XII. REIKNILÍKAN FYRIR ÚTBREIÐSLU
HLAUPA ÚR ENTUJÖKLI
Sigurður Lárus Hólm og Snorri Páll Kjaran
Verkfræðistofan Vatnaskil, Suðurlandsbraut 50, 108 Reykjavík

1. Inngangur
Í þessum kafla er gerð grein fyrir útreikningum á áhrifasvæðum jökulhlaupa
úr vestanverðum Mýrdalsjökli. Verkið er
unnið vegna áhættumats og áhættugreiningar vegna Eyjafjalla- og Mýrdalsjökuls.
Til útreikninga er notað reiknilíkanið
AQUARIVER sem hefur verið þróað á
Verkfræðistofunni Vatnaskilum s.f. Líkanið reiknar samkvæmt Sant-Venants
líkingakerfi í tvívíðum fleti. Líkansvæðið
er sýnt á myndum 1 og 2. Það nær frá
Entujökli í norð-austri í rúmlega 400
metra hæð og fylgir jaðar þess síðan
Markarfljótsgljúfrum niður að strönd við
vestari enda Eyjafjallasands. Þaðan fylgir
jaðar líkansins suðurströndinni að ósum
Þjórsár. Norður jaðar líkansins fylgir
fyrstu 30 metra landhæðarlínu og hækkar síðan með landhæð í 50–70 metra í
Fljótshlíð og síðan smá saman í 400
metra hæð eftir því sem ofar dregur í
gljúfrunum.

2. Inntaksgögn
Eftirfarandi inntaksgögn voru notuð við
útreikningana.
1 Kort frá Landmælingum Íslands í
mælikvarða 1:50.000 og 1:25.000.

Mynd 1. Rannsóknarsvæðið.
2 Kort frá Orkustofnun í mælikvarða
1:20.000
3 Landhæðarlíkan frá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands
4 Loftmyndir og kort frá Vegagerðinni
og Landgræðslu ríkisins.
5 Staðsetning flóðfara í farvegi Markarfljóts frá Vatnamælingum Orkustofnunar (kaflar III og IV).
6 Stærð flóða samfara mögulegu hlaupi
úr Entujökli (kaflar III, IV og X).
Til ákvörðunar á landhæð til notkunar
í rennslislíkani var í meginatriðum
stuðst við landhæðarlíkan frá Raunvís-
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Mynd 2. Jaðar líkansvæðis er sýndur svartur, varnargarðar við Markarfljót rauðir. Gular
og grænar línur sýna staðsetningu reiknaðra flóðferla sbr. mynd 10. Bláir hringir sýna staðsetningu á reiknuðu vatnsdýpi sbr. mynd 11. Númer og bókstafir vísa til mynda 10 og 11
Staðsetning mældra flóðfara er sýnd með rauðum krossi.
indastofnun Háskólans. Kort frá Landmælingum og loftmyndir frá Vegagerðinni voru eingöngu höfð til hliðsjónar og
kort frá Orkustofnun voru notuð til að
fylla í gloppur sem voru í landhæðarlíkani Raunvísindastofnunar í gljúfrum í
efri hluta svæðisins. Landhæð sem notuð
var í líkanið er sýnd á mynd 3. Í landhæðarlíkani er 0,5–1 metra bil á milli
hæðarlína upp í 50 metra, 2 metra bil
frá 50 metrum upp í 70 metra, 2,5
metra bil frá 70 metrum upp í 100
metra og síðan 5 og 10 metra bil eftir
það upp í 400 metra. Rétt er að geta
þess að á svæði Markarfljótsfarvegar neðan Múlakots var gert ráð fyrir að árbotn
fljótsins á milli varnargarða væri að meðaltali 1–2 metrum undir mældri landhæð.
Kort frá Vegagerðinni sýna varnargarða við farveg Markarfljóts og sjást
þeir á mynd 2. Þessir varnargarðar eru
eingöngu hannaðir fyrir flóð minni en
2000 m3/s og veita því enga fyrirstöðu

við hlaup sem gert er ráð fyrir að komi
úr Entujökli til vesturs.
Samkvæmt ákvörðun stýrihópsins var
gert ráð fyrir tvennskonar flóðferlum.
Annars vegar flóði sem er að hámarki
100.000 m3/s og hins vegar 300.000
m3/s. Tímalengd og lögun flóðferlanna er
sú sama eins og fram kemur á mynd 4.
Gert er ráð fyrir að hlaupvatnið vaxi á
tveimur tímum upp í hámarksgildi
(100.000 eða 300.000 m3/s). Haldist í
því magni í tvær klukkustundir áður en
það byrjar að réna og er síðan búið eftir
6 tíma. Heildarvatnsmagn í minna flóðinu er 1440 millj. m3 og 4320 millj. m3
í því stærra.

3. Aðlögun reiknilíkans
Útbreiðsla hlaupvatns úr Entujökli er
þess eðlis, að ekki liggja fyrir nein gögn
sem hægt er að beita til að fá fram einhlíta ákvörðun á líkanstuðlum og er þá
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Mynd 3. Landhæð í rennslislíkani.
einkum átt við mat á núningsstuðlum
sem ganga inn í líkön af þeirri gerð sem
hér er notað. Einu gögnin sem hægt er
að styðjast við eru mælingar á staðsetningu flóðfara í Markarfljótsgljúfrum á
móts við Fauskheiði (sbr. mynd 2).
Rennslislíkanið er stillt af með því að
bera saman reiknaða vatnshæð og mælda
hæð flóðfara fyrir mismunandi rennsli og
mismunandi núningsstuðul (Manningtölu). Niðurstöður eru sýndar á mynd 5.
Á myndinni sést að sá tími sem það tekur fyrir flóð að fara frá upptökum í
Entujökli að þeim stað sem flóðför eru
mæld (um 10 km leið) er um það bil ein
klukkustund en reiknuð vatnshæð er
mjög mismunandi eftir því hvert hámarksrennslið og Manningtalan er.
Manningtala 0,1 m-1/3s er mun líklegri
fyrir flóð af þessari stærðargráðu, þar sem
flóðið ber með sér svifaur og ís sem eykur verulega núningsmótstöðu í farveginum, en Manningtalan 0.03 m-1/3s svarar
nokkurn veginn til rennslis í íslenskum

ám við eðlilegar aðstæður. Eins og sést
á myndinni fellur reiknuð vatnshæð
best að mældum flóðförum ef hámarksflóðið er 300.000 m3/s og Manningtala
0.1 m-1/3s.

4. Niðurstöður
Í ljósi þess sem fram kom í kaflanum hér
á undan, eru sýndar niðurstöður sem hér
fara á eftir byggðar á að hámarks flóðvatn verði 300.000 m3/s (1. rennslistil-

Mynd 4. Rennslistilfelli.
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Mynd 5. Reiknað vatnsborð við flóðför í Markarfljótsgljúfri.

Mynd 6. Reiknuð staðsetning flóðbylgju eftir 30 mínútur, 1. rennslistilfelli, Manningtala,
n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 7. Reiknað vatnsdýpi eftir 2,5 klst., 1. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

Mynd 8. Reiknað vatnsdýpi eftir 4 klst., 1.rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 9. Reiknað vatnsdýpi eftir 6 klst., 1. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

felli á myndum) og hins vegar að
hámarksflóðvatn verði 100.000 m3/s
(merkt 2. rennslistilfelli á myndum).
Manningtala er í báðum tilfellum 0.1
m 1/3s.
4.1.1. Rennslistilfelli
Á mynd 6 sést að flóðbylgjan er komin á
móts við Einhyrning eftir 30 mínútur frá
byrjun hlaups. Vatnsdýpi reiknast víðast
á bilinu 30–50 metrar og á einstaka stöðum á svæðinu verður það enn hærra. Flóð
nær hámarki eftir 2 klst. en þá er bylgjan
komin niður á móts við Múlakot eins og
sést á mynd 7. Eftir 4 klst. þegar draga
fer úr hlaupvatninu er flóðið komið niður
að Suðurlandsvegi eins og fram kemur á
mynd 8 og á mynd 9 er útbreiðsla
hlaupsins sýnd eftir 6 klst. eða á sama
tíma og rennslið stoppar upp við Entujökul. Á myndinni sést að dýpið niður á
láglendi er á bilinu 1–5 metrar.
Á mynd 10 eru sýndir reiknaðir tímaferlar flóðsins. Guli ferillinn sýnir að það
tekur um 2 klst. frá upphafi hlaupsins

þangað til hámarksrennsli verður við
Einhyrning. Flóðsins verður fyrst vart
niður við Suðurlandsveg rúmlega 3 klst.
eftir byrjun þess og er í hámarki þar eftir
4–5 tíma. (rauður ferill á mynd 10). Hámarks rennslið er 300.000 m3/s við Suðurlandsveginn, þess vegna eru allar líkur
á því að varnargarðarnir meðfram
Markarfljóti megi sín lítils í þessu
hlaupi, enda eru þeir hannaðir fyrir mun
minna rennsli eins og fram kom í inngangi. Grænu og bláu ferlarnir á mynd
10 sýna hvernig hlaupvatnið skiptist á
Suðurströndina. Mestur hluti þess rennur
til sjávar á tveimur stöðum. Annars vegar austan þess svæðis sem í vestri er á
móts við Stakkholt (merkt 3 á mynd 2)
og hins vegar á svæði sem afmarka má af
Kirkjulandsvatni og Álfhólum í vestri
(merkt 5 á mynd 2).
Til að gefa gleggri hugmynd um
reiknað vatnsdýpi á svæðinu þá er það
sýnt á mynd 11. Eðlilega er töluverður
munur á reiknuðu vatnsdýpi ofarlega á
svæðinu þar sem áhrifa gljúfranna gætir
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Mynd 10. Reiknaðir flóðferlar, 1. rennslistilfelli.

og svo niður á láglendi. Eins og sést á
myndinni verður mesta vatnsdýpi 5–10
metrar á láglendi samanborðið við 50
metra og þaðan af meira ofar á svæðinu.
Myndir 6–9 sýna ekki hámarksútbreiðslu hlaupsins á láglendi því þó
gert sé ráð fyrir að innrennslið upp við
Entujökul stöðvist eftir 6 tíma þá heldur
flóðið áfram að breiðast út niður á láglendi í um 8 tíma eftir að innrennslið
stöðvast. Á myndum 12 og 13 er sýnt
allt það svæði þar sem vatnsdýpi af völdum hlaupsins verður einhvern tíma 2
metrar eða meira (mynd 12) og 0,5
metrar eða meira (mynd 13). Eins og
fram kemur á mynd 13 nær áhrifasvæði
hlaupsins um 5 km vestur fyrir Hólsá að
Þykkvabæjarsvæðinu. Einnig er rétt að
vekja athygli á því að áhrifasvæði
hlaupsins nær sennilega eitthvað lengra í
austur en fram kemur á myndunum. Þá
mun vatn leita að einhverju leiti inn í
einstaka dali eða gil á leið sinni niður á

láglendið þó það komi ekki fram á
myndunum. Þannig mun hlaupvatn
vafalaust leita inn í átt að Þórsmörk.
Ástæða þess að þetta kemur ekki fram á
myndum 12 og 13 er að líkanjaðarinn á
efrihluta svæðisins (ofan 100 metra) var
lagður þannig að hámarks útbreiðsla
flóðsins reiknaðist niður á láglendinu þar
sem mesta byggðin er á svæðinu.
4.2.2. Rennslistilfelli
Eins og fram kom í kaflanum um inntaksgögn og sýnt er á mynd 4 þá er
2. rennslistilfelli eins og 1. tilfelli að því
undanskildu að hámarksrennsli er
100.000 m3/s í stað 300.000 m3/s.
Myndir 14–17 sýna reiknað vatnsdýpi fyrir 2. rennslistilfelli. Myndirnar eru hliðstæðar og myndir 6–9 fyrir
1. tilfelli. Af samanburði myndanna sést
að eðlilega er flóðbylgjan lengur á leiðinni fyrir 2. tilfelli en hún var fyrir
1. rennslistilfelli. Þannig sýnir mynd 16
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Mynd 11. Reiknað vatnsdýpi, 1. rennslistilfelli.

Mynd 12. Svæði þar sem vatnsdýpi verður meira en 2 metrar, 1. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 13. Svæði þar sem vatnsdýpi verður meira en 0,5 metrar, 1. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

Mynd 14. Reiknuð staðsetning flóðbylgju eftir 30 mínútur, 2. rennslistilfelli, Manningtala,
n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 15. Reiknað vatnsdýpi eftir 2,5 klst. , 2. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

Mynd 16. Reiknað vatnsdýpi eftir 4 klst. , 2. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 17. Reiknað vatnsdýpi eftir 6 klst., 2. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

Mynd 18. Reiknaðir flóðferlar, 2. rennslistilfelli.
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Mynd 19. Reiknað vatnsdýpi, 2. rennslistilfelli.

Mynd 20. Svæði þar sem vatnsdýpi verður meira en 2 metrar, 2. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.
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Mynd 21. Svæði þar sem vatnsdýpi verður meira en 0,5 metrar, 2. rennslistilfelli, Manningtala, n=0,1 m-1/3s.

Mynd 22. Svæði þar sem vatnsdýpi verður meira en 0,5 metrar.
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að eftir 4 klst. frá upphafi hlaups er
bylgjan um 5 km ofan við Suðurlandsveg, en fyrir 1. tilfelli er hún komin vel
suður fyrir Suðurlandsveg á sama tíma
(mynd 8). Samanburður á myndum 9 og
17 sýnir að eftir 6 klst. þegar hlaupi lýkur upp við jökul er útbreiðslan niður á
láglendi mun minni fyrir hlaup af stærðinni 100.000 m3/s 2. tilfelli, en fyrir 1.
tilfelli (300.000 m3/s).
Á mynd 18 eru sýndir reiknaðir tímaferlar flóðsins fyrir 2. rennslistilfelli. Þar
sést vel, það sem sagt var hér að ofan, að
í 2. tilfelli er flóðbylgjan rúmlega
klukkustund lengur að ná niður að Suðurlandsvegi, en hún er í 1. tilfelli (mynd
10). Jafnframt sést á myndum 10 og 18
að í 2. tilfelli er bylgjan rúmar 7 klst. að
ná niður að strönd við Markarfljótsósa á
móti 5 klst. í 1. tilfelli.
Reiknað vatnsdýpi er sýnt á mynd 19.
Samanborið við mynd 11 er dýpið niður
á láglendi minna en í 1. tilfelli.
Til samanburðar við myndir 12 og 13
er á myndum 20 og 21 sýnt allt það
svæði þar sem vatnsdýpi af völdum
hlaupsins (2. tilfelli) verður einhvern
tíma 2 metrar eða meira (mynd 20) og
0,5 metrar eða meira (mynd 21). Eins
og sést á myndunum er áhrifasvæði
þessa hlaups töluvert minna, en fyrir 1.
rennslistilfelli.

5. Lokaorð
Eðli málsins samkvæmt, eins og fram
kemur í 4 kafla, þá er útbreiðsla hlaups
af stærðinni 300,000 m3/s töluvert meiri
en hlaups sem er með hámarksrennsli
100.000 m3/s. Að lokum er á mynd 22
sýndur samanburður á útbreiðslu hlaups
sem er með 300.000 m3/s hámarksrennsli og núningsstuðull 0,03 m-1/3s, í
stað 0,1 m-1/3s eins og niðurstöður hér að

framan byggja á. Á myndinni sést að
munurinn á útbreiðslu hlaupvatnsins í
þessum tveim tilfellum er óverulegur að
teknu tilliti til þeirrar nákvæmni sem er
í líkanreikningunum. Af þessu sést að
útbreiðsla hlaupsins niður í byggð er
óverulega háð núningsstuðlinum.
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