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Útdráttur: 
Reykjavíkurborg fól Verkfræðistofunni Vatnaskilum að kanna með straumlíkani af Sundunum í 
Reykjavík hver áhrif landfyllingar í Elliðaárvogi væru á strauma á svæðinu.  

Til þess að auka nákvæmni líkansins og endurspegla núverandi aðstæður í Sundunum var reikninetið 
þétt og dýptargrunnur og jaðar uppfært út frá nýjustu mælingum frá Sjómælingum Íslands og 
loftmyndum. Við mat á áhrifum landfyllingar var henni bætt við núverandi ástand og niðurstöður 
bornar saman við reikninga án landfyllingar.  

Niðurstöður sýndu að í sniðum þvert yfir Elliðaárvoginn norðan landfyllingarinnar og vestan hennar  
minnkar rennslið samanborið við þegar landfyllingin er ekki til staðar. Minnkunin er í takti við það 
flatarmál sem landfyllingin þekur innan sniðanna. Heildarrúmmál sjávar sem flyst um þessi snið 
reiknast 88% og 78% af því sem reiknast við núverandi aðstæður. Í sniðum þvert yfir innsiglinguna í 
smábátahöfnina, þvert yfir ós Elliðaárinnar og austan við landfyllinguna var rennslið óbreytt. 
Landfyllingin veldur breyttri straumhegðun þar sem straumurinn sveigir meðfram landfyllingunni. 
Áhrifin eru mest áberandi frá jaðri landfyllingarinnar og um 200 – 300 m út frá henni. Á aðfalli verða 
breytingarnar einna mestar þar sem straumurinn sveigist nokkuð afgerandi til austurs við nyrsta 
hluta hennar, svipað því sem annars gerist nær landi við núverandi aðstæður. Sú þrenging sem 
landfyllingin veldur leiðir til aukins straumhraða austan af fyllingunni.  

Reiknaður straumhraði í reiknipunktum í Elliðaárvoginum gefur til kynna að hraðaaukningin verði 
mismikil innan svæðisins, allt frá því að vera einungis lítilleg í það að vera nokkuð merkjanleg, mest 
um 50% nálægt austurjaðri fyllingarinnar. Norðan við landfyllingu minnkar hins vegar straumhraði 
lítillega og vestan við landfyllingu verður straumhraði nánast óbreyttur. Straumhraði á þessu svæði 
er á bilinu um 0,1 – 0,4 m/s ,  og er óvíst hvort reiknuð hraðaaukning hafi einhver teljandi áhrif á 
nýtingu svæðisins. Í þrengingunni við Grafarvog  er reiknaður straumhraði um 1 m/s en engin áhrif 
reiknuðust vegna landfyllingarinnar í þeim punkti.  
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1. Inngangur
Reykjavíkurborg fól Verkfræðistofunni Vatnaskilum að kanna með straumlíkani af Sundunum í 
Reykjavík hver áhrif fyrirhugaðrar landfyllingar í Elliðaárvogi gætu verið á strauma á svæðinu. 
Líkanreikningarnir verða nýttir sem innlegg í mat á umhverfisáhrifum landfyllingarinnar við voginn.  
Mannvit afhenti fyrir hönd Reykjavíkurborgar drög að tillögu að matsáætlun þar sem fram koma helstu 
þættir tengdir fyrirhugaðri framkvæmd. 

2. Straumlíkan
Stillt var upp straumlíkani fyrir Elliðaárvog sem er í grunninn það líkan sem unnið var fyrir Verkfræði-
stofuna Línuhönnun (Vatnaskil, 2004) og Vegagerðina (Vatnaskil, 2007) vegna Sundabrautar. Vegna 
núverandi mats á áhrifum landfyllingar við Elliðaárvog voru gerðar breytingar á líkaninu til þess að 
auka nákvæmni þess á því svæði sem nú er til skoðunar. Fólust þær aðallega í þéttingu reikninets, 
uppfærslu dýptargrunns og jaðars út frá nýjustu mælingum frá Sjómælingum Íslands og loftmyndum.  

Líkanið endurspeglar þannig eins og kostur er út frá tiltækum gögnum núverandi aðstæður á 
Sundunum í Reykjavík, sjá mynd 1. Við mat á áhrifum landfyllingar var henni bætt við núverandi ástand 
út frá þeim upplýsingum sem Mannvit afhenti fyrir hönd Reykjavíkurborgar, sjá mynd 2, og niðurstöður 
reikninga bornar saman við tilsvarandi reikninga fyrir núverandi ástand.  

Botndýpi í reiknilíkaninu er fast yfir reiknitímann þótt almennt má reikna með að á svæðum þar sem 
straumhraði eykst geti rof við botn aukist þar til nýju jafnvægisástandi er náð. Ekki eru forsendur til að 
meta að til nægjanlegs rofs geti komið til að valda umtalsverðum dýptarbreytingum. Hafa ber þó í 
huga við túlkun niðurstaða að á þeim stöðum þar sem reiknaður straumhraði eykst umtalsvert með 
tilkomu landfyllingar  er  möguleiki  að eitthvert  rof  muni  eiga  sér  stað,  sem í  kjölfarið  getur  lækkað 
meðalstraumhraða vegna aukins dýpis.  

3. Niðurstöður
Myndir 3 – 7 sýna reiknað rennsli í sniðum í Elliðaárvoginum. Mynd 3 sýnir snið þvert yfir Elliðaárvoginn 
norðan landfyllingarinnar. Með tilkomu landfyllingarinnar minnkar rennslið um sniðið lítillega. 
Rúmmál sjávar sem flyst um sniðið þegar gert er ráð fyrir landfyllingunni reiknast um 88% af því sem 
reiknast fyrir núverandi aðstæður. Mynd 4 sýnir snið þvert yfir Elliðaárvoginn vestan við landfyllinguna. 
Þar má sjá að rennsli um sniðið minnkar með tilkomu landfyllingarinnar og er rúmmál sjávar sem fer í 
gegnum sniðið um 78% af því sem reiknast við núverandi aðstæður. Mynd 5 sýnir snið þvert yfir 
innsiglinguna í smábátahöfnina. Þar reiknast rennslið það sama með og án landfyllingar. Mynd 6 sýnir 
snið þvert yfir ós Elliðaánna og reiknast rennslið þar það sama með og án landfyllingar. Mynd 7 sýnir 
snið austan við landfyllinguna sem heldur utan um rennsli í Grafarvoginn. Þar er rennslið það sama 
með og án landfyllingar. 

Þar sem rennsli reiknast minna í sniðum með tilkomu landfyllingarinnar (myndir 3 og 4) er það í 
samræmi við það flatarmál sem landfyllingin tekur innan sniðanna og minnkað heildarrúmmál af sjó 
sem þ.a.l. fer þar um. 

Myndir 8 – 11 sýna reiknaðan straumhraða- og stefnu sem straumörvar í Elliðaárvoginum. Af þessum 
myndum má sjá breytta straumhegðun með tilkomu landfyllingarinnar þar sem straumurinn sveigir 



  Elliðaárvogur  
Mat á áhrifum landfyllingar á strauma 

   

Vatnaskil, skýrsla nr. 15.14   
 7 

meðfram landfyllingunni. Áhrifin eru mest áberandi frá jaðri landfyllingarinnar og um 200 – 300 m út 
frá henni. Á aðfalli (mynd 8) verða breytingarnar einna mestar þar sem straumurinn sveigist nokkuð 
afgerandi til austurs við nyrsta hluta landfyllingarinnar, svipað því sem annars gerist nær landi við 
núverandi ástand. Sú þrenging sem landfyllingin veldur leiðir til aukins straumhraða austan af 
fyllingunni.  Straumsveigja er til staðar við vesturhluta landfyllingarinnar, en ekki er eins afgerandi eða 
áberandi aukning í straumhraða.  Á liggjandanum á flóði (mynd 9) eimir lítið eftir straumsveigju og 
hraðaaukningu aðfallsins og eru aðstæður um margt sambærilegar með og án landfyllingar.  Á útfallinu 
(mynd 10) reiknast lítillegur snúningur á straumstefnu, og tiltölulega litlar hraðabreytingar nema hvað 
helst næst austurjaðri landfyllingarinnar.  Straumstefnubreytingar aukast eftir því sem líður á útfallið 
austan af landfyllingunni og á liggjandanum á fjöru (mynd 11) eimir enn eftir af því.  Hraðabreytingar 
eru þó litlar á þessu stigi sjávarfallasveiflunnar. 

Myndir 12 – 35 sýna reiknaðan straumhraða í reiknipunktum í Elliðaárvoginum. Í punktum 1-8 og 14 
og 19 austan við landfyllinguna eykst straumhraði. Aukningin er misjafnlega mikil, allt frá því að vera 
einungis lítilleg í það að vera nokkuð merkjanleg, og reiknast mest í punktum 5 – 8 þar sem  hún nemur 
allt að 50% í punkti 8 (mynd 19). Þar er aukningin áberandi mest, á sér stað bæði á aðfalli og útfalli, en 
í  punktum  5  –  7  er  hún  áberandi  meiri  á  aðfalli  sem  samræmist  greiningu  á  straumi  á  mynd  8.  Í  
punktum 9-13 og 15-18 norðan við landfyllingu minnkar straumhraði lítillega. Í punktum 20-24 vestan 
við landfyllingu er straumhraði nánast óbreyttur. Straumhraði á þessu svæði er almennt á bilinu um 
0,1 – 0,4 m/s, og er óvíst hvort reiknuð hraðaaukning hafi einhver teljandi áhrif á nýtingu svæðisins. Í 
þrengingunni við Grafarvog (sjá mynd 12) er hann þó um 1 m/s en engin áhrif reiknast vegna 
landfyllingarinnar í þeim punkti.   
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Mynd 1. Dýptargrunnur reiknilíkans Sundunum með útlínum landfyllingar.

 

 

Mynd 2. Dýptargrunnur reiknilíkans Elliðaárvogi með útlínum landfyllingar.
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Mynd 3. Rennslissnið þvert yfir Elliðaárvoginn. Reiknað rennsli (efri) og rennslissnið
(neðri).
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Mynd 4. Rennslissnið við vesturhluta landfyllingar. Reiknað rennsli (efri) og rennslissnið
(neðri).
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Mynd 5. Rennslissnið við smábátahöfn. Reiknað rennsli (efri) og rennslissnið (neðri).
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Mynd 6. Rennslissnið ósi Elliðaánna. Reiknað rennsli (efri) og rennslissnið (neðri).
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Mynd 7. Rennslissnið við austurhluta landfyllingar. Reiknað rennsli (efri) og rennslissnið
(neðri).
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Mynd 8. Straumar með og án landfyllingar aðfalli.
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Mynd 9. Straumar með og án landfyllingar við liggjandann flóði.
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Mynd 10. Straumar með og án landfyllingar útfalli.
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Mynd 11. Straumar með og án landfyllingar við liggjandann fjöru.
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Mynd 12. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 13. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 14. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 15. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 16. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 17. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 18. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 19. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 20. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti (neðri).
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Mynd 21. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 10 (neðri).
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Mynd 22. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 11 (neðri).
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Mynd 23. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 12 (neðri).

 
 



  Elliðaárvogur  
Mat á áhrifum landfyllingar á strauma 

   

Vatnaskil, skýrsla nr. 15.14   
 31 

 

 

Mynd 24. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 13 (neðri).
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Mynd 25. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 14 (neðri).
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Mynd 26. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 15 (neðri).
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Mynd 27. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 16 (neðri).
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Mynd 35. Reiknaður straumhraði (efri) mælipunkti 24 (neðri).
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