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Gosmökkurinn
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Ljósm. Halldór Björnsson, 1.09.2014



Hraungos og gosmökkur

• Gosmökkurinn er yfirleitt 

hvítur og samanstendur 

af eldfjallagösum og 

vatnsgufu. 

• Aska er lítil sem engin 

en fokefni frá svæðunum 

í nágrenninu berast inn í 

mökkinn og breyta lit 

hans
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Ljósm. Elín Björk Jónasdóttir



Hraungos og gosmökkur

• Mökkurinn getur verið 

tvískiptur þar sem gasið 

skilur sig frá vatnsgufunni

• Ef mökkinn leggur yfir 

hraunið blandast hann vel 

í þeirri ókyrrð sem hraunið 

myndar

• Gufustróka leggur frá 

hraunjaðrinum og veitir 

raka upp í andrúmsloftið 
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Ljósm. Halldór Björnsson, 13.09.2014



Andrúmsloftið og gosmökkurinn
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Andrúmsloftið og gosmökkurinn

• Mökkinn leggur undan vindi 

• Í stillum safnast gasið fyrir við gosstöðvarnar og hreyfist í 

einskonar slæðum undan vindi eða niður hlíðar og dali

• Hæstu gildi sem mælst hafa í byggð mældust í stillum þegar 

gasslæður runnu niður brattar hlíðar Vatnajökuls að Höfn í 

Hornafirði

• Aðstæður í andrúmsloftinu hafa áhrif á uppsöfnun og 

dreifingu gas

• Ef vindátt er einsleit og vindhraði meiri en ~8 m/s skolast 

landið á 5-10 klst 
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Andrúmsloftið og gosmökkurinn
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Ljósm. Elín Björk Jónasdóttir, 28.10.2014



• Veðurfræðingur gefur út 

textaspá um gasdreifingu til 

48 klst byggða á 

veðurlíkönum, athugunum og 

gasdreifingarlíkönum

• Spáin er einnig gefin út á 

kortum, einu fyrir hvorn 

sólahring

• Spáin er lesin með 

veðurfréttum á Rás 1, og birt 

á vef Veðurstofunnar

Spár um gasdreifingu
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• Mengunarmælingar við yfirborð 

(UST) 

• Veðurathuganir

• Fjarkönnun

• Upplýsingar frá almenningi 

• Regnvatn greint m.t.t. sýrustigs

Athuganir 
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Dreifilíkan 

• Calpuff, keyrt tvisvar 

sinnum á sólahring 

með grunngögnum frá 

ECMWF 

• Reiknar magn SO2 við 

yfirborð á 

klukkutímafresti

• Líkanið reiknar með 

400 kg /s af SO2
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Nornahraun– SO2 ríkt gos

Útblástur SO2 ~ 30-40 kt/dag

Verði ástandið óbreytt í 1 ár  ~13 Mt

Í samanburði við nokkur fyrri gos

Heildarlosun SO2 af mannavöldum var ~ 101 Mt/ári árið 2011

Heildarlosun SO2 af völdum eldfjalla ~ 55 Mt/ári 
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Holuhraun ~30-40 kt/dag ~13 Mt/ár

Laki (1783-84) ~120 Mt < ár

Pinatubo
(1991)

17 Mt á einum 
sólahring

Etna (current) ~3 kt/dag ~1 Mt/dag 



Efnavöktun úrkomu

• Efnainnihald úrkomu rannsakað vikulega á 19 stöðum víðsvegar 

um landið (í öllum landshlutum)

• Tilgangurinn er að rannsaka áhrif gasmengunar frá Holuhrauni á 

efnainnihald úrkomu



Efnavöktun úrkomu

Áhrif á efnainnihald úrkomu frá eldgosinu

• 60% tilfella engin áhrif 

• 35% tilfella óveruleg áhrif 

• 5% tilfella veruleg áhrif

• pH: 5.78 (3.2- 7.5)

• Brennisteinssýru: 17 mg/L (0.1-

250 mg/L)

• Flúor: 0.40 mg/L (0.01-8.4 mg/L)



Efnavöktun úrkomu
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