




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jökulhlaupaannáll 1989–2004 

 

 

Oddur Sigurðsson 
Bergur Einarsson 
 

Unnið fyrir Auðlindadeild Orkustofnunar 

OS-2005/031 ISBN 9979-68-174-8 
 
 

Orkustofnun – Vatnamælingar 
Orkugarður ● Grensásvegi 9 ● 108 Reykjavík ● Sími 569 6000 ● Fax: 568 8896 ● vm@os.is ● www.vatn.is 







 4 



 5 

EFNISYFIRLIT 

INNGANGUR ................................................................................................................. 9 

1 GERÐIR JÖKULHLAUPA .................................................................................. 9 

2 ANNÁLL ............................................................................................................... 10 
2.1 Mórilla í Kaldalóni, Drangajökull .............................................................. 10 
2.2 Reykjarfjarðarós, Drangajökull ................................................................. 11 
2.3 Farið, Langjökull .......................................................................................... 11 
2.4 Miklakvísl, Hofsjökull .................................................................................. 12 
2.5 Múlakvísl, Hofsjökull ................................................................................... 14 
2.6 Arnarfellskvísl, Hofsjökull........................................................................... 14 
2.7 Austari-Jökulsá, Hofsjökull......................................................................... 15 
2.8 Syðri-Emstruá, Mýrdalsjökull .................................................................... 16 
2.9 Jökulsá á Sólheimasandi, Mýrdalsjökull.................................................... 17 
2.10 Múlakvísl, Mýrdalsjökull............................................................................. 19 
2.11 Leirá, Mýrdalsjökull .................................................................................... 20 
2.12 Skaftá, Vatnajökull....................................................................................... 21 
2.13 Hverfisfljót, Vatnajökull .............................................................................. 22 
2.14 Djúpá, Vatnajökull ....................................................................................... 23 
2.15 Jarðhitakatlar við Pálsfjall, Vatnajökull.................................................... 23 
2.16 Súla, Vatnajökull .......................................................................................... 24 
2.17 Gígjukvísl, Vatnajökull ................................................................................ 25 
2.18 Skeiðará, Vatnajökull................................................................................... 26 
2.19 Kotá, Öræfajökull......................................................................................... 28 
2.20 Jökulsá á Breiðamerkursandi, Vatnajökull ............................................... 29 
2.21 Heinabergsvötn, Vatnajökull....................................................................... 30 
2.22 Hornafjarðarfljót, Vatnajökull ................................................................... 30 
2.23 Jökulsá í Fljótsdal, Vatnajökull .................................................................. 31 
2.24 Kverká, Vatnajökull..................................................................................... 33 
2.25 Kreppa, Vatnajökull..................................................................................... 34 
2.26 Jökulsá á Fjöllum, Vatnajökull ................................................................... 36 
2.27 Bálká, Vatnajökull........................................................................................ 38 
2.28 Sveðja, Vatnajökull ...................................................................................... 38 
2.29 Hofsá, Hofsárjökull ...................................................................................... 39 

3 GREINING Á RENNSLISFERLI HLAUPA .................................................... 40 
3.1 Útreikningur ................................................................................................. 40 
3.2 Aðferðir ......................................................................................................... 42 
3.3 Niðurstöður ................................................................................................... 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

MYNDASKRÁ 

Mynd 1: Drangajökull. Hlaupdæld merkt með ör. Landsat-7 10. september 2000. ...... 10 
Mynd 2: Útfallsop Mórillu úr Kaldalónsjökli 5. september 1998. Ljósm. Oddur 
Sigurðsson. ..................................................................................................................... 11 
Mynd 3: Hagafellsjökull eystri hleypur í Hagavatn og veldur vatnavöxtum. Seinna tók 
af göngubrúna á Farinu sem hér sést. Ljósm. Oddur Sigurðsson 20. júní 1999............. 12 
Mynd 4: Nauthagajökull. Að baki hans sést stöðuvatn sunnan undir Lónstindi. Íshellir 
sem hlaupin mynda er vinstra megin á myndinni. Ljósm. Oddur Sigurðsson 22. júlí 
1999. ............................................................................................................................... 13 
Mynd 5: Rennslisferill jökulhlaups úr vatnshæðarmæli nr. 100 í Þjórsá við 
Norðlingaöldu 8. ágúst 2000. ......................................................................................... 14 
Mynd 6: Jökulker við Múlajökul nýtæmt með jakadreif. Lónstindur lengst til vinstri. 
Tanni og Hásteinar í Hofsjökli í baksýn. Ljósm. Oddur Sigurðsson 23. ágúst 1998. .... 15 
Mynd 7: Farvegur kemur fram sem dæld í jökulinn og bendir það til þess að hlaup séu 
hér ekki einsdæmi. Ljósm. Oddur Sigurðsson 23. ágúst 1998. ...................................... 16 
Mynd 8: Undan Entujökli koma oft hlaup með mikilli jöklafýlu. Ljósm. Oddur 
Sigurðsson 4. ágúst 1999. ............................................................................................... 17 
Mynd 9: Sólheimajökull. Hátt uppi í jöklinum má sjá lægðir sem mynduðust við 
hlaupið 18. júlí 1999. Ör sýnir hvar flóðið braust upp úr jöklinum. Aur og jakadreif 
sýnir að hlaupið fór líka inn í Jökulsárgil. Ljósm. Oddur Sigurðsson 4. ágúst 1999. .... 18 
Mynd 10: Línurit yfir vatnshæð og leiðni úr vhm nr. 263 af smáhlaupi í Jökulsá á 
Sólheimasandi 21.-25. október 1999. Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen. 19 
Mynd 11: Línurit yfir vatnshæð og leiðni úr vhm nr. 89 í Múlakvísl. Vatnshæðin gefur 
til kynna að áin grafi sig niður þegar hlaupvatnið fer hjá og skýrir það hvers vegna ekki 
er samband milli vatnshæðar og rennslis. Eftir hlaupið minnkar straumhraðinn aftur 
þannig að sandur sest til á árbotninum og hækkar þá vatnsstaðan þó að rennslið minnki. 
Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen. ............................................................ 19 
Mynd 12: Kötlukriki. Héðan koma hlaup í Leirá en ekki er vitað nákvæmlega um 
upprunastað. Handan Kötlukolla sést leysingarvatn í sigdæld. Eyjafjallajökull í baksýn. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson 29. ágúst 1986. ..................................................................... 20 
Mynd 13: Skaftárketill vestri (nær) og eystri. Gjálp í baksýn og Grímsfjall ofarlega 
lengst til hægri. Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. október 1996......................................... 21 
Mynd 14: Hverfisfljót breiðist út yfir sléttlendi og fellur í mörgum kvíslum fram af 
móbergshálsi við Svartafoss (milli Langaskers og Rauðhóla). Fljótið hefur ekki í annan 
tíma mælst jafn vatnsmikið. Ljósm. Oddur Sigurðsson 27. júlí 1995. ........................... 22 
Mynd 15: Rennslislínurit yfir hlaup í Skaftá, Hverfisfljóti og Djúpá í júlí 1995. Úr 
Snorri Zóphóníasson og Svanur Pálsson 1996. .............................................................. 23 
Mynd 16: Pálsfjall og jarðhitakatlar 8. október 2003. Ljósm. Oddur Sigurðsson......... 24 
Mynd 17: Séð vestur yfir Grænalón með strandaða jaka eftir hlaup. Ljósm. Oddur 
Sigurðsson 25. september 1991. ..................................................................................... 25 
Mynd 18: Línurit af rennsli Skeiðarár í hlaupinu vorið 1996........................................ 26 
Mynd 19: Skeiðará frá upptökum til ósa í vaxandi hlaupi kl. 15:45, 5. nóvember 1996. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson. .............................................................................................. 27 



 7 

Mynd 20: Línurit af vatnshæð og leiðni úr sírita nr. 88 í Skeiðará. Línuritið sýnir hlaup 
úr Grímsvötnum eftir gosið í desember 1998. Staðfest hefur verið með handmæli, að 
fyrri hluta hlaupa í Skeiðará hefur árvatnið mun lægri rafleiðni en í síðari hluta 
hlaupanna. Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen........................................... 27 
Mynd 21: Norðurdalur í Skaftafellsfjöllum. Örvar benda á 5 lónstæði, þar af eitt rétt 
hægra megin við myndina. Jakadreif á þurru sýnir að nýlega hefur hlaupið úr tveim 
þeirra. Ljósm. 28. október 1996, Oddur Sigurðsson ...................................................... 28 
Mynd 22: Miklir flóðsetstaumar liggja frá Kotárjökli beggja vegna Slögu. Ljósm. 28. 
september 2002, Oddur Sigurðsson................................................................................ 29 
Mynd 23: Veðurárdalur innri vestan undir Þverártindsegg. Ljósm. Oddur Sigurðsson 
28. september 2002......................................................................................................... 29 
Mynd 24: Vatnsdalur við Heinabergsjökul. Jakadreif á þurru sýnir að lónið hefur tæmst 
nýlega og hlaup í Kolgrímu 10. október 2002 var því ekki þaðan komið. Ljósm. Oddur 
Sigurðsson 28. september 2002. ..................................................................................... 30 
Mynd 25: Hoffellsjökull í Nesjum, Hornafirði. Örvar benda á lónstæði beggja vegna 
jökulsins. Ljósmynd Oddur Sigurðsson 28. september 2002. ........................................ 31 
Mynd 26: Áin rennur úr stæði Háöldulóns inn undir jökulinn. Eyjabakkar í baksýn. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. september 2002. ............................................................. 31 
Mynd 27: Jakadreif á stæði Háöldulóns. Efri endi íshellis í Eyjabakkajökli ofan við 
manninn á myndinni. Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. júlí 1992. ..................................... 32 
Mynd 28: Línurit af rennsli jökulhlaups í Jökulsá í Fljótsdal í byrjun júlí 1995........... 32 
Mynd 29: Hnútulón við Brúarjökul. Fjær er Efralón tilbúið til hlaups. Í baksýn eru 
Kverkfjöll. Ljósm. Dagur Kristmundsson 28. júlí 1997................................................. 33 
Mynd 30: Línurit úr vhm nr. 233 í Kreppu af hlaupi úr Hnútulóni um mánaðamótin 
júlí-ágúst 1999. ............................................................................................................... 34 
Mynd 31: Línurit úr vhm nr. 233 af hlaupi úr Þorbergsvatni í júlí 1991....................... 35 
Mynd 32: Þorbergsvatn við vesturjaðar Brúarjökuls. Ljósm. Þórhallur Þorsteinsson 15. 
júlí 1997.......................................................................................................................... 35 
Mynd 33: Séð til norðausturs yfir Kverkfjöll. Úr litla stöðuvatninu hleypur um 
Kverkina og kemur undan sporði Kverkjökuls lengst til vinstri á myndinni. Það er um 
800 m fall á 8 km. Í baksýn er tindur Herðubreiðar til vinstri og Snæfell til hægri. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson 8. febrúar 1995. .................................................................... 36 
Mynd 34: Línurit úr vhm nr. 162 í Jökulsá á Fjöllum við Upptyppinga af hlaupi úr lóni 
uppi á Kverkfjöllum í maí 1993. .................................................................................... 37 
Mynd 35: Horft suðvestur yfir Grímsvötn, Gjálp og Bárðarbungu. Tveir litlir katlar eru 
í suðausturbrún Bárðarbungu (sjá ör). Þaðan gæti jarðhitavatn, jafnvel úr gosi, hafa 
komið í Jökulsá á Fjöllum. Ljósm. Oddur Sigurðsson 9. maí 1997. .............................. 37 
Mynd 36: Bárðarbunga séð úr Landsat 7 gervihnettinum 20. ágúst 2000. Á vestur brún 
öskjunnar er lítill en greinilegur ketill sem bendir til jarðhitasvæðis undir jöklinum. ... 38 
Mynd 37: Séð norður yfir Hamarslón í Hamarskrika. Sylgjujökull í forgrunni, 
Köldukvíslarjökull handan lóns. Ljósm. Oddur Sigurðsson 27. júlí 1995. .................... 39 
Mynd 38: Hofsárjökull í Hjaltadal. Örin sýnir hvar leysingarvatn safnaðist á jökulinn. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson 6. september 2000. ............................................................... 40 
Mynd 39: Skýringarmynd við línurit af jökulhlaupum. ................................................ 43 



 8 

TÖFLUSKRÁ  
Tafla 1: Hlaup í Miklukvísl úr jökullóni ofan við Ólafsfell. ......................................... 13 
Tafla 2: Hlaup í Syðri-Emstruá vegna jarðhita í Mýrdalsjökli árin 1989-2004. ........... 16 
Tafla 3: Hlaup í Leirá árin 1989-2004........................................................................... 20 
Tafla 4: Hlaup úr Skaftárkatli eystri árin 1989-2004. ................................................... 21 
Tafla 5: Hlaup úr Skaftárkatli vestari árin 1989-2004................................................... 22 
Tafla 6: Hlaup í Súlu árin 1989-2004. ........................................................................... 24 
Tafla 7: Hlaup í Gígjukvísl árin 1989-2004. ................................................................. 25 
Tafla 8: Hlaup í Skeiðará árin 1989-2004. .................................................................... 28 
Tafla 9: Hlaup í Jökulsá í Fljótsdal árin 1989-2004. ..................................................... 33 
Tafla 10: Hlaup í Kverká árin 1989-2004...................................................................... 33 
Tafla 11: Hlaup í Kreppu árin 1989-2004. .................................................................... 34 
Tafla 12: Hlaup í Jökulsá á Fjöllum árin 1989-2004..................................................... 36 
Tafla 13: Hlaup í Sveðju árin 1989-2004. ..................................................................... 39 
Tafla 14: Kennistærðir rennslislínurita nokkurra Skaftárhlaupa. .................................. 44 
Tafla 15: Kennistærðir rennslislínurita nokkurra hlaupa............................................... 44 
 
 



 9 

INNGANGUR 

Jökulhlaup hafa sett mikinn svip á náttúru Íslands, sögu og reyndar mannlíf 
yfirleitt. Hér á landi eru þessi fyrirbæri svo mikilfengleg og margvísleg að eðlilegt þótti 
að hafa orðið jökulhlaup alþjóðlegt fagheiti yfir slíka atburði. Þar sem jökulhlaup eru í 
mörgum tilvikum verulegur áhrifavaldur á land og þjóð hefur þótt ástæða til að setja þau 
í einskonar annál (Sigurjón Rist og Sigurður Þórarinsson 1970, Sigurjón Rist 1973, 
1976, 1981 og 1984, Oddur Sigurðsson o. fl. 1993). Nú er fyrir löngu kominn tími til að 
framhald verði á þessum annálaskrifum. 
 Víða þarf að leita fanga. Fyrst og fremst er treyst á vatnshæðarmæla í þeim ám 
sem hlaup hafa komið í og unnt er að umreikna vatnshæðina í rennsli. Í öðru lagi eru til 
rennslismælingar Vatnamælinga Orkustofnunar á hlaupum þar sem vatnshæðarmælar 
eru ekki fyrir hendi eða gefa ekki viðunandi upplýsingar um rennsli. Starfsmenn Vega-
gerðarinnar hafa sums staðar skráð hjá sér hlaup og er í því mikill akkur. Enn er að telja 
þær upplýsingar sem hafa borist frá mönnum er hafa orðið varir við ummerki hlaupa, 
ýmist íshröngl í farvegum eða tóm jökulstífluð lón. Þau þekkjast einkum af strönduðum 
jökum. 
 Þar sem hér er um að ræða upptalningu með afmörkuðum einkennisstærðum fer 
vel á að setja efnið fram í töflum fyrir þau vatnsföll sem iðulega hlaupa og kerfisbundið. 
Í öðrum vatnsföllum virðast hlaupin ekki koma reglulega. Í sumum tilvikum verður ekki 
hjá því komist að skýra málið með nokkrum orðum. 

1 GERÐIR JÖKULHLAUPA 

 Jökulhlaup virðast flest skiptast í tvær gerðir. Annars vegar eru það hlaup sem 
vaxa hægt og sígandi þannig að rennslið tvöfaldast á föstum tíma (Nye 1976) þ.e.a.s. 
eftir veldisvísisfalli. Þannig eru t.d. flest Skeiðarárhlaup (18. mynd). Hins vegar eru 
mjög skyndileg hlaup eins og stífla hafi snögglega brostið (Tómas Jóhannesson 2002). 
Mætti kalla þau stíflubrotshlaup. Þannig eru hlaup sem koma ofan úr Kverkfjöllum í 
Jökulsá á Fjöllum (34. mynd). Báðar þessar gerðir eru algengar hér á landi og geta sum 
hlaup verið blanda af þeim. Í töflum sem hér fylgja verður reynt að greina hvers eðlis 
hlaup er og hve langan tíma það tók að e-falda rennslið þegar um fyrri gerðina var að 
ræða og sömuleiðis hvern tíma það tekur rennslið að deilast með e í dvínandi hlaupi því 
að flest þeirra fylgja slíkum ferli eftir að hámarki er náð. (Stuðullinn e (=~2,72) er 
valinn vegna þess að hann gengur inn í jöfnu fyrir hlaup sem þannig hegða sér, sjá 
aftar.) 
 Enn ein gerð jökulhlaupa verður þegar framhlaupsjöklar ganga út í stöðuvötn 
eða lón. Dæmi um það er hlaupið í Farinu 1999. Gert er ráð fyrir að þannig hlaup verði 
þegar Brúarjökull hleypur næst fram í væntanlegt Hálslón. Dæmi eru um að fjallshlíðar 
hrynji ofan á jökul og jökullón og teljast flóð sem af því hljótast til jökulhlaupa 
(Guðmundur Kjartansson 1967). 
 Samkvæmt sumum kenningum um framhlaupsjökla verða umtalsverð jökulhlaup 
þegar jökull í lok framhlaupsins þrýstir undan sér vatni, sem fleytir jöklinum fram 
(Paterson 1994). Engin dæmi um slík jökulhlaup hafa fundist hér á landi þrátt fyrir 
fjölmörg framhlaup jökla þar sem afrennsli er mælt samfellt. Ekki er vafi á að á Íslandi 
er að finna meiri og ítarlegri gögn um slíkt en nokkurs annars staðar í heiminum. 
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2 ANNÁLL 

 Hér verða skráð eftir vatnsföllum þau jökulhlaup sem upplýsingar liggja fyrir 
um. 

2.1 Mórilla í Kaldalóni, Drangajökull 

 1. eða 2. september 1998 hljóp myndarlega úr Kaldalónsjökli í Drangajökli. 
Virðist það hafa verið blanda af grjótskriðu og vatnshlaupi (Oddur Sigurðsson 1998). 
Síðar kom í ljós að allmikill ketill hafði myndast í jökulinn rúmlega 1 km í hásuður frá 
Jökulbungu (1.mynd). 
 

 
Mynd 1:  Drangajökull. Hlaupdæld merkt með ör. Landsat-7 10. september 2000. 

 
Ekki verður nákvæmum tölum komið yfir vatnsmagnið í hlaupinu þar sem ekki 

liggur fyrir neitt línurit yfir vatnshæðina. Þó er víst að það fór ekki yfir veginn eða 
brúna á Mórillu og hefur því ekki farið yfir fáein hundruð m3/sek. Grjótskriðan, sem 
liggur í keilu fram undan opinu sem var í jöklinum þá, slagar hins vegar í 1 milljón m3. 
Útfallsgatið í jöklinum var innan við 10 m á breidd og um 4 m á hæð (ónákvæmt) (2. 
mynd) sem bendir til að rennslið hafi verið vel innan við 500 m3/sek. 
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Mynd 2:  Útfallsop Mórillu úr Kaldalónsjökli 5. september 1998. Ljósm. Oddur 

Sigurðsson. 
 
 Í þessu samhengi verður að geta um að gangur var í Kaldalónsjökli frá því 1995 
til ársins 1999. Fyrstu tvö árin gekk jökullinn fram um samtals 50 m, 669 m 1997, u.þ.b. 
150 m 1998 og annað eins 1999, samtals rúmlega einn km. Ekki er ósennilegt að 
orsakasamhengi sé á milli framhlaups jökulsins og þessa jökulhlaups en hvernig því er 
háttað er ekki auðséð. Það er hins vegar ljóst að ekki megnaði jökulhlaupið að stöðva 
framrás jökulsins en sumar kenningar gera ráð fyrir að jökulhlaup bindi enda á slíka 
framrás jökuls. 

2.2 Reykjarfjarðarós, Drangajökull 

 Í jöklamælingaferð haustið 2000 kom í ljós að talsvert hafði skolast burt af 
lausum jarðefnum við sporð Reykjarfjarðarjökuls í Drangajökli. Við jökuljaðarinn ofan 
við Hálsbungu myndast oft lítil lón og telur Þröstur Jóhannesson, mælingamaður Jökla-
rannsóknafélags Íslands, að úr þeim hafi hlaupið í þetta sinn. 

2.3 Farið, Langjökull 

 Þann 4. september 1998 var tilkynnt um síma að hlaup í Farinu væri í rénun. 
Samkvæmt sömu frétt var það ættað úr Hagafellsjökli hinum vestari. Fyrstu dagana í 
september þetta ár voru talsverðir vatnavextir í Farinu en einnig í Hvítá og Jökulfalli 
þannig að umrætt hlaup var líklegast vegna úrkomu sem var talsverð þessa daga. 
 



 12 

 
Mynd 3:  Hagafellsjökull eystri hleypur í Hagavatn og veldur vatnavöxtum. Seinna tók 

af göngubrúna á Farinu sem hér sést. Ljósm. Oddur Sigurðsson 20. júní 1999. 
 

Snemma í maí 1999 ruddist sporður Hagafellsjökuls eystri í Langjökli fram í 
Hagavatn (Gunnar Páll Eydal 1999). Við það jókst rennslið í Farinu til mikilla muna svo 
að hlaup má kallast. Tók af göngubrúna á ánni uppi við Hagavatn (3. mynd) og stíflu-
garða í Sandvatni svo að Ásbrandsá varð gruggug á ný. Þetta er mjög sérstæð gerð 
jökulhlaupa og hefur allt öðruvísi rennslisferil en þau venjulegu sem getið er um í 
inngangskafla. Ekki tókst að koma tölum yfir þetta hlaup svo að lag væri á. 

2.4 Miklakvísl, Hofsjökull 

 Í krikanum innan við Ólafsfell við Nauthagajökul í Hofsjökli myndast jökul-
stíflað stöðuvatn um hálfur ferkílómetri að flatarmáli (4. mynd). Úr þessu vatni hleypur 
oft undan Nauthagajökli, spillir landi í Nauthaga og víðar og skilur hlaupið eftir sig 
jakadreif út frá munna ganga sem myndast í ísinn. Hlaup hafa komið fram á vatns-
hæðarmæli Þjórsár skammt neðan Þjórsárvera. Ekki er vitað með vissu hvaðan þau eru 
komin en líklegast eru þau undan Nauthagajökli (5. mynd [línurit]). Leifur Jónsson 
hefur getið þess í jöklamælingaskýrslum að ummerki hlaupa hafa sést árin 1989, 1991, 
1995, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004. Reyndar tekur hann fram að íshellirinn í Naut-
hagajökli hafi verið þar að minnsta kosti frá 1977. 
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Mynd 4:  Nauthagajökull. Að baki hans sést stöðuvatn sunnan undir Lónstindi. Íshellir 

sem hlaupin mynda er vinstra megin á myndinni. Ljósm. Oddur Sigurðsson 22. júlí 
1999. 

 
Tafla 1:  Hlaup í Miklukvísl úr jökullóni ofan við Ólafsfell. 

Ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn (Gl) 
1989    
1991    
1995 í ágúst   
2000 8.8. 327/115* 53/5* 
2001 í september   
2002 17.7. 344/159 52/10 
2003    
2004    

*Hámarksrennsli og hlaupvatn er gefið með tveim tölum, annars vegar heildar stærðir og hins vegar að 
frádregnu grunnrennsli árinnar meðan á hlaupinu stóð. 
 



 14 

 
Mynd 5:  Rennslisferill jökulhlaups úr vatnshæðarmæli nr. 100 í Þjórsá við 

Norðlingaöldu 8. ágúst 2000. 

2.5 Múlakvísl, Hofsjökull 

 Lítið lón hefur stundum myndast bak við Hjartafell sem skilur að Nauthagajökul 
og Múlajökul. Jöklamælingamenn hafa séð ummerki þess að þaðan hafi hlaupið, bæði 
rót eftir vatnagang og íshelli inn undir jökulinn. 

2.6 Arnarfellskvísl, Hofsjökull 

 Jökulker heitir í krikanum undir Kerfjalli austan við Múlajökul í Hofsjökli. Þar 
myndast lítið jökulstíflað stöðuvatn sem hleypur úr og skilur hlaupið eftir sig jakadreif í 
lónstæðinu (6. mynd). Þessara hlaupa gætir ekki á vatnshæðarmæli í Þjórsá við Norð-
lingaöldu. 
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Mynd 6:  Jökulker við Múlajökul nýtæmt með jakadreif. Lónstindur lengst til vinstri. 

Tanni og Hásteinar í Hofsjökli í baksýn. Ljósm. Oddur Sigurðsson 23. ágúst 1998. 

2.7 Austari-Jökulsá, Hofsjökull 

 Þann 23. ágúst 1998 sást jakadreif út frá Illviðrajökli í Hofsjökli undan áberandi 
dæld í jöklinum (7. mynd). Dældin bendir til að þarna komi oft hlaup. Í norðurbrún 
Miklafells þar upp af virðist vera lægð og gæti þar verið uppruni þessara hlaupa. Hvort 
þar er jarðhiti skal ósagt látið. Ekki eru líkur til að hlaupin veki eftirtekt í byggð og 
jafnvel ekki á vatnshæðarlínuritum í Austari-Jökulsá vegna smæðar 
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Mynd 7:  Farvegur kemur fram sem dæld í jökulinn og bendir það til þess að hlaup séu 

hér ekki einsdæmi. Ljósm. Oddur Sigurðsson 23. ágúst 1998. 

2.8 Syðri-Emstruá, Mýrdalsjökull 

 Um árabil kom nær árvisst hlaup í Syðri- eða Fremri-Emstruá og fylgdi því 
mikil jöklafýla (Oddur Sigurðsson o.fl. 1992). Í hana kom hlaup 13. og 14. júlí 1998 og 
var tekið af því sýni. Öðru hverju berast fréttir af hlaupum þar og þá einkum þegar það 
tengist jöklafýlu. Því fer vafalaust fjarri að öll hlaup á tímabilinu hafi skilað sér í með-
fylgjandi töflu. Lítinn árangur hefur borið að bera þær upplýsingar saman við gögn úr 
síritandi vatnhæðarmæli og leiðnimæli í Markarfljóti við Einhyrningsflatir. Jarðhita-
svæði undir Mýrdalsjökli er talið valda þessum hlaupum. 
 

Tafla 2:  Hlaup í Syðri-Emstruá vegna jarðhita í Mýrdalsjökli árin 1989-2004. 

Ár dagsetning 
1995 í byrjun ágúst 
1998 13.7. 
1999 15.8. 
2000 25.7. 
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.  

Mynd 8:  Undan Entujökli koma oft hlaup með mikilli jöklafýlu. Ljósm. Oddur 
Sigurðsson 4. ágúst 1999. 

2.9 Jökulsá á Sólheimasandi, Mýrdalsjökull 

 Hlaup hafa komið í Jökulsá á Sólheimasandi á ýmsum öldum og eru sum 
allfræg. Afar snöggt hlaup kom í ána aðfaranótt 18. júlí 1999 samfara óróa undir 
jöklinum (Oddur Sigurðsson o.fl. 2000). Kom það úr katli við suðvesturrima Kötlu-
öskjunnar (9. mynd). Töldu sumir það stafa af eldgosi undir jöklinum (Páll Einarsson o. 
fl. 2005). Nokkur smáhlaup komu svo í kjölfar þessa stóra hlaups og voru þau meðal 
annars skráð á síritandi mæla Vatnamælinga Orkustofunar (10. mynd) en þeir voru settir 
upp í kjölfar hlaupsins í júlí 1999. Ekki er talin ástæða til að setja þessi smáhlaup inn í 
annálinn. 
 Sum hlaupanna sem komið hafa í ána hafa verið talin eiga upptök í jökulstífluðu 
lóni í Jökulsárgili. Erlingur Ísleifsson hefur leitt rök að því að þaðan hafi einungis getað 
komið tiltölulega lítil hlaup vegna þess að lónið hafi aldrei rúmað meira en örfáar 
milljónir m3 af vatni (munnlegar upplýsingar). 
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Mynd 9:  Sólheimajökull. Hátt uppi í jöklinum má sjá lægðir sem mynduðust við 

hlaupið 18. júlí 1999. Ör sýnir hvar flóðið braust upp úr jöklinum. Aur og jakadreif 
sýnir að hlaupið fór líka inn í Jökulsárgil. Ljósm. Oddur Sigurðsson 4. ágúst 1999. 
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Mynd 10:  Línurit yfir vatnshæð og leiðni úr vhm nr. 263 af smáhlaupi í Jökulsá á 

Sólheimasandi 21.-25. október 1999. Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen. 

2.10 Múlakvísl, Mýrdalsjökull 

 Oft berast fregnir af jöklafýlu af Múlakvísl. Síritandi mælar hafa staðfest að raf-
leiðni í ánni eykst stundum upp úr öllu valdi án þess að því fylgi stórhlaup (11. mynd). 
Vitað er um nokkra sigkatla innan Kötluöskjunnar sem eru upprunastaðir þessara 
hlaupa. 
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Mynd 11:  Línurit yfir vatnshæð og leiðni úr vhm nr. 89 í Múlakvísl. Vatnshæðin gefur 
til kynna að áin grafi sig niður þegar hlaupvatnið fer hjá og skýrir það hvers vegna ekki 

er samband milli vatnshæðar og rennslis. Eftir hlaupið minnkar straumhraðinn aftur 
þannig að sandur sest til á árbotninum og hækkar þá vatnsstaðan þó að rennslið 

minnki. Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen. 
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2.11 Leirá, Mýrdalsjökull 

 Leirá á upptök sín m.a. í Kötlukrika milli Kötlujökuls og Sandfellsjökuls. Í hana 
kom hlaup hinn 24. júlí 1996 og einnig í júlí 1997, 1998, september 1999 og í byrjun 
ágúst 2000. Gissur Jóhannesson á Herjólfsstöðum í Álftaveri telur að ekki hafi slík 
hlaup komið í ána lengi fyrir 1996 (12. mynd). 
 

 
Mynd 12:  Kötlukriki. Héðan koma hlaup í Leirá en ekki er vitað nákvæmlega um 

upprunastað. Handan Kötlukolla sést leysingarvatn í sigdæld. Eyjafjallajökull í baksýn. 
Ljósm. Oddur Sigurðsson 29. ágúst 1986. 

 
Tafla 3:  Hlaup í Leirá árin 1989-2004. 

Ár dagsetning 
 1995 7.8. 
 1996 24.7.-25.7. 
 1997 í júlí 
 1998 26.7 
 1999 um sumarið 
 2000 2.8. 
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2.12 Skaftá, Vatnajökull 

 Undir vestanverðum Vatnajökli eru mikil jarðhitasvæði. Alkunn eru þau sem 
valda sigkötlum í jökulinn milli Hamarsins og Grímsvatna (13. mynd) og eru kallaðir 
Skaftárkatlar eystri og vestri (Helgi Björnsson 1988). Að jafnaði hleypur úr hvorum 
katli fyrir sig á rúmlega 2 ára fresti (Snorri Zóphóníasson og Svanur Pálsson 1996; 
Snorri Zóphóníasson 2002) þótt stundum riðlist sú regla. Talsvert hefur verið fjallað um 
Skaftárhlaup á ofangreindum vettvangi og verður því taflan látin nægja hér. 
 

 
Mynd 13:  Skaftárketill vestri (nær) og eystri. Gjálp í baksýn og Grímsfjall ofarlega 

lengst til hægri. Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. október 1996. 
 
 

Tafla 4:  Hlaup úr Skaftárkatli eystri árin 1989-2004. 

Ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn (Gl) 
1989 júlí 1288/1159 354/269 
1991 ágúst 1120/928 356/236 
1992 september 167/124 167/98 
1995 júlí 1994/1759*** 599/378*** 
1997 júlí 921/728 330/184 
2000 ágúst 1240/1083 365/221 
2002 september 689/582 267/160 
2003 nóvember 241/207 139/98 
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Tafla 5:  Hlaup úr Skaftárkatli vestari árin 1989-2004. 

Ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn (Gl) 
1990 október 129/101 129/75 
1994 ágúst 968/726** 330/162** 
1996 ágúst 672/521 249/147 
1997 júlí 335/169 197/60 
1998 september 292/149 323/116 
2000 ágúst 699/561 223/150 
2002 júlí 720/620 287/161 
2003 september 436/211 290/87 

                 ** Samanlagt rennsli í Skaftá við Sveinstind og í Hverfisfljóti 
                    *** Samanlagt rennsli í Skaftá við Sveinstind, Hverfisfljóti og Djúpá 

2.13 Hverfisfljót, Vatnajökull 

 Ekki fer miklum sögum af jökulhlaupum í Hverfisfljóti í seinni tíð. Þó komu þar 
hlaup samtímis Skaftárhlaupum bæði 1994 og 1995 (14. mynd) sem báru þess öll merki 
að vera ættuð úr Skaftárkötlum nánast eins og verið hafi yfirfall frá vatnasviði Skaftár 
undir jöklinum (15. mynd [línurit]) (Snorri Zóphóníasson og Svanur Pálsson 1996). 
Þess hefur ekki orðið vart áður eða síðar svo óyggjandi sé að hlaup úr Skaftárkötlum 
færu í Hverfisfljót eða Djúpá og var það því kennt framhlaupi í Síðujökli og Tungn-
árjökli sem stóð 1994-1995 en við slíkar aðstæður riðlast rennslisleiðir vatns undir jökli 
(Helgi Björnsson 1998). 
 

 
Mynd 14:  Hverfisfljót breiðist út yfir sléttlendi og fellur í mörgum kvíslum fram af 

móbergshálsi við Svartafoss (milli Langaskers og Rauðhóla). Fljótið hefur ekki í annan 
tíma mælst jafn vatnsmikið. Ljósm. Oddur Sigurðsson 27. júlí 1995. 
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Mynd 15:  Rennslislínurit yfir hlaup í Skaftá, Hverfisfljóti og Djúpá í júlí 1995. Úr 

Snorri Zóphóníasson og Svanur Pálsson 1996. 

2.14 Djúpá, Vatnajökull 

 Eins og getið er hér að ofan kom lítið hlaup í Djúpá 27. júlí 1995 og var það 
talið eiga upptök í Skaftárkatli eystri enda samtímis hlaupi í Skaftá (sjá línurit á 15. 
mynd). Verður að teljast líklegt að hlaup hafi einnig komið fram í Brunná en hún var 
ekki mæld. 

2.15 Jarðhitakatlar við Pálsfjall, Vatnajökull 

 Austan við Pálsfjall í Vatnajökli eru tveir katlar í jökulinn sem oft grípa hvor 
ofan í annan. Sá þriðji er nokkru austar (16. mynd). Þeir eru vísast myndaðir af jarðhita. 
Endurnýjast sprungurnar í kringum þá iðulega og má því gera ráð fyrir að úr þeim 
hlaupi. Ekki er vitað hvar það hlaupvatn kemur niður en trúlegast er það í Djúpá, 
Brunná eða Hverfisfljóti án þess að frést hafi af jöklafýlu úr þeim í tengslum við 
vatnavexti. 
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Mynd 16:  Pálsfjall og jarðhitakatlar 8. október 2003. Ljósm. Oddur Sigurðsson. 

2.16 Súla, Vatnajökull 

 Skeiðarárjökull stíflar upp vatn í dalverpi sunnan undir Grænafjalli og er það 
kallað Grænalón (17. mynd). Í rúmlega öld hefur hlaupið úr Grænalóni nokkuð óreglu-
lega og verða sum hlaupin allstór. Mælingum hefur sjaldan verið komið við en þó 
mældist hlaupið 1990 um 2000 m3/s. Á seinni áratugum hefur komið hlaup árlega í Súlu 
og stundum nokkrum sinnum á ári. Þó var þar hlé á hlaupum á árunum 1996-2000. 
Vegagerðin í Vík hefur fylgst sérstaklega með þessum hlaupum og eru upplýsingar í 
meðfylgjandi töflu fengnar frá Gylfa Júlíussyni vegaverkstjóra. 

 
Tafla 6:  Hlaup í Súlu árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning 
Grænalón  1989 1.8.-2.8. 
Grænalón   1990 11.7.-12.7. 
Grænalón   1994 til 1995 vetur 
Grænalón   1995 10.8. 

Grímsvötn/Gjálp 1996 5.11. 
Grænalón 2001 23.9.-25.9. 
Grænalón 2002 12.1. 
Grænalón 2002 24.6.-25.6. 
Grænalón 2002 13.8. 
Grænalón 2003 19.4. 
Grænalón 2003 3.9.-4.9. 
Grænalón 2004 2.11.-4.11. 
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Rétt er að geta sérstaklega hlaupsins 23.-25. september 2001 en Eyjólfur 
Hannesson á Núpstað taldi það vera öðruvísi en venjuleg Súluhlaup. Af því var brenni-
steinsfnykur og vatnið var öskugrátt sem er ekki venjulegt þegar um hlaup úr Grænalóni 
er að ræða. 
 Hannes Jónsson á Hvoli í Fljótshverfi taldi að hlaupið í byrjun september 2003 
hafi farið að stórum hluta í Gígjukvísl og á það við um fleiri Súluhlaup í seinni tíð. 

Í stærstu Skeiðarárhlaupum nær hlaupvatn stundum alla leið vestur í Súlu eins 
og í nóvember 1996 (Árni Snorrason og fl. 1997). 
 

 
Mynd 17:  Séð vestur yfir Grænalón með strandaða jaka eftir hlaup. Ljósm. Oddur 

Sigurðsson 25. september 1991. 

2.17 Gígjukvísl, Vatnajökull 

 Gígjukvísl myndaðist í sinni núverandi mynd árið 1945 þegar Skeiðarárjökull 
vék frá sínum miklu jökulgörðum og flestar kvíslar söfnuðust saman þar á bak við og 
runnu um einn sameiginlegan farveg sem hefur heitið síðan Gígjukvísl. Kvíslin tekur 
við afrennsli frá mestum hluta af sporði Skeiðarárjökuls. Stórhlaup, sem verða í 
Skeiðará, breiðast út vestur eftir Skeiðarárjökli og fara þá gjarnan yfir á vatnasvið 
Gígjukvíslar. Þeirra kunnast er hlaupið í nóvember 1996 (Árni Snorrason og fl. 1997). 
Sömuleiðis getur vatn skilað sér í Gígjukvísl í stórum hlaupum í Súlu og virðist sá hluti 
hlaupanna fara vaxandi með tímanum. 
 

Tafla 7:  Hlaup í Gígjukvísl árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning 
Grímsvötn 1996 5.11. 
Grænalón 2001 23.9.-25.9. 
Grænalón 2002 12.1. 
 Grænalón 2002 14.9. eða 15.9. 
 Grænalón 2003 3.9.-4.9. 
Grænalón 2004 2.11.-4.11. 
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2.18 Skeiðará, Vatnajökull 

 Vafalaust er Skeiðará kunnust allra hlaupvatna landsins (18. mynd). Bókin 
Vötnin stríð (Sigurður Þórarinsson 1974) fjallar um þessi hlaup frá upphafi sögu til 1974 
og Magnús T. Guðmundsson o. fl. (2000) um næsta aldarfjórðung eftir það. Þar er um 
svo viðamikið efni að ræða að á því verður aðeins tæpt í þessari skýrslu. Öll hlaup sem 
koma úr Grímsvötnum skila sér í Skeiðará og stundum í Gígjukvísl og jafnvel Súlu 
(Árni Snorrason o. fl. 1997). 
 Lengst af þeim tíma sem sögur ná til hafa komið hlaup úr Grímsvötnum á u.þ.b. 
5-10 ára fresti þegar jarðhiti hafði brætt nóg til að brjótast í gegnum ísstífluna. Hafa þau 
oftar en ekki verið af vísisfallsgerð (18. mynd). Þegar gýs í Grímsvötnum eða nágrenni 
þeirra veldur það oftast fljótlega jökulhlaupum sem geta verið af ýmsum stærðum og 
gerðum og má nefna hlaupið í nóvember 1996 í því sambandi. 

 
Mynd 18:  Línurit af rennsli Skeiðarár í hlaupinu vorið 1996. 

 
 Eftir hlaupið í nóvember 1996, sem kom í kjölfar eldgossins í Gjálp mánuði 
áður, breyttust aðstæður í Grímsvötnum þannig að hlaup urðu tíðari og smærri en þau 
höfðu verið nokkra áratugi þar á undan. Ekki verður hvers og eins getið sérstaklega hér 
en línurit eins þeirra birtist á 20. mynd. 
 Allstórt hlaup kom um mánaðamótin október nóvember 2004. Er talið að það 
hafi orsakað gos sem byrjaði í Grímsvötnum 1. nóvember. Þetta hlaup var að nokkru 
leyti sérstakt og var gefin út skýrsla um það (Jórunn Harðardóttir o. fl. 2004). 
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Mynd 19:  Skeiðará frá upptökum til ósa í vaxandi hlaupi kl. 15:45, 5. nóvember 1996. 

Ljósm. Oddur Sigurðsson. 
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Mynd 20:  Línurit af vatnshæð og leiðni úr sírita nr. 88 í Skeiðará. Línuritið sýnir 

hlaup úr Grímsvötnum eftir gosið í desember 1998. Staðfest hefur verið með handmæli, 
að fyrri hluta hlaupa í Skeiðará hefur árvatnið mun lægri rafleiðni en í síðari hluta 

hlaupanna. Vatnamælingar Orkustofnunar, Sverrir Elefsen. 
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Tafla 8:  Hlaup í Skeiðará árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn Gl 
Grímsvötn 1991 21.9.-30.10 2200 1500-1600 
 Grímsvötn 1996 21.03-12.4  2600 1000 

Grímsvötn/Gjálp 1996 5.11.-7.11. 50000 3600 
Grímsvötn 1999 27.1.-6.2. 1800 400 

Lón í Norðurdal í 
Skaftafellsfjöllum 

1999 6.8.    

Grímsvötn 1999 4.11.-18.11. 1400 400 
Grímsvötn 2000 4.8.-7.8    
Grímsvötn 2000 22.9.    
Grímsvötn 2002 janúar   100 
Grímsvötn 2002 10.4.    

 Ekki jarðhitavatn 2003 11.1.    
Lón í Norðurdal í  
Skaftafellsfjöllum  

(óstaðfest) 

2003 13.10.-19.10.    

Grímsvötn 2004 21.1.    
Grímsvötn 2004 29.10.-7.11. 3300 800 

 
 Í Norðurdal í Skaftafellsfjöllum eru að minnsta kosti 5 lón jökulstífluð (21. 
mynd). Úr þeim öllum hefur hlaupið af og til en ekki er unnt að tengja það með vissu 
saman við vatnavexti í Skeiðará í neinu tilviki þótt þar hljóti hlaupin að koma fram. 
 

 
Mynd 21:  Norðurdalur í Skaftafellsfjöllum. Örvar benda á 5 lónstæði, þar af eitt rétt 
hægra megin við myndina. Jakadreif á þurru sýnir að nýlega hefur hlaupið úr tveim 

þeirra. Ljósm. 28. október 1996, Oddur Sigurðsson 
 

2.19 Kotá, Öræfajökull 

 Í Kotá hafa komið einhver þau ógurlegustu hlaup sem Íslandssagan greinir frá en 
þau voru árin 1362 og 1727. Þann 28. september árið 2000 kom í ána nokkurt hlaup sem 
þó lét mannvirki lítið skemmd. Þótt hlaupið væri ekki stórt var það ákaflega snöggt. 
Ekki er vitað hvar upptök hlaupsins voru. 
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Mynd 22:  Miklir flóðsetstaumar liggja frá Kotárjökli beggja vegna Slögu. Ljósm. 28. 

september 2002, Oddur Sigurðsson. 

2.20 Jökulsá á Breiðamerkursandi, Vatnajökull 

 Í Innri-Veðurárdal (23. mynd) er umtalsvert jökulstíflað lón sem stundum hleyp-
ur í Jökulsárlón á Breiðamerkursandi . Talsvert jafnast það flóð í lóninu en þess getur 
vel orðið vart í Jökulsá. 
 

 
Mynd 23:  Veðurárdalur innri vestan undir Þverártindsegg. Ljósm. Oddur Sigurðsson 

28. september 2002. 
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2.21 Heinabergsvötn, Vatnajökull 

 Heinabergsjökull stíflar Vatnsdal svo að þar myndast iðulega lón (24. mynd). Úr 
því hefur hlaupið, oftast á hverju sumri og jafnvel tvisvar til þrisvar sinnum á sumri. 
Hlaupin hafa minnkað á undanfarinni öld enda er jökullinn mjög tekinn að þynnast. 
Síðan 1944 hafa Heinabergsvötn fallið í Kolgrímu og þess vegna koma hlaupin þar 
fram. Ekki er til tæmandi skrá yfir hlaupin í Kolgrímu. 
 

 
Mynd 24:  Vatnsdalur við Heinabergsjökul. Jakadreif á þurru sýnir að lónið hefur 

tæmst nýlega og hlaup í Kolgrímu 10. október 2002 var því ekki þaðan komið. Ljósm. 
Oddur Sigurðsson 28. september 2002. 

2.22 Hornafjarðarfljót, Vatnajökull 

 Undan jöklunum í Hornafirði koma ýmis vötn. Þar hefur verið að finna í fjöllum 
mörg lón sem stífluð eru af jökli (25. mynd). Hlaup í Fljótunum hafa verið landskunn 
þótt þau hafi ekki verið stórfengleg. Nú er Hoffellsjökull orðinn svo rýr að nokkur lón 
sem þar voru alla jafna eru hætt að myndast svo sem Gjávatn sem skilaði sér árvisst í 
hlaupi í Austur-Fljótin. Gísli Sigurbergsson á Svínafelli í Nesjum varð þess áskynja að 
hlaup, sem hann kallaði stórt, hefði komið í Suður-Fljót um 20. september 1992 úr 
Neðradalsvatni í Gæsadölum inn með Hoffellsjökli að vestan. Þá hafði ekki komið 
hlaup í Suður-Fljótin í 2-3 ár. Annað slíkt hlaup tilkynnti Gísli um miðjan október 1999. 
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Mynd 25:  Hoffellsjökull í Nesjum, Hornafirði. Örvar benda á lónstæði beggja vegna 

jökulsins. Ljósmynd Oddur Sigurðsson 28. september 2002. 
 

2.23 Jökulsá í Fljótsdal, Vatnajökull 

 Á árabilinu 1972-1996 komu alloft hlaup úr Háöldulóni í Jökulsá í Fljótsdal (26. 
mynd). Strjáluðust þau talsvert er á leið tímann (sjá töflu 9). Ekki varð vart við hlaup á 
árunum 1997-2004 og ekki sást að vatn hefði safnast í Háöldulón á þeim tíma (Oddur 
Sigurðsson 2003). Hlaupin hafa myndað íshelli sem ferðamenn hafa sótt í. 
 

 
Mynd 26:  Áin rennur úr stæði Háöldulóns inn undir jökulinn. Eyjabakkar í baksýn. 

Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. september 2002. 
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Mynd 27:  Jakadreif á stæði Háöldulóns. Efri endi íshellis í Eyjabakkajökli ofan við 

manninn á myndinni. Ljósm. Oddur Sigurðsson 28. júlí 1992. 
 

 
Mynd 28:  Línurit af rennsli jökulhlaups í Jökulsá í Fljótsdal í byrjun júlí 1995.  
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Tafla 9:  Hlaup í Jökulsá í Fljótsdal árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn Gl 
Háöldulón 1990 22.6.-23.6. 204/146 38/17 
Háöldulón 1992 12.6.-13.6. 284/191 39/17 
Háöldulón 1995 1.7.-2.7. 237/159 38/15 
Háöldulón 1996 29.6.-30.6. 161/96 28/9 

 

2.24 Kverká, Vatnajökull 

 Á vatnasviði Kverkár hafa verið tvö lón (29. mynd). Annað er kallað Hnútulón 
og hefur verið allstórt. Hafa komið úr því stærstu hlaup, sem hafa verið mæld, í Jökulsá 
á Fjöllum (Oddur Sigurðsson 1999). Hitt er ónefnt enda miklu minna. Greinilega sést 
hvenær hleypur úr því vegna strandaðra jaka í lónstæðinu en þau eru svo lítil að þeirra 
verður varla vart á vatnshæðarlínuritum. 
 

Tafla 10:  Hlaup í Kverká árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn Gl 
Hnútulón 1991 11.7.-13.7. 770 63 
Hnútulón 1996 10.8.-12.8. 1000 84 
Efralónið  1997 í júlí    
Hnútulón 
og Efralón 

1999 30.8.-1.9. 1400/1100 42 

Hnútulón 2002 24.5.    
Efralón 2002 4.8 280/63 165/4,7 

 

 
Mynd 29:  Hnútulón við Brúarjökul. Fjær er Efralón tilbúið til hlaups. Í baksýn eru 

Kverkfjöll. Ljósm. Dagur Kristmundsson 28. júlí 1997. 
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Mynd 30:  Línurit úr vhm nr. 233 í Kreppu af hlaupi úr Hnútulóni um mánaðamótin 

júlí-ágúst 1999. 
 
 

2.25 Kreppa, Vatnajökull 

 Við vesturjaðar Brúarjökuls er Þorbergsvatn (32. mynd). Það hefur nokkrum 
sinnum hlaupið í Kreppu (Oddur Sigurðsson 1999). Þau hlaup hafa aldrei verið mjög 
stór. 
 

Tafla 11:  Hlaup í Kreppu árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn Gl 
Þorbergsvatn 1991 13.7.-14.7. 530 13 
Þorbergsvatn 1994 15.8.-16.8. 330 14 
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Mynd 31:  Línurit úr vhm nr. 233 af hlaupi úr Þorbergsvatni í júlí 1991. 

 

 
Mynd 32:  Þorbergsvatn við vesturjaðar Brúarjökuls. Ljósm. Þórhallur Þorsteinsson 

15. júlí 1997. 
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2.26 Jökulsá á Fjöllum, Vatnajökull 

 Nokkur hlaup hafa komið fram á vatnshæðarmæli í Jökulsá á Fjöllum við Upp-
typpinga. Þau hafa sérstakan svip fyrir það hve snöggt þau vaxa. Lengi vel var ekki vit-
að hvaðan þau komu þótt grunur léki á að upptökin væru í Kverkfjöllum (33. mynd). 
Það sannaðist svo 8. janúar 2002 að þá kom hlaup úr litlu stöðuvatni rétt við Kverk-
fjallaskálann og hafði það alveg sama lag og nokkur lítil hlaup sem höfðu mælst áður 
(Oddur Sigurðsson 2003). Einnig hafa menn tekið eftir því á undanförnum áratugum að 
mishátt hefur staðið í stöðuvatn (stundum kallað Gengissig) á jarðhitasvæði suðaustan 
við skála Jöklarannsóknafélags Íslands uppi á Kverkfjöllum. 
 

 
Mynd 33:  Séð til norðausturs yfir Kverkfjöll. Úr litla stöðuvatninu hleypur um 

Kverkina og kemur undan sporði Kverkjökuls lengst til vinstri á myndinni. Það er um 
800 m fall á 8 km. Í baksýn er tindur Herðubreiðar til vinstri og Snæfell til hægri. 

Ljósm. Oddur Sigurðsson 8. febrúar 1995. 
 

Tafla 12:  Hlaup í Jökulsá á Fjöllum árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning hámarksrennsli (m3/s) hlaupvatn Gl 
 Lón uppi á 

Kverkfjöllum 
1993 24.5.-25.5. 334/260 10/6  

Lón uppi á 
Kverkfjöllum 

1997 28.9.-29.9. 263/66 16/1 

Lón uppi á 
Kverkfjöllum 

2002 8.1. 480 9,4 
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Mynd 34:  Línurit úr vhm nr. 162 í Jökulsá á Fjöllum við Upptyppinga af hlaupi úr lóni 

uppi á Kverkfjöllum í maí 1993.  
 
 Í Gjálpargosinu í október 1996 mældist mikil rafleiðni í Jökulsá og mjög sjald-
gæf efni greindust í sýnum úr ánni. Var talið að lítill hluti gossins hafi komið upp undir 
jöklinum á vatnasviði árinnar (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl.1999) (35. mynd). Þetta 
minnir á að mörg af stórhlaupum Íslandssögunnar hafa komið í Jökulsá á Fjöllum 
(Sigurjón Páll Ísaksson 1984). Allar líkur eru á að framhald verði á því. 
 

 
Mynd 35:  Horft suðvestur yfir Grímsvötn, Gjálp og Bárðarbungu. Tveir litlir katlar 
eru í suðausturbrún Bárðarbungu (sjá ör). Þaðan gæti jarðhitavatn, jafnvel úr gosi, 

hafa komið í Jökulsá á Fjöllum. Ljósm. Oddur Sigurðsson 9. maí 1997. 
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2.27 Bálká, Vatnajökull 

 Á undanförnum áratugum hefur orðið vart við hlaup í Bálká í Vonarskarði sem 
rennur í Köldukvísl. Ekki er vitað um slík hlaup á síðustu árum en í vesturbrún Bárðar-
bungu hefur verið lítill ketill sem kann vel að vera upptakastaður þessara hlaupa (36. 
mynd). 
 

 
Mynd 36:  Bárðarbunga séð úr Landsat 7 gervihnettinum 20. ágúst 2000. Á vestur brún 

öskjunnar er lítill en greinilegur ketill sem bendir til jarðhitasvæðis undir jöklinum. 

2.28 Sveðja, Vatnajökull 

 Í Hamarskrika milli Sylgjujökuls og Köldukvíslarjökuls myndast oft lón annars 
vegar undir Hamrinum (Hamarslón) stíflað af Sylgjujökli (37. mynd) og hins vegar 
Hvítalón við suðvestur horn Köldukvíslarjökuls, sem myndar stífluna. Úr þessum lónum 
hefur hlaupið öðru hverju í Sveðju. Fyrir daga Hágöngulóns mátti sjá þessi hlaup á 
vatnshæðarlínuriti úr mæli í Köldukvísl en síðan 1998 miðlast þau í lóninu. Við fram-
hlaup Köldukvíslarjökuls 1992 og Sylgjujökuls 1995 endurnýjuðust ísstíflur þessara 
vatna og hefur hlaupið úr þeim af og til. 
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Tafla 13:  Hlaup í Sveðju árin 1989-2004. 

Uppruni ár dagsetning 
Hvítalón í Hamarskrika 1989 vor 
Hvítalón í Hamarskrika 1998 23.8. 

Hamarslón 2000  
 

 
Mynd 37:  Séð norður yfir Hamarslón í Hamarskrika. Sylgjujökull í forgrunni, 

Köldukvíslarjökull handan lóns. Ljósm. Oddur Sigurðsson 27. júlí 1995. 
 

2.29 Hofsá, Hofsárjökull 

 Dálítið hlaup kom í Hofsá í Hjaltadal í Skagafirði 31. júlí 2003 og olli gruggið í 
henni áhyggjum fiskræktenda við ána. Hlaupið kom úr litlu stöðuvatni sem er á skilum í 
jöklinum þar sem samfelldri grjótdreif sleppir (38. mynd). Liturinn á ánni var horfinn að 
mestu eftir 3 daga. 
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Mynd 38:  Hofsárjökull í Hjaltadal. Örin sýnir hvar leysingarvatn safnaðist á jökulinn. 

Ljósm. Oddur Sigurðsson 6. september 2000. 

3 GREINING Á RENNSLISFERLI HLAUPA  

3.1 Útreikningur 

Til eru vatnshæðarlínurit af allnokkrum jökulhlaupum. Fast samband milli 
vatnshæðar og rennslis, sem er kallað rennslislykill, er til fyrir flesta vatnshæðarmæla. 
Með lyklinum má þá finna rennslislínurit jökulhlaups út frá vatnshæðargögnunum. Það 
er þó vert að geta þess að lykilinn er oft ónákvæmur þegar vatn stendur mjög hátt. 
Ástæðan er sú að lykilinn er búinn til út frá rennslismælingum samtíma vatnshæðar-
mælingum. Í fáum tilvikum er til rennslismæling fyrir vatnshæð sem er sambærileg 
vatnshæð jökulhlaupa. Því er lykilinn oft teygður langt út fyrir sitt mælda bil þegar 
rennsli jökulhlaupa er fundið út frá vatnshæð. 
  
Jöfnur fyrir vísisvexti jökulhlaupa 
 
Breytulisti: 
 
Q = rennsli 
Q0 = rennsli í upphafi hlaups  
t = tími 
tl = tíminn þar sem hlauprennslið stefnir á óendanlegt (þegar tíminn stefnir á t0), þ.e. 
tíminn þar sem hlaupið hefur fræðilega lóðfellu 
ρw = eðlismassi vatns 
ρi = eðlismassi íss 
g = þyngdarhröðun 
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S = þverskurðarflatarmál hlaupganga 
R = votur geisli hlaupganga (e. hydraulic radius) 
L = bræðsluvarmi íss 
n′ = hrýfisstuðull Mannings 
τ = e-földunartími hlaupsins (sá tími sem það tekur hlaupið að u.þ.b. 2,7 faldast) 
Δx = lengd ganganna 
Δz = fallhæð hlaupsins milli lóns og jökuljaðars 
 

Í upphafi flestra jökulhlaupa stjórnast rennslið af stærð ganganna sem hlaupið 
flæðir í. Göngin stækka stöðugt vegna bráðnunar sem er knúin af stöðuorkutapi hlaup-
vatnsins en hún umbreytist í varmaorku vegna viðnáms í flæðinu. Þetta veldur jákvæðri 
mögnun á hlauprennslinu. Meira vatn flæðir um göngin eftir því sem þau stækka. Það 
veldur meiri varmamyndun sem eykur bráðnun og stækkar göngin. Þessu má lýsa með 
safni af varmafræðilegra og aflfræðilegra deildajafa. Þessar jöfnur má á fyrstu stigum 
jökulhaupa einfalda í venjulega deildajöfnu fyrir rennsli. En á fyrstu stigum hlaupsins 
má gera ráð fyrir því að bráðnunin sé svo hröð að líta megi framhjá því að göngin síga 
saman vegna þess að þrýstingur vegna ísfargs er hærri en vatnsþrýstingur í göngunum. 
Jafnan fyrir rennslinu í sínu einfalda formi er, 
 

45kQ
dt
dQ

=     (1) 

 
Þar sem: 
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Jafna 1 hefur almennt lausnina: 
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   (3) 

 
Almennt er erfitt stærðfræðilega að fella þessa jöfnu að rennslislínuritum því erfitt er að 
finna gildi lóðfellu hlaupsins lt . Jöfnu 1 má einnig leysa á annan hátt. 
 
Setjum: 
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1
kQ

=τ      (4) 

 
en þá verður jafna 1 
 

Q
dt
dQ

τ
1

=      

 
sem er vel þekkt deildajafna sem hefur lausnina: 
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τteQQ 0=     (5) 
 
ef τ er óháð Q, en svo er ekki hér því τ er fall af Q samanber jöfnu 4. Hér má þó líta á 
það sem nálgun að τ sé ekki háð Q, því að fyrir Q 0>> er τ ekki mjög sterklega háð Q. 
Það sést af jöfnu (4), en þar kemur fram að τ er háð Q í veldinu –1/4, þ. e. rennslið þarf 
að 16 faldast til þess að τ tvöfaldist. Jafna (5) lýsir vísisvexti.  
 Ef náttúrulegi logrinn af rennsli í jökulhlaupi er dreginn upp sem fall af tíma þá 
lýsir vísisvöxtur sér sem bein lína á slíku grafi. Sú lína hefur hallatöluna τ

1  og fylgir 

jöfnunni: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )000 lnlnlnlnln QtQeeQQ tt +=+==
τ

ττ  (6) 

 

3.2 Aðferðir 

Vatnshæðarlínurit þekktra jökulhlaupa voru fundin í gögnum Vatnamælinga. 
Vatnshæðin var síðan lykluð yfir í rennsli. Út frá rennslislínuritunum var fundið 
hámarksrennsli í ánni auk heildarrúmmáls þess vatns sem skilaði sér niður ána meðan á 
hlaupinu stóð. Síðan var hlauptoppurinn sjálfur skoðaður. Hlauptoppurinn er fundinn 
með því að draga áætlað grunnrennsli í ánni frá upphaflega rennslinu. Áætlað grunn-
rennsli var oft fundið með því að finna nálæga á með svipaða rennsliseiginleika og áin 
sem hlaupið kom í, rennslið í þeirri á var síðan skalað að rennsli hlaupárinnar dagana í 
kringum hlaupið auk þess sem því var hliðrað til þess að dagsveiflan yrði á sama tíma. 
Þegar hlaup kom í á um miðjan vetur og rennsli dagana í kring var lítið auk þess sem 
sveiflur í rennsli voru litlar þá var rennsli rétt fyrir upphaf hlaups notað sem fast grunn-
rennsli. Mesta rennsli og heildarrúmmál hlauptoppsins voru síðan ákvörðuð. Þessir 
reikningar og þeir sem á eftir fara voru allir unnir í matlab. 
 Til að kanna hvort hlaupin féllu að vísisvexti var náttúrulegi logrinn af rennsli 
hlauptopps teiknaður sem fall af tíma. Bein lína var felld að vexti hlaupsins þar sem það 
var hægt. Hallatala línunnar var síðan ákvörðuð en hún gefur e-földunartímann saman-
ber jöfnu (6). Vísisfall sem samsvarar þeim e-földunartíma var síðan teiknað inn á 
rennslislínurit hlauptoppsins og athugað hvort að það félli ekki örugglega að ferlinum. 
Sama aðferð var notuð til að skoða hvort hlaupin dvínuðu skv. vísisfalli. 
 Til að skilgreina rennslislínurit hlaupanna sem ekki féllu að vísisvexti voru 
einungis notaðar stærðirnar fjórar sem voru taldar upp hér að ofan. Það er: hámarks-
rennsli í ánni meðan á hlaupinu stóð, hámarksrennsli hlauptoppsins, heildarrúmmálið 
sem skilaði sér niður ána meðan á hlaupinu stóð og heildarrúmmál hlauptoppsins. Ef 
hlaupin voru vísisvaxandi og féllu skv. vísisfalli var sjö stærðum bætt við til að skil-
greina rennslislínuritið. Þær voru e-földunartími á rísanda hlaupsins og e fallanda tími á 
fallanda hlaupsins. Síðan til að skilgreina hvaða og hve stórir hlutar hlaupsins jukust 
skv. vísisfalli og féllu skv. vísisfalli var bætt við: náttúrulega logranum af rennsli þegar 
hlaupið byrjaði að rísa skv. vísisfalli, náttúrulega logranum af rennsli þegar hlaupið 
hætti að rísa skv. vísisfalli, náttúrulega logranum af toppi hlauprennslis, náttúrulega 
logranum af rennslinu þegar hlaupið byrjaði að falla skv. vísisfalli og náttúrlega logr-
anum af rennsli þegar hlaupið hættir að falla skv. vísisfalli. 
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Mynd 39:  Skýringarmynd við línurit af jökulhlaupum. 

3.3 Niðurstöður 

Í töflu (Kennistærðir rennslislínurita nokkurra hlaupa) eru settar fram niður-
stöður fyrir þau hlaup sem gekk að fella vísisföll að. Ef aðeins tókst að fella vísisfall að 
annaðhvort rísanda eða fallanda er NAN sett í þá dálka sem ekki er til gildi fyrir. 

Þar sem Skaftárhlaup rísa aldrei skv. vísisfalli þá voru þau sett í sér töflu þar 
sem dálkum tengdum stærðum á rísandanum er sleppt. 

Ástæðurnar fyrir því að ekki gekk að fella vísisföll að hlaupunum eru margar. 
Stundum eru hlaupin ekki til á stafrænu formi með nægri upplausn. Það var til dæmis 
ekki reynt að fella vísisföll að hlaupum þar sem öllum rísanda hlaupsins er lýst með 
þremur punktum. Í öðrum tilvikum eru hlauptopparnir mjög óreglulegir að lögun. 
Einnig eru sumir hlauptoppar skýrir að lögun en falla ekki á beinar línur á grafi þar sem 
logrinn af rennsli er teiknaður upp sem fall af tíma. 

Fyrir þau hlaup sem féllu að vísisfalli er oft misjafnt hvaða hlutar þeirra falla að 
því. Oft virðast mismunandi hlaup með sama uppruna vera svipuð að eiginleikum en 
það er þó ekki algilt.  

Hér að framan má sjá dæmi um rennslislínurit nokkurra mismunandi jökul-
hlaupa. Mörg hlaup rísa bæði og falla skv. vísisfalli en þá er misjafnt hve lengi þau 
halda vísisvextinum og hve fljótt þau byrja að falla skv. vísisfalli. Sum hlaup virðast 
halda vísisvextinum alveg upp að hámarki og byrja síðan strax að falla skv. vísisfalli t.d. 
hlaupið í Þjórsá árið 2000. Önnur beygja aðeins frá vísisvextinum við toppin og byrja 
síðan rólega að falla skv. vísisfalli skömmu eftir að hámarkinu er náð. Hlaupið í Jökulsá 
í Fljótsdal 1995 og hlaupið í Kreppu 1991 má nefna sem dæmi um slík hlaup. 
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Tafla 14:  Kennistærðir rennslislínurita nokkurra Skaftárhlaupa. 

Vatnsfall VHM ár mánuður leið undir jökli 
[km] 

e- Qtopp Q3 Q4 

Skaftá 70 1970 janúar 35 -32,31 7,11 6,72 5,42 
Skaftá 70 1971 júlí 35 -94,78 6,28 6,28 4,59 
Skaftá 70 1980 janúar 35 -75,23 5,86 5,77 3,98 
Skaftá 70 1981 ágúst 35 -70,97 5,53 5,53 3,94 
Skaftá 70 1986 júlí 35 -50,87 5,62 5,60 5,09 
Skaftá 70 1995 júlí 35 -28,92 7,13 6,34 5,14 

Hverfisfljót 71 1994 ágúst 35 -39,60 5,29 4,73 2,37 
Hverfisfljót 71 1995 júlí 35 -28,67 6,02 5,91 4,32 

Skaftá 166 1984 ágúst 35 -24,96 7,26 6,97 5,29 
Skaftá 166 1986 nóvember 35 -29,84 7,18 7,14 5,13 
Skaftá 166 1989 júlí 35 -30,72 7,08 6,97 4,47 
Skaftá 166 1994 ágúst 35 -46,21 6,24 6,18 4,20 
Skaftá 166 1996 ágúst 35 -53,65 6,27 6,26 3,97 
Skaftá 166 1997 júlí 35 -43,56 6,49 6,44 4,54 
Skaftá 166 1998 september 35 -58,11 4,99 4,87 2,65 
Skaftá 166 2002 september 35 -42,56 6,37 6,21 4,11 
Skaftá 183 1994 ágúst 35 -63,60 3,85 3,83 2,24 
Skaftá 183 1995 júlí 35 -20,95 4,55 4,22 3,13 

Eldvatn 328 1995 júlí 35 -16,93 6,55 6,39 4,69 
Eldvatn 328 1996 ágúst 35 -53,17 5,73 5,67 3,76 

 
Tafla 15:  Kennistærðir rennslislínurita nokkurra hlaupa. 

Vatnsfall VHM ár dagsetning leið undir 
jökli [km] 

e+ e- Q1 Q2 Qtopp Q3 Q4 

Þjórsá 100 2000 8.8. 3,5 8,37 -2,92 1,90 4,74 4,74 4,74 1,19 
Þjórsá 100 2002 17.7. 3,5 7,41 -3,80 4,16 5,05 5,07 4,94 3,72 

Skeiðará  1991 20.9.-30.11. 50 144,5 NAN 5,01 7,63 7,63 NAN NAN 
Skeiðará  1996 21.3.-12.4. 50 80,56 -25,7 3,73 7,89 7,89 7,89 6,33 
Jökulsá í 
Fljótsdal 

221 1989 3.1-5.1. 6 1,87 -4,71 0,58 5,43 5,43 5,43 2,53 

Jökulsá í 
Fljótsdal 

234 1990 22.6.-23.6. 6 24,17 -3,09 3,47 5,03 5,05 4,95 2,30 

Jökulsá í 
Fljótsdal 

221 1992 12.6.-13.6. 6 20,00 -2,35 3,76 5,25 5,25 4,99 2,48 

Jökulsá í 
Fljótsdal 

221 1995 1.7.-2.7. 6 20,71 -2,76 2,68 5,07 5,07 4,90 0,26 

Jökulsá í 
Fljótsdal 

221 1996 29.6.-30.6. 6 22,58 -2,79 2,48 4,57 4,57 4,51 2,05 

Kverká 233 1991 11.7.-13.7. 2-3 21,39 -3,58 5,41 6,23 6,23 6,07 4,42 
Kverká 233 1996 10.8.-12.8. 2-3 8,70 -11,9 4,66 6,76 6,76 6,70 5,96 
Kverká 233 1999 30.7.-1.8. 2-3 4,65 -3,94 3,86 6,79 6,99 6,68 3,46 
Kreppa 233 1991 13.7.-14.7. 5 6,37 -1,90 3,92 5,46 6,23 5,39 2,83 
Kreppa 233 1994 15.8.-16.8. 5 10,51 -4,01 4,60 5,26 5,32 5,23 3,11 

Jökulsá á 
Fjöllum 

162 1993 24.5.-25.5. 8 NAN -4,24 NAN NAN 5,61 5,61 2,83 

Jökulsá á 
Fjöllum 

162 1997 28.9.-29.9. 8 1,78 -1,78 0,00 4,66 4,67 3,99 1,51 

  
Fyrir nokkur hlaup var aðeins hægt að fella fallandann að vísisfalli. Þetta á t.d. 

við um nokkur Skaftárhlaup. Hlaupið 1986 má nefna sem dæmi. Þetta gildir þó alls ekki 
um öll Skaftárhlaupin því að fyrir mörg þeirra er hvorki hægt að fella rísandann né 
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fallandann að vísisvexti. Einnig eru hlaup eins og hlaupið í Jökulsá á Fjöllum árið 1993 
sem hafa mjög snöggan rísanda sem ekki er hægt að fella að vísisvexti. Það hlaup 
dvínar þó skv. vísisfalli. 
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