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Jarðvegshitamælingar 

 Jarðvegshitamælingar á nokkrum stöðum á landinu
 Voru mannaðar áður fyrr
 Núna sjálfvirkar

 Mikilvægar fyrir landbúnaðarrannsóknir
 Veðurlíkön í hárri upplausn, samsíða keyrð yfirborðlíkön
 Orðin krafa um betri mælingar á jarðvegshita og –raka

 Í janúar komust 
jarðvegsgerlar í neysluvatn 
í Heiðmörk eftir vatnsveður



Ársstíðasveifla jarðvegshita í Reykjavík
2010-2017

 Mesta spönnin grynnst í jarðveginum

 Hámarkshiti efst ~1. ágúst

 Hámarkshiti í 100 cm ~1. sept

 Hlýrra neðar í jörðinni ~15. okt – 15. apríl



Vetrartíminn

 Að meðaltali yfir frostmarki

 Efsti mælir við frostmark í lok janúar

 Lágmark í efri lögum í janúar

 Lágmark í 100 cm í mars



Veturinn 2013-2014
Klakaveturinn mikli

Frostmarki náð ~15. feb



Veturinn 2014-2015
Lægðaðveturinn
37 lægðir 1. nóv – 20. mars

Frostmarki náð ~5. mars



Frostmarki náð 1. des

Veturinn 2017-2018 – sem er að líða

Skörp kólnun í byrjun nóv
~3°C Efri lög vel undir frostmarki



Fjöldi daga með töluverðu frosti en engri/þunnri 
snjóþekju



Fjöldi daga með töluverðu frosti en engri/þunnri 
snjóþekju



Mánaðarmeðalhiti okt-jan
Reykjavík og Hólmsheiði



Hiti og úrkoma des 2017 – jan 2018
Reykjavík og Hólmsheiði
Frostsumma okt-jan: -45,6oC

Reykjavík 6.-10. jan
42,8 mm
8,6 mm/dag



 Töluverð úrkoma – en ekkert úrhelli
 Jarðvegur kyrfilega frosin í Reykjavík – og þá eflaust líka í 

Heiðmörk
 Ekki óeðlilega margir dagar með frosti en engri snjóþekju
 Frostsumma hærri en á síðustu árum
 Frost komst í jarðveg mjög snemma



14.-15 apríl 1962: 
36,9 mm
18,5 mm/dag

 Mikil úrkoma
 Lofthiti undir frostmarki í mars og 

fram að 12. apríl
 Jörð auð í mars
 Mjög líklega frost í jörðu
 Neysluvatn spilltist
 Kók í þinginu



24.-28. feb 1968:
74,5 mm (Reykjavík)
14,9 mm/dag

 Mjög mikil úrkoma
 Mjög kalt vikurnar á undan

og lítil úrkoma
 Jarðvegur mjög líklega frosin
 Neysluvatn spilltist



Samantekt

 Jarðvegshitamælingar eru mikilvægar bakgrunnsmælingar
 Þurfum að bæta við jarðvegsrakamælum
 Í vetur frusu efstu lög jarðvegsins óvenjusnemma
 Lítið/ekkert vatn sem kemst ofan í jarðveginn fyrr en ísinn 

bráðnar
 Líklega frost í jörðu í flestum þekktum flóðum á þessum 

tíma árs
EN í flestum tilvikum það mikið vatn að jarðvegurinn hefði 
hvort sem er ekki tekið við stóru hlutfalli



Mannaðar jarðvegshitamælingar 
á Hveravöllum 1990

Jarðvegshitamælar í 
Veðurstofureit 1994

Grímur Sigurðsson

Sigrún Karlsdóttir



Febrúar 1982:
4.-6. feb: 44,3 mm    (14,8 mm/dag)
17.-20. feb: 51,6 mm (12,9 mm/dag)

 Tveir stórir úrkomuatburðir
 Kaldur vetur 
 Dagsmeðalhiti á Hólmi niður í -16,2oC í jan
 Frost og auð jörð í desember
 Úrkoman á Hólmi 5. feb 81,7 mm (7% ársmeðalúrkomu)









Úrhelli í febrúar 1982

 Algjört úrhelli í byrjun mánaðar
 Aftur úrkomuatburður í kringum 

20. feb
 Alltof mikið vatn til að jarðvegur hefði

getað tekið við því
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