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HAFGOLA 

>7m/s 

Olafsson & Agustsson 



T(2m) við núverandi yfirborð að frádregnum T(2m) yfir gróskumiklu yfirborði 

JÚLÍ 

-1,5°C 
+0,7°C 

Sólin hitar sand og grjót meira en laufið 
Bolli P. o. fl. 



Nageli 1964 

Vindur er ekki 
línulegt fall 
af fjölda skjólbelta 



Jonassen, Olafsson, Agustsson, Q. J. Roy. Meteorol. Soc., 2014 
Skógræktarritið í kjölfar ráðstefnu á Núpi.  
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Vindáttir í stormum í Öskjuhlíð 



Aukin byggð og gróður hlýtur 
að hafa dregið mátt úr óveðrunum 
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Skyldi mesta vindafarsbreyting á Íslandi  
verða vegna breytts gróðurfars?  



Flatt Með fjöllum 

Ársúrkoma (MM5 dx=8km) 

Rögnvaldsson, Jonsdottir & Olafsson, 2007 

mm 
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Finer scales
Synoptic scale

Á smáum kvarða (staðbundin lyfting) 

Á stórum kvarða (lægðir með skilum)  



Meðalársúrkoma viðmiðunartímabils 

dx=3km 

Rögnvaldsson, Agustsson & Olafsson 



Dx = 3 km 

Meðalársúrkoma 2020-2050  



Sólarhringsúrkoma (dx=3km) 

Rautt - Framtíð 
Svart - Viðmið 

Örlítið færri 
“meðalstóriratburðir” í 
framtiðinni 

Engin 
breyting á 
aftakaúrkomu 



Viðmiðunarveðurfar 

Sólarhringsúrkoma (dx=9km) 

Framtíðarveðurfar 

Aftakaúrkoma 
síður að vetri og 
vori, en frekar að 
sumri og hausti 
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Sumar 
Haust 

Tíðni 

mm/24klst mm/24klst 



Viðmið 

Sólarhringsúrkoma (dx=9km) 

Framtíð 

Ekki mikil 
breyting mili 
landshluta 

SV 
NW 
NA 
SA 

mm/24klst mm/24klst 

Tíðni 



Verða þá engar úrkomubreytingar? 



Háskólahópurinn hefur mælt 
hæð lands undir ísnum 

(Helgi, Finnur o.fl.) 

Hæð yfirborðs íssins 

Þykkt íssins 

Jörðin undir ísnum 

>400 m þykkur ís 

m 



Ársúrkoma í ísleysi mínus úrkoma með jökli 

>500 mm minnkun í ársúrkomu ef ísinn hverfu mm 

Ágústsson & Olafsson 



(Ísleysi mínus viðmið) / viðmið 
Hlutfallsleg ársúrkomubreyting 

>25% minnkun á úrkomu ef ísinn hverfur % 



(Ísleysi mínus viðmið) / viðmið 
Hlutfallsleg ársúrkomubreyting 



(Ísleysi mínus viðmið) / viðmið 
Hlutfallsleg ársúrkomubreyting 



SUMAR 

VETUR 

Ef ísinn hverfur minnkar 
sumarúrkoman yfir 
söndunum fyrir norðan jökul 

(Ísleysi mínus viðmið) 
/ viðmið 

Hlutfallsleg 
ársúrkomubreyting 
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SUMARVINDUR MEÐ JÖKLI 

SUMARVINDUR 
ÁN JÖKULS 

Fallvindarnir á 
sumrin hverfa! 

m/s 



Skúrabelti síðdegis á sumrin 

Vatnajökull 

Hofsjökull 

Skýjamynd frá gervitungli 



Að lokum: Nokkur orð um veðurspár 
 
belgingur.is 
vedur.is 
brunnur.vedur.is 



Change in surface winds when the ice is removed 
 (CNTRL-Noice) 

+1 m/s 

+1 m/s 

-2 m/s 





What is the effect of 
Vatnajökull ice cap on 

the precipitation 
distribution and 

magnitude in the 
region? 

 WRF atmospheric 
model at 2 km 
 Two years: 2004-2006 
 Compare precipitation   
in two simulations: 
 Ctrl: Current surface 
 Sensitivy: No ice cap 
 

Annual precipitation  
Control simulation 

Annual precipitation 
 Sensitivity simulation 

(no ice) 
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