). 

Í iðustraumum er setinu haldið í vökvanum með uppstreymandi þætti iðustreymisins. 
Kornin eru þá ekki í beinni snertingu við hvert annað. Í vötnuðu flæði er setinu haldið 
uppi í vökvanum með uppstreymi millikornavökva og falla þau út fyrir tilstuðlan 
þyngdarafls. Í kornaflæði er seti haldið uppi með beinu samspili korna. Í aurflóði er setinu 
haldið uppi af grunnmassanum sjálfum (mynd 1.1)(Dasgupta 2001; Pierson 2005). 

Ef setmagnið er innan við 5-10% þá hegðar flóðið sér eins og venjulegt straumflóð og er 
ráðandi flutningsferli þá iðustreymi. 

Þegar sethlutfallið er orðið hærra en 5–10% fara setkornin að hafa áhrif á 
rennsliseiginleika og setflutning í straumnum. Flóð sem hafa setmagn á bilinu 5-10% og 
upp í 20–60% flokkast sem ofurblandað flóð ( hyperconcentrated flow). Ástæðan fyrir því 
hversu óskýr þessi mörk eru, er afstætt hlutfall silts og leirs í blöndunni (Pierson2005). 
Iðustreymi er einkennandi fyrir ofurblönduð flóð, þó renna þau einnig áfram að einhverju 
leyti með lagstreymi (mynd 1.1) (Rodolfo og Arguden 1991). 

Þegar setmagnið er komið yfir ca 60% er um eiginlegt eðjuflóð að ræða. Líkist vökvinn þá 
fljótandi steypu. Mikið setmagn eykur innri styrk og seigju flóðmassans, og hefur það þá getu 
til að bera uppi jafnvel stóra hnullunga. Þar er vökvinn í blöndunni farinn að skipta litlu máli 
með tilliti til rennslis og stjórnast rennslið aðallega af samspili setkorna í massanum og þá 
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aðallega samloðunarkrafta milli fínefnis (Pierson 2005; Boggs 2010). Eðjuflóð eru non-
Newtonian vökvi sem flæðir sem nokkuð samloðandi massi og er  einkennandi rennslismáti 
lagstreymi (mynd1.1)(Rodolfo og Arguden 1991). 

Froude tala er notuð til að skýra samband þyngdar- og tregðukrafta. Er henni lýst með 
jöfnu 1. 

!" =    !
!"

                                                              ( 1 ) 

Þar sem V er meðalrennslishraði, g er þyngdarkraftur og L stendur fyrir vatnsdýpi. Ef Fr 
er < ~ 1 þá er talað um neðra rennslissvið en efra ef hún er > ~ 1.Við neðra rennslisvið er 
hraðinn sem bylgjurnar ferðast á meiri en rennslishraðinn.Við efra rennslisvið er hraði 
straumsins meiri en bylgnanna og er flæðið þá sagt vera ofurkrítískt ( Boggs 2010 ). 

1.1.2  Straumvötn 
Straumvötn bera lítið af seti með sér eða undir 5 - 10% af heild sem er ekki nægilegt til að 
kornin hafi áhrif á flæði vökvans. Því er iðustreymi ráðandi flutningsferli í straumvötnum 
(mynd 1.1). Mestur hluti setsins er borinn áfram eftir botninum á straumnum. Fínt efni 
helst þó þar fyrir ofan í grugglausn (Pierson 2005; Boggs 2010). 

1.1.3  Jökulhlaup 
Virk eldfjöll og jarðhitasvæði liggja undir mörgum jöklum á Íslandi. Við eldgos undir 
jökli verður gífurlegur varmaflutningur og kvikan sundrast með sprengingum í smáar 
gleragnir. Mikil bráðnun getur þá orðið á ís.  Bræðsluvatnið getur annaðhvort runnið beint  
út frá jöklinum eða safnast fyrir undir jöklinum og myndað þar stöðuvatn sem getur svo 
brotist fram í miklum flóðum. Flóð frá vötnum undir jökli geta borið með sér allt að 108 

tonn af seti í einum atburði (Helgi Björnsson 2002). 

Suðaustur hluti Íslands er að miklu leyti þakinn söndum sem hafa orðið til af völdum 
jökulhlaupa af eldgosauppruna (Clive og Oppenheimer 2004). 

Landslagið sem hlaupið rennur yfir hefur mikil áhrif á eðli þeirra. Þar sem það rennur í 
gegnum þrönga dali og gil.  Djúp og þröng gil leiða til meiri rennslishraða auk getu til 
setburðs og aukins rofmáttar (Maizels 1997). 

Flest jökulhlaup renna áfram með iðustreymi og eru skilgreind sem straumflóð (Maizels 
1997). Á fyrstu stigum hlaupsins getur þó vatnið haft allt að 80% sethlutfall sem lætur það 
falla undir flokkunina eðjuflóð. Hið mikla setmagn veldur því að flóðið rennur þá með 
lagstreymi (mynd 1.1)(Smith 1986 ; Maizels 1997). 

Stærð, tíðni og kraftur jökulhlaupa kemur greinilega fram í kornastærð, þykkt, gerð og 
umfangi setlaga sem við hlaupin verða. Setmagn í jökulhlaupum getur orðið mjög mikið 
og hefur mælst allt að 70000 kg/s eða u.þ.b. 3,5% í jökulhlaupum á Íslandi sem orðið hafa 
vegna eldgosa. Magn sets í jökulflóði á það til að vera mest í fyrsta þætti flóðsins. 
Jökulhlaup hafa getu til þess að flytja breytt svið af kornastærðum, allt frá sandi og silti til 
stórra hnullunga sem geta verið allt að 10 – 15 m í þvermál auk stórra ísjaka (Maizels 
1997). 
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1.1.4  Eðjuflóð (lahar) 
Eðjuflóð eru hraðskreið flóð, samsett úr vatnsmettaðri eðju, sem renna niður í móti undir 
áhrifum þyngdaraflsins (Francis og Oppenheimer 2004). 

Eðjuflóð í eldfjallaumhverfi eru oftast kölluð lahar sem er indónesíska orðið yfir eðjuflóð 
sem eru samsett úr gosefnum. Þeir þættir sem þurfa að vera fyrir hendi til að lahar 
myndast eru gjóska og ef til vill annað laust berg, vatn og þyngdarstöðuorka. 

Margt getur orðið þess valdandi að lahar fara af stað en í aðalatriðum gerist það á þann 
hátt að vatn nær að blandast lausum gosefnum svo þau mettast (Francis og Oppenheimer 
2004). 

Lahar geta bæði orðið á meðan á eldgosi stendur en einnig eftir að því líkur. Myndast það 
t.d. þegar gígvatnsstífla brestur, þegar bráðnun verður á snjó í kjölfar gjóskuupphleðslu á 
honum eða þegar gjóskuflóð tekur að renna.Einnig geta aurskriður í kjölfar mikillar 
úrkomu umbreyst í lahar á leið sinni niður hlíðarnar (Myers og Brantley 1995). 

Lahar myndast oft í kjölfar sprengigosavirkni í bröttum hlíðum eldkeila þar sem vatn eða 
snjór fyrirfinnst. Rennslishraði lahar er háður hlutfalli vatns og fastefna og einnig halla 
brekkunnar sem flóðið rennur niður (Francis og Oppenheimer  2004). 

Hlutfall fastefna í lahar spanna samfellt róf frá gruggugu vatni til hnullungaríks eðjuflóðs. 
Eru flóðin oft flokkuð eftir setmagninu í þeim enda hefur setmagnið einnig áhrif á 
rennslismáta þess (mynd 1.1).  

Lahar geta öðlast nægilegan styrk vegna samloðunarkrafta í grunnmassanum, flotkrafts og 
tvístrunarþrýstings og þannig borið uppi stóra hnullunga (Smith 1986). 

Lahar getur verið af öllum stærðargráðum. Þau stærstu geta verið hundruð metra á breidd 
og tugir metra á dýpt. Hraði flóðsins getur einnig orðið mjög mikill og mælst í tugum 
metra á sekúndu. Þess konar lahar geta runnið meira en 100 km frá upptakastað (Brantley 
og Power 1982).Á leið sinni niður hlíðar eldfjallsins getur stærð, hraði og efnasamsetning 
lahar breyst. Nálægt upptakastað getur iðustreymandi vatn og set í því rofið úr 
farvegsbökkunum. Þannig getur meira fastefni bæst í flóðið og einnig kemur það fyrir að 
vatn frá ám bætast í flóðið á leiðinni. Þannig getur flóðið stækkað til muna. Þegar flóðið 
hægir á sér, minnkar getan til setburðar þannig að setið fellur út. 
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Eitt áveðið lahar getur breyst frá því að vera eðjuflóð í það að vera ofurmettað flóð og 
öfugt (Rodolfo og Arguden 1991). Gerist það fyrrnefnda oft þegar straumvatn blandast 
eðjuflóðinu svo það þynnist út. Lahar spanna samfellt róf frá eðjuflóðsferlum til ferla sem 
einkenna ofurblönduð flóð (Smith og Lowe 1991). 

Mynd 1.2 Samband vatnsrennslis, kornastærða og byggingareinkenna í straumvatnaseti (Boggs 2010) 

 

1.1.5 Setlagafræðileg einkenni straumvatna 
Þar sem straumvatnaset sest til í straumi þá má sjá ýmis byggingareinkenni eins og gára 
og skálögun í setinu (mynd 1.2). Grófasta setið myndast í sjálfum árfarveginum en fínna 
set sest til hliðar, á flóðbökkunum. Einnig verður setið fínna með fjarlægð frá 
upprunastað. Það gerist vegna þess að efst í farveginum er hallinn almennt meiri og því er 
hraðara streymi. Neðar í ánni er straumurinn yfirleitt orðinn minni og fínni korn setjast til. 
Burðargeta straumvatna fer eftir rennslishraða. Straumvötn bera almennt með sér korn 
sem spanna kornastærðir frá eðju til sands en getur borið mun stærri kornastærðir í flóðum 
(Marshak 2005). Kornin eru yfirleitt frekar vel núin (Pierson 2005). 

Við neðra rennslissvið (Fr < ~1) myndast öldur og gárar (mynd 1.2). Við flutning setsins 
niður á við myndast svo krosslögun sem hallar niður á við með u.þ.b. 30° halla. Við efra 
rennslissvið (Fr > ~1) eyðast öldurnar og þá myndast lárétt lagskipting og svo bakskaflar 
við mesta rennslishraðann. 

1.1.6. Setlagafræðileg einkenni jökulhlaupa 
Þar sem jökulhlaup renna oftast með iðustreymi mynda þau yfirleitt vel aðgreint set og 
byggingareinkenni sem fara eftir samspili kornastærðar og rennslishraða (mynd 1.2). Þessi 
byggingareinkenni eru það sem helst greinir jökulshlaupsset frá eðjuflóðsseti. 
Jökulhlaupsset spannar allar kornastærðir frá silti til stórra hnullunga. Margskonar 
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byggingareinkenni geta myndast, allt frá risaöldum til gára og láréttra setlaga (Maizels 
1997). Þó koma byggingareinkenni efra rennslisviðs frekar fram í jökulhlaupsseti vegna 
hás rennslishraða (Marshak 2005). Þar sem jökulhlaup hegða sér að mestu eins og önnur 
straumvötn getur verið erfitt að greina jökulhlaupssetlög frá öðru straumvatnaseti 
(Maizels 1997). Almennt fer kornastærð minnkandi eftir því sem neðar dregur í 
árfarveginum og kornin verða núnari (Benn og Evans, 2010). 

1.1.7 Setlagafræðileg einkenni eðjuflóða (lahar) 
Laharsetlög mynda stóra hluta af jarðlagastaflanum í kringum mörg eldfjöll. Þar sem lahar 
eru þyngdaraflsstýrð renna þau í gegnum og setjast til í dölum, bæði stórum og litlum 
(Lajoie 1979). 

Laharsetlög geta verið mimunandi að gerð og fer gerð þeirra t.d.  eftir vatns og 
eðjuhlutfalli flóðsins sjálfs. Getur því verið erfitt að greina þau frá öðrum setlögum 
(Francis og Oppenheimer 2004).  

Laharsetlög eru sambærileg við önnur eðjuflóðsetlög. Skera þau sig þó frá öðum 
eðjuflóðssetlögum að því leyti að leir er sjaldgæfur í þeim en þess í stað mikið af 
gjósku(Smith og Lowe 1991). 

Eðjuflóðssetlög eru ávallt illa aðgreind og geta þau spannað alla kornastærðarflokka, allt 
frá fínni eðju til stórra hnullunga.Eðjuflóðssetlög eru grunnborinn þar sem stór bergbrot 
geta verið dreifð í mun fínni grunnmassa.Stundum eru eðjuflóðssetlögin einsleit en getur 
þó lóðgreining náð að þróast. Oftast eru þau þá öfugt lóðgreind en rétt lóðgreining kemur 
þó fyrir (Smith 1986).Yfirleitt skortir þau innri lagskiptingu. Öfugt við venjulegt 
straumvatnaset koma því myndanir eins og skálög og láréttar lagskiptingar ekki fyrir í 
eðjuflóðssetlögum. Þó hefur slíkt fundist í efstu lögum þeirra og er það þá líklega tilkomið 
af því að straumflóð hefur runnið þar yfireða flóðmassinn sjálfur vatnast (Smith 1986). 
Fínt lag getur sest við botn og einnig getur lagskipt fínt lag myndast við yfirborðið þegar 
eðjuflóðið sjatnar og eðjuhlutfallið minnkar. Þetta lag veldur því að eðjuflóðssetlöghafa 
oft mjög flatt yfirborð (Francis og Oppenheimer 2004). Þegar lahar atburðir endurtaka sig 
þá má sjá mörg laharssetlög hvert ofan á öðru og er slíkt algeng sjón í eldfjallaumhverfi 
(Francis og Oppenheimer 2004). Korn í eðjuflóðssetlögum eru yfirleitt köntuð (Pierson 
2005). 

Setlög mynda sem ofurblönduð flóð mynda eru einskonar millistig milli eðjuflóðsetlaga 
og straumsets. Þau geta verið aðgreind frá eðjustraumssetlögum vegna skorts á 
grunnmassa og í stað öfugrar lóðgreiningar eru þau yfirleitt rétt lóðgreind og/eða lárétta 
lagskiptingu (Smith 1986). Hvert lag getur bæði verið einsleitt eða sýnt annað hvort öfuga 
eða rétta lóðgreiningu. Skálög og gárar finnast ekki, öfugt við það sem gerist í 
straumvatnaseti. Eðlislétt korn eins og vikur og lífræn efni finnast helst í efri hluta 
setlagsins, óháð kornastærð. Möl sem talin er hafa borist með ofurblönduðum flóðum 
koma helst fyrir í rétt lóðgreindum lögum og eru án sandlinsa eins og þeirra sem koma 
fram í malar-straumvatnaseti(Smithog Lowe1991). Þau eru illa aðgreind og kornborin 
Þegar setmagn í ofurblönduðum flóðum eykst fer það að líkjast eiginlegum eðjuflóðum æ 
meir. Iðustreymi fer þá minnkandi og afleiðingin er að lagskipting í setlögum verður 
óljósari og stærri korn geta verið í því (Smith 1986). 
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2 Jarð- og landfræðilegt umhverfi 
Eyjafjalla 

Ísland liggur á miðjum Atlantshafshryggnum. Liggur hann eftir plötuskilum þar sem 
Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn reka í sundur (Freysteinn Sigmundsson 2006). 
Plötuskilin liggja þvert í gegnum landið og skiptast þauupp í tvö rekbelti sem liggja 
samhliða hvor öðru, austur- og vestur gosbelti (mynd 2.1). Aðalrekið fer nú fram innan 
austurgosbeltisins. Suðurlandsbrotabeltið er þverbrotabelti sem tengir saman þessi tvö 
rekbelti.Eystra-gosbeltið einkennist af stórum eldstöðvum eins og Torfajökli, Heklu, 
Vatnafjöllum, Tindfjöllum, Eyjafjöllum, Kötlu og Vestmannaeyjum (Sturkell o.fl. 
2010;Páll Einarsson 1991). Eyjafjallaeldstöðin er staðsett rétt fyrir neðan þar sem 
Suðurlandsbrotabeltið og eystra-gosbeltið skarast (mynd 2.1).Það liggur ekki á 
flekaskilunum sjálfum eins og nyrðri hluti eystra gosbeltins heldur inni á Evrasíuflekanum 
(Sturkell o.fl. 2003). 

 

 

Mynd 2.1 Sýnir gosbeltin á suðurhluta Íslands. Eyjafjallajökull er merktur inn á með rauðum stöfum. WVZ: 
vesturgosbeltið, EVZ: austurgosbeltið, SISZ: Suðurlandsbrotabeltið. (Ragnar Stefánsson o.fl 2000). 

Eyjafjallajökull er um 1600 m há eldkeila sem liggur undir íshellu sem þekur um 80 km2  

svæði. Skriðjökullinn Gígjökull á uppruna sinn að sækja til svæðisins yfir gígnum og 
flæðir hann frá honum til norðurs (Sturkell et al. 2010).Gosefni sem hafa komið upp á 
Eyjafjallasvæðinu tilheyra að mestu alkalísku eða millibergröðinni, hinsvegar er berg sem 
tilheyrir nyrðri hlutum austur-gosbeltisins þóeilískt að gerð (Rikke Pedersen og Freysteinn 
Sigmundsson 2006). Upphleðsla Eyjafjalla hófst fyrir u.þ.b. 800.000 árum og eru þau að 
miklu leyti móbergsfjöll, mynduð við gos undir vatni eða jökli. Aðrir hlutar þeirra hafa 
myndast á þurru landi og eru efri hlutar fjallanna byggðir upp af bæði basískum og ísúrum 
hraunlögum. Þó finnst þar einnig súrt berg en í miklu minna magni (Birgir Vilhelm 
Óskarsson 2009; Sæmundsson 1970). 
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2.1  Gossaga Eyjafjalla 
Fyrir gosið árið 2010 er talið að Eyjafjallajökull hafi gosið tvisvar sinnum frá landnámi, 
árið 1612 og síðan árin 1821-1823 (Guðrún Larsen 1999). Gosefni sem komu upp þessum 
gosum voru óveruleg eða innan við 0,1 km3. Geta þó gos í Eyjafjallajökli haft mikil áhrif 
og skapað hættu í nágrenni eldsstöðvarinnar þar sem sveitabæir standa þétt upp við hann 
(Sturkell o.fl. 2010). 

Bent hefur verið á hugsanleg tengsl milli atburða í Eyjafjallajökli og í nágrannaeldstöðinni 
Kötlu (Sturkell o.fl. 2010), þrátt fyrir að þær hegði sér á mjög ólíkan máta. Katla er mun 
virkari en Eyjafjallajökull og hefur hún gosið að meðaltali tvisvar á öld (Sturkell o.fl. 
2003). Kvikan sem upp kemur í þessum tveimur eldstöðvum er afar ólík. Aðallega er það 
basalt sem kemur frá Kötlu en frá Eyjafjallajökli kemur alkalískt berg (Sveinn Jakobson 
1979). 

Á árunum 1991-1994 varð fjöldi smáskjálfta á Eyjafjallajökulssvæðinu.Varð þetta túlkað 
á þann veg að kvikusöfnun væri í gangi undir yfirborðinu. Önnur hrina jarðskjálfta varð á 
svæðinu árið 1999. Frekari aflögun varð í jarðskorpunni og var talið að hún stafaði af 
kvikuútþenslu á um 3,5 km dýpi undir suðurhlíðum eldstöðvarinnar (Sturkell o.fl. 2003). 
Jarðskjálftarnir voru allir fremur litlir og mældist aðeins einn sterkari en 3 á Richterskala. 
Varð hann í byrjun kviku-uppsöfnunarinnar árið 1999 (Sturkell o.fl. 2010). 

Rétt fyrir miðnætti 20. mars 2010 hófst eldgos á Fimmvörðuhálsi. Kom það í kjölfar 
innskotavirkni sem hafði hafist í desember árið áður. Gosinu var svo líklega lokið þann 
12. apríl. Tveimur dögum síðar, eða þann 14. apríl, hófst svo gos í toppgíg 
Eyjafjallaeldstöðvarinnar.  Var það gos mun stærra en það sem kom upp á 
Fimmvörðuhálsi. Fylgjast mátti með framgangi gossins á vefsíðum Jarðvísindastofnunar 
(www.jardvis.hi.is) og Veðurstofunnar (www.vedur.is) . 
 
Eldgosið sem átti sér stað á Fimmvörðuhálsi var lítið hraungos. Þann 10. apríl, eða 
tveimur dögum fyrir goslok var ritað á vef Jarðvísindastofnunnar að heildarmagn gosefna 
hafi verið um 22 – 24 milljón m3,  eða 0,022 – 0,024 km3. Hraunrennsli hafði þá verið um 
15m3/s. Hafði það verið meira á fyrstu dögum gossins en rénaði þegar leið á gosið 
(jardvis.hi.is).  

Í eldgosinu hlóðst upp fjall úr gosefnum sem var mælt þann 9. apríl og reyndist það vera 
82 m yfir undirlaginu. 

Er efnasamsetning gosefna var mæld kom í ljós að þar var um að ræða frumstætt basalt. 
Talið er að kvikan sem þarna kom upp hafi komið beint upp frá miklu dýpi en ekki 
grunnstæðu kvikuhólfi (jardvis.hi.is). 
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2.2 Gos í Eyjafjallajökli og ofanflóð 2010 

2.2.1 Gos í toppgíg Eyjafjallajökuls 
Gosið sem hófst þann 14. apríl í toppgíg Eyjafjallajökuls, undir íshellunni, stóð í u.þ.b. tvo 
mánuði. Þann 11. júní  var virknin orðin lítil sem engin og stóð hún þá aðallega af 
grunnum smáskjálftum sem gætu hafa tengst bráðnun (Davies o.fl. 2010; www.vedur.is). 

Gosið í toppgígnum telst vera miðlungstórt eldgos, þar sem heildarrúmmál gosefna er 
minna en 1 km3 og flokkast sem sprengigos undir jökli. 

Fyrstu dagana náði öskustrókurinn um 8-11 km hæð og því fylgdi nokkuð öskufall í 
nærsveitum, sunnan- og suðaustan eldstöðvarinnar. Vegna mikils magns fínefna í 
gjóskunni náði stór hluti hennar upp í háloftin þar sem hún barst á brott með vestan og 
norð-vestan vindum. Olli hún við það miklum töfum í flugsamgöngum í Evrópu. (Davies 
o.fl. 2010; www.vedur.is) 

Misjafnt var hversu mikil öskuframleiðni var í eldstöðinni. Gjóskuframleiðslan var áætluð 
um 150 - 200 tonn/s, þegar mökkurinn lá í 6 - 7 km hæð, en var u.þ.b. 400 tonn/s þegar 
hann er hæstur (www.vedur.is). 

Gosefni sem komu upp á fyrsta degi gossins voru efnagreind og kom í ljós að þau 
reyndust vera ísúr að samsetningu (trachytandesít) (sjá skýrslu á vef 
Jarðvísindastofnunnar: www.jardvis.is). Þessi efnasamsetning liggur á milli trachydasíts 
sem kom upp í Eyjafjallaeldgosinu 1821-1823 og gosefna sem vanalega koma upp frá 
Kötlueldstöðinni.   Þessi samsetning hefur verið skýrð á þann hátt að gosin á 
Fimmvörðuhálsi og í toppgíg Eyjafjallajökuls hafi tengst með þeim hætti, að þegar gosi í 
Fimmvörðuhálsi lauk hafi  kvikan breytt um stefnu og sameinast annarri þróaðari 
(trachydasít) kviku í kvikuhólfi á um 1 km dýpi undir yfirborðinu. Við blöndun 
Fimmvörðuhálsbasaltsins og trachydasítsins varð til það trachyandesít sem svo gaus upp 
úr toppgígnum (www.jardvis.hi.is; Freysteinn Sigmundsson o.fl. 2010). 

2.2.2 Framgangur gossins í Eyjafjallajökli 
Fyrstu merki um að gosið væri að hefjast voru grunnir smáskjálftar sem komu í kjölfar 
stærri skjálfta að stærðinni 2,5 á Richter sem átti upptök sín 6-7 km dýpi. Stóri skjálftinn 
mældist rétt fyrir kl. 23 þann 13. apríl. Um kl. 01 aðfaranótt 14. apríl fór lágtíðniórói 
vaxandi og benti það til þess að kvika væri komin að yfirborði (www. Jardvis.is; 
www.vedur.is).  

Fyrst varð vart gosmakkar 13. apríl og reis gosmökkurinn hæst þann daginn eða í u.þ.b. 
10 km hæð. Þennan dag og dagana á eftir jókst og minnkaði gosóróinn til skiptis.  

Þann 15.apríl var gosóróinn lotubundinn sem er talið stafa af samspili vatns og kviku. Er 
þetta nokkuð óvenjulegt en hefur einnig sést í aðdraganda eldgoss í Grímsvötnum. 

Fram til  17. apríl náðu gosstrókarnir að jafnaði um 5 km hæð en allt upp í 8 km í 
gostoppum. Öskuframleiðni var stöðugt í gangi. Þann 18. apríl dregur heldur úr gosinu og 
fer strókurinn niður undir 3 km hæð. Á sama tíma minnkar öskufall undir Eyjafjöllum. 19. 
apríl er talið að hraungos hafi hafist og náði þá mökkurinn upp í um 3 km hæð en bólstrar 
þó mun hærra. 
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Mikið bar á dynkjum frá eldstöðinni sem stafaði af því að kvikan var mjög seig. Frá 18. 
apríl – 2. maí hélt gosið áfram á svipuðum dampi. Sprengingar voru lítið brot af því sem 
áður var og stafaði  af því að vatn barst ekki lengur í gosrásina og að sama skapi var 
gjóskan grófkornóttari en hún var í byrjun eldgossins.  

Þann 2. maí jókst óróinn lítið eytt, líklega vegna samspils íss og kviku. Þessi órói var þó 
mun minni en hann var í byrjun gossins. 

Þann 6. maí kom nýr fasi í gosið þar sem kvika var hætt að renna og mestur hluti 
kvikunnar sundraðist í kraftmiklu sprengigosi.  

7. maí dvínaði sprengivirknin aftur og var hún orðin lík því sem hún var fyrir 5. maí. 
Framleiðsla gosefna fór hægt dvínandi. Gosið var nokkuð stöðugt en jókst þó á köflum 
með tilheyrandi sprengivirkni og gjóskuframleiðslu (www. jardvis.is; www.vedur.is).  

2.2.3 Jökulhlaup í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli 
Fyrsta jökulhlaupið sem varð á meðan gosinu stóð varð einnig það stærsta. Hófst það um 
klukkan 7 að morgni þann 14. apríl og varð fyrst vart við það þegar vatn fór að hækka við 
Gígjökul. Rann það svo niður Markarfljót. Flóðið óx mjög hratt og náði það hámarki kl. 
13 sama dag. Talið er að þá hafi rennslið verið um 2000 - 3000 m3/s. (www.vedur.is). 
Eins kom jökulhlaup niður Svaðbælisá þennan sama dag (Ármann Höskuldsson, munnl. 
Uppl.). Daginn eftir eða þann 15. apríl kom annar flóðtoppur í Markarfljót. Aðfaranótt 16. 
apríl kom flóðtoppur á milli klukkan 2-3, var hann af svipaðri stærð og sá sem kom fyrr 
um kvöldið. Þar sem gosið hélt sig við sama gígopið mestallan tímann þá varð ekki mikið 
meiri bráðnun á ísnum og urðu því hlaupin sem á eftir komu mun smærri. Með sumum 
flóðanna barst mikið af gjósku og einnig ís og krapi. Misjafnt var hvar þau komu fram, 
sum runnu frá toppgígnum undir ísnum alla leið en önnur brutu sér leið í gegnum ísinn og 
runnu því ofan á jöklinum (www.vedur.is). 

2.2.4 Eðjuflóð (lahar) í kjölfar eldgoss í Eyjafjallajökli 
Þann 19. maí hljóp eðjuflóð (lahar) niður í farveg Svaðbælisár og einnig niður fleiri 
árfarvegi á svæðinu. Mikil úrkoma í hlíðum fjallsins varð þessu valdandi. Hún varð til 
þess að aska á jöklinum yfirmettaðist sem olli því að hún varð óstöðug og rann af stað. 
Aska rann af svæði sem spannaði nokkra ferkílómetra.  

Þann 19. Maí hljóp eðjuflóð (lahar) niður í farveg Svaðbælisár og einnig niður fleiri 
árfarvegi á svæðinu. Mikil úrkoma í hlíðum fjallsins varð þessu valdandi. Hún varð til 
þess að aska á jöklinum yfirmettaðist, sem olli því að hún varð óstöðug og rann af stað. 
Aska rann af svæði sem spannaði nokkra ferkílómetra.  

Flóðið sem rann niður Svaðbælisá flokkast líklega undir skilgreininguna laharflóð (> 60% 
eðjumagn af heildarrúmmáli). Flóðsins varð fyrst vart við bæinn Þorvaldseyri um kl.9 um 
morguninn en þegar mælingar voru gerðar um kl. 14 var um 50% af magni flóðsins eðja 
sem þýðir að það fellur undir flokkunina ofurblandað flóð. Um kl. 16 var eðjuhlutfallið 
aðeins um 20% og fellur þá undir flokkunina „muddy streamflow” eða eðjuríkt 
straumvatn (www. jardvis.hi.is)  

Í kjölfar meginflóðsins 19. maí komu nokkur lítil eðjuflóð til viðbótar (Ármann 
Höskuldsson, munnl. uppl. 2011). 



 

 11 

Þetta var í fyrsta skiptið sem menn urðu vitni að slíku flóði á Íslandi en þau hafa þó 
fundist í eldri jarðlögum (www.jardvis.hi.is :Guðrún Sverrisdóttir). 

Flóðið bar með sér mikla eðju í árfarveginn og fyllti hann nánast. Nokkur vatnsflóð urðu í 
Svaðbælisá eftir eðjuflóðið þann 19. maí. Þar sem eðjan sem barst með flóðinu þann 19. 
maí fyllti upp í árfarveginn, þá flæddi vatnið yfir tún í kringum ánna. Það gerðist þrátt 
fyrir að varnargarður hafði verið reistur í kringum hana. Flóðin báru með sér talsvert af 
seti inn á túnin (www.vedur.is).  



 

 12 

3 Aðferðir 
Tvær vettvangsferðir voru farnar í mars og apríl 2011 til könnunar á aðstæðum við farveg 
Svaðbælisáar og sýnum safnað niður eftir ánni. Alls var 12 sýnum safnað úr eðjuflóðsseti, 
jökulhlaupsseti og straumvatnaseti. Einnig voru notuð kort til könnunar á  umhverfi 
árinnar fyrir og eftir ofanflóðin. 

3.1 Staðhættir Svaðbælisár og sýnataka 
Svaðbælisá rennur frá suðurhluta Eyjafjallajökuls og niður suðurhlíðar Eyjafjalla. 
Vatnasvið Svaðbælisár er Eyjafjallajökull. Rennur hún niður þröngt, bratt gil en opnast út 
í þröngan dal neðan við brattann (mynd 3.1). Umhverfi árinnar er mikið breytt eftir gosið 
2010 og sjást þær breytingar langt út fyrir bakka árinnar. Þar má finna jökulhlaupssetlög 
sem jökulhlaupið þann 14. apríl 2010 skildi eftir sig. Ofan á því liggja eðjuflóðssetlög frá 
19. maí 2010. Einnig eru mörg mismunandi straumvatnssetlög sem að miklu leyti eru 
samsett úr efni sem upphaflega barst niður úr gilinu með jökulhlaupinu og eðjuflóðinu. 
Setið hefur því borist smátt og smátt lengra niður árfarveginn og blandast saman. Næst 
gilinu voru stór björg sem flóðin höfðu líklega borist niður og fram á flóðsléttuna (mynd 
3.5). 
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Mynd 3.1 Yfirlitsmynd af rannsóknasvæðinu (kort:Landmælingar Íslands). 
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3.1.1  Lýsing á sýnatökustöðum 

Sýni oru tekin með niður eftir ánni og GPS punktar hvers staðar skráðir niður. Sýni voru 
tekin úr eðjuflóðsetlögum (sýni nr 2.1, 3.1, 5.1, 6.2, 7.1 og 8.1.), jökulhlaupssetlögum 
(sýni nr. 1.1, 1.2, 4.1 og 4.2) og einnig straumvatnasetlögum (sýni nr. 6.1 og 9.1).Öll 
sýnin voru tekin vestan við aðalárfarveginn (mynd 4.5).Eitt til tvö sýni voru tekin á 
hverjum stað fyrir sig. 

Tafla 3.1.Lýsing á sýnatökustöðum. 

Nr. 
sýnis 

Gerð sets Hnit  Lýsing 

1.1 Jökulhlaupsset N 63°34 030¨ 
V 19°40 139¨ 

Flóðbakki. (neðra lag ). Stærstu kornastærðir ca 10 – 
20 cm í þvermál. 
 

1.2 Jökulhlaupsset --------------- Flóðbakki. (efra lag) 
2.1 Eðjuflóðsset N 63°34 061¨ 

V 19°40 139¨ 
Flóðbakki. Stærstu kornin sitja ofan á massanum og 
eru ca 10 – 20 cm í þvermál. 

2.2 Aska ( frá 17. apríl 
2010 ) 

--------------- Flóðbakki. 

3.1 Eðjuflóðsset N 63°34 159¨ 
V 19°40 143 

Einsleitt setlag. Fjarlægð frá gilskjafti: 225 m. 
Þvermál dalarins: 85 m. Í kringum sýntökustaðinn 
var mikið af stórum hnullungum og einnig tvö stór 
björg. Það stærsta mældist um 2,5 m á hæð og 4 m á 
breidd.# 

4.1 Jökulhlaupsset N 63°33 900¨ 
V 19°40 016¨ 

Breidd dalarins: 184 m á breidd. Sjá ummerki bæði 
eftir eðjuflóð og jökulhlaup. Lárétta lagskiptingu í 
setinu.Stærstu korn um 10 -20 cm í þvermál 

4.2 Jökulhlaupsset ---------------- Tekið undir sýni 4.1. 
5.1 Eðjuflóðsset N 63°33 545¨ 

V 19°39 877 
55 cm þykkt set. Liggur ofan á jökulhlaupsseti. Ofan 
á setlaginu voru stórir hnullungar sem eðjuflóðið 
hafði greinilega borið með sér.. Stærstu hnullungarnir 
um 1 m í þvermál. 

6.1 Straumvatnaset N 63°33 085¨ 
V 19°39 139 

Byggingareinkenni í setinu eins og fleygskálögun og 
lárétt lagskipting. 

6.2 Eðjuflóðsset --------------- Eðjuflóðsetlinsa. Einsleit. liggur undir u.þ.b. 90 cm 
af straumvatnaseti. 

7.1 Eðjuflóðsset N 63°32 194 
V 19°38 451 

Ofan á túni þar sem eðjuflóðið hafði flætt yfir. Setið 
var einsleitt og mikið af vatni í því. Þykktin u.þ.b. 50 
cm. Ekki var neina stóra hnullunga finna í 
umhverfinu. 

8.1 Eðjuflóðsset N 63°32 569 
V 19°38 956 

Ofan á túni þar sem eðjuflóðið hafði flætt yfir. 
Einsleitt set. Í kringum sýnatökustaðinn var talsvert 
af hnullungum sem líklega hafa borist niður með 
eðjuflóðinu. Þeir stærstu u.þ.b. 30 cm í þvermál.  
Þykkt lagsins var u.þ.b. 50 cm. 

9.1 Straumvatnaset N 63°31 707 
V 19°37 747 

Gáramyndun á yfirborði setsins. 

#  Stóru björgin á sýnatökustað 3 (sýni 3.1) koma ekki fram á  loftmyndagrunni 
Landmælinga Íslands og því ljóst að þau hafa borist þangað niður með jökulhlaupinu eða 
eðjuflóðinu. 
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Mynd 3.2 Jökulhlaupsset á flóðbakka ( Sýni 1.1 og 1.2 ) 

 

 

Mynd 3.3 Jökulhlaupsset á flóðbakka. Sja má hvernig 
jökulhlaupssetið hefur troðið sér undir flóðbakkann 

 

Mynd 3.4 Eðjuflóðsset á flóðbakka og öskulag þar undir 
(Sýni 2.1 og 2.2 ) 

 

 

Mynd 3.5 Stórt bjarg við sýnatökustað 3. Bjargið er 
u.þ.b. 2,5 m á hæð og 4 m á breidd 

 

 

Mynd 3.6 Jökulhlaupsset. Sýnatökustaður 4. Á myndinni má 
einnig greinilega sjá ummerki flóðanna í dalnum. 

 

Mynd 3.7 Sýnatökustaður 5. Sjá má hvar mikið af 
hnullunum liggja ofan á eðjuflóðssetlaginu. 
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Mynd 3.8 Stórir hnullungar ca 1 m þvermál. 
Sýnatökustaður 5. 

 
 
Mynd 3.9. Sýni 6.1. Straumvatnaset, sjá má lárétta 
lagskiptingu í setinu. 

 
 
Mynd 3.10 Eðjuflóðsset. Sýnatökustaður 7.1. 

 
 
Mynd 3.11 Eðjuflóðsset.Sýnatökustaður 8.1. Sjá mátti 
hnullunga allt upp í 30 cm liggjandi ofaná setinu. 

 
 
Mynd 3.12. Sýnatökustaður 9.1. Græni kassinn sýnir hvar 
sýnið var tekið. 
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3.1.2 Kornastærðargreining 
Ein þeirra aðferða sem notaðar eru til þess að varpa ljósi á ráðandi setmyndunarferli er 
kornastærðargreining (Boggs, 2010). Kornastærð setlaga endurspeglar afl veðrunar og 
rofs í nánasta umhverfi, auk flutningsferla-og vegalengda.  Eftir því sem meiri orka ríkir í 
setumhverfinu því stærri korn má finna í setlögunum. Mest notaði kornastærðarskalinn er 
svonefndur Udden-Wentworth skali (Tafla 3.1). Hann var fyrst settur fram af Udden árið 
1898, en var betrumbættur árið 1922 af Wentworth (Boggs, 2010). Spannar skalinn 
kornastærðir allt frá nokkrum míkrómetrum upp í nokkra metra, en í grófum dráttum er 
setið flokkað í möl, sand, silt og leir. Í þessari rannsókn var notast við Udden-Wentworth 
skalann eftir að niðurstöður úr kornastærðargreiningunni lágu fyrir. 

Eftir að sýnin höfðu verið þurrkuð voru þau sigtuð í sigtasúlu sem raðað var upp eftir 
Udden-Wentworth skalanum. Aðeins var efni fínna en 9,05 cm (-6,5φ ) í þvermál sigtað 
(tafla 3.1). Þyngd sets í hverju sigti var skráð niður. Silt og leir af kornastærð minni en 63 
µm lentu í pönnu og var þyngd þess flokks einnig skráð niður. 

 
Tafla 3.2  Udden -Wentworth skalinn	  

Phi Þvermáll (mm) Þvermál (µv) Flokkur 

-6.5 90.51 90000 Steinar 
-6 64 63000 

-5.5 45.25 45000 Möl 
-5 32 31500 

-4.5 22.63 22400 
-4 16 16000 

-3.5 11.31 11200 
-3 8 8000 

-2.5 5.66 5600 
-2 4 4000 

-1.5 2.83 2800 Perlumöl 
-1 2 2000 

-0.5 1.41 1400 Mjög grófur sandur 
0 1 1000 

0.5 0.71 710 Grófur sandur 
1 0.5 500 

1.5 0.35 355 Meðalgrófur sandur 
2 0.25 250 

2.5 0.18 180 Fínn sandur 
3 0.13 125 

3.5 0.09 90 Mjög fínn sandur 
4 0.06 63 

panna  10 Silt og leir 
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Niðurstöðurnar sem fengust úr kornastærðardreifingunni voru færðar inn í Excel og 
plottaðar upp í graf, auk þess sem meðalkornastærð, skekkja og staðalfrávikvoru reiknuð 
með aðstoð GRADISTAT forritsins (www.kpal.co.uk/gradistat.html). 

3.1.3 Samsetning sýna 
Samsetning setkorna getur oft á tíðum aðstoðað við greiningu á uppruna sets og 
setmyndunarferlum. Alls voru 6 sýni valin til þess að skoða í smásjá; tvö jökulhlaupssýni 
(nr. 1.1 og 4.2), bæði efsta og neðsta eðjuflóðssýnið (nr. 3.1 og 7.1), aska (nr. 2.2) og eitt 
straumvatnasýni (nr. 9.1) sem var einnig neðsta sýnið sem var tekið (sjá yfirlitsmynd).  

Sýnin voru sigtuð á ný og korn af stærðinni 90 – 125 µm skoðuð í smásjá. Myndir voru 
teknar af hverju sýni fyrir sig og sametning kornanna greind í þrjá aðalhópa; gjósku, 
kristalla og bergbrot. Gjóskan var síðan greind í þrjá hópa; takkýlít, síderómelan og glær 
gjóskukorn. 

Glæru gjóskukornin eru súr, en takkýlít og síderómelan myndast hvort tveggja við basísk 
gos. Síderómelankornin eru ljóslituð og gagnsæ. Takkýlítkornin eru dökklituð (svört eða 
brún) og innihalda fína Ti og Fe kristalla. Takkýlít og síderómelan geta haft sömu 
efnasamsetningu og er það líklega storknunarhraði sem hefur áhrif á það hvor tegundin 
myndast. Síderómelan er hraðkælda afbrigðið og myndast við gos undir jökli eða vatni. 
Vegna málminnihaldsins er takkylít eðlisþyngra en hin gjóskukornin og hafa þau því 
tilhneigingu til að setjast fyrr til í straumvatni (Áslaug Geirsdóttir , glósur Setlagafræði 
2010; Ármann  Höskuldsson, munnl. uppl. 2011). 

3.1.4 Lögun korna 
Samsetning sýnanna var borin saman og lögun kornanna skoðuð með tilliti til ávala. Ávali 
korna segir til um hversu vel kornin eru núin. Það sem getur haft áhrif á ávalann er 
samsetning korna, flutningsmáti, kornastærð og fjarlægð frá upprunastað. (Boggs 2010). 
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4 Niðurstöður 
4.1 Kornastæðargreining 
Algengustu kornastærðir í setsýnum sem tekin voru af lahar, jökulhlaupaseti og 
straumvatnaseti voru á bilinu fínkorna möl til fínkorna sands. Samkvæmt stærðarskala 
Udden-Wentworth var því hægt að flokka setið í möl, sand og fínna efni, eins og áður 
hafði verið gengið út frá. Stórir hnullungar voru skráðir og lauslega mældir (mynd 3.5 og 
3.8).  Í töflu 4.1 má sjá helstu niðurstöður kornastærðargreininganna sem gerðar voru á 
hverju sýni.  

Tafla 4.1 Lýsing á kornastærðardreifingu sýnanna. Nákvæmari upplýsingar má sjá í 
viðauka 

Númer 
sýnis 

Lýsing á kornastærðardreifingu sýnis 

1.1 Jökulhlaupaset: Eintoppa og illa aðgreindur mjög grófur sandur. 

1.2 Jökulhlaupaset: Þrítoppa og illa aðgreindur mjög grófur sandur. 

2.1 Eðjuflóðaset: Þrítoppa og mjög illa aðgreindur miðlungsgrófur sandur 

3.1 Eðjuflóðaset: Eintoppa og illa aðgreindur miðlungsgrófur sandur 

4.1 Jökulhlaupaset: Þrítoppa og mjög illa aðgreind mjög fín möl. 

4.2 Jökulhlaupaset: Tvítoppa og illa aðgreindur grófur sandur 

5.1 Eðjuflóðaset: Tvítoppa og illa aðgreindur grófur sandur 

6.1 Straumvatnaset: Eintoppa og illa aðgreindur grófur sandur 

6.2 Eðjuflóðsset: Eintoppa og illa aðgreindur fínn sandur 

7.1 Eðjuflóðaset: Eintoppa og illa aðgreindur miðlungsgrófur sandur 

8.1 Eðjuflóðaset: Eintoppa og illa aðgreindur miðlungsgrófur sandur 

9.1 Straumvatnaset: Eintoppa og illa aðgreindur grófur sandur 
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Mynd 4.1 Þríhyrningsgraf sem sýnir breytileika á kornastærð (hlutfall malar, sands og eðju) setsýna sem 
rannsökuð voru. 

Eins og sjá má á mynd 4.1 skiptis kornastærðardreifing sýnanna aðallega á milli sands til 
sandríkrar malar.Þau sýni sem hafa hæsta eðjuhlutfalliðeru sýni nr. 2.1, 3.1, 5.1, 6.2 ,7.1 
og 8.1 ) og eru það allt eðjuflóðssýni. Jökulhlaupasýnin (nr. 1.1, 1.2, 4.1 og 4.2 ) og 
straumvatnsýnin ( nr. 6.1 og 9.1 ) hafa mjög lítið eðjuhlutfall. Sýni 5.1 reyndist talsvert 
malarríkara en hin eðjuflóðsýnin, eða með svipað hátt malarhlutfall og sýni 6.1. 

Ef borin eru saman þau eðjuflóðssýni sem tekin voru efst í dalnum (nr. 3.1) og neðst (nr. 
7.1) sést að hlutfall eðju er mun meiri í sýni 7.1. Meðalkornastærð að sama skapi hærri í 
sýni 3.1 (sjá viðauka).Snið 1 er nær upptökum en snið 4 og er sýni 1.1 með hæsta hlutfall 
malar af sýnunum. Þó er stærstu meðalkornastærðina að finna í sniði 4 (sjá viðauka). 

Hér á eftir eru tekin þrjú dæmi þar sem kornastærðardreifing þriggja sýna ( nr. 1.1, 7.1, 
9.1), teknum úr sitthverju umhverfinu, er lýst. Í viðauka má sjá frekari  lýsingu á þessum 
sýnum og einnig þeim sýnum sem ekki eru tekin fyrir hér. 
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Mynd 4.2 Jökulhlaupsset, sýni 1.1. 

Sýni 1.1 er tekið af neðra hluta sýnatökustaðs 1 og var það tekið af flóðbakka (mynd 3.2). 
Meðalkornastærð er 1852,8 µm sem fellur í flokkinn “mjög grófur sandur”.Er 
kornastærðardreifingin eintoppa og illa aðgreind. Grafið er vinstra skekkt (fínt skekkt). 

 

 

Mynd 4.3 Eðjuflóðsset, sýni 7.1 

Sýni7.1 var neðsta eðjuflóðssýnið sem tekið var (mynd 3.10). Meðalkornastærð er 219,9 
µm sem telst vera miðlungsgrófur sandur. Setið er eintoppa og mjög illa aðgeint. 
Dreifingin er skekkt til hægri. 
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Mynd 4.4 Straumvatnaset, sýni 9.1 

Sýni 9.1 var tekið nálægt ánni, í straumvatnaseti. Meðalkornastærðin er 526,7 µm sem  
flokkast sem grófur sandur. Sýnið er eintoppa og illa aðgreint. Er dreifingin hægra skekkt 
( gróft skekkt). 

 

Á mynd 4.5 má sjá kornastærðardreifingu allra eðjuflóðs, jökulhlaups-og 
straumvatnasýnanna og staðsetningu á sýnatökustöðum. Þetta má nota til að fá 
samanburð á kornastærðardreifingu m.t.t. flutningsferla og fjarlægðar frá upptakastað. 
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Mynd 4.5 Niðurstöður kornastærðargreininga á setsýnum teknum niður með Svaðbælisá(Landmælingar 
Íslands) 

4.2 Samsetning og lögun setkorna 
Þau sex sýni sem skoðuð voru sérstaklega með tilliti til samsetningar voru valin með það í 
huga að ná fram breytileika á milli hinna þriggja setmyndunarferla, þ.e. eðjuflóða (lahar), 
straumvatna og jökulhlaupa.  Sama kornastærð var skoðuð í öllum sýnunum ( 90 -125 
µm).  Á myndum 4.6 - 4.9 má sjá niðurstöður athugunar á samsetningu ásamt ljósmynd. 
Ljósmyndirnar voru teknar í gegnum smásjá og spanna svæði sem er um 3 mm í þvermál. 
Öll gjóskukornin í þeim sýnum sem skoðuð voru, voru öll lítið til mjög lítið núin. 
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Mynd 4.6 Samsetning öskusýnis 

Öskusýnið hefur að geyma yfir 66% síderómelangler, 20 % takkýlít, um 12 % glær 
gjóskukorn og 2 % bergbrot. Engir kristallar fundust ( mynd 4.6) 

 

 

Mynd 4.7 Samsetning jökulhlaupasets – sýni 1.1 og 4.2 

Samsetning jökulhlaupssýnanna er mjög svipuð. Stærsti hluti kornanna eru gjóskukorn 
eða um 85%. Gjóskan er aðallega samsett úr síderómelani en einnig talsvert af takkýlíti 
(mynd 4.7). 
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Mynd 4.8 Samsetningeðjuflóðasets, sýni 3.1 og 7. 1 

Eðjuflóðasetin eru aðallega samsett úr gjóskukornum, í sýni 3.1 eru þau um 83% en í sýni 
7.1 um 90%. Þar af er langmest af síderómelani, minna er af takkýlíti heldur en í 
jökulhlaupssýnunum (mynd 4.8). 

 

 

Mynd 4.9 Samsetning straumvatnasets 

Í straumvatnassetinu er einnig mest af gjóskukornum en þó er talsvert meira af 
bergbrotum og kristöllum heldur en í hinum sýnunum (mynd 4.9). 
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5 Túlkun og umræða 
5.1 Almennt 
Flest ofanflóð dreifa snögglega úr sér um leið og stofngili sleppur og víður dalur með 
minnkandi halla tekur við.  Straumhraði minnkar ásamt flutningsgetu sets. Venjulega 
setjast því stærstu kornin til innst inni við gilsmynnið. Eftir því sem lengra dregur niður 
eftir dalnum minnkar hraði flóðanna smám saman og sífellt minni korn ná að haldast í 
flóðmassanum. Það veldur því að setið verður sífellt fínkornóttara eftir því sem neðar 
dregur árfarveginn (Boggs, 2010) 

Samspil flutningsgetu, kornastærðar og samsetningar endurspeglast í framboði sets, bæði 
nýmynduðu og gömlu.  Í Eyjafjallajökulsgosinu var mikið framboð gosösku.  Samkvæmt 
smásjárskoðun, er einkum um þrenns konar glerkorn að ræða, glær  súr korn,takkýlít og 
síderómelan sem myndast bæði við basísk gos. Síderónmelankornin eru ljóslituð og 
gagnsæ, en takkýlítkornin eru dökklituð (svört eða brún) og innihalda fina Ti og Fe 
kristalla. Takkýlít og síderómelan geta haft sömu efnasamsetningu og er það líklega 
storknunarhraði sem hefur áhrif á það hvor tegundin myndast. Síderómelan er hraðkælda 
afbrigðið og myndast við gos undir jökli eða vatni. Þar sem Eyjafjallajökulsgosið var 
undir jökli var mikið af þeim að finna á svæðinu. Vegna málminnihaldsins er takkýlít 
eðlisþyngra en hin gjóskukornin og geta því sest fyrr til í straumvatni.Önnur korn 
(bergmolar og kristallar) eru úr bergi og seti sem hefur verið til staðar fyrir gos og flóðin 
náð að rífa með sér. Margir bergmolanna sem skoðaðir voru, voru vel núnir sem bendir til 
að þeir hafi verið til staðar í árfarveginum í langan tíma. 

5.1.1 Jökulhlaupssetlögin( snið 1 og 4 ) 
Grófasta grunnmassann er samkvæmt niðurstöðum kornastærðargreininga að finna í 
jökulhlaupasetlögunum. Stærstu meðalkornastærðirna var að finna í lagi 4.1 sem er efra 
jökulhlaupsetlag sniðs 4 og var það í miðjum dalnum(sjá viðauka). Líklega er ástæða þess 
að sýni 4.1 er grófkornóttasta sýnið þrátt fyrir að vera fjær upptökum en sýni 1.1 og 1.2 er 
sú að sýnatökustaður 1 er á flóðbakka. Straumurinn hefur að öllum líkindum verið minni á 
flóðbakkanum en í miðjum árfarveginum og því hefur sest til fínna set þar. Stærð stærstu 
korna var svipuð á báðum stöðum. 

Samsetning sýna 1.1 og 4.2 var mjög svipuð. Gjóskukorn í miklum meirihluta (u.þ.b. 
85%) í báðum sýnum. Þar af var mest af síderómelankornum en einnig talsvert af takkýlíti 
(mynd 4.7).  

5.1.2 Eðjuflóðssetlögin (sýni 2.1, 3.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1 ) 
Eðjuflóðsetlögin höfðu mun fínkornóttari grunnmassa en jökulhlaupsetlögin.Í stórum 
dráttum þá fer kornastærð grunnmassans minnkandi niður með ánni, með þeim 
undantekningum þó að grunnmassi sýnis 6.2 mældist fínkornóttastur af öllum 
eðjuflóðssýnunum og 5.1 það grófkornóttasta þrátt fyrir að þau væru staðsett á miðri leið 
niður dalinn ( Sjá viðauka og  mynd 4.5). 

Í kringum sýnatökustað 5 var mikið af stórum hnullungum, allt upp í 1 m í þvermál (mynd 
3.8). Lágu þeir ofan á eðjuflóðssetinu og því greinilega borist þangað með eðjuflóðinu. 
Gæti það bent til þess að setgildra hafi myndast þar sem hraði hafi snögglega minnkað og 
það útskýrt hve grófur grunnmassinn var á þeim stað. Fínna setinu gæti svo hafa verið 
skolað lengra niður og myndað fínni setlög fyrir neðan. 
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Greinilega mátti sjá mun á stærð stærstu korna með fjarlægð frá upptakastað. Stór björg 
u.þ.b. 4 m í þvermál var að finna í sniði 3.1 (mynd 3.5). Fór stærð stærstu korna 
minnkandi niður ánna. U.þ.b. metri í þvermál í sniði 5(mynd 3.8), 30 cm í sniði 8og engir 
stórir hnullungar í sniði 7 (mynd 3.10). Þrátt fyrir að snið 2 hafi verið annað sniðið frá 
upptökum var stærsta kornastærðin þar aðeins um 10 cm(mynd 3.4). Líkt og með 
grunnmassann stafar það líklega af því að um set á flóðbakka var að ræða og því minni 
straumhraði. 

Algengasta tegund korna í báðum sýnunum sem athuguð voru.Meira var af bergbrotum og 
kristöllum í sýni 3.1 en 7.1. Þau eru þyngri en gjóskan og setjast því fyrr til.  Þrátt fyrir að 
takkýlítkornin hafi meiri eðlismassa en síderómelan þá var minna var af takkýlíti í sýni 
3.1 en 7.1. (mynd 4.8). Á sýnatökustað 3 var straumhraði flóðsins líklega enn mjög mikill 
og öll flutningsferlin þar enn í gangi (mynd 1.1) sem gæti hafa truflað setmyndunarferli að 
einhverju leyti og valdið því að lítið aðgreining hafi orðið á grunnmassanum og bæði létt 
og eðlisþyngri korn hafi sest til. 

5.1.3 Straumvatnasetlögin ( Sýni 5.1 og 9.1 ) 
Sýni 5.1 og 9.1 eru bæði straumvatnaset sem líklega eru mynduð úr samblandi sets sem 
borist hefur niður í farveginn á mismundandi tímum. Sýni 5.1 er mun grófkornóttara en 
sýni 9.1 og kemur það ágætlega saman við með fjarlægð frá upprunastað (viðauki og 
mynd 4.5) 

Hlutfall bergbrota og kristalla var mun meira í sýni 9.1 en öllum eðjuflóðs- og 
jökulhlaupssetunum(mynd 4.10). Stafar það líklega af því að sýnatökustaður 9 var mjög 
nálægt núverandi árfarvegi má því ætla að vatnið hafi leikið þar mikið um og skolað í 
burtu mikið af gjóskukornunum. Þarna hefur líka bæst í mikið af seti sem flust hefur niður 
eftir og jafnvel fyrir gos (mynd 3.12). 

5.1.4  Samanburður - Samantekt 
Samanburður á einkennum hinna þriggja setmyndunarferla í ljósi kornastærðar og 
samsetningar 

Er samsetning kornanna var skoðuð kom fram munur á milli mismunandi setgerða. Þegar 
horft er til gjóskukornannakemur fram að hlutfall takkýlítkorna er talsvert meira í 
jökulhlaupsetlögunum en í eðjuflóðssetlögunum (Myndir 4.7 og 4.8). Stafar það líklega af 
því að vegna málminnihaldsins eru takkýlítkornin eðlisþyngri en síderómelankornin og 
aðgreinast þau betur með jökulhlaupinu en í eðjuflóðinu. Veldur það því að ofarlega í 
dalnum (þar sem jökulhlaupsýnin voru tekin) er hlutfall takkýlítkorna meira í 
jökulhlaupssetinu en í eðjuflóðssetinu. 

Svipað hlutfall gjóskukorna af heild var að finna í eðjustraumssetlögunum og 
jökulhlaupssetlögunum en mun minna var af þeim í straumvatnsetlaginu (Myndir 4.7 -  
4.9). Eðjuflóðið og jökulhlaupið áttu sér stað á meðan á gosinu stóð og því að mestu 
samsett úr gjósku.Straumvatnasetið hefur hinsvegar líklega myndast á löngum tíma og 
samsett bæði úr efnum sem kom niður með flóðunum en líka öðru seti sem borist hefur 
niður á öðrum tímum og af öðrum uppruna. Einnig hefur vatn leikið þar um og líklega náð 
að skola einhverju af léttustu konunum ( gjóskunni ) burt. 

Munur á samsetningu, þá sérstaklega eðjuflóðs og jökulhlaupsets, var þó ekki mjög 
mikill. Í þessari rannsókn voru aðeins tvö sýni af hvorri setgerð skoðuð í smájsá. Einnig 
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var aðeins lítið kornastærðarbil ( 90 -125 µm) skoðað. Til þess að fá nákvæmari 
niðurstöður mætti skoða fleiri sýni og fleiri kornastærðir, þar sem samsetningin gæti verið 
mismunandi eftir kornastærð. 

Lögun gjóskukornanna var svipuð í öllum sýnunum sem voru skoðuð. Voru þau í öllum 
tilfellum illa núin (myndir 4.7 - 4.9). Líklega hefur þeim ekki gefist tími til að núast til, 
vegna þess hve stuttur farvegurinn er og flóðin stóðu stutt yfir. Því benda niðurstöðurnar 
til að ekki sé hægt að nota mismun á kornalögun til að greina á milli þessara setmyndana. 

Stærstu meðalkornastærð grunnmassa var að finna hjá jökulhlaupssetinu og minnstu í 
eðjuflóðssetlögunum. Mun meira var af fínefni í eðjuflóðssetlögunum en í 
jökulhlaupssetlögunum. Straumvatnasetlögin lentu þar á milli. Þó var skörun við bæði 
eðjuflóðs-og jökulhlaupssetinþar sem meðalkornastærðvar stærri og hlutfall malarhærra í 
sýni nr. 5.1 (eðjuflóðsset) en í sýni nr. 9.1 (straumvatnaset). Einnig var meðalkornastærð 
sýnis 6.1 (straumvatnaset) stærri en sýni 4.2 ( jökulhlaupsset)( sjá viðauka og mynd 4.1). 
Líklegt er að talsverð samblöndun eigi sér stað á efni sem berst með ánni, sérstaklega í 
straumvatnasetinu.  

Bæði eðjuflóðið og jökulhlaupið báru með sér stór björg og hnullunga úr gilinu og 
minnkaði stærð stærstu korna niður gilið. Mikið magn var af stórum hnullungum nálægt 
gilsmynninu. Stærsta bjargið sem mælt var fannst hjá sýnatökustað nr. 3 (sem var efsti 
sýnatökustaðurinn) og mældistum 4 m í þvermál (mynd 3.5). Á loftmyndum sást að það 
hafði ekki verið þarna fyrir gosið og því hefur það borist niður með flóðunum Ekki er 
hægt að segja með vissu hvort það hafi borist þangað með jökulhlaupinu eða eðjuflóðinu 
en líklega hefur það fyrst komið niður úr gilinu með jökulhlaupinu og eðjuflóðið svo 
borið það áframniður dalinn.Ekkert var um stóra hnullunga á neðsta sýnatökustaðnum. 

Byggingareinkenni setlaganna voru lauslega athuguð. Í jökulhlaupssetlögunum voru 
hnullungar dreifðir um setið. Bæði snið 1 og 4 voru lárétt lagskipt (sjá viðauka). 
Eðjuflóðsetlögin voru að mestu einsleit þar sem stórir steinar og hnullungar lágu ofan á 
setinu. Voru þau án allra byggingareinkenna.Straumvatnasetlögin sýndu 
byggingareinkenni s.s. víxlögun og  lárétta lagskiptingu í sniði 6.1 (mynd 3.9) og 
gáramyndum  á sýnatökustað nr.  9. 

Eins og við mætti búast var nánast eingöngu gjóskukorn að finna í öskusýninu þó einstaka 
bergbrot hafa slæðst með, líklega vegna smávægilegar samblöndunnar við annað set á 
staðnum (mynd 4.6). 

5.1.5 Lokaorð 
Bæði jökulhlaupið sem rann niður Svaðbælisá þann 14. apríl og eðjuflóðið sem kom þar 
niður 19. maí 2010 breyttu næsta umhverfi árinnar mikið. 

Ummerki flóðanna sjást langt út fyrir bakka árinnar og báru þau með sér björg sem 
mældust margir metrar í þvermál. Sáust þær breytingar sem þarna urðu vel þegar 
núverandi umhverfi árinnar og loftmyndir, sem teknar voru af svæðinu fyrir 
Eyjafjallajökulsgosið 2010, voru bornar saman. 

Þrenns konar setmyndanir má finna við ánna; jökulhlaupsset, eðjuflóðsset og 
straumvatnaset. Leitast var við að greina breytileika milli mismunandi setmyndana og þar 
að auki breytingu með fjarlægð frá upprunastað. Til þess voru gerðar smásjárathuganir og 
kornastærðagreining auk  þess sem loftmyndir voru skoðaðar. 



 

 29 

Kornastærðargreining sýndi greinilegan mun milli eðjuflóðs-og jökulhlaupssetlaga. 
Eðjuflóðssýnin innihéldu minni kornastærðir og hærra eðjuhlutfall í öllum þeim sýnum 
sem tekin voru. Kornastærðardreifing straumvatnasetsins lenti þar á milli en þó með 
skörun við grófkornóttasta eðjuflóðssýnið og fínkornóttasta jökulhlaupssýnið. Kornastærð 
stærstu korna minnkaði niður dalinn. 

Einnig kom fram munur milli setgerða á samsetningu korna. Straumvatnasýnið skar sig þá 
sérstaklega frá hinum þar sem hlutfall bergbrota og kristalla var mun hærra á kostnað 
gjóskukorna. 

Sýnt hefur verið fram á að einfaldar greiningar eins og kornastærðargreining og 
smásjárathugun á samsetningu setsýna leyfa aðgreiningu hinna þriggja setmyndunarferla, 
þ.e. straumvatna, jöluhlaupa og eðjuflóða. 

  



 

 30 

6 Heimildir 
Benn, Douglas I. og David J.A. Evans. 2010. Glaciers and Glaciation. 2. útgáfa. Hodder 
Education. London 

Birgir Vilhelm Óskarsson. 2009, The Skerin ridge on Eyjafjallajökull, south Iceland: 
Morphology and magma-ice interaction in an ice-confined silicic fissure eruption, 
Master ́s thesis, Faculty of Earth Sciences, University of Iceland, pp. 111. 

Boggs. 2010. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. 4. útgáfa. Pearson Education 
International. 

Brantley og Power, 1985, Skýrslur frá U.S. Geological Survey's Cascades Volcano 
Observatory í Vancouver, Washington: Earthquake Information Bulletin, v.17, n.1, 
January-February 1985, p.2.  

Dasgupta, Prabir. 2003. Sediment gravity flow - the conceptual problems. Earth –Science 
Review 61. 

Davies S. M., Larsen G., Wastegård S., Turney C. S. M., Hall V. A., Coyle L., 
Thordarson T. 2010. Widespread dispersal of Icelandic tephra: how does the Eyjafjöll 
eruption of 2010 compare to past Icelandic events? J. Quaternary Sci., Árgangur 25. 

Francis, Peter og Oppenheimer, Clive.  2004. Volcanoes. 2 útgáfa. Oxford University 
Press. Oxford.  

Freysteinn Sigmundsson. 2006. Iceland geodynamics: crustal deformation and divergent 
plate tectonics. Springer.         

Freysteinn Sigmundsson o.fl. 2010Intrusion triggering of the 2010 Eyjafjallajökull 
explosive eruption. Nature. vol 468. 

Guðrún Larsen. 1999. GOSIÐ Í EYJAFJALLAJÖKLI 1821-23Stutt samantekt á framvindu 
og áhrifum gossins samkvæmt lýsingum. Raunvísindastofnun Háskólans. Reykjavík. 

Helgi Björnsson. 2002. Subglacial lakes and jökulhlaups in Iceland. Global and Planetary 
Change. 

Lajoie, Jean. 1979. Volcaniclastic Rocks. Geoscience Canada. Árgangur 6, nr 3. 

Maizels, Judith. 1997, Jökulhlaup Deposits in Proglacial Areas. Quaternary Science 
Review. 16. eintak. 

Marshak, Stephen. 2005. Earth: Portrait of a Planet. W. W. Norton & Co. 

Myers and Brantley, 1995, Volcano Hazards Fact Sheet: Hazardous Phenomena at 
Volcanoes, USGS Open-File Report 95-231 

Páll Einarsson 1991. Earthquakes and present-day tectonism in Iceland. In: S. Bjomsson. 
S. Gregersen, E.S. Hurebye, H. Korhonen and C.-E. Lund (Editors), Imaging and 



 

 31 

Understanding the Lithosphere of Scandinavia and Iceland. Tectonophysics, 189: 261-
279. 

Pedersen, Rikke og Freysteinn Sigmundsson. 2006. Temporal development of the 1999 
intrusive episode in theEyjafjallajökull volcano, Iceland, derived from InSAR 
images.Bulletin of Volcanology 

Pierson. Thomas C.  2005.  Distinguishin between Debris Flows and Floods from Field 
Evidence on small Watersheds. U.S. Geological survey 

Ragnar Stefánsson o.fl. 2000. Jarðskjálftarnir miklu á Suðurlandi 17. og 21. júni 2000. 
Skýrsla, Veðurstofa Íslands. Reykjavík. 

Rodolfo, Kelvin S og A. Tevfik Arguden. 1991. „Rain-Lahar Generation and Sediment-
Delivery Systems at Mayon Volcano, Philippines.“Sedimentation in Volcanic Settings. 
Ritsjórar Richard V. Fisher og Gary A. Smith. Society for Sedimentary Geology. Tulsa, 
Oklahoma 

Smith Gary A. 1986. Coarse-grained nonmarine volcaniclastic sediment: Terminology 
and depositional process.Geological Society of America, Bulletin, v. 97, p. 1–10 

Smith Gary A. og Donald R. Lowe. 1991. „Lahars: Volcano-Hydrologic Events and 
Deposition in the Debris Fow-Hyperconcentrated Flow Continuum.“Sedimentation in 
Volcanic Settings. Ritsjórar Richard V. Fisher og Gary A. Smith. Society for Sedimentary 
Geology. Tulsa, Oklahoma. 

Sturkell, Erik og Freysteinn Sigmundsson. 2003. Recent unrest and magma movements at 
Eyjafjallajökull and Katla volcanoes, Iceland. Journal of geophysical research. Árgangur 
108. 

Sturkell, Erik, Páll Einarsson, Freysteinn Sigmundsson, Halldór Geirsson, Halldór 
Ólafsson, Rikke Pedersen, Elske de Zeeuw-van Dalfsen, Alan T. Linde, Selwyn I. Sacks 
og Ragnar Stefánsson. 2004. Volcano geodesy and magma dynamics in Iceland. Journal 
of Volcanology and Geothermal Research. Árgangur 150. Tölublöð 1-3.  

Sveinn P. Jakobsson. 1979. Petrology of Recent basalts of the Eastern Volcanic Zone, 
Iceland. Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Sæmundsson, K., 1970. Interglacial lava flows in the lowlands of southern Iceland and the 
problem of two-tiered columnar jointing. Jökull 20, 62!76. 

Netheimildir: 

Guðrún Sverrisdóttir. Jarðvísindastofnun Háskólans, 13. janúar. „ Eðjuflóð í suðurhlíðum 
Eyjafjallajökuls”.Vefslóð: http://www.jardvis.hi.is/page/jardvis_eyjo_edjuflod 

Oddur Sigurðsson, Gunnar Sigurðsson, Bogi B. Björnsson, Emmanuel P. Pagneux, Snorri 
Zóphóníasson, Bergur Einarsson, Óðinn Þórarinsson og Tómas Jóhannesson. 2010. 
Flóðavöktun og jökulhlaup – Eyjafjallajökull Vefslóð:http://www.vedur.is/um-vi/saga/vi-
90-ara/nr/2080 



 

 32 

Olgeir Sigmarsson, Níels Óskarsson, Þorvaldur Þórðarson, Guðrún Larsen, Ármann 
Höskuldsson. Preliminary interpretations of chemical analysis of tephra from 
Eyjafjallajökull volcano. 
Jarðvísindasofnun.Vefslóð:http://www.jardvis.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocume
nt/1015775/Nýjar+aðalefnagreiningar+á+hrauni_Olgeir.pdf 

Jarðvísindastofnun Háskólans, 12. janúar. „ Dagleg samantekt um gang eldgossins í 
Eyjafjallajökli˝. Vefslóð:  http://www.jardvis.hi.is/page/jh_EYJO2010_samantekt 

Jarðvísindastofnun  og Veðurstofa Íslands „Gos í Eyjafjallajökli - staða 19. maí 2010 kl. 
17:00. Minnisblað frá Veðurstofu Íslands og Jarðvísindastofnun Háskólans”, 13. janúar. 
Vefslóð:http://www.jardvis.hi.is/Apps/WebObjects/HI.woa/swdocument/1015970/E-
gos_2010-05-19_VI_JH.pdf 

Landmælingar Íslands. Vefslóð: http://www.lmi.is/ 

Veðurstofa Íslands, 12. janúar. „ Eldsumbrot í Eyjafjallajökli”. Vefslóð: 
http://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/greinar/nr/1863 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33 

7 Viðaukar – Samsetning og 
kornastærð 

Sýni 1.1 

Samsetning  sets:    

Kornastærðardreifing:Eintoppa, illa aðgreint 

Möl:        51,4 % 

Sandur:  48,2 % 

Eðja:       0,4 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 1852,8 µm Mjög grófur sandur 

Aðgreining (σ): 3,094 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -0,741 µm Fínt skekkt 

 

Sýni 1.2 

Samsetning  sets: 

Kornastærðardreifing:Þrítoppa, illa aðgreint  

Möl:        30,3 % 

Sandur:  69,5 % 

Eðja:       0,2 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 1811,5 µm Mjög grófur sandur 

Aðgreining (σ): 2,762 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 0,395 µm Fínt skekkt 

 

Sýni 2.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Þrítoppa, Mjög illa aðgreint  

Möl:        14,0 % 

Sandur:  80,2 % 

Eðja:       5,8 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 342,8 µm Miðlungsgrófur sandur 

Aðgreining (σ): 4,973 µm Mjög illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 0,071 µm Gróft skekkt 

 

Sýni 3.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Eintoppa, Illa aðgreint 

Möl:        5,1 % 

Sandur:  92,3 % 

Eðja:       2,6 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 404,4 µm Miðlungsgrófur sandur 

Aðgreining (σ): 3,068 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -0,299 µm Symmetrískt 

 

Sýni 4.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Þrítoppa, Mjög illa aðgreint  

Möl:        48,1 % 

Sandur:  51,5 % 

Eðja:       0,4 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 2382,7 µm Mjög fín möl 

Aðgreining (σ): 4,313 µm Mjög illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 0,086 µm Gróft skekkt 

 

Sýni 4.2 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Tvítoppa, Illa aðgreint  

Möl:        19,8 % 

Sandur:  79,9 % 

Eðja:       0,3 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 948,6 µm Grófur sandur 

Aðgreining (σ): 2,819 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 0,173 µm Gróft skekkt 

 

Sýni 5.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Tvítoppa, Illa aðgreint  

Möl:        20,6 % 

Sandur:  75,4 % 

Eðja:       4,0 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 710,2 µm Grófur sandur 

Aðgreining (σ): 4,308 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -1,049 µm Fínt skekkt 

 

Sýni 6.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Tvítoppa, Illa aðgreint  

Möl:        22,0 % 

Sandur:  77,9 % 

Eðja:       0,2 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 1008,7 µm Grófur sandur 

Aðgreining (σ): 2,700 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 3,706 µm Gróft skekkt 

 

Sýni 6.2 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Tvítoppa, Illa aðgreind 

Möl:        1,07 % 

Sandur:  80,2 % 

Eðja:       18,1 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 115,4 µm Fínn sandur 

Aðgreining (σ): 4,443 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -0,505 µm Symmetrískt 

 

Sýni 7.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Eintoppa, Illa aðgreint  

Möl:        6,5 % 

Sandur:  83,3 % 

Eðja:       10,2 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 219,9 µm Miðlungsgrófur sandur 

Aðgreining (σ): 4,632 µm Mjög illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -0,514 µm Symmetrískt 

 

Sýni 8.1 

Samsetning sets:   

Kornastærðardreifing:Eintoppa, Illa aðgreint  

Möl:        0,3 % 

Sandur:  94,3 % 

Eðja:       5,4 % 

 

Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 239,3 µm Miðlungsgrófur sandur 

Aðgreining (σ): 2,798 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): -1,777 µm Fínt skekkt 

 

Sýni 9.1 

Samsetning sets: 

Kornastærðardreifing:Eintoppa, Illa aðgreint   

Möl:        7,5 % 

Sandur:  91,7 % 

Eðja:       0,8 % 
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Tölfræði : 

Meðalkornastærð (!): 526,7 µm Grófur sandur 

Aðgreining (σ): 2,709 µm Illa aðgreint 

Skekkja( Sk): 0,026 µm Gróft skekkt 

 
 
 

 
 
Mynd A.1. Sýnir kornastærðardreifngu allra jökulhlaups, eðjuflóðs og 
straumvatnasýnanna  
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Mynd A.2. Sýnir hlutfall korna yfir tiltekinni stærð 
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Tafla A.1 Samsetning 

 Sýni 4.2 
Sýni 
7.1 Sýni 3.1 Sýni 9.1 Aska 2.2 Sýni 1.1 

Síderómelan 56 61 46 39 96 49 
Takkýlít 35 19 8 22 29 28 
Kristallar 10 7 6 11 0 9 
Bergbrot 8 3 7 22 3 9 
Glær 
gjóskukorn 13 10 5 7 17 9 
       
Samtals: 122 100 72 101 145 104 
       

 

 

Tafla A.2 Kornastærðarmælingar (frumgögn) 

Phi mm 
micron 
(µm) Sýni 1.1 Sýni 2.1 Sýni 3.1 Sýni 4.1 

-6.5 90.51 90000 0 0 0 0 
-6 64 63000 0 0 0 0 

-5.5 45.25 45000 0 0 0 0 
-5 32 31500 0 0 0 73.61 

-4.5 22.63 22400 0 0 0 19.47 
-4 16 16000 9.05 8.39 0 29.57 

-3.5 11.31 11200 15.64 4.04 8.17 100.42 
-3 8 8000 22.8 9.11 1.67 29.48 

-2.5 5.66 5600 59.46 10.92 1.46 49.39 
-2 4 4000 74.6 10.84 1.77 59.18 

-1.5 2.83 2800 87.6 13.15 2.77 71.1 
-1 2 2000 89.15 10.71 4.4 86.85 

-0.5 1.41 1400 83.46 11.49 9.7 114.58 
0 1 1000 71.11 13 19.86 120 

0.5 0.71 710 54.04 20.13 36.41 108 
1 0.5 500 44.64 44.16 67.74 95.11 

1.5 0.35 355 33.12 60.97 79.5 53.14 
2 0.25 250 21.13 64.31 64.61 28.43 

2.5 0.18 180 11.87 50.96 38.64 15.06 
3 0.13 125 9.33 44.35 28.64 11.16 

3.5 0.09 90 4.56 33.4 14.14 5.63 
4 0.06 63 3.02 42.67 9.62 3.95 

panna  0 2.91 27.96 10.41 3.91 
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Framhald Tafla A.2 kornastærðamælingar (frumgögn) 

Sýni 6.1 
Sýni 
6.2 

Sýni 
8.1 Sýni 7.1 

Sýni 
9.1 

Sýni 
5.1 Sýni 1.2 

Sýni  
4.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 10.39 0 

11.71 0 0 0 2.01 5.93 7.11 8.65 
24.19 0 0 0 1.1 3.57 0 5.9 
22.21 1.49 0 0.69 2 4.07 5.75 8.96 
23.56 1.18 0.19 2.33 3.48 7.45 9.2 10.38 
30.86 3.86 0.16 5.83 4.45 18.19 18.42 14.1 
48.44 4.64 0.53 8.52 7.07 28.24 3.37 21.98 
69.93 8.62 1 11.85 18.29 42.17 44.53 36.35 
83.58 14.16 3.52 15.48 25.96 45.47 36.57 50.12 
96.77 19.78 11.03 17.07 30.25 35.02 21.89 52.65 

135.54 31.9 38.81 19.57 35.29 35.77 12.58 52.77 
111.24 42.76 60.78 19.2 40.99 25.02 5.44 41.88 
53.89 56.73 61.11 21.32 40.6 16.38 2 26.04 
15.1 66.73 39.81 24.42 27.42 9.91 0.75 12.13 
3.91 116.51 35 38.05 18.08 10.36 0.38 6.88 
0.59 89.49 18.77 31.05 5.53 7.64 0.22 2.41 
0.16 82.51 13.03 25.61 2.44 19.01 0.18 1.48 
1.15 120.08 16.18 27.46 2.01 13 0.37 1.13 

 

 


