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Ýmis landmótunarferli hafa myndað núverandi landslag Reykjavíkursvæðisins.
Grágrýtishraun hafa runnið á hlýskeiðum og jöklar hafa slípað þau til á jökulskeiðum.
Myndarleg eldstöð, Viðeyjareldstöðin, var virk fyrir rúmum tveimur milljónum ára.
Miðja hennar var við mynni Kollafjarðar. Jarðhitann sem kemur af þessari eldstöð nýta
Reykvíkingar til húshitunar. Elliðavogslögin eru setlög sem innihalda jökulurð, sjávarset
og landset. Þetta er setlagabunki sem talinn er spanna rúmlega 100 þúsund ára jarðsögu,
en ekki hefur tekist að aldursgreina hann. Talið er að eldvirknin sem myndaði
Reykjavíkurgrágrýtið hafi hafist á svipuðum tíma og Elliðavogslögin hættu að myndast.
Fossvogslögin sýna hörfunarsögu jökla við lok ísaldar og sjávarstaðabreytingar sem
urðu í kjölfarið. Síðasta hraun sem rann inn fyrir Reykjavíkursvæðið er 5700 ára gamalt
og nefnist Elliðavogshraun. Elliðavogshraun rann frá dyngju austan við Bláfjöll. Á leið
sinni að bæjarmörkunum myndaði það gervigígaþyrpingu sem í daglegu tali eru kallaðir
Rauðhólar.
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Jarðfræði Reykjavíkur virðist nokkuð
einsleit að sjá við fyrstu sýn, en þegar betur
er að gáð er af nógu að taka. Núverandi
ásýnd Reykjavíkursvæðisins markast að
mestu af grágrýtislögum sem hafa verið
slípuð af jöklum jökulskeiða ísaldar. Undir
Reykjavík leynist gömul eldstöð sem eitt
sinn var myndarleg askja, en hefur nú rofið
niður og kaffærð af yngri setlögum og
hraunum.
Enn þann dag í dag njótum við góðs af
þessari eldstöð en frá henni fáum við
jarðhitann sem laðaði Ingólf Arnórsson að
þessu svæði landsins. Jarðhitinn sem kemur
af kulnandi rótum Viðeyjareldstöðvarinnar
er í dag notaður til að hita upp stóran hluta
borgarinnar. Tvær setlagasyrpur eru innan
borgarmarkanna, þær segja okkur ýmislegt
um jöklun og sjávarstaðabreytingar síðustu
350 þúsund árin. Innan borgarmarkanna er
að finna tæplega 5000 ára gamalt hraun sem
runnið hefur ofan af Bláfjöllum og niður í
sjó við Elliðavog. Í þessu hrauni mynduðust
Rauðhólar, en þeir eru gervigígir sem ekki

hafa fundist annarsstaðar á jörðinni en á
Íslandi.
Viðeyjareldstöðin
Viðeyjareldstöðin var virk fyrir rúmlega 2
milljón árum. Hún er dauft öfugt
segulmögnuð og er talin vera frá fyrsta hluta
Matuyama segulskeiðsins sem spannar
tímabil frá 2,58 milljón árum til 2,15 milljón
árum síðan. Viðeyjareldstöðinni má líkja við
eldstöðvar eins og Kröflu og Öskju.
Fjölbreytt gosvirkni einkennir eldstöðvar
sem þessar svo sem hraungos, gjóskugos og
innskotavirkni. Bergtegundir gosa slíkra
eldstöðva eru líka breytilegar en basalt,
líparít og andesít koma úr eldstöðvum sem
þessum. Viðeyjareldstöðin hefur sennilega
gnæft yfir umhverfi sitt og það hefur tekið
langan tíma fyrir roföflin að rjúfa hana niður
og fyrir önnur jarðlög að kaffæra hana eftir
að hún fór að kulna. Elsta berg Reykjavíkur,
sem er að finna á svæðinu við Klepp og með
Sundahöfn, kemur frá Viðeyjareldstöðinni.

Miðja Viðeyjareldstöðvarinnar hefur
verið úti á Faxaflóa, við mynni Kollafjarðar,
en nyrsta hluta Viðeyjareldstöðvarinnar er að
finna á Kjalarnesi.
Þessi eldstöð hefur myndað stóra öskju
og á mynd 1 má sjá hvar öskjurimi
eldstöðvarinnar
hefur
legið.
Miklar
móbergsmyndanir urðu til vegna eldvirkni
Viðeyjareldstöðvarinnar en slíkt móberg er
að finna í Viðey, við Sundahöfn og á
Gufunesi. Í móberginu er mikið af basísku
innskotabergi, æðum og keilugöngum.

þessum svæðum. Jarðhitinn kemur með
sprungu
og
gangnasveimum
frá
Viðeyjareldstöðinni.

Mynd 2. Vinnsluskúr við Suðurlandsbraut.

Elliðavogslögin

Mynd 1. Svartur hringur sýnir öskjurima Viðeyjaröskju.

Tvö allstór innskot sjást á landi og eru þau
við
Sundahöfn,
Kleppsinnskotið
og
Sundagarðainnskotið. Þessi innskot eru víða
fallega stuðluð.
Jarðhiti í Reykjavík
Í Reykjavík er að finna jarðhita á þremur
svæðum, á Laugarnesi, í Elliðaárdal og á
Seltjarnarnesi. Jarðhitinn er virkjaður á
þessum svæðum til húshitunar í Reykjavík
og Seltjarnarnesi. Víða má sjá vinnsluskúra
(sjá mynd 2) sem hylja vinnsluholur á

Elliðavogslögin eru setlög sem ná frá
Brimnesi suður að Álftanesi. Setlögin sem
þarna er að finna mynda misþykkan stafla og
eru þau þykkust þar sem staflinn hefur alltaf
hlaðist upp neðansjávar. Elliðavogslögin eru
lög sem hafa bæði myndast neðansjávar og
ofansjávar. Góð opna inn í Elliðavogslögin
er að finna við Háubakka við Elliðavog (sjá
mynd 3).
Neðst í lögunum er að finna jökulborið
set sem talið er vera eldra en 300 þúsund ára.
Fyrir ofan jökulborna setið er að finna
sjávarset sem í finnast skeljar. Dæmi um
skeljar
sem
finnast
sumsstaðar
í
Elliðavogslögunum eru halloka (Macoma
calcarea), kúfskel (Cyprina islandica),
krókskel (Serripes groenlandicum) og
gljáhnytla (Nucula tenuis) og eru þær af
sömu tegundum og lifa við ströndina í dag.
Þetta sjávarset er talið vera um það bil 300
þúsund ára og frá Cromer-hlýskeiði. Ofan
við sjávarsetlögin er svo að finna annað lag
af jökulbornu seti sem talið er vera um 250
þúsund ára gamalt. Efst í Elliðavogslögunum
má víða finna samanþjappaðan mór eða
hálfgerðan
surtarbrand
milli
tveggja
grágrýtislaga. Surtarbarandurinn er talinn
vera um 200 þúsund ára gamall og frá Elsterhlýskeiði. Í surtarbrandinum er að finna
leifar ýmissa plantna sem uxu við Elliðavog
á Elster-hlýskeiði.

Elliðavogslögin eru talin spanna um 100
þúsund ára jarðsögu frá því fyrir rúmlega
300 þúsund árum síðan til fyrir 200 þúsund
árum síðan. En það skal þó nefna að ekki
hefur tekist að aldursgreina þessi setlög og
því ber að taka þessum aldursályktunum
með varúð. Hitt er víst að skeljarnar eru of
gamlar til að geta verið aldursgreindar með
C-14 aldursgreiningaraðferðinni, en slíkar
aldursgreiningar er ekki hægt að nota fyrir
lífrænar leifar eldri en 60 þúsund ára.
Reykjavíkurgrágrýtið
Mikil eldvirkni hófst á höfuðborgarsvæðinu
á núverandi segulskeiði, Brunhes (hófst fyrir
780 þúsund árum) og hlóðust þá upp hraun
sem
í
daglegu
tali
eru
kölluð
Reykjavíkurgrágrýtið. Reykjavíkurgrágrýtið
þekur mikil landssvæði frá sjó og upp að
Hengli, milli Kollafjarðar og Hafnarfjarðar.
Reykjavíkurgrágrýtið
samanstendur
af
mörgum hraunlög sem hafa hlaðist upp á
löngum tíma. Flest eru hraunin dyngjuhraun
en það eru einnig sprunguhraun í staflanum.
Hraun þessi hafa runnið á hlýskeiðum
ísaldar. Inn á milli hraunlaganna má finna
fornan jarðveg, vatnaset og jökulberg.
Lítið
er
vitað
um
aldur
Reykjavíkurgrágrýtisins annað en það
tilheyrir Brunhes-segulkeiðinu. Ekki hefur
enn
tekist
að
aldursgreina

Reykjavíkurgrágrýtið en talið er að mesta
upphleðsla þess hafi hafist fyrir 200 þúsund
árum, eða í þann mund sem megnið af
Elliðavogssetlögin höfðu þegar myndast, og
staðið í 100 þúsund ár. Þessum tölum skal þó
tekið með varúð. Ýmsar tilgátur eru um
hvaðan Reykjavíkurgrágrýtið rann og má þar
nefna Borgarhóla, Lyklafell, Heiðmörk og
Mosfellsheiði. Allt eru þetta tilgátur og ekki
er vitað með vissu um nákvæman uppruna
hraunanna.
Reykjavíkurgrágrýtið eru ólivínþóleiít
hraun sem hafa öll runnið frá sama
eldstöðvarkerfinu af Vestaragosbeltinu.
Efnasamsetning grágrýtisins í Öskjuhlíð, á
Skólavörðuholti og á Seltjarnarnesi sýna ögn
þróaðri kviku en annað Reykjavíkurgrágrýti.
Það gæti gefið til kynna að Öskjuhlíð,
Skólavörðuholt og Seltjarnarnes séu
sjálfstæð eldvörp sem gosið hafi litlum
dyngjugosum. Þessu til frekari stuðnings er
að í yfirgefnum húsagrunnum í Öskjuhlíð er
að finna mjög blöðrótt berg, blöðrur sem eru
allt að 7cm í þvermál. Þessar blöðrur sýna
ekki neina rennslisstefnu sem segir til um að
hraunið hafi ekki verið á hreyfingu þegar það
storknaði.

Landslag Reykjavíkursvæðisins er mótað
af jöklum ísaldar
Á jökulskeiðum ísaldar fór jökullinn yfir
grágrýtið í Reykjavík og fægði það svo eftir
urðu ávalir hálsar og lægðir. Dæmi um slíka
hálsa eru Bústaðarháls, Kópavogsháls og
Laugarháls. Lega hálsanna sýna einnig vel
skriðstefnu jökla (sjá mynd 4).

Mynd 4. Rauðar örvar sýna skriðstefnu jökuls síðasta
jökulsskeiðs, gul ör vísar í norður.

Eftir að jökullinn hörfaði skildi hann eftir sig
lag af botnurð yfir grágrýtinu sem þó stingur
upp úr stöku stað sem vel fáguð hvalbök.
Jökulrákir eru algengar á hvalbökunum á
Reykjavíkursvæðinu og sýna rákirnar
skriðstefnu síðasta jökulskeiðs N310-320°
og N340°.
Lok Ísaldar
Við lok ísaldar var sjávarstaða töluvert hærri
en hún er í dag og merki um það má sjá í
sjávarhjöllum í Ártúnshöfða, skeljalögum í
Öskjuhlíð og víðsvegar annars staðar á StórReykjavíkursvæðinu. Í Öskjuhlíð er að finna
sjávarset í um það bil 45 m hæð. Við svo háa
sjávarstöðu
hefur
Valhúsahæð,
Skólavörðuholt, Öskjuhlíð og holtið sem
Landakotskirkja stendur á staðið upp úr
sjónum sem eyjar. Þegar landið fór að rísa
undan fargi jökulsins lækkaði sjávarstaðan
aftur og gekk lítill vogur úr norðri inn þar
sem Kvosin, Tjörnin og Vatnsmýrin eru
núna. Sjávargangur lokaði þessum vogi með
malarrifi og eftir stóð Tjörnin og Vatnsmýrin

innar í voginum. Úr Vatnsmýrinni rennur
vatn í Tjörnina og úr Tjörninni rann lækur til
sjávar þar sem nú er Lækjargata. Malarrif
sem mynduðust á þennan hátt tengja eyjar
eins og Örfirisey, Geldinganes og
Valhúsahæð við land.
Fossvogslögin
Fossvogslögin eru setlög sem urðu til við lok
síðasta jökulskeiðs. Fossvogslögin sjást vel í
Fossvogsbakka sem er 3-5 metra hár
sjávarhamar. Fossvogsbakki er 2 km að
lengd og nær frá Nauthólsvík og inn í botn
Fossvogs. Skeljalög af Fossvogslögunum eru
einnig að finna víða í Öskjuhlíð og á
Melunum, þau sjást í húsgrunnum á
Háskólasvæðinu og á nokkrum stöðum á
Seltjarnarnesi. Fossvogslögin liggja á
jökulrákuðu Reykjavíkurgrágrýti. Ofan á
Reykjavíkurgrágrýtinu liggur jökulberg og
svo fyrir ofan jökulbergið er víða að finna
linsur af völubergi og fínu sjávarseti í
kjölfarið. Þetta gefur til kynna hörfun jökla
og hækkandi sjávarstöðu. Í sjávarsetlögunum
eru skeljar og kuðungar sem veita
upplýsingar um sjávarhita þess tíma sem
setlögin hlóðust upp. Í sjávarsetlögunum er
jökulættað set sem hefur borist með ísjökum.
Þetta jökulættaða set kom frá kelfandi jökli
sem þá hefur verið í framrás undir lok
Alleröd hlýskeiðsins og runnið til sjávar ofar
í Fossvogi. C-14 aldursgreiningar á skeljum
úr Fossvogslögunum sýna að sjávarsetlögin
hafi sest til á nokkuð stuttum tíma, en elstu
skeljarnar eru 11400 14C-ára og yngstu
10700 14C-ára gömul, og hafa því myndast á
seinni hluta Alleröd-hlýskeiðs.
Skeljarnar sem þarna finnast eru af sama
toga og lifa við Ísland í dag. Setlögin eru
víða trufluð með skriðuföllum úr Öskjuhlíð.
Þau segja sögu hörfunar jökla af svæðinu á
Alleröd-hlýskeiði, hækkandi sjávarstöðu í
kjölfarið og framrás jökuls skömmu fyrir lok
Alleröd-hlýskeiðsins.
Elliðavogshraun og Rauðhólar
Reykjavík er í næsta nágrenni við
eldgosabeltið á Reykjanesskaga. Sá eldgígur
sem styst er frá byggðarmörkum er í Búrfelli

fyrir ofan Hafnarfjörð. Hætta af eldgosum er
þó lítil og ef hraun rynnu inn í Reykjavík
kæmust þau hvergi inn fyrir byggðamörk
nema um Elliðaárdalinn. Af þessari ástæðu
er ekki byggt í Elliðaárdalnum í dag. Síðan
ísöld lauk hefur hraun einu sinni runnið inn
fyrir byggðarmörkin og var það fyrir 4700
árum þegar Elliðavogshraun rann niður
farveg Elliðaár. Elliðavogshraun rann úr
stórum dyngjugíg sem heitir Leiti og er
austan við Bláfjöll. Það var þunnfljótandi
hraun sem rann um Sandskeið, niður í
Lækjarbotna og þaðan rann hraunið ofan í
Elliðaárvatn. Þegar hraunið komst í
snertingu við vatnið urðu miklar sprengingar
og gufugos. Þessi gufugos og sprengingar
mynduðu gervigíganna Rauðhóla (sjá mynd
5 og 6).

Mynd 5. Myndunarferli gervigýga

Gervigígarnir héldu áfram að myndast
meðan vatn var enn til staðar. Að endingu
þurrkaði hraunið upp vatnið og hélt áfram
för sinni niður Elliðaárdalinn þar sem það
stöðvaðist loks við ósa Elliðavogs.
Gervigígarnir mynduðu litlar keilur sem
liggja þétt saman. Þessar keilur eru 2-40m á
hæð og 5-450m á breidd og þekja svæði sem
er 1,2 km2. Upphaflega voru um 150 keilur
við Rauðhóla en ríflega þriðjungur þeirra var
fluttur í burtu og notaður sem efni til
vegagerðar.
Gervigígar eins og þeir sem mynda
Rauðhóla eru harla merkilegt fyrirbæri og
finnast þeir aðeins á Íslandi og á Mars svo
vitað sé.

Mynd 6. Rauðhólar eins og þeir líta út í dag

Niðurstöður
Sú jarðfræði Reykjavíkur sem mótar
landslagið eins og við sjáum það spannar
rúmlega 2 milljóna ára jarðsögu.
Landslagið einkennist af ávölu og hæðóttu
Reykjavíkurgrágrýtinu sem jökullinn hefur
sorfið. Hvaðan Reykjavíkurgrágrýtið hefur
runnið er ekki vitað með vissu og liggja
eldstöðvar þess undir yngri hraunum.
Ýmislegt er enn óljóst um aldur
Reykjavíkurgrágrýtinu og uppruna þess.
Aldur
Reykjavíkurgrágrýtisins
spannar
tímabil sem erfitt hefur reynst að
aldursgreina en með batnandi tækni ætti það
að vera gerlegt í framtíðinni. Með
aldursgreiningum á Elliðavogslögunum og
Reykjavíkurgrágrýtinu fengjum við aukinn
skilning á hversu löngu tímaskeiði grágrýtið
hefur hlaðist upp sem og jarðsögu
Reykjavíkur síðustu 800 þúsund ára.

Heimildir:
Árni Hjartarson (1980): Síðkvarteri jarðlagastaflinn
í Reykjavík og nágrenni, Náttúrufræðingurinn 50:
108-117.
Árni Hjartarson (1989). The Ages of the Fossvogur
Layers and the Álftanes End-Moraine, SW-Iceland.
Jökull, 39 (39), bls. 21-31.
Árni Hjartarson, Helgi M. Sigurðsson, og Reynir
Vilhjálmsson (1998). Elliðárdalur: Land og saga.
Ísland: Mál og mynd.
Árni Hjartarson (2006). Sundagöng:
Jarðfræðilegar aðstæður á jarðgangnaleið milli
Laugarness og Gufuness. Reykjavík: ÍSOR.

Áslaug Geirsdótti og Jón Eiríksson (1994).
Sedimentary facies and environmental
history of the Late-glacial glaciomarine
Fossvogur sediments in Rekjavík, Iceland.
Boreas, 23, bls. 164-176.
Bergur Sigfússon (2001). Sundurgreining
Reykjavíkurgrágrýtisins. BS-ritgerð: Háskóli
Íslands, Raunvísindadeild.
Fróðleikur um friðlýst svaedi < fræðsluefni <
www.ust.is. Umhverfisstofnun. Skoðað 09.03.07 á
veraldarvefnum:
http://www.ust.is/Frodleikur/Fridlystsvaedi/nr/110
3

Haukur Jóhannesson 1985: Jarðfræði
Innnesja. Í: Innnes. Náttúrufar, minjar og
landnýting. Náttúrufræðistofnun Íslands,
Staðarvalsnefnd, 17–22.
Hreggviður Norðdahl og Halldór G. Pétursson
(2005, Maí). Relative sea-level changes in Iceland:
New aspects of the Weichselian deglaciation of
Iceland. Personal outprint, , bls. 25-78.
Radiocarbon dating - Wikipedia, the free
encyclopedia. Wikipedia. Skoðað 13.03.07 á

veraldarvefnum:
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating
Thor Thordarson, og Ármann Höskuldsson (2002).
Iceland: Classic geology in Europe 3. England:
Terra Publishing.
Vísindavefurinn. Háskóli Íslands. Skoðað 09.03.07
á veraldarvefnum: www.visindavefurinn.hi.is

Myndir
Mynd 1. Haukur Jóhannesson 1985: Jarðfræði
Innnesja. Í: Innnes. Náttúrufar, minjar og
landnýting. Náttúrufræðistofnun Íslands,
Staðarvalsnefnd, 17–22.
Mynd 2-3. Freyr Pálsson.(mars 2006)
Mynd 4. Bergur Sigfússon (2001). Sundurgreining
Reykjavíkurgrágrýtisins. BS-ritgerð: Háskóli
Íslands, Raunvísindadeild. Bls.10.
Mynd 5. Pseudocráteres o conos desenraizados
("rootless cones"). Terra Publishing, Hertfordshire,
Inglaterra. Skoðað 08.03.07 á veraldarvefnum:
http://www.cepalcala.org/ciencias1/geologia/islandi
a/geologia.islandia_pseudocrateres.htm.
Mynd 6. Freyr Pálsson. (mars 2006)

