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Norðfjarðargöng, Walker og jarðfræði í
60 ár (1957–2017)
Síðasta notkunarár gömlu Oddsskarðsganga er nú að renna sitt skeið enda orðin barn síns tíma
svo vægt sé til orða tekið. Mikilvægi nýju ganganna er gríðarlegt en í Neskaupstað er eina sjúkrahúsið í fjórðungnum. Nýju Norðfjarðargöngin eru 7.566 metrar á lengd og þar með lengstu göng
á Íslandi í einum legg.
Áður en jarðgangagerð getur hafist þurfa frumrannsóknir að liggja fyrir. Einkum þarf jarðfræðileg kortlagning á gerð og legu jarðlaganna að vera
fyrir hendi til þess að verktakar geti áttað sig á
aðstæðum sem búast má við í gangagerðinni.
Frumrannsóknir nýju Norðfjarðarganganna
eru byggðar á grein eftir breska jarð- og eldfjallafræðinginn G. P. L. Walker (1926–2005) sem var
sá fyrsti til að kortleggja jarðfræði Austurlands.
Greinin heitir „The Geology of the Reyðarfjörður
area“ og var birt árið 1958 í tímaritinu „Quarterly
Journal of the Geological Society“. Í því var einnig
birt fyrsta jarðfræðikort svæðisins í mælikvarðanum 1:100.000 (mynd 4). Rannsóknarvinna
Walkers stóð yfir á árunum 1954–1957.
Flestir þeir sem þekktu til George P. L. Walkers
minnast hans með miklum hlýhug og virðingu.
Hann fæddist í London á Englandi 2. mars 1926
og nam jarðfræði við Queens háskólann í Belfast
á Norður-Írlandi og tók þar bæði bakkalárs- og
meistarapróf 1948 og 1949. Eftir það lauk hann
doktorsprófi við háskólann í Leeds á Englandi árið
1956. Doktorsritgerð hans fjallaði um holufyllingar í tertíeru blágrýtislögunum í Antrim héraði
á Norður-Írlandi en þar er mikið um geislasteina,
kvarssteindir og kalsít eins og hér á landi.
Þessar rannsóknir vöktu áhuga hans á tertíera
jarðlagastafla Íslands en bergið á Norður-Írlandi
er mjög svipað því og er hér fyrir austan. Hugðist
hann leggja stund á rannsóknir á holufyllingum
í hraunlagastaflanum á Austfjörðum (sem hann
og gerði) en strax kom hann samt auga á ótal aðra
þætti í gerð þessa jarðlagastafla sem ekki voru
síður áhugaverðir en holufyllingarnar og sneri
hann sér þá að alhliða rannsókn og kortlagningu
hans.
Sumarið 1954 kom hann til Íslands í fyrsta sinn.
Landið setti mark sitt á hann eða líkt og hann
sagði sjálfur: ,,Ísland kenndi mér jarðfræði“ (Mbl.
1988). Ári síðar, 1955, hrinti hann hér umfangsmiklum jarðfræðirannsóknum í framkvæmd og
kom til landsins á hverju sumri til 1965. Í aðsigi
voru merkilegir tímar í sögu íslenskra jarðvísinda
því að varla voru fleiri en fimm starfandi jarðGlettingur 68 – 27. árg. 1. tbl. 2017

fræðingar á landinu um þetta leyti (Imsland 1988).
Á þessum tíma var flekakenningin ekki almennt
viðurkennd eins og hún er í dag en Walker var
einn þeirra sem beitti sér fyrir því að sú kenning
fengi meiri hljómgrunn í vísindasamfélagi þess
tíma. Jarðeðlisfræðingurinn Alfred Wegener var
upphafsmaður flekakenningarinnar og setti hana
fram í kringum árið 1920.
Enn þann dag í dag hafa gögn Walkers þýðingu í
nútímajarðfræðirannsóknum og hefur fyrsta jarðfræðikortið af svæðinu legið fyrir sem mikilvægar
grunnupplýsingar fyrir gangastæði nýju Norðfjarðarganganna (mynd 4).
Arfur Walkers, gögn hans, vinna og veraldlegar
eigur, eru nú í eigu jarðfræði-, málvísinda- & sögustofnunarinnar Breiðdalsseturs á Breiðdalsvík sem
nú hefur starfað í um það bil níu ár. Eftir andlát
Walkers, árið 2005, áskotnaðist setrinu hvorki
meira né minna en tvö tonn af rannsóknargögnum og öðrum hlutum, sem voru í eigu hans,
fyrir tilstilli fyrrverandi nemanda hans, Ómars
Bjarka Smárasonar og fjölskyldu Walkers en Ómar
Bjarki átti þá hugmynd að koma þessum einstaka
vísindaarfi til Íslands. Í Gamla Kaupfélagshúsinu á
Breiðdalsvík, þar sem Breiðdalssetur er í dag með
starfsemi sína, hefur Walker verið í heiðri hafður
æ síðan þar sem starfsfólk setursins leggur kapp á
að koma gögnum hans á rafrænt form og þar með
gera þau aðgengilegri.
Þegar útboðsfundi á Norðfirði lauk sumarið
2013 var grennslast fyrir um hvort eitthvað fyndist
um Norðfjarðargangasvæðið í gögnum Walkers.
Þá fannst teikning í feltbók hans frá árinu 1957
sem sýnir Hólafjall (mynd 1) en göngin liggja
einmitt í gegnum fjallið, gegnt rústum af eyðibýlinu Tandrastöðum í Fannardal. Á teikningunni
kemur fram að tjaldið hans Walkers stóð rúmlega kílómetra vegalengd NA við gangamunnann
(mynd 3). Einnig fannst ljósmynd frá sumrinu
1956 sem sýnir tjald Walkers í Fannardal (mynd
2).
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Mynd 1. Teikning úr feltbók Walkers frá sumrinu 1957. Tjaldstæði Walkers er merkt sem „camp“ á teikningunni
(ör) og var um 1 km NA við gangamunnann í Fannardal, merktur með hring (mynd 3).

Mynd 2. Tjald Walkers í Fannardal sumarið 1956. Gangamunninn er innar í
dalnum og sést ekki á þessari mynd.

Mynd 3. Ljósmynd af sama
svæði og teikning Walkers á
mynd 1. Tjaldstæði Walkers
(sjá mynd 1) er merkt með
ör, gangamunninn merktur
með hring. Mynd: Ófeigur Ö.
Ófeigsson, 2014.

Mynd 4. Jarðfræðikort sem birt var með grein Walkers árið 1958. Græna línan sýnir hvar Norðfjarðargöngin liggja í dag.
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Mynd 5 og 6. Jarðfræðingurinn G. P. L. Walker. Á vinstri
myndinni er hann staddur
á Vindheimajökli árið 1954,
sú hægri er tekin í nóvember
1988.

Walker hefur með rannsóknum sínum vakið
áhuga ótal margra, þá ekki einungis jarðfræðinga.
Sumarið 2015 fékk Breiðdalssetur til sín þýskan
listamann frá Berlín, Jenny Brockmann, sem
hafði áhuga á að nota gögn Walkers í verk sín.
Hún dvaldi í viku á Breiðdalssetri til að kynna
sér gögn Walkers og fór hún einnig á þeim tíma
ásamt tveimur starfsmönnum Breiðdalsseturs
í dagsleiðangur upp í fjallið fyrir ofan mynni
Fáskrúðsfjarðarganga, Reyðarfjarðarmegin.
Markmið hennar var að ,,feta í fótspor“ Walkers
og leitast við að fara eftir sömu slóð og Walker
lýsti í feltbók sinni sumarið 1957. Það vildi svo
skemmtilega til að fjallgangan átti sér stað sama
dag á árinu og Walker hafði farið þar um – en 58
árum seinna, þann 24. ágúst 2015 (mynd 7). Öll
þau gögn sem Brockmann safnaði á Íslandi og
tengd eru Walker ætlaði hún að nota sem inn-

blástur í sitt næsta verk sem í grunninn átti að
fjalla um Ísland, náttúruöflin og Walker.
Á árunum 2014 og 2015, þegar verið var að
sprengja fyrir göngunum (mynd 8), fóru starfsmenn Breiðdalsseturs í reglulegar ferðir til sýnatöku um gangasvæðið (mynd 9). Hugmyndin á
bak við það var að safna sýnum úr göngunum og
hafa þau til varðveislu í Breiðdalssetri til frekari
rannsókna. Miklar jarðfræðilegar upplýsingar
birtast við gerð jarðganga sem hverfa um leið og
göngin eru steypt og þau fullkláruð. Vegagerðin
styrkti Breiðdalssetur fjárhagslega til að safna
sýnunum og varðveita. Verkfræðistofan HNIT,
sem sér um eftirlitsvinnu í göngunum, fór með
starfsmönnum Breiðdalsseturs í sýnatöku um
göngin. Tékkneska fyrirtækið Metrostav sá um
borun ganganna en Suðurverk sér um vegagerð.
Áhersla var lögð á að ná sýnum úr helstu berglögum sem komu fram við gerð ganganna. Um

Mynd 7. Listamaðurinn
Jenny Brockmann ásamt
tveimur starfsmönnum
Breiðdalsseturs „fetuðu í
fótspor Walkers“ þann 24.
ágúst 2015, 58 árum eftir að
Walker hafði farið þar um.
Mynd: Martin Gasser.
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200 sýni voru tekin í þessum nærri 7,6 km löngu
göngum, að minnsta kosti með 50 m millibili.
Langalgengasta bergtegundin í göngunum er
basalt. Basaltslög myndast í eldgosum svipuðu
Holuhraunsgosinu árið 2014. Basalt skiptist í
karga og þétt berg. Við rennsli kviku myndast
sambland af storknuðum, blöðruríkum hraunmolum og fljótandi hrauni á yfirborði og botni
þess sem er kallað kargi. Miðja kvikunnar er hins
vegar fljótandi í lengri tíma og storknar sem þétt
basalt á nokkrum mánuðum eða jafnvel árum. Við
kólnun springur það og getur myndað stuðlaberg
ef sprungurnar eru vel lóðréttar.
Inni á milli hraunlaganna er að finna setlög úr
sandi og gjósku þar sem bæði gróður og jarðvegur

Mynd 8. Sprengt í
Norðfjarðargöngum.
Ef bergið er stabílt eru
sprengdir um fimm metrar
í einu, ef um lint berg er að
ræða eru teknir þrír metrar
í einu. Mynd: Ales Gothard/
Metrostav.

Mynd 9. Christa Maria, starfsmaður Breiðdalsseturs, við sýnatöku í
Norðfjarðargöngum haustið 2015. Mynd: HNIT.
Mynd 10. Setlög eru merkileg í sjálfu sér en þykja ekki æskileg við
jarðgangagerð. Bergið er mjúkt og óreglulegt og þarfnast mikillar styrkingar.
Mynd: Ófeigur Ö. Ófeigsson/HNIT.
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mynduðust. Þegar annað hraun rennur yfir verða
setlög oft rauð því að leirinn í jarðveginum bakast
af hitanum (mynd 10).
Nokkrir setlagaríkir kaflar töfðu framkvæmdir í
göngunum. Setlög eru oft mjúk og stundum dettur
bergið í sundur við snertingu. Augljóst er að slíkt
er ekki æskilegt til gangagerðar. Það þarf ávallt að
styrkja bergið með mismunandi aðferðum til að
forðast hrun sem er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Á svona köflum var framvindan margfalt
hægari en venjulega.
Bergið á svæðinu er um tíu milljón ára gamalt.
Á því tímabili, sem jarðlögin í Norðfjarðargöngum
mynduðust, var loftslagið mun mildara en er hér
í dag. Í setlögum hafa fundist lauf af trjám og

Myndir 11 og 12. Grænt
flikruberg
úr Norðfjarðargöngum. Það
myndaðist í hættulegum
sprengigosum þegar glóandi
öskuský þaut niður eldfjall.
Myndir: http://
stafraenthandverk.tumblr.
com/page/6

Mynd 13. Sprengigos í
Pinatubo eldfjalli í Indónesíu
árið 1991. Grá eldský renna
niður fjallið.

öðrum gróðri sem vex í dag á Spáni. Þá voru engir
jöklar til staðar á Íslandi.
Ásamt basalti og setlögum fundust einnig svokallaðir berggangar sem hafa skorið sig þvert á
jarðlagastaflann. Slíkir gangar myndast þegar
kvika fyllir sprungu sem sker sig lóðrétt í gegnum
hraunlög á leið sinni upp til yfirborðsins. Flestir
gangar eru einnig úr basalti og var því stundum
erfitt að greina þá í sundur frá hraunlögum.
Áhugaverðustu lögin, sem fundust við sýnatökuna, voru flikrubergslög (ignimbrít, mynd 12).
Lögin verða stundum græn vegna ummyndunar.
Flikruberg myndast í sprengigosum sem framleiða
glóandi gjósku, ösku og vikur. Frægasta flikruberg
á Austurlandi og jafnvel á Íslandi öllu er Blábjörg í
Berufirði. Engin flikrubergsgos eru þekkt á sögulegum tíma á Íslandi en þau eru hættulegustu
eldgos sem verða enda eru öskuský sem af þeim
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myndast um 800°C heit og ferðast allt að 800 km/
klst (mynd 13). Frægasta dæmið um slíkt eldgos
var í eldfjallinu Vesúvíusi, 79 e.K., sem kaffærði
þorpið Pompeii á suður Ítalíu.
Í maí 2017 mun verða opnuð sýning í Breiðdalssetri um það efni sem fjallað er um í þessari grein
þar sem meðal annars verður hægt að skoða bergsýni sem tekin voru úr Norðfjarðargöngunum.
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