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Þríhnúkagígur
Jarðfræðirannsóknir og tillögur vegna gangagerðar
Tilefni þeirra athugana og álits sem hér er skýrt frá er að vinnuhópur undir forustu
Árna B. Stefánssonar kannar hvort gerlegt sé að gera hellinn undir Þríhnúkagíg
aðgengilegan fólki til að skoða og þá um göng sem grafin yrðu inn í hann. Álit þeirra er
að fólk skynji hellinn best í allmikilli hæð, þ.e. nokkuð þar neðan við sem hann víkkar
út niður á við. Þetta byggja þeir á eigin reynslu eftir sigferðir í hellinn (Árni B. Stefáns‐
son 2004). Áætlun var síðan gerð um að opna inn í hellinn, þannig að um hann sæist
sem best (VSÓ 2004). Hér verður miðað við aðkomu á dýptarbili sem kemur heim við
álit vinnuhópsins. Flestir eða allir sem um hafa fjallað aðrir en vinnuhópurinn hafa lagt
til að opnað verði inn í botn hellisins. Svo var einnig um sjálfan mig, en ekki þurfti
langa íhugun og athuganir á aðstæðum til að sjá annmarka á þeirri lausn sem nánar
greinir síðar. Hugmyndin með göngum er að ekið verði langleiðis að gangamunna og
frískum jafnt sem öðrum gert kleift að skoða hellinn, en jafnframt gefist kostur á að
skoða gígasvæðið kringum hann.

Inngangur
Í áliti þessu er reynt út frá tiltækum gögnum að gera sér grein fyrir jarðlögum undir
Þríhnúkagíg og gerð hraunanna kringum hann. Ég hef ekki farið ofan í gíginn, en
byggi á greinum, myndum og frásögn annarra sem farið hafa niður í hann og skoðað.
Auk Árna B. Stefánssonar eru þar til frásagnar félagar hans í vinnuhópnum. Af öðrum
skulu nefndir jarðfræðingarnir Sigurður Sveinn Jónsson og Björn S. Harðarson, en þeir
hafa báðir sigið í hellinn. Sigurður Sveinn á vídeómynd sem franskur hellakönnuður
tók, er þeir gerðu ferð í hellinn. Vídeómynd er einnig til hjá Sjónvarpinu. Fróðleg
frásögn af sigi í hellinn fyrir tæpum 25 árum barst mér um hendur Björns Hróarssonar
jarðfræðings. Töluvert af nothæfu myndefni liggur fyrir af veggjum hellisins bæði þar
sem hann er víðastur, og einnig af mjóa hlutanum efst. Vandinn er hins vegar sá að
upplýsingar um hæðarbilið sem sést í myndunum eru ekki nákvæmar nema á vissum
pörtum og þá helst alveg neðst.
Af umhverfi Þríhnúkagígs var við að styðjast loftmyndir frá Landmælingum Íslands og
kort af ýmsu tagi, m.a., myndkort lagt til af Hnit ehf. og jarðfræðikort Jóns Jónssonar
(1978). Nokkrar ferðir fór ég um svæðið til að skoða nágrenni gígsins og átta mig á
hraununum umhverfis hann sem og til að athuga opnur í grágrýti og hæðarmörk þess,
en einnig móbergið næst honum og misgengi.
Hraunakort Jóns (mynd 1) er nokkurn veginn rétt hvað varðar fjölda og aldursafstöðu
hrauna kringum Þríhnúkagíg. Töluvert misræmi er milli þess og yngri korta af
Þríhnúkasvæðinu. Það helsta skal nefnt. Á jarðfræðikorti af Höfuðborgarsvæði (Helgi
Torfason o.fl. 1999, blað Vífilsfell) er hraunum sem Jón merkir H‐145 og 146 slegið
saman í eitt, jafnólík og þau eru. Helgi Torfason og Magnús Á. Sigurgeirsson (2001)
hafa gengið lengra á korti sem fylgir Brennisteinsfjalla‐skýrslu. Þar eru þrjú af hraun‐
um Jóns, H‐144, 145 og 146 gerð að einu. Hér er aðgreining hraunanna færð nærri korti
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Jóns eftir endurkortlagningu mína. Á korti Helga og Magnúsar (2001) eru tveir gígar
sýndir vestan við Þríhnúkagíg þar sem er einn (í hrauntjörn vestan undir
miðhnúknum). Grágrýti austan Þríhnúkagígs er rangt sýnt á korti Helga og Magnúsar
(2001) þar sem Jón hafði það rétt (blað 17 í kortamöppu, 1978). Sprunga og misgengi er
sýnt í hrauni vestan við Þríhnúkagíg á korti Helga og Magnúsar (2001), en hvorugt
fann ég. Móberg í hlíðinni norður frá gígnum vantar á kort Jóns Jónssonar (1978), en
sumt af því er sýnt á kortum Helga Torfasonar o.fl. (1999) og Helga og Magnúsar
(2001). Allt skiptir þetta máli varðandi aðkomu að gígnum ef göng verða opnuð inn í
hann.
Hér að neðan verða Þríhnúkar kallaðir vesturhnúkur, miðhnúkur og Þríhnúkagígur sá
austasti. Tveir að þeim eru hraungígar, og eru hraunin frá þeim kölluð Þríhnúkahraun
I (úr miðhnúknum) og II (úr Þríhnúkagíg) eins og Jón Jónsson (1978) gerði og táknaði
með H‐145 og H‐146. Tákn hans á þeim og öðrum hraunum sem um er fjallað eru
notuð á korti sem fylgir þessari skýrslu.

Jarðlög kringum Þríhnúka
Berggrunnur kringum Þríhnúka er móberg (elst), grágrýti og hraun. Hraunin eru ber
eða mosavaxin, en þó eru sums staðar á þeim jarðvegsflákar, jafnvel þýfðir, í raklend‐
um flögum og eins í lægðum, lautum og jarðföllum. Norðvestan undir fjallinu eru
þessi sömu hraun lynggróin í brekkum og lautun, en þykkar mosaþembur á milli. Þar
er um að ræða aðallega Þríhnúkahraun I. Þótt bratt sé niður af fjallinu vestan megin
eru fjallskriður óvíða nema niður undan móbergi í vesturhnúknum. Innar er brekkan
að mestu þakin hrauni og lausaskriðan á því þunn og ekki samfelld.
Þríhnúkagígur er á gosrein með nokkrum samsíða gígaröðum sem ná yfir um 500 m
breitt bil og síðan eru 750 m austur að næstu gosrein sem byrjar við Kóngsfell. Á
Þríhnúkareininni koma hér við sögu 4 hraun með gíg og gígröðum. Ef gera skal upp á
milli gosmenja er þar merkast Þríhnúkahraunin og gígarnir í þeim með hellis‐
hvelfingunni miklu undir þeim yngri, en aflöng hrauntjörn í þeim eldri og hraunrás frá
henni.

Móberg
Þrjár móbergseiningar koma fyrir í nánd við gígasvæðið, og tvær í viðbót allangt norð‐
austan þess. Bergið í þeim er mismunandi að gerð, en í öllum er það ferskt.
M‐1. Vestastur Þríhnúka er stuttur móbergshryggur með NA‐SV‐stefnu (vestur‐
hnúkur). Frá Þríhnúkagíg eru 250 m að brekkufæti hans. Hann er úr móbergs‐breksíu
og ‐túffi, nokkuð feldspatdílóttu, en bólstraberg kemur einnig fyrir, t.d. vestan í honum
undir breksíunni. Breksían er fremur laus í sér þar sem mest er af basaltbrotum í henni
(kjarninn í hnúknum), en fastari í sér þar sem hún er túffrík. Gangar eru norðaustan í
háhnúknum og kambinum norðaustur af honum. Grágrýti er efst utan í háhnúknum,
en einnig á tveim stöðum þar sem lægra er, þ.e. sunnan í honum á smástalli, og austan
í kambinum norðaustan hans, dílótt eins og móbergið. Móberg kemur fram neðarlega í
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vesturhlíð hnúksins undan lausaskriðu og myndar þar dálítinn stall. Bergið þar er
feldspatdílótt eins og í hnúknum sjálfum.
M‐2. Það yddir á öðrum móbergshrygg 400‐500 m sunnan við Þríhnúkagíg. Hann er úr
móbergstúffi og hallar lögunum í því 20‐25° til NV. Hryggur þessi er töluvert austar en
svo að sé í framhaldi af þeim fyrrnefnda. Bergið í honum er lítið eitt ólivíndílótt.
M‐3. Þriðja móbergseiningin kemur fram miðhlíðis og ofarlega í vesturhlíð fjallsins
norður frá Þríhnúkagíg. Móbergið er steinótt og í því koma fyrir kleggjar af basalti og
bólstrabrot. Bergið í því er með miklu af smáum ólivíkristöllum, en án feldspatdíla.
Líklega sér þarna í kaffærðan móbergshrygg.
M‐4. Móbergslag kemur fram í hlíðinni neðan undir suðvestasta gígnum í gígaröð H‐
147 nyrst á Spors‐stapanum. Móbergið er mestmegnis túff með litlu einu af smáum
basaltslettum innan um. Halli í móberginu er norðvestlægur, en ógreinilegur. Hvorki
eru í því bólstrar né bólstrabrot. Bergið er feldspatdílótt.
M‐5. Loks sést í móberg eða öllu heldur bólstraberg neðst í brekkunni austan við
gígaröð H‐147. Það myndar smáhól sem hraun frá gígunum hylur alveg nema á kafla
austan megin. Bergið er með smádílum úr feldspati.

Grágrýti
Grágrýti kemur fram á nokkrum stöðum í nánd Þríhnúkagíg. Það er ólivínríkt og
grófkorna stapagrágrýti. Upptök þess eru í stórri gígskál sem Jón Jónsson (1978)
nefndi Spor. Grágrýtið er ekki mjög rofið uppi á hásléttunni. Efsta frauðið er þó af, en
víða eru varðveittir á því skafnir hraunhólar (push ups), annars er það uppbrotið af
frostveðrun og lausagrjót og blokkir á yfirborðinu. Jökulrákir eru lítt sýnilegar, finnast
þó sé eftir þeim leitað og stefna N40°V. Stórgrýtisbjörg úr móbergi og jökulbergi liggja
ofan á grágrýtinu í brekkunni og ofan brúnar austan við H‐147‐gígana. Þau eru jökul‐
borin, en ekki úrkast úr gígum. Frá Þríhnúkagíg er styst í grágrýtisopnur 600 m austar
og sunnar, en fleiri eru fjær norðan og norðaustan hans. Frá grágrýtisfláka norðaustan
við Spor teygir sig álma vestur í átt að Þríhnúkagíg svo einungis vantar 200 m að
hugsanlegum gangamunna. Þetta er rétt sýnt á korti Jóns Jónssonar (1978), en vantar á
korti Helga og Magnúsar (2001).
Grágrýtið er beltótt, og beltin misþykk. Þar sem sást til í fjallsbrún og klofnum hrau‐
hólum í nánd við gígasvæðið eru þau á bilinu rúmlega 0,5‐2,5 m, en fjær, bæði norðan
til og vestan til á stapanum, sjást þykkri belti, mest um 4 m.
Einhlít skálaga breksía, sem verður til við hraunrennsli út í vatn, finnst hæst í landi á
kafla neðan við fjallsbrúnina milli gíganna sem Jón Jónsson merkir H‐147 nyrst á
Spors‐stapanum. Skilin milli hennar og grágrýtislaganna eru þar í 420‐435 m hæð.
Hærri talan á við stall ofan við aðalskilin, en í honum og frammi í brúninni er grágrýtið
bólstrótt með glerskán. Suðvestan við vesturhnúkinn er grágrýtið stöllótt. Þar fara að
sjást bólstrabrot í skriðunni í um 380 m hæð sem bendir til að þar sé komið í breksíu.
Skilin fara lækkandi þaðan vestur í Kristjánsdalahorn. Skil þessi marka stöðu vatns‐
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borðs í jökullóni á þeim tíma sem grágrýtishraunið rann. Hæðin á skilum sem þessum
getur verið nokkuð breytileg eftir því hversu bræðsluvatn rennur greiðlega burt.
Á jarðfræðikortið sem hér fylgir hef ég teiknað grágrýtishólmana og hæð þeirra í landi.
Út frá þeim má sjá hæðina á grágrýtisskildinum, og áætla hæðarlínur á yfirborði hans,
en þær leggjast í boga kringum hvirfilinn (Sporið).
Fullvíst má telja að grágrýtið sé yngra en móbergshryggirnir. Hvort tveggja er að lítið
stendur af þeim upp fyrir grágrýtið, en þó fremur hitt að vik kemur í stapann þar sem
vesturhnúkurinn og kaffærði hryggurinn norðaustan hans stóðu fyrir rennslinu
sunnan frá.
Líklega er Spors‐stapinn yngri en stóru staparnir vestar á Reykjanesskaga, þ.e. yngri en
Fagradalsfjall og Lönguhlíðar‐stapinn, líkast til frá síðasta jökulskeiði og myndaður við
töluvert minni jökulþykkt en hinir tveir. Jón Jónsson (1978) greindi grágrýtið almennt
ekki sundur í goseiningar. Það var gert á Reykjavíkurkorti (Helga Torfasonar o.fl.
1999). Þar hefur verið gengið of langt í aðgreiningu þess, því að grágrýtið austan frá
Spori og alveg vestur á Kristjánsdalahorn er allt sömu gerðar, en er skipt í þrennt á
nefndu korti. Auðkenni grágrýtisins eru glómeródílar (næstum klessur) úr ólivíni og
feldspati. Grágrýtið lækkar í stöllum vestur á Kristjánsdalahorn, og það kann að hafa
villt fyrir. Mörg dæmi eru hins vegar um slík þrep utan í lágum stöpum.
Grágrýti sem sýnt er á kortinu sem hér fylgir tilheyrir svo til allt einni og sömu
einingu, þ.e. Spors‐stapanum. Aðeins á og utan í vesturhnúknum fannst grágrýti af
öðrum uppruna. Það er eldri myndun og tilheyrir móbergshryggnum sjálfum.

Hraun
H‐143. Elst hraunanna er það sem Jón Jónsson (1978) auðkennir H‐143. Það er býsna
gamalt, fáð af veðrun og uppbrotið. Það rann úr gígaröð sem byrjar um 500 m
suðaustur af Þríhnúkagíg og liggur þaðan til suðvesturs yfir Sporsgíginn. Hraunið er
ólivín‐ og smávegis feldspatdílótt helluhraun. Hraunbrúnin er mjög lág, 10‐30 cm á
grágrýtinu norðan og austan við. Hraunið er eftir því þunnt þarna nyrst þar sem það
endar. Hraun þetta gæti hafa náð að Þríhnúkagíg og væri þá næst ofan á grágrýtinu.
H‐144. Næst að aldri er hraun sem Jón Jónsson (1978) auðkennir þannig. Það rann úr
gígaröð sem er í tveim pörtum og byrjar 500 m suðvestan við Þríhnúkagíg, rétt
suðvestan við hrauntjörnina í Þríhnúkum. Það er helluhraun, ólivín‐ og feldspatdílótt,
en dílarnir smáir. Hraunið er uppbrotið af veðrun og mjög þunnt til jaðranna sem vel
sést þar sem það hefur runnið út á H‐143‐hraunið og grágrýtið. Hraun þetta gæti náð
til Þríhnúkagígsins.
Þá er komið að Þríhnúkum sjálfum. Í þeim hafa komið upp tvö hraun sem Jón Jónsson
(1978) auðkenndi H‐145 og H‐146.
H‐145. Upptök þess eldra, Þríhnúkahrauns I, eru í hrauntjörn sem er 400 m löng og
sveigist lítið eitt til í meginstefnu NA‐SV. Gígop hefur verið austan undir gjallhól,
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íhvolfum þeim megin sem snýr að hrauntjörninni. Gíghóllinn (miðhnúkurinn) er úr
ólivíndílóttu rauðagjalli og kleprum. Þótt mestallt hraunið sem nú sést hafi komið upp
í honum hefur gosið hafist á sprungu með NA‐SV‐stefnu. Stubbur af henni sést norðan
í móbergshryggnum M‐2 með gjalldrílum og ganghlein sem stendur upp úr móberginu
og sjást af henni um 50 m. Jón Harðarson o.fl. (1983) nefna þessa gíga. Bergið í þessu er
ólivíndílótt eins og í miðhnúknum sjálfum.
Austan í miðhnúknum sést neðarlega hraunborð, jafnhátt barmi hrauntjarnarinar,
greinilegt þó aðeins nyrst. Innveggir hennar eru annars úr 10‐15 cm þykkum
hraunskánum og bergið ólivínríkt, svo til án feldspatdíla eins og í gjallhólnum. Bunga
hefur hlaðist upp kringum gígtjörnina og hraunrás, sem liggur austur frá henni. Hún
hefur byggst upp er hraun vall yfir barmana og má telja víst að hún sé öll úr þess
háttar hraunskánum, ella hefði hún ekki byggst upp, jafnbrött og hún er, úr þunn‐
fljótandi hrauni. Fyrir utan hraunskvetturnar hefur nokkuð runnið úr hrauntjörninni til
norðurs og fram af fjallinu þar, en meira þó eftir hraunrásinni til austurs og síðan
áfram til NA uns hún þverbeygir til NV. Hraunrásin er efst í endilangri, ávalri og
jafnhallandi hraunbungu sem hlaðist hefur upp út frá rásinni við skvettur líkt og
bungan kringum hrauntjörnina sjálfa. Hraunrásin er mjó á NA‐SV‐kaflanum, þ.e. á
bilinu 10‐20 m yfir barma, og mesta dýpi hennar 15‐20 m. Ofan til eru hraunskánirnar
eða ‐beltin einnig þunn í veggjum rásarinnar, mældust algeng á bilinu 15‐50 cm, en
niðri í henni eru þau þykk, oft 1‐2 m. Hraunrásin endar spölkorn norðvestan við
þverbeygjuna. Þaðan hefur hraunið breiðst út og síðan vestur af fjallinu. Á þver‐
beygjunni og þar sem hraunrásin endar eru hraunbólur þar sem flætt hefur upp úr
henni. Í fjallshlíðinni sem er um 120 m há er hraunið víða samfellt, jafnvel þar sem
bratt er, annars sundurlaust, en lausahroðinn á því er hvergi þykkur nema þá neðst þar
sem grjót hefur borist niður með leysingavatni og við hrun.
Talað hefur verið um hraunrásina sem hrauntraðir og þannig er hún sýnd á kortum.
Það er þó ekki alveg rétt, því að hún hefur verið lokuð, alla vega á síðustu stigum.
Þetta sést á því að víða eru heil höft yfir hana, en kaflarnir á milli fallnir niður.
Það sem sést af eldstöðinni sjálfri er gjall‐ og klepragígur. Kleprabrynja utan á kamb‐
inum sem gengur norðaustur frá vesturhnúknum vitnar um strókavirkni. Dyngjulögun
hefur hraunið ekki, en yfirborð þess er þó með eindregnum dyngjueinkennum, þ.e.
helluhraun með klofnum hraunhólum þegar kemur niður undir Kristjánsdalahorn.
Grafið var á hraun þetta á nokkrum stöðum, bæði uppi á fjallinu og neðan undir því
þar sem jarðvegur er þykkri og lynggrónar lautir og brekkur. Þar þekktust neðst í
moldinni tvö Kötlulög (mynd 2) sem víða má finna á þessum slóðum. Aldur þeirra er
allt að 2900 ár og 3400 ár (Bryndís G. Róbertsdóttir (1992).
H‐146. Þríhnúkagígur er fast austan við hrauntjörnina. Ekki er að sjá hraunborð utan í
honum þar sem veit að henni. Hún hefur verið komin áður en gaus og gíghóllinn hefur
byggst upp yfir barm hennar. Hraunið úr Þríhnúkagíg (Þríhnúkahraun II) er töluvert
feldspatdílótt og auðþekkjanlegt frá hrauninu úr miðhnúknum. Smágígar rétt sunnan
við útrennslið úr hrauntjörninni eru úr sama feldspatdílótta hrauninu. Þeir liggja í röð
á 100 m kafla til SV. Feldspatdílótt hraun þekur botninn á hrauntjörninni (Jón Jónsson,
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1978, mynd 7 þar). Það hefur komið úr aðalgígnum og útrás suðvestan undir honum.
Hraunborð úr því sést í um 2 m hæð yfir botni hrauntjarnarinnar norðaustan til og í 3‐4
m hæð sem stallur eða múgi neðan undir öllum austurbarminum sunnan útrennslis‐
rásarinnar. Hraunborðið er úr sléttu helluhrauni eins og í botninum, en í stallinum er
það úr gropnu hrauni. Auðsætt er að töluvert hefur runnið undan frá því hraunið stóð
hæst í gígtjörninni líklega eftir hraunrás Þríhnúkahrauns I, enda er yngra hraunið að
finna í botni hennar vestur fyrir fyrstu brýrnar á henni. Frá Þríhnúkagíg hefur hraun
runnið aðallega til norðurs og myndar ávala hraunbungu næst gígnum, en hefur svo
runnið fram af fjallinu í tveim taumum. Það hefur einnig runnið spölkorn til suðurs og
austurs yfir hraunrásina frá Þríhnúkahrauni I. Þar sem feldspatdílótta hrauninu sleppir
tekur opin hraunrás ólivíndílótta hraunsins við með brúm á köflum. Skilin á milli
hraunanna voru rakin næst Þríhnúkagíg þar sem þurfa þótti vegna aðkomuleiða.
Gígaröð er á norðvesturhorni Spors‐stapans, H‐147 hjá Jóni Jónssyni (1978). Hraun frá
henni hefur runnið norður og vestur af fjallinu og sést ekki meira af því en þar er.
Hraunið er feldspatdílótt eins og Þríhnúkahraun I og vafalítið frá sama gosi.
Aldursmunur sýnist ekki mikill á Þríhnúkahraunum I og II. Í hvorugu sjást misgengi. Í
Þríhnúkahrauni I vottar ekki fyrir framhaldi á gjám og misgengjum sem engum dyljast
í hrauni H‐143, hvað þá í grágrýtinu. Áferð hraunanna er svipuð. Yfirborð þeirra er
víða með sléttum hellum, sem eru máðar af veðrun, en sums staðar þunnt og sundur‐
laust kurl. Á skilum milli þessara hrauna norður frá Þríhnúkagíg er moldarborinn
gjallhroði, en ekki fannst þar eiginlegt moldarlag. Raunar er staðurinn framan í
fjallsbrún þar sem þess væri tæpast að vænta að jarðvegslag hefði haldist. Hins vegar
er 3‐4 cm moldarlag og 5 cm gjalllag (úr Þríhnúkagíg) á milli hraunanna suðvestur frá
Þríhnúkagíg (mynd 2). Ljóst er því að það hraun (H‐146) tilheyrir sérstöku gosi. Í
jarðvegssniði sunnan við Þríhnúkagíg (mynd 2) fannst aðeins efra Kötlulagið, ofan á
Þríhnúkahrauni II. Á eldra hrauninu er neðra og þykkara Kötlulagið einnig að finna
(mynd 2) og undir því 5‐7 cm þykkt moldarlag. Aldursmunur hraunanna gæti verið
um eða yfir 1000 ár. Aldur Þríhnúkahrauns I má áætla um 4500‐5000 ár, en Þríhnúka‐
hrauns II amk. 3500 ár. Í skýrslu Helga og Magnúsar (2001) er “Þríhnúkahraun yngra”
sem svo er kallað sýnt eldra en Heklulagið HA (um 2500 ára). Í athugasemd í hrauna‐
töflu kemur fram að þeir grófu á það við Kristjánsdalahorn, en þar nokkru austar eru
bæði Kötlulögin ofan á Þríhnúkahrauni I sem eitt nær vestur að Kristjánsdalahorni.

Misgengi og gjár
Misgengi og gjár í nánd við Þríhnúkagíg sjást aðeins í grágrýtinu og elsta hrauninu (H‐
143). Vestasta gjáin fylgir gígaröðinni í því svo sem sýnt er á korti Helga Torfasonar og
Magnúsar Á. Sigurgeirssonar (2001). Hvort tveggja, gígaröðin og gjáin, stefna nærri
þeim stað sem munni aðkomuganga austan frá yrði, en hverfa undir Þríhnúkahraun I
200 m sunnan við þann stað. Gjár sem sýndar eru á korti Helga og Magnúsar (2001)
nokkru vestar, þ.e. suðvestur frá Þríhnúkagíg í hraunum H‐143 og H‐144 fundust hins
vegar ekki. Sama gegnir um gjár og misgengi með NA‐SV stefnu sem sýnt er á sama
korti norðan við miðhnúkinn í hrauninu úr honum.
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Á korti Helga og Magnúsar eru sýnd brot með NV‐SA stefnu 1 km SV frá Kóngsfelli
með stefnu á Þríhnúkagíg. Brot með þessari stefnu eru einnig sýnd á Kristjáns‐
dalahorni á Reykjavíkurkortinu (Helgi Torfason o.fl. 1999). Á korti Helga og Magnúsar
(2001) eru tvö af þeim sýnd sem misgengi en eitt fellt út. Öll þessi “brot” voru athuguð
því að þessi sprungustefna gat skipt máli í þeirri álitsgerð sem hér er lögð fram. Ekkert
af þessu reyndist við nánari skoðun vera raunveruleg brot eða misgengi.
Leitað var að misgengjum og gjám fjær, einkum í grágrýtinu, sem legið gætu yfir
gangaleiðirnar. Ekkert fannst af slíku. Brot er sýnt á korti Helga Torfasonar o.fl. (1999)
á miðjum grágrýtisflákanum milli H‐147‐ og H‐148‐gíganna nyrst á Spors‐stapanum,
en það fannst ekki við nána eftirgrennslan.
Svo er að sjá sem sprunguhreyfingar hafi ekki orðið á þessum hluta Brennisteinsfjalla‐
kerfisins eftir að Þríhnúkahraun I og II runnu fyrir 3500‐5000 árum. Gjár sjást hins
vegar í Þríhnúkahrauni I vestan undir fjallinu í NA‐framhaldi af brotunum í
Kristjánsdalahorni.
Eftirtekjan varðandi gjár og misgengi sem orðið gætu á gangaleiðum er rýr. Þar er fyrst
að nefna misgengi/gjá í framhaldi af gígum og gjá í H‐143 hrauninu, en hún stefnir
nærri gangamunna eða öllu heldur skurði ef komið yrði austan frá (sjá meðfylgjandi
kort). Brot gæti komið fram í NA‐framhaldi af gígaröðunum í H‐144 hrauninu. Hliðrun
er á þeim suðvestan við Þríhnúkagíg og stefnir eystri greinin nánast beint á gíginn.
Brot í framhaldi hinnar myndu verða fyrir á gangaleið vestan frá.

Um hættu á eldvirkni og brotahreyfingum
Þríhnúkagígur er yngsta eldstöðin á ~500 m breiðri gosreinin sem framar greindi, en
aldur hans er nokkuð yfir 3000 ár. Yngri hraun eru vestur við Brennisteinsfjöll og
austur við Kóngsfell. Þau yngstu, þ.á.m. Kóngsfellshraun, runnu fyrir 1000‐1100 árum
(Jón Jónsson 1978). Eldvirkni á Reykjanesskaga kemur í lotum sem ganga yfir
eldstöðvakerfin á um það bil 300 ára tímabili. Þar á milli er hlé á gosum en skjálfta‐
virkni á plötuskilunum. Eina hléið sem er bærilega vel tímasett er það síðasta sem stóð
í um það bil 800 ár (Kristján Sæmundsson og Haukur Jóhannesson 2006). Núverandi
goshlé hefur staðið í ~750 ár. Í Brennisteinsfjallakerfinu hefur síðasta goshlé varað í um
það bil 1000 ár. Aðrir kaflar í Brennisteinsfjallakerfinu en Þríhnúkareinin myndu teljast
líklegri til að gjósa í næstu goslotu ef álykta mætti að gosin endurtækju sig á sömu
reinum og í síðustu goslotu, og raunar þeirri næstsíðustu líka.
Það var nefnt hér að framan að gjár og misgengi koma ekki fram í yngstu hraununum í
Þríhnúkareininni. Þar hafa brotahreyfingar af því tagi ekki átt sér stað í meira en 3000
ár. Hins vegar eru opnar gjár og misgengi í Þríhnúkahrauni I, á sprungurein sem liggur
frá Brennisteinsfjöllum yfir Kristjánsdalahorn og hraunin norðan undir Þríhnúkum og
Spors‐stapanum. Fjarlægðin milli jaðarsins á henni og Þríhnúkagígs er um 1 km.
Ekki er vitað um norð‐suðlægar sprungur, virkar á skjálftatímabilum, nær en norður
frá Hvalhnúkum og austur við Rjúpnadalahnúka. Á þeirri fyrrnefndu varð skjálfti yfir
6 að stærð árið 1929. Hún stefnir um það bil 2 km vestan við Þríhnúkagíg. Hin er álíka
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langt austan við hann (austan í Kóngsfelli). Óefað verður hrun úr hellishvelfingunni í
slíkum skjálftum. Líklegt er að grjótbingurinn á botninum sé fyrst og fremst þannig
myndaður.

Grunnvatn
Grunnvatnsborð á svæðinu kringum Þríhnúka er skv. grunnvatnskorti Vatnaskila
(1994, uppfært 2002) í um það bil 150 m hæð y. s. og dýpi á grunnvatn þá rúmir 300 m.
Halli grunnvatnsborðs er sýndur til norðvesturs í átt að Kaldárseli og síðan Straums‐
vík. Áhrif framkvæmda á grunnvatn eru engin fyrirsjáanleg, enda yrði þess væntan‐
lega gætt að ganga hreinlega um vinnusvæði á framkvæmdatíma. Síun og þynning í
grunnvatnsstraumi sem lægi til Straumsvíkur (>5 m3/s, Freysteinn Sigurðsson 1998)
yrði slík að áhrif yrðu svo sem engin af framkvæmdum við Þríhnúkagíg. Líklega yrði
þó farið fram á að allt skolp frá Þríhnúkum yrði flutt burt úr safnþró líkt og gert hefur
verið eða var amk. í Bláfjöllum.

Berglög í hellinum
Athugum þá hvaða berglög myndu koma fram í hellinum undir Þríhnúkagíg. Hann er
um 115 m djúpur niður á grjótbing, en um 200 m djúpur að meðtöldum rangala sem
gengur til SV niður úr aðalhvelfingunni Árni B. Stefánsson (1992). Í hellinum ættu skil
á milli hrauna og grágrýtis að vera í rétt rúmlega 480 m h.y.s. eða 65‐70 m neðan við
topp gígsins (sjá jafnhæðarlínur á korti og teikningu Árna B. Stefánssonar (1992), sem
hér er birt sem mynd 3). Reikna má með að Þríhnúkahraun I nái niður í 510‐515 m hæð,
en þar taki við Þríhnúkahraun II niður í rúmlega 480 m hæð og síðan hugsanlega H‐
143‐hraunið, etv um 1 m þykkt með þunnu moldarlagi ofan á. Hraunin eru líkast til
þunnbeltótt næst gígnum og hrauntjörninni, en beltin líklega þykkari næst
hraunrásinni. Þykkt grágrýtisins er ekki þekkt en skiptir efalaust nokkrum tugum
metra. Skv. því sem séð verður í grágrýtinu vestur frá gígasvæðinu eru hraunbeltin í
því nokkuð þykk, algeng rúmir 2 m. Árni B. Stefánsson (1992) sýnir þau hins vegar
miklu þykkri í hellinum sjálfum. Neðst í honum að norðvestan er móberg sem nær frá
433 m hæð um það bil 10 m upp í vegginn og því hallar bratt til suðausturs (Árni B.
Stefánsson 1992). Illgreinanlegt er á myndum hvað við tekur ofar. Björn S. Harðarson
(munnlegar upplýsingar) telur að ofan á móberginu sé ólivínbasalt (grágrýti Spors‐
stapans er ólivínríkt) og jökulborið set á skilunum. Hlíðarhallans vegna sem er á
móbergshryggnum (M‐1) gæti móbergið norðvestan megin í hellinum tilheyrt honum.
Líklega er skálögótt móberg að finna undir grágrýtinu, þar neðan við sem vatnsstaða
var í jökullóni á rennslistíma. Ekki tókst mér að finna hæð þessara skila þar sem helst
hefði mátt sjá þau svo gagn væri að, þ.e. í brúnunum vestan og norðaustan við
vesturhnúkinn. Norður við H‐147‐gígana sjást skilin hins vegar vel. Þar eru þau í um
420‐435 m hæð y.s.
Innveggir hellisins eru húðaðir hraunskel þar sem hann er mjóstur, og raunar töluvert
þar niður fyrir. Neðst er hún 10‐30 cm þykk (Árni B. Stefánsson 1992). Talað er um að
illa sjáist út í veggina þar sem hvelfingin er víðust (50‐60 m?), stundum amk. vegna
þokuúða af vatni sem drýpur úr lofti hennar. Botninn er þakinn stórgrýti og grjót‐
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mylsnu sem myndar lága bungu í miðjum hellinum og skriðu sums staðar með
veggjum, hallandi upp að þeim. Mest er það hrun úr slútandi hvelfingunni. Björn S.
Harðarson tjáði mér að í hruninu væri bæði grágrýti (ólivínbasalt) og hraun.

Innkoma í hellinn
Vinnuhópurinn telur æskilegast til að fá sem best útsýni yfir hellinn og af öryggis‐
ástæðum að aðkomugöng opnist undir NA‐strompi (liggur upp í gígholu norðaustan
við aðalgígopið í hnúknum) í 482‐485 m hæð. Með þeirri tilhögun er nokkuð víst að
göngin yrðu öll í hrauni nema á kafla ef þau lægju vestan frá. Í grágrýtinu þyrfti að
sprengja fyrir göngunum, en í hrauni (Þríhnúkahrauni II og etv. H‐143) mætti líklega
vinna þau bæði með fleyg (glussa‐ eða loftdrifnum) og með sprengingum þar sem
þykk belti yrðu fyrir. Líklega þyrfti nokkrar styrkingar í hrauninu (steypusprautun á
veggi?). Athugandi væri að hafa innkomuna efst í grágrýtinu þar sem öruggust festa
fengist fyrir útsýnissvalir, en göngin sjálf öll í hrauninu ofan þess (munnlegar ráð‐
leggingar Birgis Jónssonar). Þegar nánar verður farið í verklag við gangagerðina þarf
að hafa í huga áhrif sprenginga sem gætu valdið hruni úr hvelfingunni og einkum þó
skemmdum á hraunskelinni sem þekur hana innanvert. Líkur eru á að ekki þurfi að
sprengja næst innkomustað ef göngin myndu opnast ofan á grágrýtinu.

Berglög á gangaleiðum
Nokkrar hugmyndir hafa komið upp um gangaleiðir að hellinum. Sú raunhæfasta gerir
ráð fyrir aðkomuvegi og lögnum (rafmagn og vatn) frá Bláfjöllum. Hún verður skoðuð
hér á eftir sem besti kostur, en einnig fjallað um aðkomu norðaustan og norðvestan frá.
Gera verður ráð fyrir að hraunin umhverfis Þríhnúkagíg séu þunnbeltótt, þ.e.
samanstandi af lögum sem eru á bilinu 10‐30 cm þykk og varla nokkurs staðar yfir
hálfur til einn metri, fyrr en þá nokkuð frá hrauntjörninni, og töluvert holrými á milli.
Grágrýtislögin eru þykkri, um 1 m og þar yfir og ekki eins gropin og hraunlögin. Á
skilunum milli grágrýtis og hrauna er yfirborð grágrýtisins líkast til óslétt og uppbrotið
af völdum frostveðrunar sem sjá má þar sem það er bert. Jarðvegsleifar myndu fylla
glufurnar og smájarðvegslag kann að hafa varðveist. Á gangaleiðum norðaustan suð‐
austan frá yrðu göngin í hrauni, en ef þau yrðu grafin norðvestan frá yrðu þau að hluta
til í móbergi og ýmsum afbrigðum þess, auk skriðu.
Stefnt er að því að göngin opnist inn í hellinn þar sem hraunskel er á innvegg hans og
ekkert hefur hrunið frá síðan þarna gaus. Skelin er líkast til viðkvæm. Verði ákveðið að
velja innkomu þar sem hún þekur þarf að standa þannig að verki að hún brotni ekki
frá kringum opið.
Innkoma í hellinn er hér við það miðuð að hafa sem mest af göngunum í hrauni
(Þríhnúkahrauni I) sem að miklu leyti mætti líklega vinna án sprenginga. Síðasti
spölurinn er hugsaður niðri við skilin milli grágrýtis og hrauns. Innkoma í hellinn yrði
þá í kringum 480‐485 m hæð y.s.
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Vinnuhópurinn hefur stungið upp á tveim gangaleiðum sem merktar eru A og B á
kortinu og gert ráð fyrir 50 prómill halla á göngunum sem er hefðbundið viðmið fyrir
hámarkshalla göngustíga sem öllum yrðu færir (Einar K. Stefánsson munnlegar upp‐
lýsingar).
Lagt er til að í báðum tilfellum verði grafinn skurður í hraunið þar til hæfilegri
þakþykkt (5‐8 m) er náð. Á gangaleið A norðaustan frá myndi skurðurinn byrja í um
495 m hæð og göngin síðan þar sem landhæð væri orðin rúmlega 500 m og verða um
280 m löng. Halli yrði minni en 50 prómill (mynd 4).
Á gangaleið B yrði skurður grafinn suðaustan frá og byrjað á honum í um 490 m hæð
og göngin sjálf byrjuðu síðan eftir að hæfileg þakþykkt væri komin í um 500 m hæð.
Þannig yrðu þau um 340 m löng. Halli þeirra yrði innan við 50 prómill (mynd 5).
Í báðum tilfellum, A og B, er við það miðað að göngin verði í hrauni og endi við botn
þess á innkomustað.
Eini kosturinn sem til greina kemur varðandi göng norðvestan frá er að grafa þau frá
NA‐enda móbergsins í vesturhnúknum, etv. spölkorn austur á hrauninu, en jaðar þess
er þarna hulinn skriðu. Aftur yrði byrjað á skurði í um 495 m hæð og síðan göngum
þegar þakþykkt væri orðin nægjanleg. Þannig yrðu göngin sjálf um 230 m löng.
Móbergið yrði sennilega mest breksía, en bólstraberg gæti verið í því á kafla. Á miðri
leið yrði líklega fyrir gangaflækja í ási M‐1‐hryggjarins og nær hellinum etv. Gos‐
sprunga miðhnúksins, en göngin færu í gegnum hana, líklega efst í móberginu.
Þverskurður af þessari leið er sýndur á mynd 6 sem leið C.
Rætt hefur verið um aðkomu í botn gígsins. Ég tel þann kost ekki koma til greina þar
sem hellirinn nyti sín ekki séður þaðan og eins vegna þess að ekki sæist til
gígasvæðisins af aðkomuvegi. Fleira mælir á móti. Slík göng yrðu lögð frá ganga‐
munna í móbergsstalli í 340 m hæð og kæmu inn í hellinn í um það bil 400 m hæð.
Lengd þeirra yrði tæpir 600 m og hallinn upp á við um 105 prómill. Gangaleiðin yrði
öll í móbergi með sömu tilbreytingu og lýst var að ofan á leið C. Ef fara ætti aðeins
styttri leið ofar í fjallinu þyrfti að grafa í gegnum hraun og fjallskriðu áður en kæmi að
móberginu. Aðkomustaðir eru sýndir á myndum 7 og 9.

Aðkomuvegir að gangamunna
Aðkomuveg að gangamunna þarf að hafa sem stystan og sem næst tengingu við
rafmagn og vatn. Einnig þarf hann að fara vel í landi og vel þarf að sjáist til gígsins þar
sem hellirinn er undir og gígasvæðisins í kring.
Lítum fyrst á aðkomuveg að gangaleið B (mynd 7 og jarðfræðikortið). Hann kæmi
austan frá og lægi fyrst yfir hraun en síðan á grágrýti langleiðis að gangamunna.
Síðustu 200 m aðkomuvegar yrðu á sléttu hrauni. Langminnst rask yrði af aðkomuvegi
sem þarna yrði lagður og hægast um tengingu lagna við Bláfjöll.
Þrennt er til um aðkomuveg að gangamunna A. Hægt væri að leggja hann norðan frá,
af Hafnarfjarðargrein Bláfjallavegar í sneiðingi upp á Spors‐stapann (mynd 7 og
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jarðfræðikortið (í vasa aftast í greinargerðinni)). Vegurinn lægi þá mestanpart á hrauni,
fyrst á Kóngsfellshrauni og síðan á Þríhnúkahrauni I eftir að upp væri komið. Krækja
þyrfti vestur fyrir hraunrásina margnefndu og hraunbólu þar sem hún endar. Aðrir
kostir væru að leggja veg frá Bláfjöllum, en þá þyrfti að krækja austur og norður fyrir
hraunrásina títtnefndu í löngum sveig eða leggja veginn yfir Þríhnúkahraun I vestan
við hana. Báðir þessir kostir eru slæmir og myndu valda skemmdum á skoðunarverðu
landi kringum gígasvæðið. Vegagerð að gangamunna leiðar C fellur af sömu ástæðu.
Þessir kostir eru ekki sýndir á mynd 7) né heldur á jarðfræðikortinu. Menn sjá í hendi
sér af jarðfræðikortinu (hæðarlínum og jarðfræðimenjum) að þetta væri óráð. Hins
vegar er sýndur aðkomuvegur að gangaleið C sem framlenging frá Hafnarfjarðargrein
Bláfjallavegar.
Aðkomuvegur B er að mínu mati langbesti kosturinn þvi að hann uppfyllir best þau
skilyrði sem þarf að setja varðandi kostnað, nálægð við þjónustu, lágmarksspjöll á
landi og útsýni til gígasvæðisins.

Leiðir frá Bláfjallavegi að gangamunna B
Athugaðar voru þrjár leiðir frá Bláfjallavegi að gangamunna B. Þær eru 1) norðan við
nyrstu stóru hraunbóluna (strompinn) í Strompahrauni. 2) sunnan við sömu hraunbólu
og 3) sunnan við Strompahraunið.
1)

2)

3)

Ef vegur yrði lagður norðan við nyrsta strompinn yrði farið út af Bláfjallavegi
(raunar gamla veginum) í um það bil 440 m hæð skammt neðan við Bláfjalla‐
skála. Vegurinn lægi á Strompahrauni rétt ofan við brekkuna sem það síðan
hefur fallið norður af. Þarna er s.k. Djúpihellir, en vegurinn yrði lagður norðan
við hann. Vestan við hraunið lægi vegurinn yfir Spors‐grágrýtið þar til eftir
væru um 200 að gangamunna B. Þann 200 m spöl lægi vegurinn yfir H‐145‐
hraunið, en það er slétt helluhraun sem áður sagði. Í hraununum og grágrýtinu
er aðallega mosagróður þar sem þau eru ekki ber. Mold er í lægðum (sums
staðar raunar moldarflög) og þar vex æðri gróður. Alls er þessi leið rúmir 2,5
km.
Beinna liggur við að fara út af Bláfjallavegi á móts við Bláfjallaskála í um 450 m
hæð. Fyrstu 800‐1000 metrana lægi vegurinn yfir Strompahraun. Á þeirri leið er
Langihellir. Annað hvort þyrfti að fara yfir hann rétt sunnan við nyrsta stromp‐
inn eða krækja vestur fyrir hann. Handan hraunsins lægi vegurinn á Spors‐
grágrýtinu eins og lýst var undir 1). Lengd vegarins yrði svipuð og við kost 1)
að gangamunna B. Það á við um þessa leið eins og þá fyrrnefndu að finna þarf
vegarstæði sem ylli sem minnstu raski og lægi ekki yfir grunnan helli.
Vegstæðin sem sýnd eru yfir Strompahraun á mynd 7 eru ekki endilega þau
sem valin yrðu. Mynd 8 sýnir hvernig Þrengslavegur liggur yfir og eftir
Raufarhólshelli. Grynnst er á hann skv. sniðinu innan við 5 m (Ellis 1971, Wood
1971).
Vegur sem lagður yrði suður fyrir Strompahraun að gangamunna B yrði
tæplega 6 km langur. Hann lægi fyrst frá syðstu lyftunni yfir vatnsstæði (eða
ofan tímabundins vatnsborðs þess). Þegar upp úr því kæmi í um 540 m hæð
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lægi hann eftir hrauni úr Heiðinni há sem er frá ísaldarlokum, uppbrotið og
veðrað. Þegar hrauninu sleppir tæki við Spors‐grágrýtið og vegurinn lægi á því
langleiðis að gangamunna B. Þessi leið er afleitur kostur vegna þess hve löng
hún er og því óhagstæð með tilliti til lagna.

Frekari rannsóknir
Þrennt þyrfti að gera til undirbúnings gangagerð. Gengið er út frá því að gangaleið B
verði fylgt. Hér er undanskilið allt sem lýtur að vega‐ og plangerð, skurðgreftri, með‐
ferð efnis sem losað verður (mætti etv. nota í vegfyllingu ofan á bráðabirgðaveg) og
annað þess háttar.
1) Fyrsta atriðið felur í sér sig ofan í hellinn með mælisnúru og klínómeter og
sterkan ljóskastara til að ákvarða sem nákvæmast skilin milli hrauna og grá‐
grýtis og þykkt hraunbelta í hvoru tveggja þar sem hraunskel hylur ekki. Ef
þetta sést þá nokkurs staðar. Þessi skil ættu að vera ofan til í víðari hluta
hellisins (mynd 2), en neðri mörk grágrýtisins (þar sem skálögótt breksía tæki
við) eru óviss.
2) Huga þarf að hraunskel á innvegg gíghvelfingarinnar og velja innkomustað þar
sem minnst hætta er á að hún brotni frá. Innkomustað í hvelfinguna þarf að
ákvarða eins nákvæmlega í hæð og kostur er og með sem allra minnstri láréttri
skekkju miðað við gígopið.
3) Þriðja atriðið varðar borun til könnunar á berglögum. Að fenginni nákvæmri
athugun á innvegg kringum dýptarbil innkomuganga kemur spurningin um
hvort nauðsynlegt sé að bora rannsóknarholur. Gengið er út frá því að tækni‐
lega sé ekkert í vegi þess að göngin verði grafin og þá byggt á þeim upplýs‐
ingum sem fást með skoðun á hellisvegg móts við innkomustað. Við skurðgröft
að gangamunna kæmi í ljós hvers eðlis beltun í hrauninu er þeim megin. Með
interpólasjón mætti þá fara nærri um berggerðina þar á milli. Ef ekkert sést í
hellinn á því dýptarbili sem mestu máli skiptir væri athugandi að bora amk.
eina rannsóknarholu sem næst gígnum þar nærri sem reikna má með að göngin
færu niður að grágrýtinu (mynd 5). Borstaður yrði í rúmlega 520 m hæð, nærri
götunni upp á gíginn (bora þyrfti að vetri). Holuna mætti bora með loftbor
fyrstu 25 metrana, en síðan þyrfti kjarnaborun niður í amk 480 m hæð eða
dýpra ef ekki hefur náðst niður í grágrýtið. Búast má við að svarf tapist út í
loftborun og þann hluta þurfi að fóðra, enda má þar reikna með kleprum og
lausagjalli. Holuveggina mætti einnig mynda með borholumyndavél á
kaflanum neðan fóðringar. Vandkvæði eru á kjarnaborun vegna vatnsleysis á
þessu svæði. Vatn þyrfti að flytja að, en það mætti drýgja með froðu (skaðlausri
borsápu).

Niðurstöður
Lagt er til að gangaleið B verði valin og göngin grafin í hraun úr miðhnúknum.
Reiknað er með að þau séu mestanpart þunnbeltótt, en þykkri lög gætu verið innan
um, einkum næst hraunrásinni. Göngin yrði að grafa með fleyg (glussa‐ eða loft‐
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drifnum) og sprengingum eftir því sem við á. Innkoma í hellinn væri líklega best höfð
ofan á grágrýtinu undir hrauninu þar sem örugg festa ætti að fást fyrir svalir. Innkoma
miðuð við þessa tilhögun yrði í 482‐485 m hæð. Halli ganganna yrði langt innan kröfu
um aðgengi. Gígurinn og umhverfi hans nyti sín vel á akstursleið.
Með gangaleið B mælir að aðkomuleið er styst frá Bláfjallavegi og rask á landi yrði þar
minnst. Lagnir (rafmagn og vatn) yrðu stystar eftir þeirri leið frá Bláfjöllum.
Rannsaka þarf sem næst innkomustað eins vel og kostur er dýptarbilið frá 468‐490 m
hæð í hellinum til að greina skil og hæðarmörk á grágrýti og hrauni, og þykkt
hraunbelta í hvoru tveggja.
Hugsanlega kæmi til ein rannsóknarhola sem þá yrði valinn staður þar sem áætlað
væri að göngin færu úr hrauni niður í grágrýti. Ákvörðun um hvort hana skuli bora
mætti taka þegar fyrir liggja upplýsingar um berggerð á innkomustað og innst í
vegskála þar sem lágmarks þakþykkt er náð. Hún gæti orðið um 40 m djúp.
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Mynd 1. Úrdráttur úr jarðfræðikorti Jóns Jónssonar (1978) af Þríhnúkum og nágrenni.
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Mynd 2. Jarðvegssnið á Þríhnúkahraunum. Staðirnir eru sýndir á jarðfræðikorti sem fylgir
skýrslunni. Snið 2 var grafið í laut norðan í jarðfalli. Svart lag merkt 1226 er s.k. Miðaldalag
frá Reykjanesi, Ljóst lag merkt 871 er Landnámslagið. HA er Heklulag um 2500 ára. Gjall í
sniði 3 er úr Þríhnúkagíg. Gjallrák í sniði 4 er líklega úr gosi á Brennisteinsfjallareininni fyrir
um 2000 árum.
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Mynd 3. Þversnið frá NA (vinstra megin) til SV af Þríhnúkahelli (Árni B. Stefánsson 1992).
Innkomustaður ganga er merktur undir lokaðri gosrás, sem liggur upp í nyrðri skálina í
gígnum.
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Mynd 4. Texti við myndir 4–6: Þverskurðir og göng inn í Þríhnúkahelli. Mælt er með leið B
enda þótt hún sé lengst. Aðkomuleið að henni væri styst og myndi valda minnstu raski.
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Mynd 5.
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Mynd 6.
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Mynd 7. Hugmyndir um vegi frá Bláfjallavegi að gangamunnum A, B og C. Mælt er með
leiðinni sem liggur að gangamunna B. Tvær leiðir eru sýndar yfir Strompahraun.
Þar þarf að velja leið sem valda myndi minnstu raski og útlitsspjöllum á hrauninu og tæki
jafnframt tillit til hellanna sem þarna eru undir.
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Mynd 8. Raufarhólshellir er undir Þrengslavegi. Dýpi á hann er innan við 5 m. (Prior 1971,
Wood 1971). Hann er um 10 m breiður og hrunið úr þaki þar sem vegurinn liggur yfir.
Hellarnir í Strompahrauni eru mjórri og hvelfdir, en sums staðar amk. er dýpi á þá minna en í
Raufarhólshelli.
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Mynd 9. Myndin sýnir aðkomustað C‐leiðar að Þríhnúkahelli (stjarna). Aðkoma frá stað lægra
landi (ellipsa) er ekki talin ásættanleg. Til hægri er vesturhnúkurinn (úr móbergi).
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