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Inngangur 
Að beiðni Gísla Eiríkssonar hjá Vegagerðinni mældi Náttúrustofa Austurlands sýrustig, leiðni og 
hitastig í frárennslisvatni í Norðfjarðargöngum. Mælingarnar voru gerðar í tengslum við ásprautun 
steypu (hér eftir ásprautun) síðustu metrana út úr göngunum Eskifjarðarmegin. Tilgangur 
mælinganna var að meta hvort steypan hefur áhrif á sýrustig og leiðni í frárennslisvatni úr göngunum 
sem rennur í hreinsivirki og svo áfram í Eskifjarðará.  

Aðferðir 
Fjórar mælingar voru framkvæmdar Eskifjarðarmegin og þrjár Norðfjarðarmegin. Fyrsta mæling fór 
fram þann 4. janúar áður en framkvæmdir við ásprautun hófust eftir jólafrí og þótti tilvalið að hafa þá 
mælingu sem viðmið. Mælt var bæði Norðfjarðar- og Eskifjarðarmegin. Næst var mælt  á báðum 
stöðum þann 7. janúar, á fjórða degi framkvæmda. Þriðja mæling fór fram 12. janúar en hún var 
einungis gerð Eskifjarðarmegin þegar ásprautun hafði staðið í níu daga. Síðasta mæling fór fram þann 
18. janúar þegar fjórir dagar voru liðnir frá því að ásprautun var lokið. Mælt var bæði Eskifjarðar- og 
Norðfjarðarmegin. 
 
Mælt var á sjö mælistöðvum inn í göngunum á Eskifirði. Ein stöð var við gangnamunnann og svo voru 
stöðvar með 200m bili inn að ásprautunar svæðinu, sem var í um það bil 855 m frá gangnaopi. Tvær 
mælingar voru að auki teknar fyrir innan það svæði. 
 

Auk þess var mælt einu sinni, í frárennsli frá hreinsivirki neðan við göngin Eskifjarðarmegin þegar 
ásprautun var lokið (Mynd 1).  
 

Norðfjarðarmegin var mælt á tveimur stöðvum: einni við gangnamunnann og annarri um 200m inn í 
göngunum.  
 

Auk þess að mæla sýrustig, leiðni og hitastig á staðnum var sýnum safnað á hverri mælistöð til 
mælinga á sömu þáttum á rannsóknarstofu til samanburðar.  
 

Sýrustig, leiðni og hitastig var mælt annars vegar á staðnum með tveimur aðferðum og svo hins vegar 
á rannsóknarstofu. Við mælingar á staðnum var vatni safnað í bikarglas og mælir af gerðinni Hanna 
instrument (HI 98129) stungið ofan í vatnið og lesið af og skráð. Gildin eru stöðluð við 25°C. Auk þess 
var notaður pH pappír af gerðinni Macherey-Nagel til mælinga á sýrustigi ef mælirinn myndi ekki þola 
gruggið af sementsefjunni (Mynd 1). Sýnum til mælinga á rannsóknastofu var safnað í forhreinsaðar 
plastflöskur. Botninum á flöskunni var snúið upp í strauminn og vatnið látið renna rólega inn (Þór 
Tómasson, 2015). Þegar heim var komið var mælinum stungið ofan í flöskurnar og sýrustig og leiðni 
lesið af og skráð. 
 

Upplýsingar um rennsli frárennslisvatns voru fengnar frá Verkfræðistofunni HNIT. 
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Niðurstöður 

Sýrustig 
Niðurstöður sýrustigs eru gefnar upp af mælingum sem gerðar voru á staðnum með Hanna 
Instrument handmæli. Sýrustig allra 7 stöðvanna Eskifjarðarmegin þann 4. janúar reyndist vera frá 
10.64–11.51 pH gildi (að meðaltali 11.07). Í mælingum þann 7. janúar mældist sýrustig í frárennslis-
vatni neðan ásprautunarsvæðis frá 11.94–12.13 pH (að meðaltali 12.05) og hafði þá hækkað um 1 pH 
frá viðmiðunargildinu. Sýrustig ofan við ásprautunar svæðið þann sama dag mældist hins vegar 10.40 
pHog 10.49 pH sem var 1.65 pH og 1.56 pH gildum súrara en neðan framkvæmda (Mynd 2 og Mynd 
3). Sama átti við um mælingar þann 12. janúar en þá var munur ofan og neðan ásprautunar svæðis 
1.35 pH gildi (12.11 pH neðan ásprautunar en 10.76 pH gildi ofan þess svæðis). Í mælingum þann 18. 
janúar þegar ásprautun var lokið mældist sýrustig frá 9.71–10.79 pH gildi (að meðaltali 10.13) (Mynd 
2 og Mynd 3). Sýrustig úr frárennsli frá hreinsivirki neðan ganganna þann sama dag var 10.25 pH gildi 
og var sambærilegt mælingum sem gerðar voru inn í göngunum  (Tafla 1).  
 
Ef skoðaðar eru einstaka stöðvar sést að  sýrustig mælist hærra á mælistöðum sem voru undir 
áhrifum ásprautunar (Mynd 4).  
 

  
Mynd 1. Mælt úr bikar inni í göngunum (t.v) Sýni tekið úr hreinsivirki Eskifjarðarmegin (t.h).  
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Mynd 2.  Sýrustig (pH) allra sýna 4 sýnatökudagana á Eskifirði. Sýni tekin fyrir ásprautun (gult), neðan ásprautunar svæðis (rautt), ofan 
ásprautunar svæðis (grænt) og eftir ásprautun (blátt). Kassarnir innihalda 50% gildanna, frá neðri til efri 25% hlutfallsmarka og strikin 
út frá kössunum marka meginþorra allra gilda. Svarta línan í miðjunni er miðgildið. Útlagar eru táknaðir með hring.  

 

 
Mynd 3. Meðaltalssýrustig (pH) allra sýna 4 sýnatökudaganna á Eskifirði og Norðfirði. Sýnt er meðaltalsgildi, hámark og lágmark allra 
mælinga á mismunandi stöðum.  

Tafla 1.  Meðaltalssýrustig (pH), staðalfrávik, hæsta og lægsta gildi á ólíkum stöðum.  

  

9.00

9.50

10.00

10.50

11.00

11.50

12.00

12.50

13.00

Fyrir 
framkvæmdir

Ofan við 
framkvæmdir

Neðan við 
framkvæmdir

Eftir 
framkvæmdir

Norðfjörður

p
H

meðaltal Hámark Lágmark

Sýrustig Meðaltal Staðalfrávik Hámark Lágmark

Fyrir framkvæmdir 11.07 0.26 11.51 10.64

Ofan við framkvæmdir 10.65 0.73 12.00 9.99

Neðan við framkvæmdir 12.08 0.25 12.58 11.80

Eftir framkvæmdir 10.13 0.36 10.79 9.71

Norðfjörður 10.10 0.12 10.27 9.93

Hreinsað* 10.25
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Lítill sem engin munur var á mælingum Norðfjarðarmegin, en þar mældist sýrustigið frá 9.93 –10.27 
pH gildi í öllum mælingum (að meðaltali 10.10 pH) (Tafla 1).  
 

 
Mynd 4. Sýrustig (pH) á einstökum mælistöðvum allra sýnatökudaga. E1 til E7 eru mælistöðvar Eskifjarðarmegin. E1 við gangna-
munnann og E7 um 1200 m inn í göngin. Ómerkt mæling (eitt strik) er ein mæling eftir framkvæmdir þann 18. janúar við hreinsivirkið 
neðan við göngin. N1 er utan við göngin Norðfjarðarmegin og N2 á mörkum vegskálans og gangna.  Stöðvar E1 til E4 eru þær stöðvar 
sem voru undir áhrifum ásprautunar. 

Leiðni 
Leiðni mældist einnig hærri á sýnatökustöðvum undir áhrifum ásprautunar. Fyrir ásprautun mældist 
leiðnin frá 404–437 μS/cm (að meðaltali 416 μS/cm) í göngunum Eskifjarðarmegin. Norðfjarðarmegin 
mældist leiðnin 385 og 392 μS/cm. Eftir að ásprautun hófst mældist leiðnin frá 1114–1683 μS/cm (að 
meðaltali 1515 μS/cm) neðan framkvæmda en frá 385–636 μS/cm (að meðaltali 505 μS/cm) ofan við 
ásprautun (Mynd 5, Mynd 6 og Tafla 2).  

 
Mynd 5. Leiðni (μS/cm) allra sýna 4 sýnatökudagana á Eskifirði. Sýni tekin fyrir framkvæmdir (gult), neðan framkvæmda á meðan á 
framkvæmdum stóð (rautt), ofan framkvæmda á meðan á framkvæmdum stóð (grænt) og eftir framkvæmdir (blátt). 
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Mynd 6. Meðaltalsleiðni (μS/cm) allra sýna 4 sýnatökudaganna á Eskifirði og Norðfirði. Sýnt er meðaltalsgildi, hámark og lágmark allra 
mælinga á mismunandi stöðum. 

 

Tafla 2. Meðaltalsleiðni (μS/cm), staðalfrávik, hæsta og lægsta gildi á ólíkum stöðum. 

 
 
Hæsta leiðni mælist á mælistöðum sem voru undir áhrifum ásprautunar (Mynd 6 og Mynd 7).  
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Mynd 7. Leiðni (μS/cm) á einstökum mælistöðvum alla sýnatökudaga. E1 til E7 eru mælistöðvar Eskifjarðarmegin. E1 við gangna-
munnann og E7 um 1200 m inn í göngin. Ómerkt mæling (eitt strik) er ein mæling eftir framkvæmdir þann 18. janúar við hreinsivirkið 
neðan við göngin. N1 er utan við göngin Norðfjarðarmegin og N2 á mörkum vegskálans og gangna.  Stöðvar E1 til E4 eru þær stöðvar 
sem voru undir áhrifum framkvæmdanna.  

Hitastig 
Ekki er ástæða til að tíunda sérstaklega breytingar á hitastigi.  Lofthiti var breytilegur eftir rannsóknar-
dögum. Eina augljósa tilhneigingin í hitamælingum var sú að eftir því sem innar dró í göngin hækkaði 
hitastig vatnsins (Mynd 8).  

 
Mynd 8. Hitastig (C°) á einstökum mælistöðvum alla sýnatökudaga. E1 til E7 eru mælistöðvar Eskifjarðarmegin. E1 við gangnamunnann 
og E7 um 1200 m inn í göngin. Ómerkt mæling (eitt strik) er ein mæling eftir framkvæmdir þann 18. janúar við hreinsivirkið neðan við 
göngin. N1 er utan við göngin Norðfjarðarmegin  og N2 á mörkum vegskálans og gangna.  Stöðvar E1 til E4 eru þær stöðvar sem voru 
undir áhrifum ásprautunar. 
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Rennsli 
Tvær rennslismælingar voru gerðar á meðan mælingar á pH gildi og leiðni voru framkvæmdar inn í 
Norðfjarðargöngum þann 7. og 16. janúar. Rennsli mældist 2,40 l/s og 2,57 l/s Eskifjarðarmegin en 
3,60 l/s og 3,48 l/s Norðfjarðarmegin. Ein mæling var að auki fengin eftir að framkvæmdum lauk eða 
þann 23. janúar en þá var rennslið 2,72 l/s Eskifjarðarmegin og 3,66 l/s Norðfjarðarmegin. 

Samanburður á mælingaraðferðum: strimlum,  á rannsóknastofu og í felti  
 
Svipuð pH gildi mældust á staðnum og á rannsóknastofu og var 
munurinn ekki marktækur samkvæmt stikalausu pöruðu 
Wilcoxon prófi (p>0.05). Örlítið hærri gildi mældust í göngum 
(meðaltal 10.9 pH) en á rannsóknastofu (meðaltal 10.62 pH). 
Rétt er að taka fram að sýnin voru orðin heitari þegar þau 
komu á rannsóknarstofu.  Mælingar á pH gildi með strimli voru 
ónákvæmari og mældust alla jafnan lægri gildi en með mæli 
(Mynd 9).  
 
Leiðni mældist svipuð í göngunum og á rannsóknastofu og var 
munurinn ekki marktækur samkvæmt stikalausu pöruðu 

Wilcoxon prófi (p>0.05). Gildin voru örlítið hærri á rannsókna-
stofu (Mynd 10).  
 
Hiti mældist marktækt hærri (p=<0.05) á rannsóknastofu en í 
göngunum, enda ekkert gert til að halda sýnunum köldum frá 
söfnunarstað á rannsóknarstofu. Meðalhiti sem mældur var í 
göngunum var 7.7 C° en 11.2 C°á rannsóknastofu.  
 
 

 
 
 
 
  

Mynd 9. Breytileiki í sýrustigsmælingum í 
göngunum, á rannsóknastofu og af strimli 

Mynd 10. Breytileiki í leiðnimælingum  
í göngunum og á rannsóknastofu 
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Umræður 
Vatn sem rennur úr Norðfjarðargöngum, beggja vegna er basískt. Lægsta einstaka gildi sem mældist 
var 9.71 á mælistöð inni í göngum Eskifjarðarmegin eftir að ásprautun var lokið. Sýrustig var um 1 pH 
gildi hærra á sýnatökustöðum undir áhrifum ásprautunar samanborið við sýrustig á sýnatökustöðum 
ofan við framkvæmdir, fyrir framkvæmdir og eftir framkvæmdir.  
 
Ein mæling á frárennsli úr hreinsivirki neðan ganganna sýndi sambærilegt sýrustig fyrir og eftir 
hreinsun (10.13 (meðaltal) pH vs. 10.25 pH). Leiðni lækkaði aftur á móti töluvert fyrir og eftir hreinsun 
eða úr 441 μS/cm í 301 μS/cm.  
 
Sýrustig sem nú rennur úr göngunum er töluvert hærra en mælst hefur í neysluvatni og ám á Eskifirði 
og Reyðarfirði frá árinu 2004 (Náttúrustofa Austurlands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2015). Hæstu 
pH gildi sem mælst hafa í þeim mælingum eru um 8 pH og lægst um 6,8 pH. 
 

Leiðni var hærri á sýnatökustöðum eftir að ásprautun 
hófst, enda lak steypa í vatnið (Mynd 11). Vatn var líka 
áberandi gruggugt á áhrifasvæði framkvæmda. Meðaltals-
gildi leiðni hvort sem var fyrir eða eftir framkvæmdir eða 
á meðan framkvæmdum stóð voru talsvert hærri en 
meðaltalsgildi t.d. í dragám og jökulám á Íslandi, sem er 
30 til 80 μS/cm að sumri (Sigurður Reynir Gíslason, 2010).  
 
Ljóst er að ásprautun steypu í jarðgöngum hefur áhrif á 
sýrustig og styrk uppleystra jóna (leiðni) í vatni frá 
göngunum.  

  

Mynd 11. Steypa lekur í vatnið.  
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