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Haustið 2014 fundu bændur á Svínafelli sprungu ofan Svínafellsjökuls, í norðanverðri hlíðinni milli Skarðatinds og Svarthamra á ofanverðri Svínafellsheiði. Hlíðin á þessum stað er
brött og rís um 400 m yfir jökulinn. Vorið 2018 uppgötvaðist framhald þessarar sprungu skáhallt niður vesturhlíð Svínafellsheiðar að jökuljaðri (mynd 1). Flatarmál svæðisins sem er á
hreyfingu norðan sprungunnar er um 1 km2 og gróft mat gefur til kynna að rúmmál efnisins
sem hreyfist sé um eða yfir 60 milljón m3 . Aldur sprungnanna er óþekktur, þær sjást ekki á
loftmynd frá 2003 eða á SPOT5 gervihnattamynd frá 2005, en eru greinilegar á landlíkani
frá 2011. Þær hafa því líklega myndast og orðið sýnilegar á yfirborði einhvern tíma á þessu
tímabili. Ekki er hægt að útiloka að allt stykkið hlaupi fram í heilu lagi í stóru berghlaupi
niður á jökulinn, en einnig gæti það hrunið í smærri hlutum, sjá nánari lýsinu á staðháttum
og efnismagni sem kann að vera á hreyfingu í minnisblaði Þorsteins Sæmundssonar frá 24.
apríl 2018.
Nauðsynlegt er að vakta svæðið og gera mælingar í þeim tilgangi að meta hraða og
eðli hreyfingarinnar og lögðu Veðurstofa Íslands og Háskóli Íslands fram áætlun um slíkar
mælingar í maí 2018. Mælingarnar eru nauðsynlegar til þess að meta hvort berghlaup er
yfirvofandi þannig að unnt sé að rýma svæðið þegar hætta kann að skapast og til þess að afla
gagna í því skyni að meta mögulega skriðlengd hlaupsins og áhrifasvæði. Jafnframt lagði
Veðurstofan fram áætlun um eflingu skriðuvöktunar og mats á skriðuhættu í samstarfi við
Háskóla Íslands og fleiri aðila í ágúst 2018.
Í lok september 2018 hefur verið komið upp vöktunarbúnaði sem byggir á tveimur óháðum síritandi mælitækjum (GPS- og gliðnunarmælum, sjá nánar hér að neðan). Upplýsingar,
sem aflað hefur verið um vöktun á framhlaupahættu í öðrum löndum, og gögn frá framhlaupum í Öskju í júlí 2014 og í Hítardal í júlí 2018, benda til þess að nokkur aðdragandi sé
að stórum berghlaupum eins og hætta er talin á úr Svínafellsheiði. Viðbúnaður við hættu á
berghlaupi í nærliggjandi byggð neðan við Svínafellsjökul byggir á því að vöktun með þeim
mælibúnaði, sem komið hefur verið upp, gefi nægan fyrirvara til þess að bregðast við og
rýma hættusvæði þegar hlaup er talið yfirvofandi. Niðurstöður GPS- og gliðnunarmælinga
sýna fremur litla hreyfingu síðsumars og það sem af er haustinu miðað við hreyfinguna sem
mælingar á boltum beggja vegna sprungunnar milli ára benda til að hafi verið frá 2016 til
2017 og frá 2017 til 2018. Það kann að vera vegna þess að hreyfingin um sprunguna eigi
sér stað í rykkjum, e.t.v. í tengslum við mikla rigningu eða leysingu. Unnið er að nánari
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Mynd 1. Sprungan í Svínafellsheiði. Lega sprungunnar, sem sýnd er með lituðum
línum, er byggð á loftmynd frá 2017 (Loftmyndir ehf.) og mælingum í vettvangsferðum
2017 og 2018.
greiningu á hugsanlegri skriðlengd berghlaups í samstarfi við erlenda sérfræðinga. Í nóvember 2018 er fyrirhugaður samráðsfundur íslenskra og erlendra sérfræðinga um hættu af
völdum berghlaups úr Svínafellsheiði og viðbúnað við henni. Hér að neðan er gefið yfirlit
um mælingar og rannsóknir sem gerðar voru sumarið 2018 á hættu af völdum hugsanlegs
berghlaups úr Svínafellsheiði og stöðu mála í sumarlok.

Viðbúnaður og samskipti við heimamenn og almannavarnir
Í samstarfi við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra voru haldnir fundir með sveitarstjórn,
lögreglu, forsvarsmönnum Vatnajökulsþjóðgarðs, fulltrúum ferðaþjónustufyrirtækja og íbúum í Öræfum þann 8. maí og 6. júlí 2018. Á fyrri fundinum var kynnt sú ákvörðun að slegið
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yrði á frest allri uppbyggingu nýrrar starfsemi á svæðinu neðan Svínafellsjökuls sem kann
að vera í hættu vegna berghlaups meðan lagt væri mat á aðstæður. Einnig að mælt yrði
gegn hópferðum með ferðafólk á Svínafellsjökul en ferðaþjónustufyrirtækjum var gefinn
nokkurra vikna aðlögunartími til þess að laga sig að þeirri breytingu.
Almannavarnir gáfu út fréttatilkynningu þ. 22. júní í samráði við Veðurstofu Íslands
með eftirfarandi tilmælum um ferðir fólks um svæðið: „VIÐVÖRUN: Almannavarnir vara
við ferðum á jökulinn við þessar aðstæður og beina þeim tilmælum til ferðaþjónustuaðila að
þeir fari ekki með hópa ferðamanna á Svínafellsjökul vegna hættu á skriðuföllum á jökulinn.
Einnig er þeim tilmælum beint til ferðafólks að menn staldri stutt við á útsýnisstöðum við
sporð Svínafellsjökuls til þess draga úr hættu sem felst í ferðalögum í nágrenni við jökulinn.“ Þessi tilmæli fólu í sér mikla breytingu á þjónustu við ferðafólk í Öræfum og rekstri
ferðaþjónustufyrirtækja og það hefur verið áskorun fyrir fyrirtækin og Vatnajökulsþjóðgarð
að bregðast við þeim.
Í maí var ákveðið að koma við fyrstu hentugleika upp síritandi mælitækjum til þess að
meta hreyfingu um sprunguna og byggja viðbúnað til þess að tryggja öryggi fólks á svæðinu
á því að náttúruvárvakt Veðurstofunnar fylgist daglega með niðurstöðum mælinganna. Ofanflóðasjóður og umhverfisráðuneytið ákváðu að fjármagna kaup nauðsynlegra mælitækja
og vettvangsferðir vísinda- og tæknimanna Veðurstofunnar og Háskóla Íslands til þess að
leggja mat á aðstæður og setja upp tæki og búnað. Tækin voru sett upp í ágúst og september 2018 og þau tengd viðeigandi úrvinnslubúnaði á tölvukerfum Veðurstofunnar þannig
að nú er unnt að fylgjast með færslu hlíðarinnar sem er á hreyfingu ofan Svínafellsjökuls í
rauntíma.

Vettvangsathuganir
Vettvangsferðir á Svínafellsheiði til könnunar á aðstæðum og uppsetningar á mælitækjum
voru farnar 21. júní, 7. júlí, 16. ágúst og 20. september. Í fyrstu ferðinni voru aðstæður
kannaðar og mælitækjum valinn staður, í næstu tveimur ferðum voru tæki og búnaður sett
upp og gerðar ýmsar mælingar og í síðustu ferðinni var gengið frá uppsetningu gliðnunarmæla og gerðar mælingar. Þyrla Landhelgisgæslunnar var fengin til þess að flytja fólk og
búnað á Svínafellsheiði þann 7. júlí og skipti þyrlan, reynsla þyrlusveitar gæslunnar við erfiðar aðstæður, og aðstoð starfsmanna Vatnajökulsþjóðgarðs, Íslenskra fjallaleiðsögumanna
og annarra sjálfboðaliða sköpum fyrir það hversu miklu tókst að áorka í þeirri ferð (mynd
2).
Í vettvangsferðunum sáust allmörg nýleg jarðföll þar sem laus jarðefni höfðu hrunið
ofan í sprungur í berggrunni. Einnig fundust nokkrar nýjar sprungur sem ekki höfðu sést
í vettvangsferðum 2016 og 2017. Ýmis önnur ummerki á yfirborði gáfu til kynna nýlega
hreyfingu á sprungunum.
Mælistaðir þar sem komið hafði verið fyrir boltum beggja vegna sprungu til mælinga á
gliðnun reyndust undir snjó í ferðunum í júní og júlí. Breidd sprungunnar á þessum stöðum
var mæld árið 2016 og mælingin var endurtekin árið 2017. Þá kom í ljós að sprungan
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Mynd 2. Þyrla Landhelgisgæslunnar í vettvangsferð á Svínafellsheiði 7. júlí 2018
(ljósmynd: Þorsteinn Sæmundsson).
hafði gliðnað um 0,4 til 1,3 cm á einu ári. Tveir mælistaðanna fundust í ferðinni í ágúst en
reyndust raskaðir og ónothæfir. Sá þriðji fannst í ferðinni í september og sýndi gliðnun upp
á 1,2 cm. Hraði gliðnunarinnar skv. þessum mælingum virðist því hafa verið svipaður frá
2017 til 2018 og frá 2016 til 2017.

GPS-mælingar
Tveir síritandi GPS-mælar voru settir upp í vettvangsferðinni þann 7. júlí, annar (SVIN)
norðan sprungunnar, á þeim hluta hlíðarinnar sem er á hreyfingu, en hinn (SVIE) sunnan
sprungunnar. Í ferðinni var jafnframt settur upp búnaður til rafmagnsframleiðslu og samskipta. Með samanburði á mælingum GPS-tækjanna tveggja er unnt að meta hreyfingu í
berggrunni norðan sprungunnar með mikilli nákvæmni. Mælarnir skila niðurstöðum á 1 sekúndu fresti sem unnið er úr jafnóðum og teikningar af mælingunum eru uppfærðar nokkrum
sinnum á hverri klukkustund. Einnig eru reiknuð dagsmeðaltöl og þau teiknuð með tilheyrandi óvissubilum. Myndir 3 og 4 sýna dæmi um niðurstöður mælinganna. Þær bera með sér
að mjög lítil hreyfing hefur verið á svæðinu norðan sprungunnar síðan mælitækin voru sett
upp, líklega ekki meiri en 1–2 mm. Það bendir til þess að hreyfingin um sprunguna kunni að
eiga sér stað í rykkjum, e.t.v. í tengslum við mikla rigningu eða leysingu. GPS-mælingarnar
sýna þenslu Öræfajökuls vegna innstreymis kviku í rætur fjallsins og þarf að taka tillit til
þessarar hreyfingar við túlkun mælinganna frá Svínafellsheiði. Mælingarnar verða einnig
fyrir truflunum vegna raka í lofthjúpnum og af ýmsum öðrum ástæðum sem leiða til tilviljanakennds flökts sem sjá má á myndunum. Talið er að umtalsverð hreyfing upp á nokkra
cm, ef bergspildan með tækinu fer að skríða til yfir nokkurra daga tímabil, muni sjást skýrt
í mælingunum.
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Mynd 3. Breyting á fjarlægð milli GPS-mælistöðvanna SVIN og SNIE (augnabliksgildi) á Svínafellsheiði 25.–29. september 2018.

Gliðnunarmælingar
Tveir síritandi gliðnunarmælar af tegundinni VWCM frá fyrirtækinu RST voru settir upp
yfir sprunguna ofanverða í vettvangsferðinni þann 16. ágúst (mynd 5). Lesið er af þeim á
30 mínútna fresti og teikningar af niðurstöðunum eru uppfærðar einu sinni á klukkustund
og oftar ef þurfa þykir. Niðurstöðurnar gliðnunarmælinganna, frá því að þessi mælitæki
voru sett upp, eru í samræmi við GPS-mælingarnar. Gliðnun sprungunnar á þessum tveimur
stöðum mælist lítil á rúmlega tveggja mánaða tímabili í ágúst til október 2018, <0,5 mm.

TLS-mælingar
Í vettvangsferðinni þann 7. júlí var komið fyrir undirstöðu í Hafrafelli, norðan Svínafellsjökuls gegnt Svínafellsheiði, til leysimælinga með svokölluðu TLS-mælitæki. Jafnframt var í
sömu ferð, og einnig í ferðinni 16. ágúst, komið fyrir sjö viðmiðunarspeglum sem notaðir eru
við þessar mælingar og þeir mældir inn með GPS-landmælingatækjum. TLS-mælingarnar
verða notaðar til þess að búa til mjög nákvæm landlíkön af Svínafellsheiði (mynd 6) og sýnir
samanburður slíkra landlíkana vel lárétta færslu á svæðinu sem er á hreyfingu. Áformað er
að TLS-mælingin verði endurtekin árlega.

Bylgjuvíxlmælingar
Greind hafa verið InSAR radar gögn frá Svínarfellsheiði úr Sentinel-1 gervitunglum Evrópsku geimferðastofnunarinnar (ESA). Með bylgjuvíxlgreiningu slíkra gagna má mæla hreyf5
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Mynd 4. Breyting á N–S og V–A hnitum og lóðréttri staðsetningu (dagsmeðaltöl) GPSmælistöðvarinnar SVIN á Svínafellsheiði í júlí, ágúst og september 2018.
ingu á stórum landsvæðum. Austurríska fyrirtækið Enveo bar saman gögn frá ágúst 2016
og 2017 og komst að þeirri niðurstöðu að sjá mætti greinilega hreyfingu um 20–40 mm á
svæðinu norðan sprungunnar (mynd 7). Sams konar samanburður á mælingum 2017 og
2018 sýnir mun minni hreyfingu. Áformað er að endurtaka þessa greiningu árlega hér eftir í
samstarfi við Enveo.
Á Jarðvísindastofun HÍ og Landmælingum Íslandi er unnið að uppsetningu greiningarog vöktunarkerfis á jarðskorpuhreyfingum á grundvelli InSAR gagna og hefur jarðeðlisfræðingurinn Vincent Drouin unnið að þessu verkefni. Áformað er að nýta þessar mælingar
á Veðurstofu Íslands til vöktunar á hættu á stórum framhlaupum. Í InSAR-úrvinnslu JH og
LMÍ hafa drög slíkrar vöktunar verið sett í gang fyrir Svínafellsheiði (mynd 8) og er kort af
hreyfingu jarðlaga heiðarinnar unnið á sex daga fresti. InSAR-mælingar á færslu jarðlaga í
Fagraskógarfjalli í Hítardal í Borgarfirði benda til þess að framhlaupið þar 7. júlí 2018 hafi
átt sér a.m.k. tveggja ára aðdraganda þar sem greina mátti færslur í jarðlögum með þessum
6
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Mynd 5. Gliðnunarmælir á sprungu í um 850 m h.y.s. á Svínafellsheiði (t.v., ljósmynd:
Þorsteinn Sæmundsson, 20.9.2018) og niðurstöður mælinga á tímabilinu 16.–22. október 2018 (t.h.). Mælitækið sjálft er undir sterktri álhlíf sem ver það fyrir snjófargi.
hætti.

Myndataka og mælingar með flygildum
Þann 27. september 2018 myndaði jarðfræðingurinn Daniel Ben-Yehoshua frá fyrirtækinu
Svarma neðri hluti sprungunnar á Svínafellsheiði með flygildi. Í ferðinni voru um 0,65 km2
hlíðarinnar kortlagðir. Unnið hefur verið landlíkan (DEM) af hlíðinni líkt og gert var af efri
hluta sprungunnar árið 2016 og 2017. Því miður var ekki hægt að mynda efri hluta sprungunnar nú vegna snjóa. Niðurstöður mælinganna og landlíkanið hafa verið afhent vinnuhóp
verkefnisins.

Jarðskjálftamælingar
Einföldum jarðskjálftamæli var komið fyrir í grennd við efri GPS-mælistöðina á Svínafellsheiði í vettvangsferðinni þann 16. ágúst. Mælirinn skilar daglegum skjálftaritum (mynd 10)
og verður fylgst með því hvort hreyfingar sem mælast á öðrum mælitækjum komi fram sem
jarðskjálftaórói á þessum mæli og þar með hvort hann nýtist til vöktunar.

Staða mála og næstu skref
Hætta sem fólki stafar af völdum stórra berghlaupa hefur ekki verið mikið til umræðu hér á
landi fyrr en nú og því er ekki mikil sérfræðiþekking á þessu sviði tiltæk hérlendis. Í framhaldi af uppsetningu mælibúnaðar á Svínafellsheiði þarf að meta umfang hættunnar sem
stafar af berghlaupi með líkanreikningum og afmarka hættusvæði. Eins og sakir standa liggur beinast við að byggja rýmingaráætlun, sem gripið verður til ef hætta er talin yfirvofandi, á
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Mynd 6. Yfirlit TLS-mælingar af Svínafellsheiði frá 7. júlí 2018 (efri mynd) og þysjað
inn að sprungunni neðarlega í Svínafellsheiði (neðri mynd). Nokkru neðan við miðju
og til vinstri á neðri myndinni má sjá sprunguna sem hér er til umræðu eins og rifu í
laki eða dúki.
mjög stóru hlaupi og rýma allt svæðið neðan Svínafellsjökuls, þ.m.t. Hótel Freysnes, bensínstöð, verslun, veitingahús og byggingar þar í grennd, m.a. nokkur íbúðar- og frístundahús.
Hliðstæður frá erlendum framhlaupum benda til þess að ekki sé hægt á þessu stigi að útiloka
að allt þetta svæði sé í hættu. Nota þarf líkanreikninga til þess að afmarka hættusvæðið
nánar.
Reynsla er af líkanreikningum á skriðuföllum á Norsku jarðtæknistofnuninni NGI og
á nokkrum öðrum rannsóknarstofnunum í Evrópu og Bandaríkjunum og hefur verið leitað
eftir samstarfi við erlenda sérfræðinga um samstarf við slíka reikninga fyrir Svínafellsheiði.
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Mynd 7. Lárétt færsla á Svínafellsheiði frá lokum ágúst 2016 til loka ágúst 2017 skv.
bylgjuvíxlgreiningu (InSAR greining Sentinel-1 radar gervihnattagagna) austurríska
fyrirtækisins Enveo. Myndin til vinstri sýnir hraðasvið. Myndin til hægri sýnir snið
eftir svörtu línunni á hraðasviðinu.

Mynd 8. Færsla í stefnu til Sentinel-1 gervihnatta á Svínafellsheiði 22.–28. september
2018. Bylgjuvíxlgreining Vincents Drouins á Jarðvísindastofnun HÍ og Landmælingum Íslands. Sprungan í Svínafellsheiði er sýnd með slitinni svartri línu á myndinni.
Vísindamenn við erlendar rannsóknarstofnanir og fyrirtæki í Noregi, Austurríki og Bretlandi
hafa lýst áhuga á að taka þátt í samstarfi Veðurstofunnar og Háskóla Íslands um rannsóknir á berghlaupinu í Hítardal og hugsanlegu berghlaupi úr Svínafellsheiði. Fyrirhugaður er
9
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Mynd 9. Þrívíddarlíkan af neðri hluta sprungunnar á Svínafellsheiði séð frá vestri
þannig að jökullinn liggur til vinstri á myndinni. Vel sést móta fyrir sprungunni til
hægri á myndinni þar sem hún gengur skáhalt upp hlíðina (sjá skýrsluna: Daniel
Ben-Yehoshua & Sydney Gunnarsson (2018). UAV imaging of the lower fracture at
Svínafellsheiði Southeast Iceland. September 2018. Description of the project and
dataset. Svarmi, 7 bls.)
samráðs- og vinnufundur um hættu á berghlaupi úr Svínafellsheiði og líkanreikninga á slíkum hlaupum í nóvember 2018. Verður nokkrum erlendum sérfræðingum boðið til fundarins
með tilstyrk norræna rannsóknarverkefnisins NORDRESS. Á þeim fundi og í framhaldi af
honum mun skýrast hvaða skref eru nauðsynleg til þess að leggja nánara mat á hættu í nærliggjandi byggð af völdum berghlaups úr Svínafellsheiði og hvaða vöktun og viðbúnaður er
nauðsynlegur til þess að bregðast við hættunni.
Eins og sakir standa virðist ljóst að reka þarf vöktunarbúnað með síritandi mælitækjum á Svínafellsheiði næstu allmörg ár og fylgjast með ummerkjum um hreyfingu svæðisins
með reglulegum mælingum og vettvangsferðum. Reglulega, t.d. árlega, þarf að greina fyrirliggjandi mælingar og leggja mat á stöðuna og þróun mála og meta hvort tilefni er til að
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Mynd 10. Jarðskjálftarit frá raspberry-shake-3d jarðskjálftamæli á Svínafellsheiði þ.
24. september 2018.
breyta fyrirkomulagi vöktunar og mati á hættu. Ekki er að svo komnu máli ráðlegt að heimila frekari uppbyggingu á svæðinu neðan Svínafellsjökuls. Þörf er á því að sveitarfélagið
endurmeti skipulag og skipulagsáform fyrir þetta svæði þegar niðurstöður sérfræðinga um
hættu af völdum berghlaups liggja fyrir.
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