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Sveitarfélagið Vogar óskaði í október 2022 eftir að undirrituð myndi útbúa minnisblað vegna 
sprunguhreyfinga í nágrenni við sveitarfélagið. Þar á meðal var óskað eftir að sprungur 
meðfram línukostum væru athugaðar. 
 
Á Reykjanesi fyrirfinnast sem kunnugt er svæði sem eru með töluvert mörgum sprungum. 
Þessi sprungusvæði eru hins vegar ekki öll eins, þau hafa eiginleika sem breytast eftir því hvar 
þau eru á skaganum.  Því eru sprungukerfi Reykjanessins ekki einsleit fyrirbæri, til dæmis eru 
sprungur í nágrenni Voga við enda sprungusveims og mun minna virkar heldur en sprungur á 
sunnanverðum og miðjum skaganum.  Hér verður gert grein fyrir sprungum í nágrenni 
sveitarfélagsins Voga, hegðun þeirra og virkni í gegnum árþúsundin, ásamt því að þær verða 
bornar saman við sprungur annars staðar á skaganum. Sprungur í nágrenni hugsanlegrar 
línulagnar meðfram Suðurnesjalínu 1 og meðfram Reykjanesbraut vegna hugsanlegs 
jarðstrengs verða sérstaklega skoðaðar. 
 
Reykjanesskagi, flekahreyfingar og sprungusvæði 
 
Á Reykjanesskaganum liggja flekaskilin milli Evrasíu og Norður-Ameríkuflekans. Dreifing 
jarðskjálfta og nákvæmar GPS mælingar á flekahreyfingum afmarka vel hvar flekaskilin eru, 
þau eru á sunnanverðum skaganum, að miðju skagans en ekki norðar en það [1, 2].  Á 
sunnanverðum skaganum eru því mestar hreyfingar. 
 

 



Mynd 1:  Jarðskjálftahrinur sýna vel að sjálf flekaskilin á milli Evrasíu og Norður-
Ameríkuflekans liggja á sunnanverðum Reykjanesskaga.  Litaðir flákar eru teiknaðir utanum 
jarðskjálftahrinur sem urðu á árunum 1971-1975. Svartar línur tákna sprungur sem Amy 
Clifton og Simon Kattenhorn hnituðu [3]. Myndin er úr grein Sveinbjarnar Björnssonar o.fl. 
2020 [1]. Bakgrunnur kortsins er frá Landmælingum Íslands. 
 
 
Þétt sprungusvæði fyrirfinnast á vissum svæðum á Reykjanesskaga, en einnig eru þar svæði 
sem eru lítið eða ekkert sprungin. Sprungunum á skaganum má skipta í tvo flokka:  
 

1) Sprungur sem kallast sniðgengissprungur. Þær stefna yfirleitt í N-S á Reykjanesskaga 
[3]. Hreyfingar á þeim eru ekki beint tengdar kvikuhreyfingum, þetta eru 
jarðskjálftasprungur þar sem geta orðið nokkuð harðir jarðskjálftar, álitið hefur verið 
að hámarksstærð skjálfta á þeim á þessu svæði geti verið um 6 stig.  
Sniðgengissprungur geta þó hreyfst óbeint vegna kvikuhreyfinga eins og hefur gerst á 
Reykjanesi undanfarin ár.  Sniðgengissprungur finnast einungis á suðurhluta 
Reykjanesskaga, þar sem sjálf flekaskilin eru, og þær finnast því ekki í nágrenni Voga 
[3].   

 
2) Sprungur sem kallast siggengi, togsprungur og gossprungur.  Þessar sprungur finnast 

mestmegnis innan svæða sem kallast sprungusveimar, sem eru í raun skilgreindir sem 
svæði með miklum þéttleika af sprungum, eins og sést t.d. sunnan Reykjanesbrautar 
rétt austan Voga (mynd 1) [4].  Rannsóknir sem gerðar hafa verið á slíkum 
sprungusvæðum sýna að þessar sprungur hreyfast aðallega þegar kvika skýst grunnt 
inn í sprungusveiminn [5-8].  Færslan á sprungum verður varanleg, en einnig má nefna 
að þrátt fyrir töluverðar sprunguhreyfingar, þá fylgja þessu margir, en ekki stórir 
jarðskjálftar.  Dæmi um slíkar hreyfingar mátti til dæmis sjá í Kröflueldum á árunum 
1975-1984, en þá varð um 1 metra lóðrétt færsla á sprungum í Kelduhverfi á fáeinum 
dögum [9].  Þetta sást líka árið 2014 við Holuhraun þegar umbrot áttu sér stað í 
Bárðarbungu.  Einnig hefur þetta sést í þónokkrum tilfellum erlendis, sérstaklega í 
austurhluta Afríku [8, 10, 11].  Árið 2014 mynduðust sprungur með um 3-5 metra 
lóðréttri færslu á fáeinum dögum í Holuhrauni [7].  Þegar litið er á jarðskjálfta á 
þessum tíma sem urðu þar sem þessar sprungur eru, þá sést samkvæmt Skjálftalísu 
Veðurstofunnar að stærsti skjálftinn þar var 4.28 stig.  Í heildina voru fimm skjálftar á 
þessu svæði 4-4.28 stig, en aðrir skjálftar minni. Það sést því að stærð skjálftanna er 
ekki lýsandi fyrir þessar miklu hreyfingar á sprungunum, þó þessu fylgi vissulega margir 
litlir skjálftar, það eru kvikuhreyfingar neðanjarðar sem valda þessum hreyfingum á 
sprungunum. 

 
Sprungusveimar eiga sér ákveðin einkenni. Innan þeirra eru svæði sem eru greinilega mun 
virkari, en önnur svæði eru mun óvirkari. Virkustu svæði sprungusveima eru oft nærri miðju 
þeirra, en þó ekki alltaf.  Þar eru gjarnan margar gossprungur, og mun meiri hreyfingar á 
sprungum þar heldur en á jöðrum sprungusveimanna, þar sem sprungur eru færri og mun 
minni færsla á þeim.  Þegar hreyfingar á sprungum eru skoðaðar, þá verður að taka tillit til 
aldurs hrauna, enda hylja hraun sprungur sem voru fyrir á svæðinu.  Þannig er eðlilegt að fáar 
eða engar sprungur sjáist í mjög nýlegum hraunum, en í eldri hraunum sjáist sprungur með 
meiri færslum, enda er sú hreyfing uppsöfnuð yfir lengra tímabil.   



Sprungusveimur Reykjaness 
 
Norðurendi sprungusveims Reykjaness liggur við og rétt suður af Vogum. Sjá má hvar virkasti 
hluti þess sprungusveims er með því að skoða þéttleika gossprungna og hversu miklar 
lóðréttar færslur hafa orðið á sprungunum, að teknu tilliti til aldurs hrauna sem þær liggja í.  
Þá sést að virkasti hluti sprungusveimsins liggur sunnan við Suðurnesjalínu 1 og á suðurhluta 
Reykjanesskaga, en sprungusveimurinn hefur verið mun minna virkur norðan 
Reykjanesbrautar.  Á svæði suðvestan Voga eru sprungur með töluvert meiri færslum, en þar 
ber að hafa í huga að hraunið sem þær eru í er mjög gamalt.  Það er hlýskeiðshraun sem er 
talið vera meira en 100.000 ára gamalt [12].  Þessar sprungur eru mjög rofnar og ásýnd þeirra 
bendir til þess að á þeim hafi ekki orðið umtalsverðar hreyfingar í lengri tíma.  
 

 

 
 
Mynd 2: Jarðfræðikort af norðanverðum Reykjanesskaga. Grænir flákar tákna eldri 
hlýskeiðshraun, rauðir flákar yngstu hraunin á skaganum, en gulir flákar önnur nútímahraun, 
brúnir flákar tákna móbergsmyndanir. Blá lína táknar valkost B, jarðstreng við 
Reykjanesbraut, gul lína táknar valkost C, loftlínu samsíða Suðurnesjalínu 1. Fjólublá lína sýnir 
tillögu sem kemur fram í þessari greinargerð. Svartar línur á efri myndinni eru sprungur, en á 
neðri myndinni er þeim sleppt til að sýna hvernig sprungurnar koma fram á hæðarlíkani frá 
Landmælingum Íslands.  Þar sést vel hvar stærstu sprungurnar með mestu lóðréttu færslunum 
eru, en minni sprungur með minni eða engum lóðréttum færslum sjást ekki á hæðarlíkaninu, 
einungis á loftmyndum.  Sprungurnar voru kortlagðar af Amy Clifton og Simon Kattenhorn [3], 
en jarðmyndanirnar á kortinu eru frá jarðfræðikorti eftir Hauk Jóhannesson og Kristján 
Sæmundsson [13]. 



 
Þar sem sprunguhreyfingar innan sprungusveima verða aðallega í kvikuinnskotum má ætla að 
örfá kvikuinnskot hafi náð alla leiðina nyrst í sprungusveim Reykjaness. Kvikuinnskot virðast 
almennt eiga upptök sín á sjálfum flekaskilunum þar sem virknin í sprungusveimum er mest, 
og því virðist hegðun gangainnskota við Fagradalsfjall einnig fylgja. Með því að skoða muninn 
á sprunguhreyfingum innan sprungusveims Reykjaness má ætla að flest kvikuinnskotanna og 
sprunguhreyfingar þeim tengdum hafi ekki náð nyrst í sprungusveiminn.   
 
Þetta er í samræmi við þekkt kvikuinnskot.  Í gangainnskotum, sem eru ein tegund 
kvikuinnskota, geta orðið töluverðar sprunguhreyfingar á fáeinum dögum.  Í Kröflueldum árin 
1985-1984 áttu 20 gangainnskot sér stað, í níu af þeim tilfellum urðu eldgos í miðju 
sprungusveimsins, þ.e. í Kröflu sjálfri [6].  Gangainnskotin ferðuðust lárétt frá Kröflu, en fóru 
mislangt frá henni, einungis tvö þeirra náðu til að mynda í norðurhluta sprungusveims Kröflu 
sem er í og við Kelduhverfi, þ.e. einungis 10% af gangainnskotunum [8].  Sambærileg hegðun 
hefur sést í öðrum tilfellum þar sem nokkur gangainnskot hafa átt sér stað.  Fyrstu 
gangainnskotin ná yfirleitt lengst, en síðari gangainnskot ná styttra [8].  Það er því ekki hægt 
að bera saman fjölda gangainnskota í virknimiðju sprungusveimanna við það sem ætla má að 
gerist við enda þeirra, það voru til dæmis mun fleiri eldsumbrot í Kröflu heldur en kvikugangar 
sem náðu í nyrsta enda þess sprungusveims í Kröflueldum.  Þetta á enn frekar við um svæði 
eins og sprungusveim Reykjaness, þar sem sá sprungusveimur er að fara frá flekaskilunum 
þegar hann kemur nær Reykjanesbrautinni, á meðan norðurendi sprungusveims Kröflu liggur 
enn innan sjálfra flekaskilanna. 
 
Vitað er um fjögur tímabil á Reykjanesskaga á síðustu fjögur þúsund árum þar sem mikil 
eldvirkni og gangainnskot hafa átt sér stað [14].  Ef gert er ráð fyrir að tíðni slíkra virknitímabila 
hafi verið svipuð á þeim tíma sem liðinn er síðan Þráinskjaldarhraun rann má ætla að um það 
bil 12-13 eldvirknitímabil hafi átt sér stað frá því að hraunið rann, með tilheyrandi 
gangainnskotum og sprunguhreyfingum þeim tengdum.  Þær litlu sprunguhreyfingar sem eru 
á nyrsta hluta sprungusveims Reykjaness benda til þess að kvikuinnskot hafi ekki náð í nyrsta 
hluta sprungusveimsins í öllum þessum eldvirknitímabilum. 

 
Mynd 3: Nærmynd af sprungum og jarðfræði í nágrenni fyrirhugaðrar línulagnar. Blá númer 
á mynd tákna svæði sem rætt er um í texta. 
 
 
 



 
Sprungur nærri fyrirhugaðri línulögn 
 
Hér verða tveir kostir sérstaklega skoðaðir, valkostur B, jarðstrengur við Reykjanesbraut og 
valkostur C, loftlína samsíða Suðurnesjalínu 1. 
 
Valkostur B - jarðstrengur við Reykjanesbraut 
 
Valkostur B liggur frá Hafnarfirði meðfram Reykjanesbraut en sameinast valkosti C rétt vestan 
Voga.  Hér er miðað við að farið verði rétt við norðurjaðar Reykjanesbrautar, allavegana að 
Vogum. Við Hafnarfjörð sjást engar sprungur á yfirborði við valkost B. Fyrstu ~ 6 km frá austri 
til vesturs liggja í um 7000 ára hrauni frá Hrútagjárdyngju [15].  Það að það séu engar sprungur 
í svo gömlu hrauni bendir til þess að þetta svæði sé utan þeirra svæða sem sprunguhreyfingar 
eiga sér stað á.  Eftir það liggur um 500 m af valkosti B í um 2000 ára gömlu hrauni sem er 
ósprungið (Afstapahraun), en það getur allt eins verið út af ungum aldri hraunsins. Það hvað 
þessi hluti er stuttur bendir þó til þess að það megi skoða sprungumynstrið í hraununum sitt 
hvorum megin við hann til að áætla að ólíklegt sé að þar megi finna stórar sprungur.  Ef haldið 
er áfram til vesturs er komið í Þráinsskjaldarhraun.  Aldur þess hrauns er áætlaður vera um 
12.500 ár, en einnig hafa tölur um 14.100 ár verið nefndar [15]. Í þessu hrauni liggur valkostur 
B í töluverða vegalengd, um 11 km.  Á ákveðnum kafla þar liggur valkostur B yfir sprungusvæði 
(svæði 1 og 2 á mynd 3).  Sprungurnar þarna eru dreifðar, stuttar og með mjög lítilli lóðréttri 
færslu. Þar sem sprungurnar eru svo stuttar ætti að vera auðvelt að fara með jarðstrenginn 
framhjá þeim.  Ef ekki er talið fýsilegt að fara framhjá þeim má skoða lóðréttar færslur sem 
orðið hafa á þessum sprungum. Samkvæmt mælingum á hæðarlíkani (IslandsDEM frá 
Landmælingum Íslands) virðist lóðrétt hreyfing á stærstu sprungunni einungis vera um 0.8 m 
að hámarki, en minna á flestum hlutum hennar (svæði 2 á mynd 3). Gróf mæling á loftmynd 
bendir til að þar sem lóðrétta færslan á sprungunni er mest sé lárétt færsla um 0.6 m.  
Útreiknuð heildarhreyfing er minni en 1 m. Aðrar sprungur á þessu svæði virðast vera með 
minni færslur.  Þarna verður að hafa aldur hraunsins í huga, þarna er um að ræða allar þær 
hreyfingar sem orðið hafa á þessari sprungu í a.m.k. 12.500 ár.   
 
Í minnisblaði verkfræðistofunnar Eflu frá 2. júlí 2020 kemur fram að hefðbundinn jarðstrengur 
muni varla þola meira en ~2 cm hreyfingu yfir mögulega brotalínu við bestu aðstæður, en að 
sérhönnuð kerfi við þekktar sprungur gætu mögulega tekið upp um 5-10 cm hreyfingu.  Þessar 
tölur má bera saman við hreyfingar á sprungum rétt norðan Reykjanesbrautar, sem eru eins 
og fyrr var sagt 0-1 metri í lóðrétta færslu á að minnsta kosti 12.500 árum.  Ef við gefum okkur 
að sprunga hafi hreyfst um 1 metra á þessum tíma, þá hefur lóðrétt hreyfing á henni verið að 
meðaltali um 0.8 cm á 100 árum, en um 2 cm á 250 árum.  Ef gert er ráð fyrir að að sett væri 
upp sérhannað kerfi við sprungurnar sem gæti tekið upp um 10 cm hreyfingu, þá þyrfti að 
meðaltali um 1250 ár þar til strengurinn hefði gefið sig.  Meðaltal gefur að sjálfsögðu ekki 
fyllilega mynd af þessu þar sem þetta gerist í hrinum, en getur þó gefið hugmynd um það 
hversu líklegt er að jarðstrengur á þessu svæði gefi sig. Einnig má gera ráð fyrir að þessi 
uppsafnaða 1 metra hreyfing hafi átt sér stað í öllum eldvirknitímabilum, og gert ráð fyrir að 
þau hafi verið 12.5 síðan Þráinsskjaldarhraun rann.  Þá hefur hámarks hreyfing á sprungunni 
verið um eða innan við 8 cm í hverju eldvirknitímabili, sem er innan þess bils sem sérhannað 
kerfi gæti tekið. Einfaldast væri þó að fara framhjá þessari sprungu, a.m.k. þar sem mesta 



færslan á henni er, en ráðlegt að setja samt upp sérhannað kerfi þar sem strengurinn mætir 
sprungunni eða framhaldi hennar.  
 
Í vesturenda Þráinsskjaldarhrauns, á mörkum þess og hlýskeiðshraunanna, fer jarðstrengurinn 
suður fyrir Reykjanesbraut.  Þar er sigdalur sem nefndur er neðarlega á bls. 2 í minnisblaði 
Eflu, en þar er sagt að á því svæði fari saman líkur á hraunrennsli og höggunarhreyfingum.  Við 
skoðun á þessum sigdal sést í fyrsta lagi að áætlaður jarðstrengur er ekki innan hans, eða 
allavegana í útjaðrinum (myndir 4-6).  Hins vegar að sprungurnar þar sem eru með töluverðri 
lóðréttri færslu eru í raun ekki í hinu 12.500 ára gamla Þráinsskjaldarhrauni, heldur í mun eldri 
hlýskeiðshraunum. Óumdeilanlegt er að sprunguhreyfingar hafa orðið á nútíma í þessum 
sigdal, en jarðstrengurinn þverar ekki þær sprungur og er því ekki í hættu vegna þeirra.  Miðað 
við kort virðist hinn áætlaði jarðstrengur liggja fyrir ofan misgengisstall í gamla 
hlýskeiðshrauninu, sá er einn af þeim misgengisstöllum sem markar vesturbarm sigdalsins 
(mynd 6).  Þessi misgengisstallur er um 19 metra hár, en hefur hreyfst yfir miklu lengra tímabil 
en þær sprungur sem liggja í Þráinsskjaldarhrauni.  Jarðstrengurinn því liggur fyrir ofan þennan 
misgengisstall, og ekki í umræddum sigdal, sem ætti að minnka til muna hættuna á 
hraunrennsli yfir jarðstrenginn. Þó liggur um 500-1000 metra kafli sunnan Voga frekar lágt yfir 
sjávarmáli sem eykur vissulega líkur á að hraun renni á þeim kafla (mynd 5). Á því svæði eru 
umtalsverð mannvirki, þar á meðal þéttbýliskjarninn Vogar, en í sveitarfélaginu Vogum bjuggu 
1357 íbúar 1. janúar 2022. Það má því telja líklegt að reynt væri að setja varnargarða sunnan 
við Reykjanesbraut til að hindra að hraunið færi yfir Reykjanesbraut og á mannvirkin.  Því ætti 
jarðstrengurinn að vera varinn af þeim varnargarði. 
 

 
Mynd 4:  Jarðfræðikort frá Íslenskum orkurannsóknum (ÍSOR), fengið frá vefsjá þeirra.  Þarna 
sést hvar Þráinsskjaldarhraunið (fjólublátt) liggur. Með samanburði við mynd 5 má sjá að 
sprungan sem er með mestu lóðréttu færsluna innan sigdalsins liggur ekki innan 
Þráinsskjaldarhrauns, heldur í hlýskeiðshraununum vestar. 
 

Sigdalur 



 
Mynd 5: Hæð landslags, rauðir litir tákna lægðir en bláir hæðir.  Þarna sést að jarðstrengurinn 
liggur ekki í sigdalnum, heldur fyrir ofan hann.  Hins vegar er um 500-1000 metra belti suður 
af og í Vogum þar sem landslag liggur frekar lágt.   
 

 
Mynd 6:  Horft til suðvesturs eftir Reykjanesbraut og að sigdalnum.  Þarna sést vel að áætluð 
lega jarðstrengsins er fyrir ofan sigdalinn, en gula línan (loftlína) liggur upp um hinn stóra 
misgengisstall sem liggur á mörkum hlýskeiðshraunsins og Þráinsskjaldarhrauns. 

Sigdalur 



Þrívíddarlíkanið er búið til úr IslandsDEM hæðarlíkani Landmælinga Íslands, loftmynd frá 
Loftmyndum ehf. er sett yfir líkanið. Lóðrétti skalinn er ýktur 5 sinnum til að fá skýrari mynd 
af sigdalnum. 
 
Vesturhluti valkosts B liggur í hlýskeiðshraunum (sjá svæði 3 á mynd 3) [15].  Þar sem þessi 
hlýskeiðshraun eru af mjög óljósum aldri, og eru talin vera eldri en 100.000 ára [12], þá er ekki 
skynsamlegt að nota lóðréttar færslur á þeim sprungum til að meta virkni þeirra.  Þó má 
athuga hvernig sá hluti sprungusveimsins hagar sér þegar hann kemur í yngri hraunin.  Norður 
af þessum sprungum liggur Þráinsskjaldarhraun, en þar er hraunið ósprungið.  Þetta bendir til 
þess að þær sprungur í hlýskeiðshraununum sem mæta Þráinsskjaldarhrauni hafi ekki verið 
virkar síðustu 12.500 árin.  Sunnan hlýskeiðshraunanna liggur svo Sandfellshæðarhraun.  Með 
því að skoða sprungur í því hrauni má sjá að sprungusveimurinn hefur verið virkari sunnan 
megin, því að þéttleiki sprungna í því hrauni fer minnkandi til norðurs.  Þó eru sprungur nyrst 
í Sandfellshæðarhrauni, sem sýnir að virkni í sprungusveimnum hefur náð alla leiðina þangað 
síðustu 12.500 ár (þar sem Sandfellshæð er álitin vera af svipuðum aldri og Þráinsskjöldur) 
[15].  Þessar sprungur sjást einna helst í norðausturenda hraunsins, en það getur verið 
misvísandi að mæla lóðréttar færslur á sprungum við enda hrauna, því að þar eru hraunin það 
þunn að það er mögulegt að þau hafi ekki náð að slétta út fyrra landslag, og því að lóðréttar 
færslur sem átt hafi sér stað eftir að hraunið rann verði ofmetnar.  Því getur verið gott að nota 
frekar einkenni sprungnanna í hlýskeiðshraununum til að meta virkni þeirra.  Eitt einkenni sem 
má nota eru svokölluð niðurföll.  Þetta eru holur í sprungunum sem verða til þegar þær 
hreyfast.  Með tíð og tíma fyllast þessar holur og jafnast út.  Sprungur sem eru með mörgum 
niðurföllum eru því líklega frekar nýlegar á jarðfræðilegum tímaskala, en sprungur sem eru 
máðar og ekki með niðurföllum eru líklega mun sjaldnar virkar [16].  Þegar litið er á 
sprungurnar í hlýskeiðshraununum þar sem þær mæta hugsanlegri línulögn sést að þær eru 
rofnar, og ummerki um niðurföll á þeim finnast ekki á loftmyndum.  Þetta styður þær 
athuganir sem gerðar voru hér að ofan með samanburðinum við yngri hraunin, þ.e. að 
sprungurnar í hlýskeiðshraununum á þessu svæði hafi verið lítið virkar á nútíma, þrátt fyrir að 
það sé töluverð lóðrétt færsla á þeim.   
 
Það má þó velta upp þeirri spurningu hvort ekki sé hægt að fara með rafstrenginn meðfram 
Reykjanesbraut að tengivirki við Fitjar í stað þess að búa til nýtt tengivirki sunnar (sjá fjólubláa 
línu á mynd 3).  Með því að fara með strenginn að Reykjanesbraut má koma honum allt að 2 
km fjær flekaskilunum, þar með væri enn minni hætta á sprunguhreyfingum og hraunrennsli 
við rafstrenginn. 
 
Valkostur C - Loftlína samsíða Suðurnesjalínu 1 
 
Þegar litið er á valkost C, og honum fylgt eftir frá austri til vesturs, má sjá að til að byrja með 
gilda sömu atriði og hvað varðar jarðstrenginn, þ.e. hann liggur í gegnum 
Hrútagjárdyngjuhraun sem er ekki sprungið.  Eftir það liggur um 1.6 km af loftlínunni yfir hið 
2000 ára gamla Afstapahraun, en það er mun breiðara belti en hugsanlegur jarðstrengur 
norðar liggur yfir. Eins og fyrr segir liggur hinn hugsanlegi jarðstrengur yfir 500 metra breitt 
bil af Afstapahrauni, enda er hraunið að enda nærri áætluðum jarðstreng.  Það er því um 1100 
metra lengra bil af valkosti C sem hefði farið undir hraun en af valkosti B, hefðu þeir verið 
þarna þegar Afstapahraun rann. Þetta getur gefið hugmynd um það hvaða munur getur verið 
á því að hafa línulögn sunnar eða norðar hvað varðar hættu og umfang hraunrennslis.  



 
Valkostur C liggur eftir það í Þráinsskjaldarhrauni, oftast tæplega kílómetra sunnar en 
valkostur B.  Á þessu svæði eru sprungur lengri, og með meiri lóðrétta færslu en á svæðinu 
við Reykjanesbraut þar sem jarðstrengurinn er teiknaður.  Mælingar á hæðarlíkönum benda 
til þess að við valkost C í austurhluta Þráinsskjaldarhrauns séu lóðréttar færslur á sprungum 
oft um 2-3 metrar, þ.e. á sprungum sem liggja innan u.þ.b. 100 m fjarlægðar frá valkosti C (sjá 
svæði 4 á mynd 3). Á vesturhluta svæðisins sjást meiri færslur (svæði 5 á mynd 3), en þar eru 
lóðréttar færslur á sprungum oft um 3-4 metrar innan ~100 metra frá línunni.  Þegar litið er á 
svæðið sem liggur ca 100-300 metrum sunnar en línan þá sést að þar hafa sprungur verið enn 
virkari, þar sjást lóðréttar færslur sem eru allt að ~ 10 metrar.  Það er því töluverður munur á 
lóðréttum hreyfingum sem hafa orðið á sprungum við valkost C (við Suðurnesjalínu 1), heldur 
en við valkost B (jarðstreng við Reykjanesbraut), þar sem hámarks lóðréttar hreyfingar eru um 
eða innan við 1 m.   
 
Vesturhluti valkosts C liggur í hlýskeiðshraunum, á sama stað og valkostur B er teiknaður, og 
því gilda sömu atriði um þann hluta eins og nefnd voru í kaflanum um valkost B.  
 
 
Samanburður við önnur sprungusvæði á Reykjanesi 
 
Nyrsti hluti sprungusveims Reykjaness, þar sem hann liggur við Voga, er álíkur nyrsta hluta 
sprungusveims Krýsuvíkur.  Sá liggur í nágrenni Norðlingaholts og Rauðavatns í Reykjavík [15]. 
Á því svæði liggja Hádegismóar, en sprungur þar eru í gömlum hlýskeiðshraunum, rétt eins og 
sprungurnar sem liggja suðvestan við Voga.  Vitað er að þegar Reykjanesskagi verður virkur, 
þá virðast öll eldstöðvarkerfi á skaganum verða virk og eldgos verða í þeim flestum, oftast í 
nágrenni við flekaskilin sjálf, en sjaldan í endum sprungusveimanna [14].  Þessi virkni í öllum 
sprungusveimum er í samræmi við mælingar síðustu ár, en landris sem líklega eru vegna 
kvikuinnskota hafa orðið innan flestra sprungusveimanna á Reykjanesskaga síðustu ár.  Það á 
við um sprungusveim Reykjaness, svæðið við Fagradalsfjall, og sprungusveim Krýsuvíkur.   
 
Við norðurhluta Rauðavatns liggur nú þegar jarðstrengur, á svæði sem er nokkuð keimlíkt 
svæðinu þar sem umræddur jarðstrengur er teiknaður við Reykjanesbraut.  Því er mikilvægt 
að huga að þeim jarðstreng ef talið er að ekki sé skynsamlegt að leggja jarðstreng við Voga 
vegna sprunguhreyfinga.   
 
 
Helstu niðurstöður: 
 

• Í hinu 12.500 ára Þráinsskjaldarhrauni hafa allt að 4 m lóðréttar færslur orðið á 
sprungum innan 100 m fjarlægðar frá valkosti C (loftlínu meðfram Suðurnesjalínu 1), 
en allt að 1 m lóðréttar færslur á sprungum við Reykjanesbraut (valkostur B, 
jarðstrengur). Sunnan við valkost C hafa orðið meira en 10 metra lóðréttar 
sprunguhreyfingar. Sprungur virðast því hafa verið mun virkari sunnar en norðar, sem 
gefur hugmynd um áhættu á sprunguhreyfingum á þessum svæðum.  

 
• Það má ætla út frá þessum mismunandi lóðréttu færslum að fæst gangainnskot og 

sprunguhreyfingar þeim tengd hafi náð að Reykjanesbraut, en að þónokkur þeirra hafi 



náð á svæði sem liggur sunnan hennar og að líklegt sé að gangainnskot hafi oftar náð 
að svæðinu við Suðurnesjalínu 1 heldur en svæðinu við Reykjanesbraut. 

 
• Hreyfingar á sprungum hjá áætluðum jarðstreng í Þráinsskjaldarhrauni eru litlar og það 

virðist vera hægt að komast framhjá sprungunum. Þó mætti gera sérstakar ráðstafanir 
til öryggis þar sem jarðstrengur myndi þvera svæði sem væri stutt frá sprungu.  

 
• Sprungur sem skera línulögnina vestarlega á svæðinu eru í eldri jarðlögum, 

jarðfræðileg ummerki benda til þess að þessar sprungur hafi ekki verið virkari, og 
jafnvel minna virkar, en þær sprungur sem eru norðan Reykjanesbrautar í 
Þráinsskjaldarhrauni. Ef til vill mætti gera sérstakar ráðstafanir á jarðstreng þar sem 
hann þverar þessar sprungur til að auka öryggi hans enn frekar.  

 
• Undirrituð mælir með að fara frekar norðarlega en sunnarlega með línuna ef hægt er, 

það minnkar bæði líkur á að hraun renni yfir línustæðið og minnkar einnig líkur á 
sprunguhreyfingum undir línustæðinu. Þannig er því velt upp hvort frekar megi nota 
tengivirkið við Fitjar og halda áfram með línuna meðfram Reykjanesbraut en að fara 
með línuna í nýtt tengivirki um 2 km sunnar. 

 
 
12. desember 2022, 
 
Ásta Rut Hjartardóttir 
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