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Útdráttur 

Tveir af mikilvægustu mælikvörðunum á vatnsgæði vatnavistkerfa eru endurnýjunartími 

vatns og magn uppleysts súrefnis. Núllvítt massavarðveislulíkan var notað til þess að 

herma súrefnisstyrk í þveruðum firði. Næmnigreining líkansins sýndi að stærð 

súrefnissvelgja og vindstyrkur ráða mestu um spágildi súrefnisstyrks. Sjávarföllin eru 

stöðugt afl sem stuðlar að endurnýjun vatns í fjörðum.  Útskolun sjávarfalla er háð þeim 

hluta vatns sem snýr aftur inn í fjörð eftir að því hefur verið skolað út, hlutfalli 

bakstreymis.   

Samantekt var gerð á einkennum þveraðra fjarða á Íslandi og þrír ímyndaðir firðir búnir til 

í þeim tilgangi að meta áhrif þverunar á útskolun staðfasts sporefnis með sjávarföllum. 

Líkanakeyrslur fóru fram í tvívíða straum- og flutningslíkaninu AquaSea. Hermanir sýndu 

að útskolun varð virkari með aukinni þrengingu þversniðs frá grunnástandi, án mannvirkja, 

á meðan vatnsskipti voru tryggð.  

Notkun massavarðveislulíkansins einskorðast ekki við þveraða firði. Það má þróa áfram 

sem einfalda og fljótlega leið til þess að meta súrefnisstyrk. Jafna var leidd út til áætlunar á 

skolunartíma út frá bylgjuhæð sjávarfalla, hlutfalli bakstreymis og meðaldýpi svæðis. 

Líkanakeyrslur voru notaðar til þess að reikna bakstreymi og gefa tilmæli um val á hlutfalli 

bakstreymis í íslenskum fjörðum. 

Abstract 

Two of the most important measures of water quality in aquatic systems are the 

concentration of dissolved oxygen and the residence time of water. A zero-order box 

model was developed to estimate oxygen concentration in a fjord partly closed off by a 

causeway. The model proved sensitive for changes in wind speed and oxygen sinks. The 

astronomical tide is a recurring force that contributes to renewal of fjordal waters. Tidal 

flushing depends on the fraction of effluent water that returns into a fjord, the return flow 

factor.  

Information about current fjordal causeways in Iceland was gathered in order to create 

three simplified fjord geometries. AquaSea, a two-dimensional depth-integrated flow and 

transport model, was used to predict the effects of channel size on tidal flushing of a 

conservative tracer. The results show that flushing became increasingly more effective 

when the cross section was narrowed from the baseline geometry, until the opening 

affected water level in the basin.  

The box model can be used as a simple tool for predicting oxygen concentration in coastal 

areas. An equation is given to calculate flushing time when tidal amplitude, return flow 

factor and average depth is known. Model runs were used to calculate return flow factors 

and give recommendation on choosing a return flow factor for Icelandic fjords. 
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1 Inngangur 

1.1 Aðdragandi verkefnis 

Veturinn 2012/2013 drapst mikið magn síldar í Kolgrafafirði á norðanverðu Snæfellsnesi. 

Niðurstöður mælinga Hafrannsóknastofnunar benda til þess að samtals hafi 52 þúsund tonn 

drepist í desember og í byrjun febrúar (Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013). Talið er að 

síldin leiti inn í fjörðinn til vetursetu í köldum sjó. Stuttu fyrir fyrri síldardauðann, þegar 

um 30 þúsund tonn af síld eru talin hafa drepist, mældust 275 þúsund tonn af síld í 

Kolgrafafirði, en ætla má að svo mikið magn geti valdið súrefnisskorti á fáum dögum 

(Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013). Þar sem mikið magn síldar hélt til í firðinum í 

kjölfar fyrri síldardauðans, jók súrefniskrefjandi rotnun dauðrar síldar á þá hættu að 

ólífvænar aðstæður sköpuðust aftur. Seinni síldardauðinn varð að veruleika nokkrum 

vikum síðar, en þá er talið að ríflega 20 þúsund tonn af síld hafi drepist. Magn síldarinnar 

sem drapst í þessum tveimur atburðum nam um 80% af aflatakmarki veiðiársins og áætlað 

útflutningsverð var 7,7 milljarðar króna (Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytið, e.d.). 

Áhrif atburðanna voru þó ekki einungis fjárhagsleg því tugþúsundir fugla sóttu í hræin, 

grútur dreifðist um fjörur, megn óþefur skapaðist af rotnandi síld auk þess sem vatnsgæði 

rýrnuðu (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013).  

Kolgrafafjörður var þveraður með vegfyllingu og brú árið 2004 og síldardauðarnir vöktu 

spurningar í samfélaginu um hvort tengja mætti síldardauðana við þverun fjarðarins. Þær 

aðstæður sem sköpuðust í Kolgrafafirði voru kveikjan að þessu verkefni, en fleiri firðir 

hafa verið þveraðir á Íslandi. Í framhaldinu kviknaði spurningin um hvaða áhrif þverun 

fjarða hefur á endurnýjunartíma vatns, til dæmis ef mengunarslys yrði innan þverunar, og 

hvort ástæða sé til þess að hafa sérstakar áhyggjur af vatnsgæðum í þveruðum fjörðum. 

1.2 Almennt um firði 

Firðir eru ein tegund ósasvæða (Pritchard, 1952), þeir taka við af djúpum dölum sem 

mynduðust þar sem jöklar skriðu fram á ísöld. Rofmáttur skriðjökla þverr ekki við 

sjávarmál heldur endist ísnum þangað til hann flýtur upp. Þykkt jökla minnkar eftir því 

sem utar dregur og því eru jökulsorfnir firðir oft dýpri í botni en í fjarðarmynni. Dýpi 

fjarða fer eftir þyngd jökuls, bergtegund, landrisi og magni árframburðar á svæðinu. 

Þröskuldar í fjörðum mynduðust þar sem skriðjöklar staðnæmdust á einhverjum tíma, 

hopuðu og skildu eftir sig jökulgarð. Í sumum fjörðum eru fleiri en einn þröskuldur.  

Dæmigerðum firði er lýst (t.d. Dyer, 1973) sem djúpum, allt að 800 m, mjóum miðað við 

dýpi og löngum ósasvæðum, allt að 100 km. Þversnið einkennast af U-laga formi og 

þröskuldum á um 40-150 m dýpi. Árstreymi er mikið miðað við sjávarfallastrauma og sterk 

lagskipting myndast við ísalt yfirborðslag. Sem dæmi um stóran fjörð má nefna Sognefjord 

í Noregi, hann er 200 km langur, dýpi er 1,3 km og mesta breidd 4,5 km. Íslenskir firðir 

falla ekki undir þessa lýsingu, sú staðreynd veldur því að vandasamt getur reynst að færa 

niðurstöður erlendra rannsókna hingað heim. 
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Íslenskir firðir eru flestir frekar breiðir og opnir fyrir úthafinu (Steingrímur Jónsson, 2004), 

þeir eru stuttir og tiltölulega grunnir og straumar frá landgrunninu hafa mikil áhrif ásamt 

því að vindar og hitastig stuðla að góðri lóðréttri blöndun (Héðinn Valdimarsson o.fl., 

2012). Íslenskir firðir eru því almennt ríkir af súrefni (Steingrímur Jónsson, 2004; Héðinn 

Valdimarsson o.fl., 2012). Fáir íslenskir firðir hafa þröskuld nálægt fjarðarmynni og því er 

endurnýjunartími þeirra stuttur (Steingrímur Jónsson, 2004). Streymi er almennt þannig að 

jarðsnúningur ræður miklu en sjávarfallastraumar verða veikari eftir því sem innar dregur 

(Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012) 

1.3 Fjarðaþveranir 

Þverun fjarðar felur í sér að vegur er lagður á vegfyllingu yfir fjörð þar sem sjávarfalla 

gætir og vatnsskipti verða um vatnsop undir brú. Helstu kostir fjarðaþverana eru aukið 

umferðaröryggi og stytting veglínu. Efniskostnaður framkvæmda endurspeglast að mestu 

leyti af dýpi fyrirhugaðs vegstæðis. Þess vegna teljast aðstæður til þverunar með 

vegfyllingu hagstæðar þar sem firðir eru grunnir eða þar sem grunnt er á þröskuld við 

fjarðarmynni (Vegagerðin, 2011). Hagkvæmnin felst í sparnaði veghaldara á viðhaldi 

vegkafla, að viðbættum styttri akstri bifreiða. Eftir því sem umferðarmagn og stytting 

vegar eykst má kostnaður framkvæmdarinnar verða meiri (Kristján Kristjánsson, 

tölvupóstsamskipti, 26. júní 2013). Aðrir möguleikar fyrir veglínu yfir sjó eru jarðgöng og 

ýmsar gerðir brúa, en val á tegund framkvæmdar er háð umferðarmagni og legu landsins.  

Á Mynd 1.1 má sjá hvar firðir hafa verið þveraðir á Íslandi, þveranirnar eru merktar í 

tímaröð (Böðvar Þórisson og Þorleifur Eiríksson, 2011; Vegagerðin, 2013a). Á myndinni 

sést að flestar fjarðaþveranir eru á Vestfjörðum.  

 

Mynd 1.1 Þveranir á Íslandi, grunnkort frá Landmælingum Íslands (e.d.). 
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Þegar veglínur á Mynd 1.1 eru skoðaðar má sjá að þveranir eru inn af Breiðafirði, inn af 

Ísafjarðardjúpi eða innarlega í fjörðum. Af því má ráða að þveraðir firðir á Íslandi eru 

misopnir fyrir úthafinu sem hér að framan var nefnt sem eitt einkenni íslenskra fjarða. Þó 

að þveraðir firðir séu ekki allir opnir fyrir úthafsöldu er óhætt að fullyrða að þeir eru 

almennt stuttir og grunnir miðað við erlenda firði. 

Fyrirhuguð er framkvæmd á Vestfjarðarvegi milli Bjarkalundar og Melaness í Reykhóla-

hreppi. Ekki hefur verið fallist á veglínu fyrir þessa leið en þverun Gufufjarðar, 

Djúpafjarðar og Þorskafjarðar hefur verið skoðuð í umhverfismati. Aðrar hugmyndir sem 

nefndar hafa verið vegna hugsanlegra framtíðarþverana eru Grunnafjörður við Akranes og 

Sundabraut.  

Endurnýjunartími vatns er mikilvægur þar sem fráveita frá heimilum, iðnaði eða 

landbúnaði hefur áhrif á vatnsgæði. Þeir firðir sem hafa verið þveraðir á Íslandi eru flestir á 

strjálbýlum svæðum. Að því gefnu að fráveita hafi ekki mikil áhrif á vatnsgæði í þveruðum 

fjörðum á Íslandi er endurnýjunartími þeirra helst mikilvægur ef einhverskonar 

umhverfisslys verður í lóni innan þverunar eða ef landnýting breytist í framtíðinni. 

1.4 Hönnunarforsendur fjarðaþverana 

Í aðdraganda fjarðaþverana byggir ákvörðun á stærð brúaropa alfarið á straumfræðilegu 

mati. Talið er að þegar vatnsskipti eru óskert eftir þverun og lítil breyting verður á 

sjávarstöðu hafi framkvæmdin ekki merkjanleg áhrif á lífríki fjarðar (Vegagerðin, 2011). 

Vatnsskipti 

Grundvallarforsenda fyrir hönnun brúaropa er að full vatnsskipti séu tryggð. Talað er um 

full vatnsskipti þegar rúmmál vatns sem kemur inn, og skilar sér út, um vatnsop þverunar 

yfir sveiflutíma sjávarfalla er óbreytt í samanburði við grunnástand án mannvirkja. 

Rúmmál þetta er oft nefnt sjávarfallaprisma (e. tidal prism), og gefið sem 

       (1) 

þar sem   er rúmmál sjávarfallaprismans,   er flatarmál lóns innan þverunar og   er 

bylgjuhæð sjávarfallabylgjunnar, sjá skýringar á Mynd 1.2.  

 

Mynd 1.2 Sjávarföll nálguð með einfaldri sínusbylgju. 
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Straumhraði í brúaropi 

Þverun felur í sér skerðingu þversniðsflatarmáls inn í fjörðinn sem veldur því að 

straumhraði eykst í vatnsopi. Vegagerðin setur viðbótarkröfu við brúarhönnun, viðmið til 

varnar botnrofi við brúarstólpa, að straumhraði í brúaropi á meðalstórstraumi sé ekki hærri 

en 2,0 m/s nema ef brúin er grunduð á klöpp (Vegagerðin, 2011).   

Með því að nálga sjávarföllin með sínusbylgu má leiða út jöfnu fyrir hámarksrennsli í 

brúaropi þverunar, það verður á tíma   = 0,  /2,  , ... . Hér er   sveiflutími sjávarfalla, sjá 

Mynd 1.2. Hægt er að nota eftirfarandi jöfnu til að reikna mesta rennsli undir brýr (Sveinn 

Óli Pálmarsson og Snorri Páll Kjaran, 2011) 

             (2) 

þar sem      er mesta rennsli á meðalstórstraum,   er flatarmál lóns,   er bylgjuhæð 

sjávarfallasveiflu við meðalstórstraum og   er sveiflutími sjávarfalla. Eftir þverun gildir 

jafnan aðeins þegar bylgjuhæð sjávarfalla er sú sama innan og utan þverunar. 

Til þess að meðalstraumhraði í brúaropi sé ekki yfir viðmiðunarmörkum,      þarf 

meðalþversniðsflatarmál brúarops að vera stærra en 

                (3) 

Fyrir ákvarðað dýpi í brúaropi má áætla þá lengd vatnsops sem gefur straumhraða undir 

viðmiðunarmörkum, það er 

             (4) 

þar sem      er meðaldýpi í brúaropi. 

Við mat á umhverfisáhrifum í aðdraganda þverana hefur AquaSea, straumlíkan 

verkfræðistofunnar Vatnaskila, verið notað til að ákvarða stærð brúaropa. Straumlíkönin 

eru kvörðuð svo þau gefi gott samræmi milli reiknaðra og mældra sjávarhæða í þeim 

fjörðum sem til stendur að þvera. Reynsla Vegagerðarinnar og Vatnaskila er að 

reiknilíkanið AquaSea sé fært um að ákvarða nauðsynlega stærð brúarops þannig að full 

vatnsskipti séu tryggð (Vegagerðin, 2011).  
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1.5 Markmið og uppbygging ritgerðar 

Ákvörðun á stærð brúaropa í þveruðum fjörðum á Íslandi byggir á því að tryggja full 

vatnsskipti eftir þverun og lágmarka rof í kring um brúarstöpla. Í mati á umhverfisáhrifum 

er ekki skoðað sérstaklega hvort geta fjarðar til að bregðast við mengunarslysi, eða við 

súrefnisskorti vegna mikillar fiskgengdar, breytist með tilkomu þverunar. Gengið er út frá 

að slík geta sé í samhljómi við að full vatnsskipti séu tryggð. Til þess að staðfesta þetta 

þarf að rannsaka betur endurnýjunartíma vatns og útskolun efna í fjörðum ásamt 

súrefnisbúskap fjarða.  

Markmið þessarar ritgerðar er að greina mikilvægustu þætti sem ráða súrefnisbúskap 

þveraðs fjarðar auk þess að skoða hvaða áhrif þverun fjarða hefur á útskolun efna með 

tilliti til hönnunarforsenda fjarðaþverana.  Meginleiðir að þessum markmiðum eru þrjár: 

 Að taka saman fræðilegan grunn fyrir súrefnisbúskap, endurnýjunartíma vatns og 

útskolun efna ásamt áhrifaþáttum á strauma í fjörðum, með áherslu á eðlisfræði. 

 Að ákvarða möguleika einfalds vatnsgæðalíkans til að herma súrefnisstyrk í 

þveruðum firði og greina mikilvægi áhrifaþátta og næmni líkansins fyrir 

inntaksbreytum.  

 Að meta áhrif þrengingar þversniðs vegna þverunar á endurnýjunartíma vatns og 

útskolun efna innan þverunar fyrir þrjá mismunandi firði, skoða stærð og 

staðsetningu vatnsopa, áhrif jarðsvigskrafta á líkansvæði og áhrif sveifluvíddar 

sjávarfalla á endurnýjun vatns. 

Ritsmíðin er skipulögð þannig að í öðrum kafla eru kynntar niðurstöður heimildarýni um 

helstu þætti er tengjast ofangreindum leiðum að markmiðum, þar með talið súrefnisbúskap 

fjarða, flutningshraða súrefnis (e. transfer velocity), endurnýjunartíma vatns í fjörðum, 

sjávarfallaprismuaðferðina (e. tidal prism method) og áhrifaþætti á strauma í fjörðum. 

Staða þekkingar á straumum í íslenskum fjörðum og áhrifum fjarðaþverana er tekin saman 

og stuttlega er fjallað um líkangerð.  

Í þriðja kafla er verkefnið afmarkað frekar, og grein gerð fyrir helstu einföldunum. 

Aðferðafræði er lýst í fjórða kafla, niðurstöður kynntar í þeim fimmta og loks verða 

umræður um verkefnið teknar í sjötta kafla. Samantekt á helstu niðurstöðum verkefnisins 

má finna í sjöunda kafla. Í viðaukum má finna reikninga sem vísað er til í texta og töflur 

fyrir tákn og breytuheiti sem eiga við aðferðafræðikaflann.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Heimildarýnin í eftirfarandi köflum veitir grunnskilning á undirstöðum þeirra fræða sem 

lúta að súrefnisbúskap og endurnýjun vatns í fjörðum. Einnig verður farið yfir stöðu 

þekkingar á straumum í íslenskum fjörðum og rannsóknir á áhrifum fjarðaþverana sem 

snúa að eðlisfræði. Í lok kaflans er fjallað stuttlega um líkangerð. 

2.1 Súrefnisbúskapur fjarða  

Magn uppleysts súrefnis er einn mikilvægasti mælikvarðinn á vatnsgæði. Súrefnisþurrð 

verður þegar súrefnisupptaka lífvera fer fram úr uppsprettu súrefnis. Súrefnisuppretta í sjó 

kemur frá andrúmslofti og ljóstillífun þörunga. Súrefnisupptaka verður vegna öndunar 

lífvera og rotnunar lífræns efnis. Hætta á súrefnisskorti skapast þegar uppsprettan er á sama 

skala eða hægari en upptakan.  

2.1.1 Flutningur súrefnis úr andrúmslofti í sjó 

Súrefni flyst í sjó þegar það leysist úr andrúmslofti um yfirborð sjávar. Í kyrru vatni flyst 

súrefni aðeins með sveimi en við hreyfingu vatnsmassans verður blöndun meiri og flæði 

súrefnis eykst. Flutningshraðinn er háður iðuhreyfingum á yfirborði sem verða til vegna 

sjávarfallastrauma og vinds. Flæði súrefnis,  , um yfirborð sjávar er lýst með jöfnunni 

           (5) 

Þar sem   er flutningshraði (e. transfer velocity),    er mettunarmark súrefnis og   er 

styrkur uppleysts súrefnis. Mettunarmark súrefnis fer eftir seltu, hitastigi og þrýstingi en í 

yfirborðslagi fer súrefnismettun fyrst og fremst eftir hitastigi (Unnsteinn Stefánsson, 1991, 

bls. 333). Áhrif seltu og hitastigs eru þau að mettunarmark súrefnis lækkar með hækkandi 

hitastigi og aukinni seltu.  

Mynd 2.1 sýnir flæði súrefnis í kyrru vatni og  iðustreymi. Ef súrefnisstyrkur í kyrru vatni 

er lægri en við yfirborð, sjá (a), hækkar styrkur frá yfirborði og yfir dýpi þangað til að 

vatnsúlan mettast, sjá (b). Enginn flutningur verður þegar yfirborðið er mettað. Við 

iðustreymi eykst flæði súrefnis um yfirborð en sá flutningur takmarkast við þykkt jaðarlags 

(Socolofsky og Jirka, 2005),  , sjá (c).  

(a) Kyrrstætt vatn,   <    (b) Kyrrstætt vatn,       (c) Iðustreymi,   <    

   
Mynd 2.1 Flæði súrefnis um yfirborð vatns í kyrru vatni og við iðustreymi (Socolofsky og Jirka, 2005). 



8 

Ákvörðun á flutningshraða 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á opnum svæðum (hafi, lónum og stöðuvötnum) 

til ákvörðunar á flutningshraða taka tillit til vindhraða, leysni lofttegunda, hitastigs og seltu 

en eru óháðar því hve lengi vindur blæs og særými (e. fetch). Rannsóknir á áhrifum 

varanda og særýmis á flutningshraða eru takmarkaðar en sýnt hefur verið fram á að særými 

hefur meiri áhrif við lægri vindstyrk (Jӓhne o.fl., 1989). Rannsóknir á loftskiptum í ám taka 

mið af dýpi svæðisins og straumhraða en sleppa áhrifum vinds en lítið er um rannsóknir 

sem taka bæði tillit til vindhraða og sjávarfallastrauma. Þeim aðferðum sem til eru ber illa 

saman við mælingar á ósasvæðum (Raymond og Cole, 2001) og þörf er á frekari 

rannsóknum til þess að ákvarða með hvaða hætti loftskipti verða þar sem bæði 

sjávarfallatraumar og vindur eiga þátt í súrefnisflutningi. 

Á djúpum hafsvæðum sér vindur einn um iðumyndun en þar sem grynnra er geta 

sjávarfallastraumar einnig átt þátt í iðumyndun í yfirborðslagi (Raymond og Cole, 2001). 

Þegar áætla skal súrefnisflutning í fjörðum sem eru allir, eða að stórum hluta, grunnir væri 

því best að taka tillit til hvors tveggja, áhrifa vinds og sjávarfallastrauma. Ef það er ekki 

gert reiknast engin loftskipti í logni sem stenst ekki þar sem sjávarfallastraumar stuðla að  

súrefnisskiptum á grunnum svæðum. Ófáar rannsóknir hafa verið gerðar á sambandi 

vindstyrks og flutningshraða  í sjó. Sýnt hefur verið fram á að þrátt fyrir að að fleiri þættir 

hafi áhrif á iðumyndun á yfirborði gegnir vindhraði stóru hlutverki. Rannsóknir 

Wanninkhof (1992) og Liss og Merlivat (1986) eru meðal þeirra sem vitnað er hvað mest í.  

Flutningshraði vegna áhrifa vinds er gjarnan (Olsen, 2002) settur fram á forminu  

             
  (6) 

þar sem   er flutningshraði,     er vindhraði í 10 m hæð yfir sjó, α, n og m eru fastar sem 

fundnir eru með tilraunum og    er Schmidt tala loftegundar sem ræðst af seigju vatns,   

og sameindasveimi,  , en báðar stærðirnar eru háðar lofttegund, hitastigi og seltu.  

    
 

 
 (7) 

Schmidt tölu súrefnis fyrir sjó með hitastig á bilinu 0-30°C má nálga með 

reynsluformúlunum (Háskólinn í Utrecht, e.d.) 

                       (8) 

                                
              

  (9) 

þar sem     er Schmidt tala ferskvatns,   er selta í einingunni g/kg og T°C er hitastig í 

Celsíusgráðum. Fastar í jöfnu (9) breytast eftir því hvaða lofttegund er skoðuð, sjá aftast 

töflu í grein Wanninkhof (1992). 

Aðferð Liss og Merlivat 

Lausn Liss og Merlivat (1986) fyrir flutningshraða súrefnis í sjó vegna vinds tekur tillit til 

mismunandi vindstyrks, mörk eru sett við 3,6 m/s vindhraða, þegar dvergbylgjur (e. 

capillary waves) byrja að myndast og við 13 m/s þegar flutningshraðinn eykst vegna 

aukinnar loftbólumyndunar við öldubrot.  
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Flutningshraði Liss og Merlivat er í einingunni m/s fundinn með jöfnunni 

        
 

       
   

  

   
 
  

          (10) 

þar sem     er vindhraði mældur í 10 metra hæð, fastarnir n, a og b eru listaðir í Töflu 2.1.  

Tafla 2.1 Fastar til útreikniga á flutningshraða með aðferð Liss og Merlivat. 

 Vindhraði       

    ≤  3,6 m/s 2/3 0,17 0 

3,6 <      ≤ 13 m/s 1/2 2,85 -9,65 

    > 13 m/s 1/2 5,9 -49,3 

 

Veldin við Schmidt töluna eða  -stuðlarnir gefa til kynna að líkan sem notar endurnýjun 

yfirborðs (e. surface renewal) eigi betur við þegar     < 3,6 m/s en jaðarlagslíkan (e. 

boundary layer) eigi betur við fyrir     > 3,6 m/s. Umfjöllun um líkön sem lýsa 

loftskiptum má finna í ritum Liss og Merlivat (1986). 

Aðferð Wanninkhof 

Wanninkhof (1992) gerir greinamun á skammtíma og langtíma vindmælingum (e. long 

term wind speed data) með stuðlinum a. Með þessari aðgreiningu er tekið tillit til 

vindtoppa sem eru mikilvægir í súrefnisskiptum en falla út þegar meðalvindur fyrir lengri 

tímabil er notaður til súrefnisflæðisreikninga.  

Flutningshraði Wanninkhofs er fundinn með jöfnunni 

      
 

       
  

  

   
 
    

       
  (11) 

þar sem   er 0,31 fyrir skammtíma og 0,39 fyrir langtímavindmælingar, flutningshraðinn 

er í einingunni m/s.  

Aðferðir Nightingale og McGillis 

Líkingar Nightingale o.fl. (2000) og McGillis o.fl. (2001) fyrir flutningshraða  í einingunni 

m/s eru eftirfarandi 

       
 

       
  

  

   
   

    

          
             (12) 

       
 

       
  

  

   
   

    

              
   (13) 

Aðferð Chu og Jirka 

Rannsókn Chu og Jirka (2003) var afmörkuð við flutning súrefnis og því er Schmidt tala 

ekki hluti af lausn þeirra. Aðferð þeirra felst í því að ákvarða flutningshraða fyrir vind og 

straumhraða, og leggja þá síðan saman. Jöfnurnar gefa flutningshraða við 20°C en þær má 
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leiðrétta fyrir önnur hitastig með jöfnu (17). Flutningshraða er lýst með tveimur jöfnum 

fyrir slétt yfirborð sjávar og hrjúft yfirborð þegar skúfhraði vinds,           er yfir 0,2 m/s. 

                                (14) 

                   
    

       
               þegar           < 0,2 m/s (15) 

                   
     

       
          

  þegar           > 0.2 m/s (16) 

Flutningshraði, skúfhraði vinds og vindhraði í 10 metra hæð,     eru í einingunni m/s. 

Jöfnur Chu og Jirka gilda fyrir 20°C, þær má leiðrétta fyrir önnur hitastig,    , með 

jöfnunni  

                         (17) 

Chu og Jirka (2003) lýsa einnig aðferð til að áætla loftskipti vegna straumhraða sjávarfalla 

þar sem dýpi og straumhraði eru þekkt. 

Hér er flutningshraðinn í einingunni m/s en skúfhraði,    er í einingunni cm/s og dýpið,   í 

cm. Skúfhraðinn er fundinn með            þar sem   er núningsstuðull og    er 

meðalstraumhraði sjávarfalla. Chu og Jirka mæla með vali á núningsstuðlinum f = 0,04. 

Jafna (18) gefur til kynna að áhrif sjávarfallastrauma á loftskipti séu meiri í grunnum 

fjörðum.  

Chu og Jirka (2003) stinga upp á einfaldri aðferð til að taka tillit til hvors tveggja vinds og 

sjávarfallastrauma, að leggja flutningshraða vegna áhrifa saman. Ef ekki er tekið tillit til 

súrefnisflutnings vegna sjávarfallastrauma liti út fyrir að engin loftskipti yrðu í logni.  

2.1.2 Ljóstillífun  

Tillífun er auk andrúmslofts uppspretta súrefnis í fjörðum, hún getur aðeins orðið í 

ljósnæmu yfirborðslagi sjávar. Það sem ræður langdrægni ljóssins er meðal annars 

lagskipting, styrkur næringarsalta, tegundasamsetning svifs og þykkt plöntugróðursins. 

Súrefnisuppsprettu vegna tillífunar plantna má lýsa með hlutföllum Redfields og tilgátu 

Richards á oxunarferlinu. Hlutföll Redfields lýsa tölfræðilegri meðalefnasamsetningu dýra- 

og plöntusvifs. Oftast er gengið út frá eftirfarandi hlutföllum þegar oxunarbreytingar í sjó 

eru áætlaðar (Unnsteinn Stefánsson, 1991, bls. 362) 

                              (19) 

Mínusmerkin stafa af því að koltvísýringur, nítrat og fosfór eyðast þegar súrefni myndast 

við tillífun. Rannsóknir við Ísland sýna að hlutfallið N:P er á bilinu 14,1-14,8:1 (Unnsteinn 

Stefánsson, 1991).  

Ljóstillífun jurtasvifs við Ísland hefst við hagstæð skilyrði í lok mars eða byrjun apríl 

(Kristinn Guðmundsson, 1998).  

                  
     

       
 
  

   

    
 (18) 
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2.1.3 Öndun 

Súrefni eyðist vegna öndunar dýra og örvera. Oft er talað um 5 mg/l sem lágmarksstyrk 

súrefnis til að tryggja heilbrigði fiskstofna (Masters og Ela, 2007, bls. 185). Lækkun í styrk 

uppleysts súrefnis hefur áhrif á hegðun fisks en mismunandi er hversu lágan súrefnisstyrk 

fiskitegundir þola. Rannsóknir á síld sýna að hún þolir 30% súrefnismettun í lengri tíma 

(Domenici o.fl., 2007) en afföll á þorski geta byrjað þegar mettun fer niður fyrir 60% 

(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2009). Þessi munur á þoli fisktegunda skýrir dauða sem 

varð í þorskeldiskví í Grundarfirði 2007. Þá leitaði síld inn í fjörðinn og súrefnisstyrkur 

sjávar lækkaði mikið með þeim afleiðingum að afföll urðu á þorski en lítið af síld drapst. 

Súrefnisnotkun síldar í vetrardvala og þolmörk gagnvart lágum súrefnisstyrk eru óþekkt. 

Súrefnisnotkun fisks eykst með hækkandi sjávarhita, minni fiskstærð, aukinni virkni og 

fóðrun. Súrefnisnotkun 1-1,9 kg þorsks er eftirfarandi, þar sem lægri talan á við fisk í hvíld 

(Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl., 2009).   

 

 20-60 mg O2/klst/kg fisk við 2°C sjávarhita  

 30-120 mg O2/klst/kg fisk við 5°C sjávarhita 

2.1.4 Súrefnisþörf rotnunar 

Rotnun hefst strax og dýr drepst með sjálfsroti (e. autolysis) og niðurbroti baktería sem eru 

til staðar í hræinu. Rotnun eftir sjálfsrot (e. putrefaction) einkennist af niðurbroti baktería á 

mjúkvef og umbreytingum á próteini, kolvetnum og fitu. Myndefni rotnunar eru að miklu 

leyti í sömu hlutföllum og efnasamsetning dýrsins (Dent o.fl., 2004). Rotnun lýkur þegar 

aðeins bein, tennur og brjósk liggja eftir. Ef stærri hræætur hafa aðgang geta þær flýtt fyrir 

rotnunarferlinu.  

Rannsóknir á súrefnisþörf niðurbrots lífræns efnis eru algengar á sviði hreinsistöðva fyrir 

fráveitur en einnig hafa verið gerðar rannsóknir tengdar fiskeldi. Hlutföll Redfields og 

Richards hafa lengi verið notuð til þess að ákvarða súrefnisþörf rotnunar í sjó. Um er að 

ræða meðalefnasamsetningu lífmassa sem er ákvörðuð út frá niðurbroti dýra- og 

plöntusvifs í djúpsjó. Samkvæmt hlutföllum Redfields og Richards þarf 3,5 g af súrefni til 

oxunar á 1 g af kolvetni í lífrænu efni í sjó, eins þarf 20 g af súrefni til oxunar fyrir hvert 

gramm af nitri. Í oxunarferli Richards er hvorki tillit til súrefniskrefjandi ferla við rotnun 

líkt og nýmyndunar fruma hjá örverum né efnasamsetningar massa sem rotnar. Önnur 

aðferð byggir á því að súrefnisþörf rotnunar sé háð samsetningu þess efnis sem rotnar 

(Klanjšček o.fl., 2012). Súrefnisþörf vex til dæmis með hækkandi próteininnihaldi. Við 

niðurbrot örvera á lífrænum leifum undir loftháðum aðstæðum í vatni myndast lífmassi 

örvera (       ), koltvísýringur (   ), ammóníum (   
 ), bíkarbónat (    

 ) og vatn 

(   ). Aðferð  Klanjšček o.fl. (2012) er lýst með jöfnunni 

 
 

 
         

  
 
    (20) 
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Stuðlar jöfnunnar,  ,   ,  ,  ,  ,    og    eru útskýrðir í Viðauka 1.  Nánari útskýringar má 

finna í grein Klanjšček ofl. (2012), þar er aðferðin notuð til að ákvarða súrefnisþörf 

rotnunar fyrir mismunandi efnasamsetningu fóðurs í fiskeldi. Aðferð Klanjšček ofl. (2012) 

horfir fram hjá fosfór sem myndast einnig við niðurbrot lífrænna efna, en ferlar þess eru 

mjög flóknir (Dent o.fl., 2004). Í verkefninu er ammóníum í jöfnu (20) notað sem 

mælikvarði á ferli rotnunar þar sem styrkur þess er venjulega mjög lítill og vart 

mælanlegur í sjó að vetri til (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013).  

Við ákveðnar aðstæður getur ammóníum oxast áfram í nítrat, það gerist samkvæmt ferli 

sem kallast nítrun (e. nitrification). Nítrun fer fram í tveimur skrefum, fyrst oxast 

ammóníum í nítrít og síðan í nítrat sem er endaafurð oxunarinnar og minnst eitrað af 

þessum þremur nitursamböndum. Heildarhvarfið er táknað með efnajöfnunni (Klanjšček 

o.fl. , 2012)  

    
           

      
            (21) 

Nitur kemur einnig í sjó sem lofttegund (N2) og fiskar skila nitursamböndun í gegn um 

öndun og þvagefni. Hér eru aðeins skoðuð þau ferli sem verða við loftháðar aðstæður. Við 

loftfirrtar aðstæður vinna aðrar örverur að niðurbroti sem mynda hættulegri efni en við 

loftháðar aðstæður, má þar nefna metan og brennisteinssúlfíð.  

2.2 Útskolun sjávarfalla 

2.2.1 Sjávarföllin 

Sjávarföllin eru hluti af því kerfi sem stjórnar straumum í hafinu. Þau orsakast af 

aðdráttarkröftum milli jarðarinnar og himintungla. Sólin og tunglið hafa mest áhrif og 

segja má að mismunandi afstaða sólar, tungls og jarðar stjórni sjávarföllunum. Breytingar 

sjávarstöðu milli flóðs og fjöru verða með ákveðnu millibili. Hæðarmunurinn er mestur á 

stórstreymi þegar sól, tungl og jörð mynda beina línu en minnstur á smástreymi þegar 

hnettirnir mynda rétt horn. Stórstreymi og smástreymi verða tvisvar í hverjum 

tunglmánuði. Sjávarföllin eru ólík öðrum bylgjum hafsins að því leyti að þau hafa 

stöðugan, óbreytilegan lotutíma vegna reglubundinna krafta. Útreikningar á sjávarföllum 

byggja á nokkrum sjávarfallaþáttum. Stærstur þeirra er svokallaður M2-þáttur, hann lýsir 

megináhrifum tunglsins á sjávarföllin. Sveiflutími hans er 12,4 klukkustundir sem er sá 

tími sem líður að meðaltali milli tveggja flóða og nefnist sveiflutími sjávarfalla.  

Vatn streymir inn á flóði þangað til að hæstu sjávarstöðu er náð og blandast fjarðarvatninu. 

Þegar fellur út flyst svo allt rúmmál sjávarfallaprismans út úr firðinum. Útskolun 

sjávarfalla (e. tidal flushing) stjórnast af þessum reglubundnum vatnsskiptum milli ytri og 

innri fjarðar. Útskolun sjávarfalla er háð stærð og lögun fjarðarins ásamt bylgjuhæð, það 

er, mismunar milli hæstu og lægstu sjávarstöðu. Sjávarfallaprismu breytast milli 

stórstreymis og smástreymis í takt við bylgjuhæð sjávarfallasveiflunnar. Líkön sem byggja 

á útskolun sjávarfalla kallast sjávarfallaprismulíkön (e. tidal prism flushing models). 

Sjávarfallabylgjur eru orkumiklar langbylgjur og hraði þeirra er aðeins háður dýpi,   og 

þyngdarhröðun,  . Bylgjuhraða sjávarfalla,   má lýsa með jöfnunni 

       (22) 
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Þegar bylgjan berst á grunnslóðir minnkar hraðinn en sveiflutíminn helst óbreyttur, af því 

leiðir að bylgjulengdin minnkar. Hæð bylgjunnar vex því með minnkandi dýpi nær landi. 

Þegar bylgjur fara yfir djúpan ál eða kvos gerist hið gagnstæða og bylgjuhæð minnkar, sjá 

skýringar á  Mynd 1.2. Bylgjuhæð sjávarfalla ræðst því af lögun hafsvæðisins, eigin 

lotutíma og flóðahæð í hafinu úti fyrir (Unnsteinn Stefánsson, 1994). Einnig geta 

veðurfarsþættir, vindur og loftþrýstingur, haft áhrif á sjávarstöðu.  

2.2.2 Skilgreining á skolunartíma 

Endurnýjunartími segir til um hversu hratt vatni er skolað út af afmörkuðu svæði og er því 

lykilstærð hvað varðar vatnsgæði í fjörðum. Endurnýjunartíma má ákvarða með mælingum 

og líkangerð. Ekki er alltaf ástæða til þess að leggja í flókna líkangerð því mat má leggja á 

endurnýjunartíma með því að nota einföld líkön. Einföld nálgun á best við litla firði þar 

sem blöndun er góð og útskolun er aðallega háð sjávarföllunum.  

Nokkrar skilgreiningar eru til á endurnýjunartíma vatns, í einhverjum tilvikum eru ólík orð 

notuð fyrir sama hugtak eða sama orð notað fyrir mismunandi hugtök. Eitt þeirra er nefnt 

skolunartími (e. flushing time). Hér verður ekki farið í aðrar skilgreiningar en bent er á 

grein Monsen o.fl. (2002) um notkun hugtaka í vatnavistkerfum. 

Hægt er að reikna skolunartíma með nokkrum aðferðum, en sjávarfallaprismuaðferðin (e. 

tidal prism method) og ferskvatnshlutfallsaðferðin (e. fraction of fresh water method) eru 

þær aðferðir sem oft er beitt á ósasvæðum þegar þörf er á einfaldri nálgun við slíkt mat. 

Sjávarfallaprismuaðferðin hentar betur þar sem ferskvatnsrennsli er lítið.  

Fyrir augnablikslosun staðfasts sporefnis (e. instantaneous release of concervative tracer) á 

ósasvæði má reikna styrk sem fall af tíma þegar upphafsstyrkur,   , og skolunartími,   , 

eru þekkt (Sanford o.fl., 1992; Luketina, 1998; Gillibrand, 2001; Monsen o.fl., 2002).  

Í núllvíðu líkani, þegar gert er ráð fyrir fullkominni blöndun  (e. continuously stirred tank 

reactor) er styrkur staðfasts sporefnis á tíma   

       
      (23) 

Skolunartími er hér skilgreindur sem sá tími sem það tekur massa (Prandle, 1984; 

Gillibrand, 2001) eða styrk efnis (Ketchum, 1950; Dyer, 1973; Khangaonkar og Wang, 

2013) innan ákveðins svæðis að lækka niður í hlutfallið     
af upphafsgildi. Skilgreining 

skolunartíma kemur frá sambandinu í jöfnu (23),  á tíma      er       
  . 

Orðið skolunartími gefur í skyn að öllu sporefni hafi verið skolað út af ákveðnu svæði, en 

lausn fyrir fullkomna blöndun er veldishrörnandi fall og samkvæmt því fer styrkur 

sporefnis ekki niður í núll, það er, útskolun á svæðinu klárast aldrei. Skolunartími segir því 

aðeins til um meðalviðkomutíma efnis í kerfinu. 
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2.2.3 Sjávarfallaprismuaðferðin 

Í sjávarfallaprismuaðferðinni er gert ráð fyrir að sjávarföllin ein endurnýji vatn í fjörðum 

(Dyer, 1973). Þó geta önnur ferli (eins og fjallað verður um í kafla 2.3) haft áhrif á flutning 

vatns. Líklegt er að sterkur vindur hafi áhrif á strauma í fjörðum innan þess tímaramma 

sem er mikilvægur hvað varðar endurnýjun vatns en þar sem vindur ýkir að jafnaði 

útskolun gefa sjávarföllin ein varfærið mat á endurnýjun vatns (Sanford o.fl., 1992). 

Sjávarfallaprismulíkön eru í raun ósamfelld (e. discontinuous) að því leiti að útstreymi fer 

eingöngu fram á fjöru og innstreymi eingöngu á flóði. Blöndun í viðtaka (svæðinu utan 

fjarðar) og lækkun á efnisstyrk er því breytileg yfir sveiflutíma sjávarfallanna.  

Sýnt hefur verið fram á að með því að gera ráð fyrir að kerfið sé stöðugt, það er að 

útstreymi sé jafnt innstreymi inn á svæðið yfir sveiflutíma sjávarfalla, fæst góð nálgun 

(innan við 5% munur) (Sanford o.fl., 1992). Nálgunin versnar með vaxandi innstreymi 

ferskvatns (Luketina, 1998). Einfaldað samfellt meðalstreymi,  , inn og út af hafsvæði, 

yfir sveiflutíma sjávarfalla er  

       (24) 

Þar sem      er rúmmál sjávarfallaprismans,    er yfirborðsflatarmál lóns við 

meðalsjávarstöðu,   er meðalbylgjuhæð sjávarfalla og   er sveiflutími sjávarfalla.  

Athuga ber að nálgun með jöfnu (24) á ekki við þegar hlutfallið      < 1,5 (Sanford o.fl., 

1992), það er þegar     < 1,5, eða þegar rúmmál sjávarfallaprismans er af sömu 

stærðargráðu og meðalrúmmál lónsins. Jafna (24) er notuð til að finna skolunartíma,    

             (25) 

þar sem   er ýmist meðalrúmmál lóns (Sanford o.fl., 1992; Monsen o.fl., 2002) eða 

rúmmál lóns á flóði,            (Luketina, 1998; Gillibrand, 2001). Í þessu 

verkefninu er   skilgreint sem rúmmál lóns við meðalsjávarstöðu.  

Ljóst þykir að sjávarfallaprismuaðferðin einfaldar strauma og blöndun í fjörðum. Gert er 

ráð fyrir að vatnið sem kemur inn á aðfalli blandist fullkomlega yfir allt rúmmál kerfisins, 

á hverju sjávarfalli, því vatni sem fyrir var í firðinum. Það þýðir að styrkur sporefnis í því 

vatni sem fer út úr kerfinu hafi sama styrk og allt rúmmál fjarðarins. Þessi forsenda getur 

leitt til þess að skolunartími verður vanmetinn (Dyer, 1973; Sanford o.fl., 1992). Enn 

fremur er gert ráð fyrir að viðtakinn sé nógu stór eða straumar þannig að vatn flytjist nógu 

hratt á haf út svo að viðtakinn sé laus við eiginleika fjarðarvatnins. Ferskvatnsinnrennsli 

þarf einnig að vera lítið svo það hafi ekki áhrif á lausnina og sjávarföllin þarf að vera hægt 

að nálga með sínusbylgju. Ef taka á tillit til áhrifa ferskvatnsinnstreymis þarf að bæta því 

inn í jöfnu (25), sjá t.d. Sanford o.fl. (1992). Í grein Luketina (1998) má finna umfjöllun 

um fræðin á bakvið sjávarfallaprismuaðferðina og þróun hennar. 

2.2.4 Hlutfall bakstreymis 

Skolunartími vatns í fjörðum er háður hlutfalli vatns sem snýr aftur eftir að því hefur 

skolað út (Fischer o.fl., 1979; Sanford o.fl., 1992; Gillibrand, 2001). Hlutfallið er hér nefnt 

bakstreymi (e. return flow, reflux, recirculation, return coefficient, tidal exchange ratio). 
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Þetta gerist vegna þess að viðtakinn nær ekki að losa sig við eiginleika fjarðarvatnsins á 

þeim tíma sem líður milli fjöru og flóðs. Með því að bæta hlutfalli bakstreymis,  , inn í 

jöfnu (25) má betrumbæta sjávarfallaprismuaðferðina. Þegar tekið er tillit til bakstreymis 

verður skolunartíminn 

    
 

      
 

  

      
 (26) 

Hlutfall bakstreymis,   segir til um hversu mikið af því vatni sem kemur inn á aðfalli er 

„gamalt“ vatn. Hlutfallið getur verið á bilinu 0 ≤   < 1, þar sem   = 1 stendur fyrir enga 

endurnýjun. Stærðin (1 – b) segir til um hversu mikið „nýtt“ vatn er til staðar til þess að 

skipta „gamla“ vatninu út.  

Aðferðir til ákvörðunar á hlutfalli bakstreymis 

Þegar skolunartími, rúmmál og sjávarfallaprisma eru þekkt er hægt að reikna bakstreymi 

með jöfnu (26). Einnig er hægt að ákvarða bakstreymi með því að skoða seltubreytingu 

yfir þversnið. Fischer o.fl. (1979, bls. 265) lýsa aðferð til að ákvarða hlutfall bakstreymis 

út frá meðalseltu á aðfalli og útfalli. Hlutfall bakstreymis er  

     
                 

            
 (27) 

Þar sem         er meðalselta yfir ákveðið þversnið á aðfalli,         meðalselta yfir 

þversniðið á útfalli og    er selta sjávar fyrir utan fjörð. Meðalselta á útfalli er reiknuð 

samkvæmt heildi í jöfnu (28) og eins má finna meðalseltu á aðfalli. 

                   
 

      

 

         
 

      

 

   (28) 

Þar sem   og   eru punktmælingar á seltu og straumhraða yfir þversniðið   sem breytist 

með tíma.        er tíminn sem það tekur að fjara út.  

Fischer o.fl. (1979) gefa einnig jöfnu sem notar ferskvatnsrennsli í stað meðalseltu yfir 

þversnið á aðfalli. Aðferðir Fischer o.fl. (1979) þarfnast nákvæmra mælinga á straumhraða 

og seltu yfir heilt þversnið að minnsta kosti yfir sveiflutíma sjávarfalla, slíkar mælingar 

hafa fram að þessu ekki verið gerðar í þveruðum fjörðum á Íslandi.  

Aðferðir Fischer o.fl. (1979) og Gillibrand (2001) byggja á seltumismun og gætu því gefið 

breytilegan stuðul bakstreymis eftir árstíðum og eftir því hvort stórstreymt er eða 

smástreymt. Önnur leið til ákvörðunar á bakstreymi væri að framkvæma litunarpróf (e. dye 

test), þá fengist niðurstaða sem tæki tillit til hvors tveggja lárétts og lóðrétts bakstreymis. 

Þegar engar mælingar eru til taks mælir Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna (1985) 

með vali á   gildi á bilinu 0 til 0,5 fyrir ósasvæði og flóa. Hægt er að framkvæma 

litunarpróf í felti, en það krefst mikils tækjabúnaðar, einnig er hægt að ákvarða hlutfall 

bakstreymis með sporefni í vatnsgæðalíkönum. 

Þrátt fyrir að stærðargráða hlutfalls bakstreymis sé misjöfn milli rannsókna þykir ljóst að 

með því að taka tillit til bakstreymis gefur sjávarfallaprismuaðferðin betri nálgun fyrir 

skolunartíma en þegar bakstreymi er sleppt (Sanford o.fl., 1992, Gillibrand, 2001).  
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2.3 Aðrir áhrifaþættir á strauma í fjörðum 

Sjávarföllin orsaka jafnan kraftmestu strauma í fjörðum, en það er samspil þeirra við aðra 

áhrifaþætti sem ákvarðar heildarflutning efna. Sumstaðar eru áhrif ferskvatns svo lítil 

miðað við áhrif sjávarfalla að seltulækkun er afar lítil. Á þeim svæðum eru 

sjávarfallastraumar ráðandi en þó geta jarðsvigskraftar (e. Coriolis force), vindstraumar, 

eðlismassastraumar og lögun svæðisins einnig haft áhrif. Þar sem áhrifaþættir strauma í 

fjörðum eru margir getur endurnýjunartími vatns verið mjög mismunandi milli staða.  

2.3.1 Jarðsvigskraftar 

Sjávarfallabylgjan hreyfist réttsælis meðfram strönd á norðurhveli jarðar. Þegar horft er frá 

hafi færist bylgjan því inn fjörð á hægri hönd en út á vinstri hönd. Mynd 2.2 sýnir 

straummælingar á 10 m dýpi í Reyðarfirði þegar búið er að sía burt sjávarföllin og gefa til 

kynna þessi áhrif. Jarðsvigskraftar (e. Coriolis force) geta þannig orsakað rangsælis 

straummynstur í fjörðum. Orsök þessa undirliggjandi straums og tengsl hans við 

sjávarföllin verða ekki útskýrð hér. 

 

Mynd 2.2 Meðalstraumur í Reyðarfirði (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012). 

Mikilvægi jarðsvigskrafta er oft áætlað með samanburði á breidd fjarðar,   og Rossby 

radía (e. Rossby radius), þannig að þegar hlutfallið      << 1 eru áhrif jarðsvigskrafta 

ekki talin mikil. Rossby radíi lýsir sambandi þyngdarbylgja (e. gravity waves) og 

jarðsvigskrafta. Fyrir jafnt streymi (e. barotropic flow) er radíinn  

              (29) 

þar sem   er bylgjuhraði,   er þyngdarhröðun,   er meðaldýpi og   er svigstuðull (e. 

Coriolis parametar) sem er fundinn með jöfnunni 

              (30) 

þar sem   er hornhraðavigur jarðar, 7,29∙10
-5

 s
-1

 (Unnsteinn Stefánsson, 1994, bls. 25) og 

  er breiddargráða. Á 64. breiddargráðu er   =1,31∙10
-5

 s
-1

. 

Samkvæmt jöfnu (29) ræðst lengd Rossby radía af meðaldýpi svæðis. Tökum hér dæmi um 

firði sem hafa meðaldýpi 3 m og 20 m, Rossby radíinn verður þá    ~ 4∙10
5
 m fyrir grynnri 
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fjörðinn en    ~ 10
6
 m fyrir þann dýpri. Ef gert er ráð fyrir svipaðri breidd fjarða, þar sem 

breidd fjarða er yfirleitt á bilinu 1-5 km, verður hlutfallið      undir 0,005 og ættu því 

jarðsvigskraftar að hafa tiltölulega lítil áhrif. Með bylgjuhraðanum er hægt að áætla 

seinkun sjávarfallasveiflunnar yfir breidd fjarðar, það er    . Fasamunur verður einnig 

vegna færslu sjávarfalla inn og út úr firði.  

Þó að hægt sé að færa rök fyrir því að jarðsvigskraftar skipti litlu máli í fjörðum er ekki þar 

með sagt að þeir skipti ekki máli. Á mjóum hafsvæðum stuðla jarðsvigskraftarnir (ásamt 

lögun fjarðar og eðlismassamismunar) að öðru hringrásarkerfi yfir breiddarátt svæðisins, 

svokallaðri hliðarhringrás (e. lateral, secondary circulation). Afleiðing þessa eru til dæmis 

ósamhverfir setflutningar, þannig að meira set sest til þeim megin sem fellur út af ósasvæði 

og sjór getur verið saltari þeim megin sem fellur að (t.d. Fischer o.fl., 1979; Lerczak og 

Geyer, 2004).  

2.3.2 Vindar 

Vindur er aðalorkugjafi í stöðuvötnum, opnu hafi og á sumum strandsvæðum en það er 

ekki endilega raunin á ósasvæðum (Fischer o.fl., 1979, bls. 232). Sú staðreynd að ölduhæð 

er háð vindstyrk hefur lengi verið þekkt. Til að mynda hefur vindhraði verið áætlaður út frá 

útliti sjávar með aðferð Beaufort síðan á 19. öld. Skerkraftar á yfirborði vatns eru í hlutfalli 

við varanda og vindstyrk í öðru veldi. Löng tímabil með stöðugum háum vindhraða eru því 

mikilvægust hvað varðar flutning vatnsmassa. Særými (e. fetch) er einnig áhrifaþáttur 

þannig að kraftur vindstrauma eykst með þeirri vegalengd sem vindurinn fer eftir 

haffletinum.  

Vegna hárra fjalla í dölum eru ríkjandi vindáttir oftast úr lengdaráttum fjarðar. Togkraftur 

vindsins getur knúið eða hamlað vatnsskipti eftir vindátt, áhrifin eru ýktust ef vindur hefur 

sömu stefnu og straumur vegna sjávarfalla. Þegar útrennsli er ráðandi í yfirborðslagi eykur 

vindur úr fjarðarbotni vatnsskipti með skiptiflæði. Á útfalli stuðlar meðvindur einnig að 

því að vatnsmassi ferðist lengra frá fjarðarmynni áður en fellur næst að og bakstreymi 

minnkar. Við sömu aðstæður hægir vindur inn fjörð á vatnsskiptum þar sem hann þarf að 

snúa straumstefnu í yfirborðslagi áður en hann byrjar að knúa skiptiflæði, þá streymir 

yfirborðslag inn í fjörðinn en saltvatn út.  

Til eru aðferðir til að reikna hversu djúpt áhrifa vinds gætir á opnu hafi  en þær miðast við 

opið haf og mikið dýpi (kuðungsferill Ekmans). Firðir eru hálf lokuð strandsvæði og 

aðstæður því ekki þær sömu og á opnu hafi en þó má telja víst að vinddýpi aukist með 

varanda og vindstyrk þangað til að það er jafnt dýpi svæðisins.  

Á grunnum svæðum eru straumar fljótir að skipta um stefnu með vindátt (Bratli o.fl., 1999) 

og varandinn ræður því miklu um hversu langt vatnsmassi getur flust með vindstraumum. 

Vindur hefur mest áhrif á hringrás vatns á liggjandanum, þegar sjávarfallastraumar eru 

veikastir en minnst áhrif þegar yfirborð sjávar er frosið.  

Uppstreymi vegna vinds getur haft mikil áhrif á lífríki. Djúpsjórinn er oft ríkur af 

næringarefnum en hann getur einnig verið súrefnissnauður, sérstaklega þar sem lagskipt er. 

Dæmi eru um að fiskidauði verði í kjölfar uppstreymis. Má þar nefna 12 af 14 

rannsökuðum tilvikum í Salton Sea vatni í Kaliforníu (Marti-Cardona o.fl., 2008) og 

uppstreymi hefur einnig verið orðað við fiskidauða í Hood Canal í Washington 

(Khangaonkar og Wang, 2013).  
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2.3.3 Ferskvatn og hitastig 

Ósasvæði eru af fjölbreytilegum toga en öll eiga þau sameiginlegt að þar mætist saltvatn og 

ferskvatn. Engir tveir firðir eru eins en þó eiga þeir flestir sameiginlegt að láréttur 

seltustigull liggur frá hafi í átt að fjarðarbotni vegna ferskvatnsinnrennslis. Streymið fer 

eftir tegund áa, úrkomu og stærð vatnasviðs og getur verið breytilegt eftir árstíma.  

Samspil ferskvatns og sjávar hefur áhrif á hvort lagskipting myndast í fjörðum. Á 

innilokuðum hafsvæðum getur lagskipting hindrað lóðrétta blöndun. Sé endurnýjun vatns 

hæg getur súrefnismettun í botnlagi lækkað umtalsvert og jafnvel farið niður fyrir 

hættumörk gagnvart lífríki. Lagskipting getur einnig takmarkað framleiðslu þörunga þar 

sem hún lokar á flutning uppleystra næringarsalta upp í efri lög þar sem birtunnar nýtur.  

Mynd 2.3 sýnir áhrif sjávarfalla og ferskvatns á lagskiptingu. Rennsli er þar táknað með 

stærð örva, þannig að stærri ör táknar meira rennsli, svörtu örvarnar tákna meðalhraða í 

lóðréttu sniði. Þar sem ferskvatnsrennsli er mikið miðað við áhrif sjávarfalla eru mestar 

líkur á lagskiptingu, ferskvatnið flýtur í yfirborðslagi út fjörðinn og blandast lítið saman 

við saltari sjó fyrir neðan, þetta samspil kallast saltfleygur (e. salt wedge). Eftir því sem 

rúmmál sjávarfallaprismans er hlutfallslega stærra miðað við ferskvatnsrennsli minnka 

líkur á lagskiptingu, þegar sjávarföllin eru ráðandi verður vatnssúla vel upp blönduð. 

Rúmmál sjávarfallaprismans breytist milli stórstreymis og smástreymis og því getur 

lagskipting breyst innan þess tímaramma.  

 

Mynd 2.3 Samspil ferskvatns, sjávar og lagskiptingar á ósasvæðum (Valle-Levinsson, 2010). 

Richardssontala,   , segir til um hvort blöndun verði milli laga. Talan segir til um hvort 

lagskipting vegna eðlismassamismunar sé ráðandi eða hvort óstöðugleiki iðuhreyfinga knúi 

blöndun milli laga. Richardson talan er skilgreind 

    
 

 
 
  

  
 
  

  
 
 

  (31) 
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þar sem   er hröðun þyngdaraflsins,   er eðlismassi sjávar,       er vöxtur eðlismassa 

með dýpi og       er breyting á láréttum meðalstraumi með dýpi. Þegar Ri ≤ 0,25 eru 

iðuhreyfingar sterkari en lagskiptingin og blöndun verður milli laga (Dyer, 1973).  

Eðlismassi vatns er auk seltu háður hitastigi. Þar sem straumhraði sjávarfalla er lítill getur 

upphitun yfirborðslags orðið til þess að hitaskiptalag myndast. Taki upphitunin langan tíma 

verður líklegra að öldugangur komi í veg fyrir lagskiptingu. Þegar haustar kólnar yfirborð 

sjávar og í lok vetrar er sjórinn víðast einsleitur í eðlisþyngd niður á talsvert dýpi 

(Unnsteinn Stefánsson, 1991). Þrátt fyrir að lagskipting sé oftast engin yfir vetrarmánuði 

geta atburðir eins og leysingar valdið tímabundinni lagskiptingu.  

2.3.4 Landmótun 

Orðið landmótun er hér notað um legu fjarðarbotns og strandlínu, það er, geómetríu fjarða. 

Náttúruleg (e. geomorphology) og manngerð landmótun hefur áhrif á flutning vatnsmassa. 

Lögun fjarðar, dýpi, breidd, lengd, grynningar, eyjur og þröskuldar eru dæmi um 

náttúrulega landmótun en vegfyllingar og öldubrjótar eru dæmi um manngerða landmótun.  

Náttúruleg landmótun 

Þar sem þrengingar eru á strandsvæðum getur verið munur á straumhraða flóðs og fjöru. 

Straumar á aðfalli hafa tilhneigingu til að fara beint áfram í sterkri bunu (e. jet) en straumar 

á útfalli fylgja lögun svæðisins (t.d. Dyer, 1973). Á Mynd 2.4 má sjá þrengingu í þversniði 

ósasvæðis og mun á straumhraða flóðs og fjöru. Ef litið er á meðalstraumhraða yfir 

sveiflutíma sjávarfalla er straumstefna ráðandi inn fjörðinn á því svæði sem bunan streymir 

inn en út annars staðar í firðinum (Fischer o.fl., 1979). Á aðfalli eru hraðabreytingar 

einkennandi á grunnum eða þröngum svæðum nær landi en á útfalli er hraðabreyting mest 

á svæðum nálægt opnu hafi.  

 
Mynd 2.4 Munur á straumhraða flóðs og fjöru við þrengingu (Fischer o.fl., 1979). 

Rennslishættir og stærð hafsvæðis fyrir utan fjarðarmynni eiga hlut í að ákvarða virkni 

útskolunar með sjávarföllum (t.d. Sanford o.fl., 1992). Ef lögun fjarðarins er þannig að 

straumstefna fyrir utan fjarðarmynni er sú sama og inn um fjarðarmynni verður blöndun 

óskilvirkari. Aðstæður fyrir utan mynni segja til um hversu stór hluti fjarðarvatnsins snýr 

aftur inn í fjörðinn á næsta flóði (sjá nánar í kafla 2.2.4). Almennt má segja að endurnýjun 

sé virkust á svæðum sem eru opin fyrir úthafinu en hægari í innfjörðum.  
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Þröskuldsfirðir 

Þröskuldar mynduðust þar sem ísaldarjöklar staðnæmdust, hopuðu og skildu eftir 

jökulruðning. Vegna skorts á íslenskum heimildum er hér litið til rannsókna á erlendum 

þröskuldsfjörðum. Aðstæður í þeim eru þó nokkuð frábrugðnar frá aðstæðum hér heima.  

Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á lagskiptingu og botnlagi í þröskuldsfjörðum með 

hefðbundinni fjarðahringrás (e. fjordal circulation). Árstreymi er mikið í þessum fjörðum 

miðað við sjávarfallastraumana og sterk lagskipting myndast við ísalt (e. brackish) 

yfirborðslag sem streymir út fjörð. Endurnýjun botnlags í þessum fjörðum verður vegna 

lóðréttrar blöndunar eða fyrir tilstilli innri bylgja. Innan við þröskuld í fjörðum má oft 

finna djúpa kvos, sjá Mynd 2.5. Lagskipting og staðnað botnlag eru helstu 

vatnsgæðavandamálin í dæmigerðum þröskuldsfjörðum. Þröskuldur í fjarðarmynni getur 

bæði stuðlað að og unnið gegn lagskiptingu. Dýpi niður á þröskuld, lögun þröskuldar og 

dýpi kvosar gefa vísbendingar um áhrif landmótunarinnar. 

 

Mynd 2.5 Hringrás vatns í dæmigerðum erlendum þröskuldsfirði (Stigebrandt, 2001). 

Sé grunnt niður á þröskuld getur tilvist hans komið í veg fyrir greiðan samgang milli dýpri 

hluta fjarðar og hafsvæðis fyrir utan (t.d. Dyer, 1973; Gillibrand o.fl., 1995; Allen og 

Simpson, 1998; Liungman o.fl., 2001). Þrenging þversniðsins veldur því að straumhraði 

eykst og skerkraftar vegna núnings auka iðublöndun ofan á þröskuldi. Við blöndunina 

lækkar eðlismassi vatnsins sem kemur inn á aðfalli og það sekkur á dýpi í firðinum sem 

hæfir eðlismassa þess. Þar með lækkar eðlismassi ofan við þröskuld sem getur stuðlað að 

sterkri lagskiptingu. Sjávarföll og vindur geta brotið lagskiptingu en þar sem dýpi er mikið 

verður endurnýjun ekki fyrr en vatnið sem kemur inn yfir þröskuld er eðlisþyngra en 

botnlagið (Gillibrand o.fl., 1995).  
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Tíðni endurnýjunar botnlags í þröskuldsfjörðum er mjög breytileg, allt frá tíma milli 

stórstreymis og smástreymis að áratugum en flestir erlendir firðir endurnýja botnlag einu 

sinni á ári, í takt við seltubreytingar í sjónum úti fyrir (Geyer og Cannon, 1982; Stigebrandt 

og Aure,  1989; Allen og Simpson, 1998). Hér er aftur ítrekað að erlendir þröskuldsfirðir 

eru töluvert dýpri, allt að 800 m, og lengri en dæmigerðir íslenskir firðir, allt að 100 km.  

Liungman o.fl. (2001) sýndu fram á að endurnýjunartími lengist þegar endurnýjun verður 

ekki að fullu. Ef nýja vatnið velur sér stað ofan við botn styrkist lagskipting og meira 

rúmmál af nýju vatni þarf til þess að endurnýja botnlagið. Nýja vatnið er vanalega 

næringarefnasnautt og með háa súrefnismettun (Gillibrand o.fl., 1996). Því er hægt að 

segja til um endurnýjun vatns í botnlagi þegar súrefnisstyrkur þess eykst.  

Vindur út fjörð getur flýtt endurnýjun botnlags. Hraði í yfirborðslagi eykst en þar sem 

ferskvatnsinnstreymi helst stöðugt þynnist yfirborðslagið. Í þröskuldsfjörðum stuðla þessar 

aðstæður að endurnýjun botnlags því að meira saltvatn kemst yfir þröskuldinn. Þar sem 

þröskuldur er innarlega í fjörðum getur vindur í lengdarátt haft meiri áhrif á endurnýjun en 

seltubreyting úti fyrir (Gillibrand o.fl. 1995).  

Annar þáttur sem hefur áhrif á hringrás í þröskuldsfjörðum er lóðrétt endurhringrás (e. 

vertical recirculation). Hermanir Gillibrand o.fl. (1995) í skoskum þröskuldsfirði sýna að 

stór hluti (70%) ísalta yfirborðslagsins á leið út kemst ekki yfir þröskuldinn heldur streymir 

aftur niður í kvosina. Þarna er grunnt niður á þröskuld, mun grynnra heldur en sýnt er á 

Mynd 2.5. Lítið dýpi á þröskuld getur þannig haft þau áhrif að selta í fjarðarvatninu 

minnkar hratt og líklegra er að sjór á aðfalli sé nógu eðlisþungur til að endurnýja botnlag.  

Xing og Davies (2011) skoðuðu áhrif breiddar þröskulds í lagskiptum firði og fundu út að 

hléalda sem á kost á að brjóta lagskiptingu er líklegri til að myndast við stuttan brattan 

þröskuld heldur en langan ávalan þröskuld en áhrifin minnka eftir því sem dýpra er niður á 

þröskuld. 

Manngerð landmótun 

Þær erlendu rannsóknir sem komast næst þeim aðstæðum sem til stendur að skoða í þessu 

verkefni voru gerðar á áhrifum flotbrúar á skolunartíma vatns í stórum þröskuldsfirði í 

Bandaríkjunum og vatnsskiptum um brýr milli tveggja innsjóa í Noregi. 

Khangaonkar og Wang (2013) sýndu með þrívíðu líkani að þrátt fyrir að þykkt flotbrúar 

væri aðeins lítill hluti af heildardýpi Hood Canal truflaði mannvirkið útstreymi í ísöltu 

yfirborðslagi þar sem hún marar í kafi. Afleiðing þessa reyndist 8-13% hægari endurnýjun 

fjarðarvatns með tilkomu flotbrúar.  

Þverun Kroksunds norðvestur af Osló er meira en hundrað ára gömul, hún lokar Steinsfirði 

inn af innsjónum Tyrifirði. Vegfylling var lögð út í tvær eyjar í sundinu og brú reist á milli 

eyjanna. Sjávarfalla gætir ekki á svæðinu, vatnsskipti eru hæg en þau verða vegna írennslis 

frá vatnasvæði og vinddrifinna strauma frá Tyrifirði um vatnsop Kroksundsbrúar (Bratli 

o.fl., 1999). Rannsókn var gerð á áhrifum þess að rjúfa báðar þveranir, 110 og 130 metra 

langar, dýpka svæði sem er 1-3 m í 3-6 m og byggja nýjar brýr. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar benda til þess að þessar framkvæmdir getir aukið vatnsskipti vegna 

vinddrifinna strauma úr 3 milljónum rúmmetrum í allt að 45 milljónir rúmmetra á ári 

(Tjomsland og Berge, 2004). 
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2.3.5 Um líkanagerð 

Úr textanum hér á undan má taka saman nokkur atriði: 

 Straumar í fjörðum stjórnast af samspili margra þátta sem geta verið ólíkir milli 

fjarða og innan sama fjarðar en einnig í tíma fyrir hvern stað.  

 Hæðarmunur flóðs og fjöru er breytilegur milli staða og rúmmál 

sjávarfallaprismans breytist milli stórstreymis og smástreymis. 

 Áhrif jarðsvigskrafta fara eftir breiddargráðu, stærð og lögun fjarðarins. 

 Ferskvatnsinnstreymi og vindar eru breytileg milli árstíða en fara einnig eftir veðri 

sem getur varað frá einum degi upp í vikur. Óljóst er hvenær vindur eða 

ferskvatnsinnrennsli eru ráðandi hvað varðar stefnu yfirborðsstrauma og áhrifin 

geta verið breytileg í lengdarátt fjarðar. 

 Landmótun getur hamlað eða flýtt fyrir endurnýjun vatns og áhrifin geta breyst með 

tíma, t.d. geta setflutningar og rof breytt dýpi í fjörðum. 

 Íslenskir firðir falla ekki undir erlendar skilgreiningar á dæmigerðum 

þröskuldsfjörðum og því er óljóst hvaða rannsóknir má heimfæra á íslenskar 

aðstæður. 

Hermun strauma á ósasvæðum byggir iðulega á einföldunum. 

Reiknilíkön eru greiningartæki byggð á jöfnum sem eru notaðar til að lýsa náttúrulegum 

kerfum. Önnur gerð líkana er smækkuð mynd kerfisins sem á að skoða. Eina leiðin til þess 

að ákvarða hvort líkan getur hermt náttúrulegar aðstæður er að bera niðurstöður hermana 

saman við mælingar á svæðinu. Ef takmarkaðar mælingar eru fyrir hendi ætti að forðast 

notkun flókinna líkana (Socolofsky og Jirka, 2005).  

Jöfnur reiknilíkana eru leystar tölulega. Tvær helstu aðferðirnar sem eru notaðar til að 

leysa straumfræði- og flutningsjöfnur  eru aðferð endanlegra mismuna (e. finite difference 

method) og bútaðferðin (e. finite element method). Helsti kostur bútaaðferðar fram yfir 

aðferð endanlegra mismuna er að einfaldara er að beita henni á kerfi með flókna jaðra. 

Nánari umfjöllun um tölulegar aðferðir má finna í texta Socolofsky og Jirka (2005). 

Eftirfarandi texti um aðferðafræði hermana er byggður á texta Socolofsky og Jirka (2005, 

bls. 125). Þegar lagt er af stað verður að skilgreina hvað á að herma og hvaða þættir eru 

áhrifamestir. Á þessu stigi þarf að skoða hversu flókið líkan þarf að vera til að gefa líklega 

mynd af náttúrulegum aðstæðum. Næst er að skoða hvaða líkön eru til, líta þarf á 

reiknitíma hermana og velja líkan. Oft þarf að endurskoða markmið hermana svo að þau 

samræmist þeim tólum sem eru fyrir hendi. Með hraðvirkari tölvum verður tilhneiging til 

þess að velja flóknari líkön en þau skila oft of ítarlegum upplýsingum miðað við markmið 

verkefnis. Því ætti að velja líkan sem einfaldast á meðan það uppfyllir markmið hermana.  

Náttúruleg kerfi eru í eðli sínu þrívíð en vegna langs keyrslutíma þrívíðra reiknilíkana þarf 

oft að gera nálganir og takmarka greiningu. Flækjustig líkana eru eftirfarandi: 

Þrívíð líkön 

Í þrívíðum líkönum er tekið tillit til breytinga í öllum víddum, það er yfir dýpi og í lengdar- 

og breiddarátt svæðis. 
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Tvívíð líkön 

Til að stytta reiknitíma eru jöfnur einfaldaðar, annað hvort er gert ráð fyrir að breytingar 

yfir dýpi eða breidd kerfisins séu litlar og nálgun fæst með því að heilda jöfnur yfir þá 

vídd. Líkön sem eru heilduð yfir dýpi eru oft notuð á grunnum svæðum samkvæmt 

grunnsævisnálguninni (e. shallow water equations). Líkön sem eru heilduð yfir breidd eru 

notuð til að skoða breytingu yfir dýpi, til dæmis til að greina lagskiptingu.  

Einvíð líkön 

Jöfnur einvíðra líkana eru heildaðar yfir tvær víddir. Einvíð líkön er til dæmis hægt að nota 

til að skoða breytingar í lengdarátt áa þar sem þversnið og dýpi er einsleitt. 

Núllvíð líkön 

Í núllvíðum líkönum er einungis tekið tillit til innrennslis og útrennslis en staðsetningar 

skipta ekki máli. Gert er ráð fyrir að fullkomin blöndun verði á einu augnabliki á öllu 

líkansvæði, styrkur sporefnis er því sá sami í öllu rúmmáli kerfisins. 

2.4 Straumfræði íslenskra fjarða 

Ekki liggja fyrir umfangsmiklar rannsóknir á straumum í fjörðum á Íslandi (Steingrímur 

Jónsson, 2004). Mælingar hafa aðallega farið fram að sumarlagi og voru flestar í tengslum 

við stóriðju, fiskeldi og frárennsli (Steingrímur Jónsson, 2004). Mynd 2.6 sýnir dæmi um 

hvar mælingar hafa farið fram í kring um Ísland, en þessi upptalning er þó ekki tæmandi. 

 

Mynd 2.6 Mælingar á straumum og ástandi sjávar í kring um Ísland (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012). 

  



24 

Dæmigert streymi í íslenskum fjörðum hefur innstreymi dýpra með strönd á vinstri hönd 

þegar horft er út fjörðinn en útstreymi á hægri hönd ofar, sjá Mynd 2.7 (Héðinn 

Valdimarsson o.fl., 2012). 

  

Mynd 2.7 Dæmigert streymi í íslenskum fjörðum (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012). 

Í Reyðarfirði og Eyjafirði voru gerðar straummælingar með síritamælum. 

Endurnýjunartími sjávar hefur verið metinn fyrir firðina, 9-10 dagar fyrir Eyjafjörð, 4-5 

vikur fyrir Reyðarfjörð í heild en 8-9 dagar fyrir innri fjörð (Steingrímur Jónsson, 2004). 

Ekki er gefið upp hvernig þessi tími var fundinn, í grein Hafsteins Guðfinnsonar o.fl. 

(2001, bls. 42) um Reyðarfjörð kemur fram að endurnýjunartíminn sé áætlaður út frá 

meðalstraumhraða 3 cm/s og rúmmáli en jafna til útreikninga er ekki gefin. Því er ekki 

hægt að bera þennan tíma saman við skolunartíma samkvæmt jöfnu (26). 

Rannsóknir í þveruðum fjörðum 

Straummælingar höfðu ekki verið gerðar í þveruðum fjörðum á Íslandi fyrr en eftir 

síldardauðann í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013. Tilfallandi rannsóknir á sjávarföllum, 

dýralífi og setflutningum hafa þó verið gerðar.  

Verkfræðistofan Mannvit gerði sjávarhæðarmælingar fyrir Vegagerðina vorið 2011 í þeim 

tilgangi að kanna áhrif vegamannvirkja á sjávarföll innan þverunar í Kolgrafafirði og 

Dýrafirði. Niðurstöður eru eins á báðum stöðum, fjöru seinkar innan þverunar, 

sjávarfallasveiflan er örlítið minni innan þverunar en utan og sjávarhæð flóðs innan 

þverunar er að jafnan örlítið hærri en utan hennar (Vegagerðin, 2011). Breytingin er þó 

hlutfallslega lítil (Sverrir Óskar Elefsen, 2011), áhrif þverunar eru 9-16 sentímetrar en 

sjávarfallasveiflan er 3-4 metrar.  

Í Gilsfirði eru ekki full vatnsskipti eftir þverun. Þar eru breytingar á stöðu sjávaryfirborðs 

og miklar seltubreytingar frá því fyrir þverun (Vegagerðin, 2011). Spár bentu til þess að 

framkvæmdin myndi hafa áhrif á stöðu sjávaryfirborðs en seltuminnkun varð mun meiri en 

búist var við (Agnar Ingólfsson, 2007). Þaraskógur hefur horfið af stóru svæði utan vegar 

þar sem mun meira fjarar miðað við grunnástand en fuglar sækja þessar fjörur meira en 

áður. Gilsfjörður er eini þveraði fjörðurinn þar sem vatnsskipti hafa breyst verulega og 

áhrif á lífríki eru þar mest. Samantekt um aðrar rannsóknir, svo sem á fuglalífi, má finna í 

greinargerð Böðvars Þórissonar og Þorleifs Eiríkssonar (2011).  

Áhrif þverunar á setflutninga hafa verið skoðuð í matskýrslum, þeir eru háðir öldugangi. Í 

kjölfar þverunar breytast setflutningar líklega í nágrenni við vegfyllingar og innan 

þverunar minnkar rót setefna á botni vegna minnkaðrar ölduhæðar (Sveinn Óli Pálmarsson 

og Snorri Páll Kjaran, 2011).  
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3 Afmörkun verkefnis 

Samantekt á stöðu þekkingar gefur til kynna að súrefnisbúskapur fjarða sé háður líf-, efna- 

og eðlisfræðilegum uppsprettum og svelgjum, auk endurnýjunartíma vatns sem ákvarðast 

af straummynstri. Áhrifaþættir strauma í fjörðum eru sjávarföll, jarðsvigskraftar, vindar, 

eðlismassi vatns og landmótun. Ljóst er að samspil þessara þátta er staðbundið og 

takmörkuð mæligögn liggja fyrir um strauma og vatnsgæði í þveruðum fjörðum á Íslandi.  

Áhersla og framlag þessa verkefnis er að styrkja skilning á grunn-eðlisfræðilegum ferlum.  

Verkefnið afmarkast við eftirfarandi þætti: 

1. Núllvíð nálgun er gerð á súrefnisbúskap fjarða vegna takmarkaðra tíma- og 

rúmupplausnar mæligagna. Gert er ráð fyrir að á hverju tímaskrefi verði fullkomin 

blöndun í rúmmáli fjarðar (e. stirred reactor). Það þýðir að enginn munur er gerður 

á styrk efnis eftir staðsetningu. Til dæmis er styrkur sporefnis sá sami á yfirborði í 

fjarðarbotni og á botni lóns við fjarðarmynni. Sú forsenda er afar ólíkleg við 

náttúrulegar aðstæður. Breytingar á súrefnisstyrk eru skoðaðar yfir sveiflutíma 

sjávarfalla svo að ekki er tekið tillit til breytinga sem verða innan þess tíma. 

 

2. Áhersla er lögð á að ákvarða næmni súrefnisspágilda fyrir eðlisfræðileg ferli, eins 

og hlutfalli bakstreymis og flutningshraða súrefnis úr lofti í sjó, miðað við mat á 

líffræðilegum súrefnissvelgjum, rotnun og öndun. 

 

3. Hlutfall bakstreymis er áætlað fyrir lítinn og stóran fjörð. Útskolun sporefnis er 

hermd þar sem straumar ráðast af sjávarföllum, jarðsvigskröftum og landmótun en 

vindar og eðlismassi hafa ekki áhrif. Keyrslur fara fram í tvívíða reiknilíkaninu 

AquaSea sem er notað við hönnun brúaropa í íslenskum fjörðum. 
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4 Aðferðir 

Hér á eftir verður farið yfir þær aðferðir sem voru notaðar til útreikninga í verkefninu. 

Fyrst er leidd út líking sem var notuð til þess að spá fyrir um súrefnisstyrk í þveruðum firði 

og inntaksbreytum hennar er lýst. Síðar er stuttlega farið yfir grunn straumfræðiforritsins 

AquaSea sem var notað til þess að meta hraða útskolunar og ákvarða hlutfall bakstreymis 

fyrir og eftir þverun. Einkenni tilbúinna fjarða eru skýrð sem og uppsetning líkana og 

úrvinnsla gagna.  

4.1 Massavarðveislulíkan 

Einfalt núllvítt massavarðveislulíkan var notað til þess að ákvarða súrefnisstyrk í 

þveruðum firði fyrir vetraraðstæður á Íslandi. Líkanið var þróað fyrir aðstæður og 

súrefnismælingar í Kolgrafafirði en getur nýst sem núllta stigs matstæki í öðrum fjörðum. 

Til einföldunar var gert ráð fyrir að innan þverunar væri góð blöndun og fjörðurinn 

hegðaði sér eins og fullkominn blandaður geymir (e. continuously stirred tank). Líkanið 

spáir fyrir um meðalstyrk efna innan þverunar yfir eina sjávarfallasveiflu og gerir kleift að 

bera hermdan súrefnisstyrk saman við stakar mælingar veturinn 2012/2013 í Kolgrafafirði. 

4.1.1 Fræðilegur grunnur massavarðveislulíkans 

Núllvítt massavarðveislulíkanið segir til um hvernig massi sporefnis breytist með tíma í 

lokuðu kerfi, einfaldasta mynd þess er  

 
  

  
                                       (32) 

þar sem    er breyting á massa í kerfinu sem á sér stað yfir tímabilið     Áhrif sjávarfalla 

á flutning sporefnis inn og út úr firðinum eru tekin inn undir liðunum       og       en auk 

þeirra getur massaflæði frá uppsprettum og svelgjum haft áhrif á massabreytingu sporefnis.  

Styrkur sporefnis er táknaður með  , þannig er      styrkur sporefnis í vatni sem streymir 

inn í fjörð á aðfalli og     styrkur sporefnis í fjarðarvatni sem streymir út úr firðinum á 

útfalli. Streymi sjávarfalla er táknað með      og    . Massaflæði má skrifa sem margfeldi 

streymis og styrks,      , jafna (32) verður þá 

 
  

  
                                                  (33) 

Gert er ráð fyrir að fjarðarvatnið nái að blandast vel yfir tímakref líkansins og styrkur 

sporefnis í lóni fjarðarins sé einsleitur, meðalstyrkur í lóni verður þá     =  . 

Massabreytingu má tákna sem margfeldi styrkbreytingar og meðalrúmmáls,    =     og 

jafna (24) var notuð til að finna meðalstreymi yfir sveiflutíma sjávarfalla,           .  

Þá verður jafna (33)  

 
  

  
                                       (34) 
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                                        (35) 

Þegar tekið er tillit til hlutfalls bakstreymis,   (sjá umfjöllun í kafla 2.2.4) verður almenna 

massavarðveislulíkanið 

 
  

  
                                             (36) 

Súrefnisuppsprettur 

Uppsprettur súrefnis í þveruðum firði eru ljóstillífun og loftskipti við yfirborð. Gert var ráð 

fyrir að súrefnisuppspretta yrði aðeins fyrir tilstilli loftskipta um yfirborð þar sem 

ljóstillífunar gætir ekki yfir hávetur. Uppspretta súrefnis vegna loftskipta um yfirborð lóns 

í jöfnu (36) var fundin með því að umskrifa líkingu (5) sem  

                            (37) 

þar sem   er flutningshraði súrefnis,   er það yfirborðsflatarmál sem massaflæðið verður 

um, hér flatarmál lóns fyrir innan þverun við meðalsjávarstöðu,    er mettunarmark 

súrefnis og   er styrkur uppleysts súrefnis í firðinum. Af jöfnu (37) sést að engin 

súrefnisuppspretta verður þegar    =  . Í verkefninu var gert ráð fyrir að fullkomin 

blöndun ætti sér stað yfir sveiflutíma sjávarfalla og   væri meðalstyrkur súrefnis í öllu 

rúmmáli lóns. En í raun verða loftskipti aðeins í yfirborðslagi og uppspretta súrefnis er 

engin þegar það er fullmettað.  

Súrefnissvelgir 

Rotnun lífrænna leifa og öndun lífvera eru súrefniskrefjandi ferli. Súrefnisþörf rotnunar var 

áætluð út frá stökum mælingum á styrk ammóníums. Ammóníum var notað sem sporefni 

vegna þess að styrkur þess er venjulega mjög lítill og vart mælanlegur í sjó við Ísland að 

vetri til (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). Ekki var tekið tillit til oxunarferlis ammóníums 

áfram í nítrat samkvæmt jöfnu (21).  

Gert var ráð fyrir að enginn ammóníumsvelgur væri til staðar í firðinum og að aukning í 

styrk ammóníums væri einungis tilkominn vegna niðurbrots lífmassa. Þegar styrkur 

ammóníums í „nýjum“ sjó er enginn,         
  = 0, einfaldast jafna (36) og 

massavarðveislu efnisins er lýst með líkingunni 

þar sem      
  er styrkbreyting ammóníums í firðinum á tíma    og     

  er meðalstyrkur 

ammóníums í lóni þveraðs fjarðar. Súrefnissvelgur í líkaninu var summa af massaflæði 

súrefnisþarfar rotnunar og öndunar síldar, það er 

                 
            (39) 

þar sem   = 10,8 er það margfeldi við massaflæði ammóníums sem gefur massaflæði 

súrefnis, sjá nánar í Viðauka 1.  

 
     

 

  
                 

           
   (38) 
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4.1.2 Töluleg lausn til áætlunar á súrefnisstyrk 

Eftirfarandi jöfnur voru notaðar til að reikna breytingu á styrk sporefnis með tíma  

            (40) 

og meðalstyrk efnis 

               (41) 

Jafna (37) verður þá  

                                        (42) 

Jafnan sem notuð var til þess að spá fyrir um súrefnisstyrk í lóni þveraðs fjarðar fékkst með 

því að umrita styrk í jöfnu (36) með jöfnum (40) og (41) og setja jöfnu (42) inn fyrir 

tímaháð massaflæði súrefnisupprettu. Breytingar voru skoðaðar yfir sveiflutíma sjávarfalla, 

svo tímaskref massavarðveislulíkansins var valið     . 

Líkingin er  

    
                         

 
  

       

  
   
              

 
 
 
 
       

 
 
   
 

 
 (43) 

Gert var ráð fyrir að hlutfall bakstreymis,  , rúmmál   og flatarmál lóns,   væru fastar. 

Styrkur súrefnis í sjó fyrir utan þverun var breytilegur yfir þann tíma sem var skoðaður en 

þar sem fáar mælingar voru fyrir hendi var gert ráð fyrir að      væri líka fasti.  

Í jöfnu (43) eru þeir liðir sem eru breytilegir yfir tímabilið, en fastar yfir sveiflutíma 

sjávarfalla, auðkenndir með lágstafnum  . Gert var ráð fyrir að streymi sjávarfalla,    

breyttist milli stórstreymis og smástreymis, það var fundið með jöfnu (24). Svelgir súrefnis 

eru breytilegir í tíma. Meðalvindstyrkur og meðalhitastig yfir tímaskrefið   voru notuð til 

að reikna stuðullinn    og mettunarmark súrefnis,     . Í undirköflum verður inntak í jöfnu 

(43) útskýrt nánar.  
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4.1.3 Mæligögn 

Hér að neðan er greint frá mæligögnum úr Kolgrafafirði sem lágu til hliðsjónar við gerð 

líkansins. Þessi gögn voru notuð til ákvörðunar á inntaksbreytum, við skekkjumat á 

niðurstöðum hermana og við næmnigreiningu.  

Staðarhættir 

Kolgrafafjörður er þröskuldsfjörður staðsettur á norðanverðu Snæfellsnesi. Mynd 4.1 sýnir 

landfræðilega staðsetningu Kolgrafafjarðar og þverun hans. Fjörðurinn er opinn mót 

Breiðafirði í norðaustur en innan þverunar er fjörðurinn lokaður til austurs, suðurs og 

vesturs af fjöllum. Meðalflatarmál lóns innan þverunar er 10,2 km
2
 og bylgjuhæð 

sjávarfalla á meðalstórstreymi er 4,1 m (Vegagerðin, 2011). Gróflega er áætlað að 

helmingur fjarðarins sé á meira en 10 m dýpi, um fjórðungur á meira en 20 m dýpi, mesta 

mælda dýpi er 37,5 m (Vegagerðin, 2001). Gert var ráð fyrir að meðaldýpi lóns væri 15 m. 

 

Mynd 4.1 Landfræðileg staðsetning Kolgrafafjarðar (Landmælingar Íslands, e.d.). 
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Vind- og lofthitamælingar 

Sjálfvirk veðurstöð á Kolgrafafjarðarbrú er í þriggja metra hæð yfir sjávarmáli og skráir 10 

mínútna meðalvindhraða sem mældur er í 10 metra hæð yfir landi en 13 m yfir sjávarmáli. 

Vindstyrkur var umreiknaður með veldislögmálsjöfnu til 10 metra hæðar yfir sjávarmáli, 

   , sjá jöfnu (62), til þess að reikna flutningshraða  súrefnis í jöfnum (10) - (14). Gert var 

ráð fyrir að hægt væri að nota fast gildi,   = 0,11 til að lýsa stöðugleika lofts og hrýfi 

yfirborðs, gildið kemur frá mælingum í Reyðarfirði (Flosi Hrafn Sigurðarson o.fl., 1999).  

Á Mynd 4.2 má sjá vindrós fyrir tímabilið 1. desember 2012 til 30. mars 2013. Vindur yfir 

10 m/s er algengastur úr norðaustri eða inn fjörðinn en kemur einnig úr suðri, úr 

fjarðarbotni. Veikari vindur er algengari úr austlægum áttum.  

 

Mynd 4.2 Vindáttir (Vegagerðin, 2013b)  og vindstyrkur umreiknaður í 10 m.y.s.  fyrir 1.des – 30. mars 2013.  

Tíu mínútna meðalvindhraði, vindátt og lofthiti eru sýnd á Mynd 4.3, 0° eru úr norðri. 

Vindstyrkur var lágur dagana fyrir fyrri síldardauðann og er það ásamt magni síldar innan 

þverunar líkleg ástæða dauða vegna súrefnisskorts 13. desember 2012. Fyrir seinni 

síldardauðann, 1. febrúar 2013, var vindstyrkur undir meðallagi en það var hann einnig í 

öðrum tilfellum og enn lægri þegar enginn síldardauði varð, til dæmis í kringum dag 100 á 

Mynd 4.3. Vindur blés úr norðri fyrir báða síldardauðana en einnig í kring um dag 100. 

Meðalvindstyrkur var 6,9 m/s fyrir tímabilið 1. desember til 30. mars 2013 í 13 m.y.s. en 

umreiknaður meðalvindstyrkur í 10 m.y.s. samkvæmt jöfnu (62) var 6,7 m/s. 

Lofthiti var notaður til grundvallar ákvörðunar á mettunarmarki súrefnis,     , sjá jöfnu 

(65). Lofthiti var lágur fyrir báða síldardauðana en mettunarmark súrefnis er hærra fyrir 

lægra hitastig. Meðallofthiti fyrir tímabilið var 2°C og reiknað meðalmettunarmark 

súrefnis 11 mg/l.  
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Mynd 4.3 Tíu mínútna meðalvindhraði, vindátt og lofthiti (Vegagerðin, 2013b). 

Ammóníum- og súrefnismælingar 

Mynd 4.4 sýnir mælingar Hafrannsóknarstofnunnar á styrk ammóníums í Kolgrafafirði 

(t.v. Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013, t.h. Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). Styrkur 

ammóníums hækkaði fram að 19. febrúar 2013 en 13. mars 2013 hafði styrkurinn lækkað. 

Lækkun styrks ammóníums í síðustu mælingunni, eins og há súrefnismæling sama dag, 

bendir til þess að ljóstillífun hafi þarna verið hafin í firðinum.  

Tafla 4.1 sýnir styrk ammóníums sem var lesinn af Mynd 4.4. Gildi voru umrituð yfir í 

eininguna kg/m
3
 með jöfnu (64). Mælingar fyrir 13. mars 2103 eru einungis á venslamynd 

ammóníums og fosfats, styrkur ammóníums innan brúar þann dag var ákvarðaður með 

samanburði mælinga innan og utan brúar. Mælingar á styrk ammóníums voru notaðar til að 

ákvarða súrefnisþörf rotnunar, sjá kafla 4.1.7. 
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Mynd 4.4 Mælingar á styrk ammóníums, t.v. (Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013), t.h. vensl styrks 

ammóníums og fosfats, bakgrunnsstyrkur fosfats hefur verið dreginn frá (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). 

Mynd 4.5 sýnir mælingar Hafrannsóknastofnunar á súrefnisstyrk í Kolgrafafirði (Sólveig 

R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). Súrefnisstyrkur hélst lágur frá fyrri dauðanum og mældist lægri 

innan við brú en utan hennar. Lægst mældist styrkur þann 18. desember 2012 en hækkaði 

síðan fram að mælingu 4. febrúar 2013. Seinni síldardauðinn varð 1. febrúar 2013. 

Súrefnisstyrkur lækkaði 19. febrúar 2013, líkast til vegna rotnunar í firðinum en hafði 

hækkað aftur 13. mars 2013, ástæða þess gæti verið aukin súrefnisuppspretta vegna 

upphafs ljóstillífunar í firðinum.  

 

Mynd 4.5 Mælingar á súrefnisstyrk í Kolgrafafirði (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013).  
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Tafla 4.1 sýnir súrefnisstyrk lesinn af Mynd 4.5. Gildi voru umrituð yfir í eininguna mg/l 

samkvæmt jöfnu (63) í samræmi við einingar líkansins. Mælingar á styrk súrefnis utan 

brúar voru notaðar til mats á      til þess að reikna síðan spágildi með jöfnu (43) en 

mælingar á súrefnisstyrk í lóni,  , voru notaðar til að meta hittni massavarðveislulíkansins, 

hæstu og lægstu gildi,       og        mynda öryggisbil mælinga.  

Tafla 4.1 Mælingar á styrk súrefnis og ammóníums í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013, lesnar af Mynd 4.4 

og Mynd 4.5 (Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013; Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). 

Styrkur [ml/l] 18.desember 10.janúar 4.febrúar 19.febrúar 13.mars 

  
a 1,8 2,2 4,1 2,1 3,8 

      
b

  
 1,8 2,7 4,7 1,2 3,9 

      
 b 1,1 1,8 3,5 3,0 3,6 

     
a
 5,2 3,4 - 3,8 4,5 

 Styrkur [μmól/l] 13.desember     

    
  0 

c 30
 

40 50 20
 d
 

a   
Styrkur súrefnis innan og utan þverunar var lesinn þar sem lína er í öryggisbili.  

b   
Hæstu og lægstu gildi eru lesin við mörk öryggisbilsins á Mynd 4.5.

 

c
  Gert var ráð fyrir að styrkur ammóníums hafi verið hverfandi fyrir fyrri 

síldardauðann,       upphafsgildi 13. desember 2012 voru því valin 0 kg/m
3
.  

d
  Styrkur ammóníums innan brúar 13. mars 2013 var áætlaður með því að bera saman 

mælingar á venslamynd og mælingar innan brúar á Mynd 4.4. 

 

Mynd 4.6 gefur upplýsingar um staðbundnar breytingar á súrefni í firðinum á tilteknum 

mælidögum, láréttur ás fer frá fjarðarbotni út fjörðinn og dýpi er á lóðréttum ás. Athuga 

ber að lengdarás og litaskali eru ekki eins fyrir myndirnar og sömu mælitæki voru ekki 

notuð í öllum mælingum. Jafnframt, að nokkurn tíma tók að mæla hvert snið þannig að 

Mynd 4.6 gefur ekki augnabliksmat á dreifingu súrefnis.   

Langsniðin sýna að munur var á súrefnismettun við botn og við yfirborð svo að styrkur 

súrefnis var ekki einsleitur í lóni innan þverunar eins og gert var ráð fyrir í líkani. Ljóst er 

að aflestur mælinga af myndum og umreikningar skapa óvissu en gögn voru metin nógu 

nákvæm miðað við nálgun líkansins um fullkomna blöndun í lóni.  

Seltumælingar 

Mynd 4.7 sýnir jafnseltulínur úr mælileiðöngrum Hafrannsóknastofnunar 10. janúar 2013 

(Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013) og 13. mars 2013 (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 

2013), staðsetningar mælinga eru sýndar fyrir miðju. Athygli er vakin á að litaskali er ekki 

eins fyrir myndirnar og tækjabúnaður í leiðöngrunum var ekki sá sami. 

Langsnið seltu 10. janúar 2013 sýnir að eðliseiginleikar sjávar innan úr firðinum ná langt 

út fyrir brú á aðfalli. Þetta bendir til þess að vatnið sem streymir út undir brú á fjöru nái 

ekki að losa sig við eiginleika fjarðarvatnsins áður en næst fellur að. Því er líklegt að 

hlutfall bakstreymis hafi áhrif á útskolun vatns í firðinum. Mælipunktar í um það bil 4 km 

og 8 km fjarlægð frá fjarðarbotni eru auðkenndir með svörtum ferhyrningum og snið merkt 

með svörtum línum á jafnseltumyndunum á Mynd 4.7. Selta í þessum sniðum var notuð til 

að áætla bakstreymi, sjá kafla 4.1.5. Í verkefninu var gert ráð fyrir að meðalselta innan 

brúar væri 33,8‰ fyrir tímabilið 1. desember 2012 til 30. mars 2013 

(Hafrannsóknastofnun, 2012; Hafrannsóknastofnun, 2013; Mynd 4.7).  
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Mynd 4.6 Dreifing súrefnis í Kolgrafafirði 10. janúar, 19. febrúar (Guðmundur 

J. Óskarsson o.fl., 2013) og 13. mars 2013 (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013) .  

 

 Mynd 4.7 Jafnseltulínur í Kolgrafafirði, 10. janúar (Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 

2013)  og 13. mars 2013 (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013). 
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Magn lifandi og dauðrar síldar 

Tafla 4.2 sýnir niðurstöður fimm bergmálsmælinga á magni lifandi síldar innan brúar í 

Kolgrafafirði veturinn 2012/2013. Mælingarnar sýna að síldin í Kolgrafafirði flakkaði inn 

undir brú og út aftur þennan vetur og var fljót að skipta um stað, 10. janúar 2013 voru 200 

þúsund tonn innan brúar en daginn eftir aðeins 40 þúsund tonn. 

Tafla 4.2 Mælt magn lifandi síldar innan brúar í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013. 

Dagsetningar 12.des 18.des 10. jan 11. jan 12. mars 

Þúsund tonn síld 275
a 

10
b 200

c 
40

c 
70

a 

a   
(Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013) 

b   
(Hafrannsóknastofnun, 2012)   

c
  (Hafrannsóknastofnun, 2013)  

 

Magn dauðrar síldar var metið út frá myndatökum. Talið er að um 30 þúsund tonn af síld 

hafi drepist 13. desember 2012 og 22 þúsund tonn 1. febrúar 2013 (Guðmundur J. 

Óskarsson o.fl., 2013). 

4.1.4 Flutningshraði súrefnis 

Til þess að sjá hvernig aðferðum kynntum í kafla 2.1.1 til útreikninga á flutningshraða ber 

saman fyrir íslenskar vetraraðstæður voru jöfnur (10)-(16) teiknaðar upp á Mynd 4.8 fyrir 

2°C lofthita og seltu 33,8‰. Vegna ólíks stigs líkinganna, það er veldis við vindstyrk, 

minnkar samræmi milli aðferðanna með hækkandi vindstyrk, sérstaklega fyrir vindstyrk 

yfir 14 m/s þegar aðferð McGillis o.fl. (2001) gefur hæsta flutningshraða en aðferð Chu og 

Jirka (2003) þann lægsta. Fyrir vinstyrk hærri en 20 m/s verður flutningshraði lægstur fyrir 

aðferð Liss og Merlivat (1986). Ef miðað er við meðalvindhraða 7 m/s (6,7 m/s samkvæmt 

Mynd V.1) væri líklegur flutningshraði á bilinu 0,8-2,6∙10
-5

 m/s eftir því hvaða aðferð er 

valin. Fyrir 20 m/s vindstyrk væri stuðullinn 11-36∙10
-5

 m/s en 21-121∙10
-5

 m/s við 30 m/s. 

 

Mynd 4.8 Samanburður á aðferðum til útreikninga á flutningshraða út frá vindstyrk. 
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Þar sem aðferðir McGillis o.fl. (2001) og Chu og Jirka (2003) gefa hæsta og lægsta 

flutningshraðann fyrir vindstyrk undir 20 m/s var ákveðið að nota þær til að reikna 

flutningshraða í massavarðveislulíkaninu ásamt aðferð Nightingale o.fl. (2000), en 

flutningshraði reiknaður með þeirri aðferð gefur gildi mitt á milli aðferðanna sem vitnað er 

mest til í vísindagreinun, Liss og Merlivat (1986) og Wanninkhof (1992). 

Chu og Jirka (2003) bentu á að straumhraði sjávarfalla ætti auk vinds þátt í flutningi 

súrefnis í sjó á ósasvæðum. Á Mynd 4.9 má sjá samanburð á reiknuðum flutningshraða 

vegna vinds með aðferð Nightingale, sem samkvæmt Mynd 4.8 gefur flutningshraða í 

meðallagi, og flutningshraða vegna sjávarfallastrauma fyrir mismunandi dýpi samkvæmt 

jöfnu (18). Heila línan sýnir flutningshraða reiknaðan út frá vindstyrk en brotnu línurnar 

sýna flutningshraða reiknaðan út frá straumhraða sjávarfalla fyrir 2, 5, 10 og 20 m dýpi. 

Vindstyrkur er á efri lárétta ásnum en straumstyrkur sjávarfalla á þeim neðri, lóðrétti ásinn 

sýnir flutningshraða í einingunni m/s. 

Af Mynd 4.9 má lesa að þegar aðferð Nightingale er notuð fyrir 2°C lofthita og seltu 33.8 

g/kg er vindur ráðandi í súrefnisflutningi þegar vindhraði er hærri en 5 m/s fyrir öll dýpi. 

Þegar vindstyrkur er lægri en 3 m/s getur súrefnisuppspretta vegna straumhraða sjávarfalla 

verið meiri en sá súrefnisflutningur sem verður um yfirborð fyrir tilstilli vinds.  

 
Mynd 4.9 Samanburður á flutningshraða reiknuðum með straumhraða og vindstyrk. 

Meðaldýpi Kolgrafafjarðar var áætlað 15 m og gert var ráð fyrir að meðalstraumhraði 

sjávarfalla væri undir 0,2 m/s. Samkvæmt samanburði á Mynd 4.9 verður flutningshraði 

vegna áhrifa vinds hærri en flutningshraði vegna áhrifa sjávarfalla á svæðum sem eru 10-

20 m djúp þegar vindstyrkur fer yfir 2,5 m/s miðað við straumhraða 0,2 m/s. 

Meðalvindhraði tímabilsins sem skoðað var í líkaninu var 6,7 m/s og því var ákveðið að 

taka einungis tillit til áhrifa vinds á flutningshraða. 
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4.1.5 Hlutfall bakstreymis 

Hlutfall bakstreymis var reiknað með jöfnu (27). Mynd 4.7 var notuð til að áætla 

meðalseltu á aðfalli og útfalli, 4 km og 8 km frá fjarðarbotni og seltu í ytri firði. Í 

útreikningum var gert ráð fyrir að selta í ytri firði væri    = 34,5 g/kg. Tafla 4.3 sýnir 

reiknað hlutfall bakstreymis fyrir tvær staðsetningar, innan og utan þverunar. Hlutfall 

bakstreymis reyndist   = 0,8 sem gefur til kynna að aðeins 20% vatns sem streymir inn á 

aðfalli hafi eiginleika „nýs“ vatns sem í þessu verkefni hefur súrefnisstyrk utan þverunar. 

Tafla 4.3 Útreikningar á hlutfalli bakstreymis byggðir seltumælingum Hafrannsóknarstofnunar á Mynd 4.7 

(Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013 og Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013) og  jöfnu (27). 

Staðsetning Saðfall, 10. janúar 2013 Sútfall, 13. mars 2013 * S0  b 

4 km frá botni 33,7 g/kg 33,5 g/kg 34,5 g/kg 0,8 

8 km frá botni  34,0 g/kg 33,9 g/kg  34,5 g/kg 0,8 

* Mælingar 13. mars 2013 fóru fram frá um kl. 10-18 (Sólveig R. Ólafsdóttir, 

tölvupóstssamskipti, 14. janúar 2014). Með því að skoða flóðatöflu fyrir Gömlu höfnina í 

Reykjavík (Faxaflóahafnir, 2014) og reikna með tveggja tíma seinkun sjávarfallasveiflu 

inn í Kolgrafafjörð var staðfest að mælingar þann dag fóru fram á útfalli. 

 

4.1.6 Staða sjávarfalla 

Sjávarföll í Kolgrafafirði voru áætluð með því að skala flóðatöflu fyrir Gömlu höfnina í 

Reykjavík (Faxaflóahafnir, 2014) miðað við bylgjuhæð sjávarfalla á meðalstórstreymi í 

Kolgrafafirði, 4,1 m (Vegagerðin, 2011), sjá jöfnu (66). Mynd 4.10 sýnir sjávarhæð 

samkvæmt flóðatöflu í Gömlu höfninni í Reykjavík og áætlaða sjávarhæð fyrir 

Kolgrafafjörð 50 daga frá 1. desember 2012. Fyrri síldardauðinn varð á stórstreymi en sá 

seinni á milli stórstreymis og smástreymis. Munur á sjávarhæð stórstreymis og 

smástreymis er greinilegur og hefur áhrif þar sem rennsli í massavarðveilsulíkaninu var 

fundið með jöfnu (24) og rúmmál sjávarfallaprismans breytist með sveifluvídd 

sjávarfallanna samkvæmt jöfnu (1). Þar sem tímaskref líkansins jafngilti sveiflutíma 

sjávarfalla var ekki tekið tillit til seinkunar sjávarfalla frá Reykjavík inn í Kolgrafafjörð.  

 

Mynd 4.10 Sjávarhæð í Reykjavík (Faxaflóahafnir, 2014) og skölun á sjávarhæð fyrir Kolgrafafjörð.  
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4.1.7 Súrefnisþörf rotnunar 

Umritun jafna (38), (40) og (41) gefur tímaháð massaflæði ammóníums vegna rotnunar, út 

frá mældum styrk ammóníums í Töflu 4.1.  

        
        

     
        

      

  
        

     
        

      

 
 (44) 

Súrefnisþörf rotnunar fékkst sem margfeldi við stuðul   samkvæmt jöfnu (39). Stuðullinn 

var fundinn með jöfnu (20) og sameindaformúlum Kooijman (2009) fyrir prótein og fitu, 

sjá nánar í Viðauka 1.  

Samkvæmt jöfnu (44) er massaflæði ammóníums háð vali á hlutfalli bakstreymis. Ef   er 

lækkað, eykst margfeldi við seinni lið jöfnunnar og massaflæði ammóníum hækkar. Því 

eykst súrefnisþörf rotnunar í massavarðveislulíkaninu þegar hlutfall bakstreymis er lækkað. 

Til þess að meta hversu langan tíma loftháð rotnun gæti farið fram, var massi ammóníums 

bundinn í dauðri síld metinn með jöfnunni 

     
              14/84  (45) 

þar sem         er massi dauðrar síldar, sjá kafla 4.1.3 og    er massahlutfall próteins í síld. 

Gert var ráð fyrir að massi ammóníums væri 14/84 hluti af massa próteins, samkvæmt 

aðferð Kjeldahl.  

Mynd 4.11 sýnir eftirstöður massa ammóníums í innri firði, sem metinn var með því að 

draga massaflæði ammóníums,        
    frá heildarmassa ammóníums í firðinum,     

 . 

Hraði rotnunar samkvæmt jöfnu (44) var nokkuð jafn yfir fjögur tímabil milli fimm gilda í 

Töflu 4.1. Meðalrotnunarhraði á Mynd 4.11 gefur til kynna að rotnun ljúki eftir 220 daga. 

Gert var ráð fyrir að rotnun stæði yfir allt tímabilið sem var skoðað í 

massavarðveislulíkaninu.  

 

Mynd 4.11 Massi ammóníums í dauðri síld sem fall af tíma. 
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4.1.8 Súrefnisþörf lifandi síldar 

Súrefnissvelg vegna öndunar síldar er hægt að meta sem  

                          (46) 

þar sem   er hraði öndunar síldar í einingunni kg O2/s/þúsund tonn síld og         er massi 

lifandi síldar í firðinum í einingunni þúsund tonn síld. Báðar inntaksstærðirnar í þessari 

jöfnu eru háðar mikilli óvissu.  Í fyrsta lagi fer öndun fisks eftir árstíma, þyngd fisks og 

fiskitegund, samanber heimildarýni í kafla 2.1.3. Ekki fundust viðmið fyrir síld í 

vetrardvala.  Í öðru lagi þá verður að meta massa síldar inni í firði, sem byggir á 

bergmálsmælingum.  Slíkar mælingar eru ekki framkvæmdar reglubundið, og ekki hægt að 

spá fyrir um með eðlisfræðilegu líkani. Takmörkuð þekking er á atferli síldartorfa. 

Vegna lítillar þekkingar á inntaki í jöfnu (46) var súrefnissvelgur vegna öndunar síldar í 

líkaninu kvarðaður með hliðsjón af bermálsgögnum um massa af síld. Vitað er að síld 

drapst í firðinum 13. desember 2012 og 1. febrúar 2013 og því var lifandi síld bætt inn í 

líkanið þá daga til viðbótar í Töflu 4.2. Gert var ráð fyrir að 10% massa síldar hefði drepist 

í dauðunum, þannig að 300 þúsund tonn hafi verið innan þverunar 13. desember 2012 og 

220 þúsund tonn 1. febrúar 2013.  

Við ákvörðun á öndunarsvelg síldar var súrefnisnotkun þorsks höfð til hliðsjónar,  20–60 

mg O2/klst/kg fisk við 2°C (Valdimar Ingi Gunnarsson, o.fl., 2009), þessi stærðargráða 

jafngildir 0,006-0,02 kg O2/s/þúsund tonn þorsk. Í grunnspá massavarðveislulíkansins var 

gert ráð fyrir að sami massi síldar, sjá Töflu 4.4, hefði haldið til í firðinum í fimm daga í 

fjögur skipti og öndun hennar væri   = 0,01 kg O2/s/þúsund tonn síld. Þessi öndun er í 

samræmi við neðri mörk fyrir súrefnisnotkun þorks við 2°C. Miðað var við neðri mörk þar 

sem síld í vetrardvala étur ekki neitt og notar því minna súrefni. Aðra daga var enginn 

öndunarsvelgur í líkaninu.  

Tafla 4.4 sýnir tíma, áætlaðan massa síldar innan þverunar og áætlaða öndun sem notuð var 

fyrir grunnspágildi líkansins. Hættumörk fyrir síld voru sett inn við 30% súrefnismettun,  

rannsóknir sýna að síld þolir þá súrefnismettun (Domenici o.fl., 2007). Því má búast við að 

síld drepist ekki fyrr en súrefnisstyrkur sé undir þessum mörkum en við hvaða styrk það 

gerist nákvæmlega er ekki þekkt. Þegar súrefnismettun var fundin var miðað við 

meðalseltu og að líklegur sjávarhiti fyrir tímabilið væri -1-5°C. 

Tafla 4.4 Áætlað magn lifandi síldar og súrefnisnotkun fyir grunnspágildi líkans samkvæmt jöfnu (46) .  

Dagsetningar Líkandagar         [þúsund tonn síld]             [kg O2/s] 

8. - 13. des 7,5 - 12,5 300
 

3,0  

5. - 10. jan 35,5 – 40,5 200 2,0 

28. - 1. feb 57,5 – 62,5 220 2,2 

7. - 12. mars 96,5 – 101,5 70 0,7 
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4.1.9 Grunnspágildi og næmnigreining líkans 

Óvissa er á mörgum stærðum í inntaksgögnum massavarðveislulíkansins, því var 

næmnigreining framkvæmd. Eftirfarandi atriði voru skoðuð í næmnigreiningu 

massavarðveislulíkansins: 

 Súrefnissvelgir 

 Hlutfall bakstreymis lækkað,   = 0,6 og   = 0,4 

 Val á flutningshraða súrefnis,    
 Áhrif tímaháðra stærða, þeim breytt í meðalgildi,  ,    ,   

Gæði spágilda voru metin með því að reikna hittnifervik (e. mean square error), meðalgildi 

ferningstölu mismunar á spágildi og mældu gildi 

     
 

 
         

 
 

   

 (47) 

þar sem   er fjöldi mælinga,     er spágildi og    er mældur súrefnisstyrkur fyrir mælingu  . 
Tekið var tillit til öndunar síldar sömu daga eða nálægt þeim tíma sem mælingar á 

súrefnisstyrk fóru fram í Kolgrafafirði, að undanskildum 19. febrúar 2013. Þann dag var 

ekki settur inn neinn öndunarsvelgur í grunnspá og því kom óvissa á magni síldar í 

firðinum beint fram í þeim mælipunkti.   

Tafla 4.5 sýnir þau gildi sem gáfu bestu hittni massavarðveislulíkansins við mæld gildi á 

súrefnisstyrk samkvæmt jöfnu (47). Þessi gildi eru kölluð grunnspágildi og eru skoðuð 

sem viðmið í næmnigreiningu líkansins. Tímaseríur fyrir meðalvind yfir sveiflutíma 

sjávarfalla, mettunarmark súrefnis og bylgjuhæð sjávarfalla má finna í Viðauka 2. 
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Tafla 4.5 Tákn og stærðir notaðar fyrir grunnspágildi massavarðveislulíkansins. 

Tákn Lýsing Stærð Eining 

   

Tímaóháðar breytur:   

    

  Flatarmál lóns  10,2 ∙ 10
6 m

2
 

  Rúmmál lóns 1,5 ∙10
8
 m

3 

  Hlutfall bakstreymis 0,8 - 

     Upphafsstyrkur súrefnis í lóni 6,04 mg/l 

     Súrefnisstyrkur utan þverunar 6,04 mg/l  

  Sveiflutími sjávarfalla 44640 s 

  Öndun síldar 0,01 kg/s/þ.t. síld 

- Vera síldar í lóni Tafla 4.4 dagar 

    

    

Tímaháðar breytur: Meðalgildi  

   

   Streymi sjávarfalla 701 m
3
/s 

   Bylgjuhæð sjávarfalla, sjá Mynd V.3 3,1 m 

     Mettunarstyrkur súrefnis, sjá Mynd V.2 11 mg/l 

    Vindstyrkur, sjá Mynd V.1 6,7 m/s 

      Flutningshraði Chu og Jirka (2003) 2,2 ∙ 10
-5

 m/s 

          Súrefnisuppspretta, sjá Mynd 5.2 0,96 kg/s 

          Súrefnissvelgir, sjá Mynd 5.2 1,13 kg/s 

         Súrefnisþörf rotnunar 0,76 kg/s 

        Súrefnisþörf vegna öndunar 0,37 kg/s 

    

    

Aðrar tímaóháðar breytur: * Stærð  

   

  Margfeldi fyrir massaflæði súrefnis 10,8 - 

   Massahlutfall fitu 12 % 

   Massahlutfall próteins 17 % 

      Mólmassi fitu 15,8 g/mól 

      Mólmassi próteins 22,8 g/mól 

  Stuðull fyrir stöðugleika lofts 0,11 - 

   Hæð vindmælis 13 m.y.s. 

  Meðalselta 33,8 g/kg 

* Sjá Viðauka 1 um súrefnisþörf rotnunar og Viðauka 2, umreikninga. 
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4.2 Straum- og flutningslíkan 

AquaSea, straumfræðiforrit þróað af Verkfræðistofunni Vatnaskilum, var notað til þess að 

svara rannsóknarspurningum um áhrif þverunar á endurnýjunartíma vatns, áhrif 

staðsetningar vatnsops, jarðsvigskrafta á líkansvæði og sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun. 

4.2.1 Fræðilegur grunnur AquaSea 

Straumfræðiforritið AquaSea er samsett af tveimur hlutum, straumlíkani og flutningslíkani. 

Í straumlíkaninu eru grunnsjávarjöfnur (e. shallow water equations) notaðar til reikninga, 

þær eru leiddar út frá RANS jöfnum (e. Reynolds Average Navier Stokes). Grunnsjávar-

nálgunin byggir á þeirri forsendu að lengdarkvarðar í láréttu plani séu mun stærri en dýpi 

sjávar. Þetta á vel við um sjávarfallabylgjur. Flutningslíkanið byggir á útreikningum 

straumlíkansins á straumhraða, með því er hægt að skoða dreifingu sporefnis á 

strandsvæðum. 

Samfellilíkingin (e. equation of continuity), skriðþunga- og flutningsjöfnur eru þrívíðar 

hlutafleiðujöfnur. Ef litið er framhjá breytingum á straumhraða yfir dýpi og eðlismassa-

breytingum í sjónum má einfalda jöfnur og stytta reiknitíma. Tvívítt form jafnanna lýsir 

einungis breytingum í láréttu plani. AquaSea leysir tvívítt form jafnanna  með bútaaðferð 

(e. finite element method) og skilar niðurstöðum í hnútpunktum, þríhyrningslaga bútum og 

í reiknisniðum.  

Upphafs- og jaðarskilyrði, breiddargráða, dýpi smábúta og núningsstuðull eru meðal þeirra 

þátta sem stilla má í uppsetningu líkansvæðis. Keyrsla með ólínulegum hraðaliðum (e. 

convective terms) gefur nákvæmari reikninga gagnvart straummynstri en sambærileg 

keyrsla án þessara liða en tekur lengri tíma. Ítarlega umfjöllun um straumfræðiforritið 

AquaSea má finna í notendahandbókum (t.d. Verkfræðistofan Vatnaskil, 1998). 

4.2.2 Líkanakeyrslur 

Þrjú líkön fyrir ímyndaða firði voru sett upp eftir greiningu á þeim fjörðum sem hafa verið 

þveraðir á Íslandi. Útskolun staðfasts sporefnis (e. concervative tracer) var skoðuð fyrir 

grunnástand fjarðanna, án mannvirkja, og niðurstöður bornar saman við misstór vatnsop 

þveraðra fjarða. Það vatnsop sem uppfyllir hönnunarforsendur þverunar fyrir straumhraða 

og vatnsskipti, sjá kafla 1.4, var skoðað nánar. Litið var á áhrif staðsetningar vatnsops í 

þversniði og áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun.  

Val á einkennum ímyndaðra fjarða 

Tafla 4.7 geymir samantekt yfir þá 13 firði sem hafa verið þveraðir á Íslandi. Í töflunni má 

meðal annars finna upplýsingar um dýpi, breidd og lengd innan þverunar, hæðarmun milli 

flóðs og fjöru á meðalstórstraumi, yfirborðsflatarmál sjávar innan vegfyllingar og einkenni 

þverunar, hvort þverað er þar sem grunnt er eða á þröskuldi.  

Ef litið er til þeirra sex þverana sem fóru í gegn um mat á umhverfisáhrifum árin 1994-

2011, eru tveir firðir grunnir fyrir innan þverun en fjórir dýpri með þröskuldi. Dýpi innan 

þverunar í grunnu fjörðunum er allt undir 6 m en mesta dýpi lóns innan þverunar í dýpri 

fjörðunum er á bilinu 20-60 m. Dýpi niður á þröskuld er 3-14 m. Hugsanlegar 

framtíðarþveranir Djúpafjarðar og Þorskafjarðar verða annað hvort innarlega þar sem 
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grunnt er eða utar á þröskuldi eftir vali á veglínu, en Gufufjörður er grunnur fjörður. 

Bylgjuhæð sjávarfalla á meðalstórstraumi er samkvæmt Töflu 4.7 á bilinu 2,1 - 4,6 m. 

Mælingar á ferskvatnsinnstreymi í þessa firði eru takmarkaðar en í samanburði við rúmmál 

sjávarfallaprisma má ætla að áhrif ferskvatns séu lítil og því litlar líkur á lagskiptingu.  

Þrír ímyndaðir firðir voru búnir til og eiga þeir að spanna breytileika þeirra fjarða sem 

fýsilegt hefur talist að þvera. Tilvikin voru nefnd Fjörufjörður, Litlifjörður og Stórifjörður, 

helstu kennistærðir og upplýsingar um líkön má finna í Töflu 4.6. Flatarmál lóns, 

meðaldýpi og meðalrúmmál fjarðanna var ákvarðað í Matlab út frá þríhyrningaskrám 

AquaSea. 

Samkvæmt Töflu 4.7 er Mjóifjörður í Ísafjarðardjúpi bæði lengstur og dýpstur innan 

þverunar en Gilsfjörður hefur stærsta yfirborðsflatarmálið. Við gerð Stórafjarðar var tekið 

mið af þessum hámarksgildum. Kjálkafjörður er stystur og grynnstur og hefur svipað 

yfirborðsflatarmál og Mjóifjörður við Barðaströnd, þeir voru valdir sem fyrirmyndir til að 

bera saman, lítinn grunnan fjörð og lítinn þröskuldsfjörð með tilbúnu fjörðunum Fjörufirði 

og Litlafirði. Í Töflu 4.7 eru einkenni þeirra fjarða sem notaðir voru til hliðsjónar við 

ákvörðun á einkennum Stórafjarðar, Litlafjarðar og Fjörufjarðar. 

Líkön Fjörufjarðar og Litlafjarðar voru gerð jafn stór en dýpi á líkansvæði greinir þá að, sjá 

Mynd 4.14. og Mynd 4.15. Meðaldýpi Fjörufjarðar var valið 3,3 m en mesta dýpi 6 m, 

meðaldýpi Litlafjarðar var valið 9 m, mesta dýpi 35 m og þröskuldur á 6 m dýpi. Líkan 

Stórafjarðar er stærra, meðaldýpi er 20 m og mesta dýpi 60 m.  

Tafla 4.6 Kennistærðir innan þverunar og upplýsingar um líkön tilbúinna fjarða. 

Kennistærðir innan þverunar* Fjörufjörður Litlifjörður Stórifjörður 

Lónstærð,    [m2
] 2,1 ∙ 10

6
 2,1 ∙ 10

6
  21 ∙ 10

6
 

Meðaldýpi,   [m] 3,3 8,6 20 

Meðalrúmmál,   [m
3] 6,5 ∙ 10

6
 2,1 ∙ 10

7
 4,6 ∙ 10

8 

Lengd [km] 2,5 2,5 12 

Meðalbreidd [km] 0,5 0,5 1,8 

Breidd við þverun [km] 1,3 1,4 3,2 

Mesta dýpi [m] 6 35 60 

Dýpi á þröskuld [m] - 6 6 

Dýpi undir brú [m] 6 6 6 

* Kennistærðir eiga við aðstæður innan þverunar á meðalsjávarstöðu. 
   

Upplýsingar um Líkön 
  Fjöldi hnútpunkta 9328 9328 8461 

Fjöldi þríhyrninga 18414 18414 16673 

Lengd [km] 8 8 32 

Breidd [km] 4 4 12 

Tímaskref [s] 6 6 6 

Hermdur tími [klst] 200 300 700 

Fjöldi tilvika skoðuð 17 16 15 

Meðalkeyrslutími [klst] 5 7 12 
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Tafla 4.7 Samantekt yfir þveraða firði á Íslandi í tímaröð. Heimilda er getið neðan töflu.  

  

 
Einkenni  Dýpi* Breidd* Lengd* Lón** Sveifla*** Dýpi á 

 

 

Tilvik Ár Fjörður þverunar  [m]  [km]  [km] [km
2
] [m] þröskuld [m] Umhverfismat Vegur 

 1961 Hraunsfjörður - - 0,7 4,5 1,4 
a
 4,1 

a
 - - 54 

 1979 Borgarfjörður - - 3,5 8 22 
a
 3,8 

a
 - - 1 

 1980 Önundarfjörður - - 1 4 3,4 - - - 60 

 1986 Eyjafjörður grunnt - 1,8 1,2 2 - - - 1 

 1991 Dýrafjörður - - 1 6 5,1 
a
 2,8 

a
 - - 60 

 1993 Breiðadalsvík grunnt - 2 1,7 3,2 - - - 1 

 1994 Skutulsfjörður grunnt - 0,6 1 0,5 - - - 61 

Stóri 1997 Gilsfjörður grunnt < 6,6 
b
 2,7 10,5 27 

b
 3,7 

b
 - 1994 60 

 2004 Kolgrafafjörður þröskuldur < 40 
c
 2 6,1 10,2 

a
 4,1 

a
 3-12 

c
 2001 54 

 2008 Reykjafjörður þröskuldur < 20 
d 

1 4 3,7 2,1 
d 

5 
d
 2003 61 

Stóri 2009 Mjóifjörður, Ísafj.djúpi þröskuldur < 60 
e 

1,2 11,9 13,5 2,1 
e 

6-12 
e
 2003 61 

Fjöru 2015 Kjálkafjörður grunnt < 6 
f
 1 2,2 1,45 

a
 4,2 

a
 - 2011 60 

Litli 2015 Mjóifjörður, Barðastr. þröskuldur < 36 
a
 0,8 2,5 1,42 

a
 4,2 

a
 14 

a
 2011 60 

 - Gufufjörður grunnt < 3 
f 

- - - 4,6 
f 

- ólokið 60 

 - Djúpifjörður háð leiðarvali < 20 
f 

- - - 4,6 
f 

- ólokið 60 

 - Þorskafjörður háð leiðarvali < 50 
f 

- - - 4,6 
f 

- ólokið 60 
a
 (Vegagerðin, 2011), 

b
 (Agnar Ingólfsson, 2007), 

c
 (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2001), 

d
 (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2002b),  

e
 (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2002a), 

f 
(Verkfræðistofan Vatnaskil, 2011), 

g
 (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2008). 

Ómerktar stærðir eru áætlaðar með Kortasjá IS 50V (Landmælingar Íslands, e.d).  

 

*   Dýpi, breidd og lengd eiga við aðstæður innan þverunar. 

** Lón er flatarmál svæðis innan vegfyllingar við meðalsjávarstöðu. 

*** Sveifla er hæðarmunur á milli meðalstórstraumsflóðs og meðalstórstraumsfjöru.  

Vegur 1-Þjóðvegur, 54-Snæfellsnesvegur, 60-Vestfjarðavegur, 61-Djúpvegur. 



46 

Dýptarlínur og staðsetningar þverana má sjá á Mynd 4.13-Mynd 4.15. Við gerð fjarðanna 

var form haft einfalt en strandlengjan óregluleg eins og jafnan má búast við við 

náttúrulegar aðstæður, því eru líkön fjarðarnna ekki samhverf. Strandlengja litlu fjarðanna 

var sköluð upp fyrir líkan Stórafjarðar en þar sem fjörusvæði varð þá mjög stórt var það 

minnkað. Mynd 4.12 sýnir þversnið tilbúinna fjarða þar sem þverun var sett inn. Þversnið 

Stórafjarðar er nálægt því að vera samhverft en þversnið Fjörufjarðar og Litlafjarðar 

breytast með sjávarstöðu, sérstaklega frá meðalsjávarstöðu að hæstu sjávarstöðu. 

 

Fjörufjörður Litlifjörður 

  

Stórifjörður 

 

Mynd 4.12 Þversnið í þverun tilbúinna fjarða á flóði, meðalsjávarstöðu og fjöru fyrir 2 m sveifluvídd. 
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Mynd 4.13 Stórifjörður. Dýpi, þverun, reiknisnið og tímaraðapunktar. 
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Mynd 4.14 Litlifjörður. Dýpi, þverun, reiknisnið og tímaraðapunktar. 
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Mynd 4.15 Fjörufjörður. Dýpi, þverun, reiknisnið og tímaraðapunktar. 
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Uppsetning líkansvæðis 

Líkansvæði straumforritsins var valið ferhyrnt, samsett af hnútpunktum og þríhyrningslaga 

smábútum. Reikninetið var þétt innan fjörusvæðis og þétt betur í kring um vatnsop í 

þverun þar sem straumhraði var mestur, sjá Mynd 4.16. 

Fjögur reiknisnið voru lögð, snið innan þverunar, SI, snið í þverun, SÞ, snið utan þverunar, 

SU og snið á jaðri líkansins sem snýr að opnu hafi, SJ. Reiknisnið í innri og ytri firði voru 

staðsett í miðju innri og ytri fjarðar. Jaðar líkans við opið haf var staðsettur 4 km frá 

þverun í Fjörufirði og Litlafirði en 19 km frá þverun Stórafjarðar, sjá Mynd 4.13 - Mynd 

4.15. Rennsli og massaflæði á hverjum tíma voru skoðuð í reiknisniðunum. 

Tímaraðapunktar voru staðsettir í miðju reiknisniða í innri firði, TI, í þverunarsniði, TÞ og 

utan þverunar, TU. Í þeim var safnað upplýsingum um sjávarhæð og straumhraða í 

keyrslum líkansins á hverjum tíma. 

Dýptarlínur fjarðanna voru gerðar í AutoCad og fluttar yfir í reikninet AquaSea með 

Matlab. Þveranir með mislöng vatnsop voru settar inn sem hár lóðréttur veggur með opi í 

miðju eða til hliðar í þversniði, dýpi í opi var haldið föstu samkvæmt Töflu 4.6. Fjörusvæði 

líkansins var látið enda 5 m fyrir ofan meðalsjávarstöðu. 

Núningsstuðull Mannings var umreiknaður yfir á Chezy form með jöfnunni 

   
 

 
  

 

   (48) 

þar sem Chezy-stuðullinn,   er háður dýpi   í hverjum smábút og núningstuðull Mannings 

var valinn   = 0,05 fyrir öll tilvik en sú tala gaf best samræmi milli reiknaðrar og mældrar 

sjávarhæðar í Mjóafirði Ísafjarðardjúpi (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2002a).  

 

Mynd 4.16 Skýringarmynd. Uppsetning líkana tilbúinna fjarða. 
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Upphafs- og jaðarskilyrði 

Til að leysa hlutafleiðujöfnurnar sem eru grunnur straumfræðiforritsins þarf að uppfylla 

gefin upphafs- og jaðarskilyrði. Sjávarhæð á jaðri líkansvæðisins sem snýr að opnu hafi 

knýr sjávarföllin innan líkansvæðisins og styrkur sporefnis á jaðri hefur áhrif á hreinsun 

líkansvæðisins.  

Algeng bylgjuhæð sjávarfalla í Breiðafirði er um fjórir metrar á meðalstórstreymi en 

sveiflan er helmingi minni innst inni í Ísafjarðardjúpi, sjá Töflu 4.7. Sínusbylgja með 4 m 

bylgjuhæð var sett jöfn á jaðar líkans fyrir allar keyrslur nema þegar áhrif sjávarfalla á 

útskolun voru skoðuð, þá var bylgjuhæð á jaðri breytt. Gert var ráð fyrir að sjórinn sem 

kemur inn um jaðar líkans væri laus við sporefni, því var styrk á jaðri valið gildið 0 fyrir 

öll tilvik. Jaðar líkansins átti að vera nógu langt frá áhugasvæði útskolunar. Ekki var tekið 

tillit til fasamunar sjávarfallabylgjunnar yfir breidd fjarðanna en búast má við að hann hafi 

einhver áhrif á útskolun sporefnis. 

Við val á upphafsgildum flutningsreikninga var stuðst við aðferð sem lýst er í grein 

Khangaonkar og Wang (2013) um áhrif flotbrúar á endurnýjun vatns. Upphafsstyrkur 

sporefnis var valinn 1 í öllum hnútpunktum innan þverunar. Fyrir utan þverun var 

upphafsstyrkur valinn 0. Gert var ráð fyrir að styrkur væri einsleitur yfir dýpi á hverjum 

stað. Upphafsskilyrði straumreikninga var meðalsjávarhæð á aðfalli og straumlíkön voru 

keyrð með aðstreymisliðum og fyrir 64 breiddargráðu norðurhvels. 

Jaðarskilyrði geta haft áhrif á gæði úrlausnar en áhrif óraunverulegra upphafsskilyrða deyja 

út og hverfa úr lausninni að nokkrum tíma liðnum. Flutningsreikningar voru látnir hefjast 

þegar straumreikningar höfðu keyrt í tvær sjávarfallasveiflur, á líkantíma 24,8 

klukkustundir. Margfeldi fyrir dreifnistuðul (e. dispersion coefficient) í lengdarátt var valið 

10 en margfeldi við dreifnistuðul þvert á straumstefnu var valið 1, önnur gildi voru óbreytt 

frá grunnuppsetningu straumfræðiforritsins AquaSea. Í Töflu 4.8 má finna samantekt fyrir 

upphafs- og jaðarskilyrði.  

Tafla 4.8 Upphafs- og jaðarskilyrði straum- og flutningslíkans. 

 Straumlíkan Flutningslíkan 

Upphafsskilyrði meðalsjávarhæð, aðfall 
styrkur 1 innan þverunar,  

0 annars staðar 

Jaðarskilyrði 
sínusbylgja,   = 2 m* 

sveiflutími 12,4 klst 
styrkur 0  

* Einnig skoðuð fyrir   = 1 m sveifluvídd sjávarfalla og engin sjávarföll á jaðri. 
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4.2.3 Úrvinnsla 

Sjávarhæð, straumhraði og rennsli 

Forsendur um full vatnsskipti og hámarksstraumhraða í brúaropi, sjá kafla 1.4, voru 

staðfestar með því að heilda rennsli úr sniði SÞ yfir sveiflutíma sjávarfalla fyrir 

grunnástand og ganga úr skugga um að rúmmál vatns sem fer um reiknisnið þveraðs 

fjarðar sé ekki skert. Sjávarhæð og straumhraði voru einnig skoðuð í tímaraðapunkti TÞ 

sem var staðsettur í miðri þverun sem og meðalstraumhraði í brúaropi. Meðalstraumhraði í 

brúaropi,      var fundinn með jöfnunni 

                             (49) 

þar sem       er rennsli í sniði SÞ á hverjum tíma,     er lengd vatnsops og       er dýpi í  

brúaropi sem er breytileg eftir sjávarhæð í tímaraðapunkti TÞ.  

Massi sporefnis 

Heildarmassi sporefnis í innri firði og á öllu líkansvæði, sjá Mynd 4.16, var reiknaður fyrir 

hvert tímaskref og borinn saman við upphafsmassa sporefnis í líkani. Upphafsmassinn,   , 

var fundinn með því að leggja saman massa í þeim punktum sem fengu upphafsstyrk 

miðað við sjávarstöðu í punktum á tíma   = 24,8 klst þegar sporefnið var sett inn.  

                       
(50) 

Til þess að umreikna styrk í punktum yfir í massa í hverjum punkti,   , var eftirfarandi 

jafna notuð (Verkfræðistofan Vatnaskil, 1998) 

                 (51) 

þar sem    er styrkur sporefnis í punkti og stærðin           er rúmmál ferflötunga (e. 

pyramid) sem liggja að punktinum. Yfirborðsflatarmál þeirra ferflötunga sem liggja að 

hverjum punkti,   ,  var fundið út frá hnitum í punktaskrám. Vegið dýpi ferflötunga sem 

liggja að hverjum punkti var fundið með jöfnunni 

             (52) 

þar sem i er númer ferflötungs,    og    eru dýpi og yfirborðsflatarmál hvers ferflötungs 

sem liggja að punkti. Dýpi er breytilegt eftir sjávarstöðu líkansins, öll gildi má finna í 

skrám straumfræðiforritsins. Heildarmassi sporefnis í innri firði og öllum firði á hverjum 

tíma var fundinn með því að heilda massaflæði úr reiknisniðum í þverun og jaðri 

líkansvæðis, sniðum SÞ og SJ og draga frá upphafsmassa. 

                (53) 

Heildarmassi sporefnis í innri firði var notaður til að skoða hlutfallslega massaminnkun 

sporefnis innan þverunar en heildarmassi á öllu líkansvæði og massareiknisnið á jaðri segja 

til um hvenær sporefnið byrjar að skolast út af líkansvæðinu.  
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Skolunartími og hlutfall bakstreymis 

Samkvæmt skilgreiningu í kafla 2.2.2. má lesa skolunartíma,     af ferli      , þar sem 

hlutfallsleg massaminnkun í innri firði sker hlutfallið    . Fyrir hvert vatnsop var 

skolunartími ákvarðaður með því að laga veldisminnkandi fall að hlutfallslegri 

massaminnkun í innri firði og leysa fyrir           . 

Hlutfall bakstreymis má einangra úr jöfnu (26), það er 

                (54) 

þar sem   er sveiflutími sjávarfalla,     er skolunartími,   er meðalrúmmál fjarðar og   er 

rúmmál sjávarfallaprismans. Í verkefninu var meðalrúmmál lóns fundið með Matlab og 

þríhyrningaskrám AquaSea, sjá Töflu 4.6.  

Vandasamt getur reynst að ákvarða rúmmál fjarða af dýptarlínum. Til samanburðar við 

bakstreymi reiknað með jöfnu (54) var hlutfall bakstreymis einnig áætlað út frá 

skolunartíma, meðaldýpi samkvæmt Töflu 4.6 og bylgjuhæð sjávarfalla,  . 

Önnur leið til að áætla meðalrúmmál lóns er  

      (55) 

þar sem   er flatarmál við meðalsjávarstöðu og   er meðaldýpi.  

Með því að umskrifa jöfnu (54) með jöfnum (55) og (1),     , fæst bakstreymi sem  

                     (56) 

þegar flatarmál lóns við meðalsjávarstöðu er stytt út stendur eftir jafna sem tengir hlutfall 

bakstreymis,  , við sveiflutíma sjávarfalla,  , skolunartíma,   , meðaldýpi,  , og 

bylgjuhæð sjávarfalla,  , það er 

                 (57) 

Eins má umskrifa jöfnu (26) með jöfnum (55) og (1),  þannig að skolunartími sé háður 

sömu stærðum, það er 

                  (58) 

Nálgun um samfellt meðalstreymi yfir sveiflutíma sjávarfalla samkvæmt jöfnu (24), 

     , á aðeins við þegar rúmmál lóns er að minnsta kosti 1,5-falt stærra en rúmmál 

sjávarfallaprismans, það er þegar     > 1,5 (Sanford o.fl., 1992), það sama á við 

útreikninga á hlutfalli bakstreymis með jöfnu (54) og skolunartíma með jöfnu (58).  

Tafla 4.9 sýnir útreikninga sem notaðir voru til þess að ákvarða hvort nálgun með jöfnu 

(24) væri gild fyrir tilbúnu firðina þrjá. Yfirborsflatarmál fjarðanna á meðalsjávarstöðu úr 

Töflu 4.6 var notað til þess að reikna rúmmál prismans með jöfnu (1) fyrir   = 2 m. 
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Tafla 4.9 Útreikningar til ákvörðunar á gildi nálgunar með jöfnu (24) fyrir sveifluvídd   = 2 m. 

Stærðir Fjörufjörður Litlifjörður Stórifjörður 

Meðalrúmmál,   [m
3
]    (Tafla 4.6) 6,5 ∙ 10

6
 2,1 ∙ 10

7
 4,6 ∙ 10

8 

Sjávarfallaprisma,      ,   = 2 m,  [m
3
] 8,4 ∙ 10

6
  8,4 ∙ 10

6
 84 ∙ 10

6
 

    0,77 2,5 4,3 

Skilyrði fyrir nálgun,     > 1,5 ekki uppfyllt uppfyllt uppfyllt 

 

Hlutfallið     reyndist 0,77 fyrir Fjörufjörð en hærra en 1,5 fyrir Litlafjörð og Stórafjörð. 

Því var hlutfall bakstreymis reiknað með jöfnu (54) fyrir Litlafjörð og Stórafjörð en jafnan 

gildir ekki fyrir Fjörufjörð þar sem sjávarfallaprismað er of stór hluti af rúmmáli fjarðarins 

svo aðferðin eigi við.  

 

Uppsetning niðurstaða 

Fyrir Stórafjörð, Litlafjörð og Fjörufjörð verða birtar niðurstöður fyrir: 

 Sjávarhæð, straumhraða og rennsli fyrir grunnástand, vatnsop sem uppfyllir 

hönnunarforsendur og vatnsop sem gefur of háan straumhraða í brúaropi. 

 Útskolun sporefnis fyrir vatnsop í miðju þversniði. 

 Áhrif staðsetningar vatnsops á útskolun sporefnis.  

 Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis á útskolun sporefnis. 

 Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis. 

 Samantekt á skolunartíma og útskolun sporefnis í lok keyrslutíma fyrir öll tilvik. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Massavarðveislulíkan 

Súrefnisstyrkur í lóni þveraðs fjarðar var hermdur með einföldu núllvíðu 

massavarðveislulíkani sem lýst var með jöfnu (43).  

5.1.1 Grunnspágildi 

Mynd 5.1 sýnir grunnspágildi massavarðveislulíkansins og samanburð við mælingar á 

súrefnisstyrk úr Töflu 4.1. Hættumörk fyrir síld eru merkt inn við 30% súrefnismettun,  

rannsóknir sýna að síld þolir þá súrefnismettun (Domenici o.fl., 2007). Því má búast við að 

síld drepist ekki fyrr en súrefnisstyrkur sé undir þessum mörkums en við hvaða styrk það 

gerist nákvæmlega er ekki þekkt. Í Töflu 4.5 má finna stærðir sem notaðar voru til þess að 

teikna Mynd 5.1. Skolunartími var áætlaður 12 dagar samkvæmt jöfnu (26). 

Í byrjun líkantíma hækkaði súrefnisstyrkur frá upphafsgildi fram að þeim tíma sem 

öndunarsvelgur var settur inn í líkanið, sjá Mynd 5.2. Súrefnisstyrkur var lægstur við fyrri 

síldardauðann en hækkaði hratt þegar öndun síldar var tekin út, samkvæmt Töflu 4.4. Við 

fyrstu mælingu Hafrannsóknastofnunar á degi 18 var hermdur styrkur kominn yfir mældan 

súrefnisstyrk. Spágildum bar vel við aðra og fimmtu mælingu (dag 40 og 102) en hermd 

gildi voru ekki innan öryggisbils fyrir fyrstu, þriðju og fjórðu mælingu (daga 18, 65 og 80). 

Tekið var tillit til súrefnissvelgs vegna öndunar fyrir allar mælingar á súrefnisstyrk nema 

19. febrúar 2013 (dag 80) en þann dag voru ekki gerðar mælingar á lifandi síld. 

Hermd gildi súrefnisstyrks fóru undir 30% súrefnismettun eftir fyrri síldardauðann og við 

líkandag 40 en ekki við líkandag 62 þegar seinni dauðinn varð og því gat líkanið ekki að 

spá fyrir um síldardauða í febrúar 2013.  

 

Mynd 5.1 Grunnspágildi massavarðveislulíkans sem gáfu bestu hittni við mæld gildi. 
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Efri hluti á Mynd 5.2 sýnir súrefnisuppsprettu vegna vinds samkvæmt jöfnu (37) og neðri 

hlutinn sýnir súrefnissvelginn sem var notaður samkvæmt jöfnu (39) til þess að teikna 

Mynd 5.1. Fjórir stöplar í súrefnissvelgnum tákna öndunarsvelg samkvæmt Töflu 4.4 en 

súrefnisþörf rotnunar var stöðug eftir fyrri dauðann, um 1 kg/s fyrir grunnspá 

massavarðveislulíkansins. Öndun síldar í lóni var allt að þrisvar sinnum meira 

súrefniskrefjandi en rotnunin, hæst 3 kg/s og yfirgnæfði því súrefnissvelg vegna rotnunar í 

grunnspá líkansins þá daga þegar gert var ráð fyrir síld í firðinum. 

Dagana fyrir fyrri síldardauðann var súrefnisuppspretta lítil á móti stórum svelg vegna 

öndunar síldar í firðinum. Dagana fyrir seinni síldardauðann hafði súrefnisuppspretta verið 

mikil miðað við tímabilið sem skoðað var en datt svo niður í kring um líkandag 60, á sama 

tíma var öndunarsvelgur settur inn í líkanið. Sambærilegar aðstæður mynduðust við 

líkandag 100 en þá varð enginn síldardauði.  

 

Mynd 5.2 Súrefnisuppspretta vegna vinds og súrefnissvelgur fyrir  Mynd 5.1. 

Tafla 5.1 í kafla 5.1.5 sýnir hittnifervik (e. mean square error) fyrir þau tilvik sem voru 

skoðuð í næmnigreiningu massavarðveislulíkansins. Grunnspágildin á Mynd 5.1 gáfu 

minnsta frávik frá mældum gildum, þau eru sýnd með svartri línu á öllum myndum í 

næmnigreiningu. Í næstu köflum verður greint frá niðurstöðum næmnigreiningarinnar. 

5.1.2 Súrefnissvelgir 

Óvissa er á súrefnisþörf rotnunar, öndun síldar og magni síldar í lóni, því var næmni 

líkansins fyrir rotnun og öndun síldar skoðuð. Einungis fimm mælingar voru gerðar á 

magni síldar í firðinum yfir tímabilið 1. desember 2012 – 30. mars 2013 og stuðst er við 

fjóra mælipunkta á styrk ammóníums til að ákvarða súrefnisþörf rotnunar. Í grunnspá var 

gert ráð fyrir að rotnun væri jöfn yfir tímabilið og síld væri í firðinum í fjögur skipti, fimm 

daga í senn, samkvæmt Töflu 4.4. Bergmálsmælingar í Töflu 4.2 sýna að mikill dagamunur 

getur verið á magni síldar innan brúar, því var slembimagn (e. random) síldar sett inn í 

massavarðveislulíkanið.  
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Eftirfarandi tilvik voru skoðuð: 

 Enginn svelgur  

 Einungis rotnun 

 Massa síldar haldið inni í 10 daga, fjögur skipti, vera framlengd frá grunnspá 

 Einungis síld í firðinum samkvæmt bergmálsmælingum í Töflu 4.2 

 Slembimagn síldar,  0 - 100 þúsund tonn og  0 - 200 þúsund tonn 

 Fast magn síldar í firði, 80 þúsund tonn 

Mynd 5.3 sýnir öndunarsvelgi fyrir ofangreind tilvik. Mynd 5.4 sýnir næmni 

massavarðveislulíkansins fyrir súrefnissvelgjum, rotnun og viðveru síldar samkvæmt 

mælingum. Þegar súrefnissvelg var sleppt í líkaninu var hermdur súrefnisstyrkur ekki 

nálægt mældum gildum. Ef öndun var sleppt úr svelg grunnspágilda, það er, þegar svelgur 

var aðeins vegna rotnunar, nálgaðist hermdur súrefnisstyrkur grunnspágildin þegar ekki var 

gert ráð fyrir neinni síld í firðinum. Sú spá víkur frá mældum gildum og því er ljóst að 

öndun síldar hefur mikil áhrif á hittni spálíkansins við mæld gildi.  

 

Mynd 5.3 Súrefnissvelgur öndunar fyrir spágildi á Mynd 5.4 og Mynd 5.5. 

 

Mynd 5.4 Áhrif súrefnissvelgs og viðveru síldar í firði á spágildi massavarðveislulíkans.  
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Þegar síld var haldið inni í firðinum í 10 daga í senn varð hermdur súrefnisstyrkur afar 

lágur í kring um þann tíma sem gert var ráð fyrir síld inni í firðinum. Aftur á móti var 

súrefnissvelgur of lítill til þess að hitta á mæld gildi þegar bergmálsmælingar voru notaðar 

til að áætla öndun. Á Mynd 5.3 er fyrsti öndunarsvelgurinn lægri fyrir bergmálsmælingar á 

síld en fyrir grunnspágildin. Það er vegna þess að 275 þúsund tonn voru mæld í firðinum 

12. desember 2012 en samkvæmt Töflu 4.4 var gert ráð fyrir 300 þúsund tonnum inni í 

firðinum þennan dag og dagana í kring. 

Mynd 5.5 sýnir spágildi massavarðveislulíkansins fyrir slembimagn síldar og fast magn 

síldar yfir tímabilið. Slembimagn síldar í lóni gaf ágætis hittni við mæld gildi, slembimagn 

0-200 þúsund tonna síldar gaf góða hittni við tvo fyrstu mælipunktana en slembimagn 0-

100 þúsund tonna gaf betri hittni við síðari þrjá mælipunkta. Þegar slembimagn var valið 

0-50 þúsund tonn varð súrefnisvelgur of lítill og gaf verri hittni við mæld gildi og stærra 

slembimagn gaf of lágan súrefnisstyrk, sjá hittnifervik í Töflu 5.1. Fast magn síldar í lóni, 

80 þúsund tonn yfir allt tímabilið gaf góða hittni við mæld gildi. Spár með slembimagni 

síldar og föstu magni síldar í firði gáfu ekki lágan súrefnisstyrk við síldardauðana tvo en 

gerðu það þó á öðrum tímum, við dag 20 í líkaninu og daga 57, 83 og 108. Mynd 5.5 mætti 

túlka þannig að 100 þúsund tonn af síld gætu flakkað inn og út úr Kolgrafafirði án þess að 

súrefnisstyrkur lækki hættulega mikið, en ef meira er af síld eða ef síldin heldur lengi til í 

firðinum eykst hætta á síldardauða. Einnig gæti meira magn síldar fyrri hluta tímabilsins en 

minna magn seinni hluta tímabilsins gefið góða hittni við mæld gildi. 

 

Mynd 5.5 Áhrif viðveru síldar í firði á spágildi massavarðveislulíkans, slembimagn og fast magn. 

5.1.3 Hlutfall bakstreymis 

Í kafla 4.1.5 var hlutfall bakstreymis reiknað   = 0,8 út frá takmörkuðum mælingum á seltu 

í firðinum og jöfnu (27), það gildi var notað í grunnspá massavarðveislulíkansins. Til 

samanburðar voru spágildi fyrir   = 0,6 og   = 0,4 skoðuð á Mynd 5.6, en þau gildi eru 

nær þeim gildum sem fundust í heimildarýni, sjá kafla  2.2.4.  

Ekki reyndist mikill munur á hermdum gildum í upphafi líkantíma, en eftir að 

rotnunarsvelgur var settur inn fjarlægðust spágildin fyrir minna bakstreymi, þannig að 

lækkun á hlutfalli bakstreymis gaf lægri súrefnisstyrk. Þetta gerist vegna þess að hlutfall 

bakstreymis hefur einnig áhrif á súrefnisþörf rotnunar sem var fundið með jöfnu (44).  

0 20 40 60 80 100 120
0

5

10

15

20

Dagar frá 1. desember til 30. mars 2013

S
ú

re
fn

is
st

y
rk

u
r 

[m
g

/l
]

 

 

fyrri dauði seinni dauði
Grunnspágildi

Slembimagn 0-100 þ.t.

Slembimagn 0-200 þ.t.

Fast magn 80 þ.t.

Mælingar

30% súrefnismettun



59 

Mynd 5.7 sýnir áhrif hlutfalls bakstreymis á rotnunarsvelg massavarðveislulíkansins. 

Lækkun hlutfalls bakstreymis verður til þess að massaflæði ammóníums samkvæmt jöfnu 

(44) hækkar. Súrefnisþörf rotnunar í líkaninu er beintengt massaflæði ammóníums og því 

eykst súrefnisþörf rotnunar í massavarðveislulíkaninu þegar hlutfall bakstreymis er lækkað. 

Á Mynd 5.7 sést að með lækkun á hlutfalli bakstreymis hættir rotnun að vera jöfn yfir 

tímabilið sem skoðað var. Súrefnisþörf rotnunar var hæst 3,6 kg/s fyrir   = 0,4 og var þá 

orðin meira súrefniskrefjandi en hæsti öndunarsvelgur í grunnspá. Hlutfall bakstreymis 

hefur einnig áhrif á þann tíma sem það tekur síldina að rotna í firðinum. Tími þangað til að 

rotnun kláraðist var 220 dagar fyrir   = 0,8 en 126 dagar fyrir   = 0,4. Þessi 

næmnigreining sýnir að gildin í grunnspá eru mjög háð vali á hlutfalli bakstreymis, því er 

mikilvægt að renna sterkari stoðum undir þann lið. 

 

Mynd 5.6 Áhrif hlutfalls bakstreymis á spágildi massavarðveislulíkans. 

 

Mynd 5.7 Áhrif hlutfalls bakstreymis á rotnunarsvelg massavarðveislulíkansins. 
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5.1.4 Val á flutningshraða súrefnis 

Í kafla 4.1.4 kom fram að munur á flutningshraða milli reikniaðferða er frá því að vera 

þrefaldur fyrir meðalvindstyrk í firðinum, allt að því að vera sexfaldur fyrir vindstyrk 30 

m/s. Grunnspáin fékkst með aðferð Chu og Jirka (2003), en sú aðferð gaf bestu hittni við 

mæld gildi þegar öndun síldar var ákvörðuð. Mynd 5.8 sýnir spágildi fyrir flutningshraða 

Nightingale o.fl. (2000) og McGillis o.fl. (2001), á Mynd 4.8 sást að aðferð McGillis o.fl. 

(2000) gefur hæsta flutningshraðann, aðferð Chu og Jirka (2003) lægsta flutningshraðann 

og aðferð Nightingale o.fl. (2000) gefur flutningshraða í meðallagi. Flutningshraði 

reiknaður með aðferð Nightingale o.fl. (2001) gaf góða hittni við þrjá mælipunkta en 

hermd gildi voru hærri en fyrsta og fjórða súrefnismæling. Við háan vindstyrk gaf aðferð 

McGillis o.fl. (2001) hæsta súrefnisstyrkinn en hermdur súrefnisstyrkur var svipaður fyrir 

aðferðir Chu og Jirka (2003) og Nightingale (2000). Við lágan vindstyrk gaf aðferð Chu og 

Jirka (2003) lægsta hermda súrefnisstyrkinn. 

 

Mynd 5.8 Besta hittni við mæld gildi með aðferðum Nightingale o.fl. (2000) og McGillis o.fl. (2001). 

 
Mynd 5.9 Áhrif tímaháðs flutningshraða, rennslis og lofthita á spágildi massavarðveislulíkans. 
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5.1.5 Áhrif tímaháðra stærða 

Samkvæmt jöfnu (43) eru rennsli sjávarfalla, mettunarmark súrefnis og flutningshraði 

súrefnis tímaháðar stærðir. Mynd 5.9 sýnir spágildi fyrir meðalrennsli yfir allt tímabilið, 

  , einnig fyrir meðalgildi mettunarmarks,    og flutningshraða súrefnis,   en aðrar stærðir 

voru óbreyttar frá grunnspá fyrir hvert tilvik. Mynd 5.9 sýnir glöggt að breytileiki í 

flutningshraða sem verður vegna vinds hefur mikil áhrif á spágildi 

massavarðveislulíkansins. Þegar flutningshraða súrefnis var haldið föstum var frávik frá 

mældum gildum mikið. Spágildi fyrir meðalgildi streymis og meðalmettunarmark viku 

lítið frá grunnspá. 

5.1.6 Samantekt úr næmnigreiningu massavarðveislulíkans 

Hittnifervik (e. mean square error) voru notuð sem metill á gæði spágilda massavarðveilsu-

líkansins. Þar sem mæld gildi súrefnis á tímabilinu voru einungis fimm hafði frávik hermds 

gildis frá stakri mælingu mikil áhrif á metilinn. Tafla 5.1 sýnir metil fyrir þau tilvik sem 

voru skoðuð í næmnigreiningu massavarðveislulíkansins. Röðun tilvika sýnir hvaða 

breytingar höfðu mest áhrif á hittni spágilda, stórt hittnifervik gefur til kynna að breytan 

hafi mikil áhrif á massavarðveislulíkanið. Fast magn síldar í lóni, 80 þúsund tonn, með 

fasta öndun 0,8 kg/s gaf gott samræmi við mæld gildi súrefnisstyrks í firðinum. 

Næmnigreining massavarðveislulíkansins sýndi að breytingar á hitastigi og sjávarstöðu 

reyndust hafa minnst áhrif á massavarðveislulíkanið en stærð súrefnissvelgs, flutningshraði 

súrefnis, og hlutfall bakstreymis höfðu mest áhrif á spágildi. Flutningshraði súrefnis 

stjórnast af vindi og súrefnissvelgur reyndist háður veru síldar í firðinum og ákvörðun á 

hlutfalli bakstreymis. Vindstyrkur er breytilegur og atferli síldar í vetrardvala hefur lítt 

verið rannsakað, hlutfall bakstreymis er hins vegar stærð sem hægt er að ákvarða með 

mælingum eða líkangerð. 

Tafla 5.1 Hittnifervik fyrir næmnigreiningu massavarðveislulíkans. 

Breytingar MSE [mg/l]
2 sjá 

Grunnspágildi 1,2 Mynd 5.1 

Fast magn síldar, 80 þúsund tonn 1,2 Mynd 5.5 

Streymi fast,   1,3 Mynd 5.9 

Mettunarmark súrefnis fasti,     1,4 Mynd 5.9 

Slembimagn síldar, 0-200 þúsund tonn  1,5 Mynd 5.5 

Slembimagn síldar, 0-100 þúsund tonn 2,1 Mynd 5.5 

Flutningshraði Nightingale o.fl. (2000) 2,6 Mynd 5.8 

Flutningshraði McGillis o.fl. (2001) 3,7 Mynd 5.8 

Bergmálsmælingar 3,7 Mynd 5.4 

Slembimagn síldar, 0-50 þúsund tonn 3,9 - 

Hlutfalli bakstreymis breytt,   = 0,6 4,0 Mynd 5.6 

Slembimagn síldar, 0-300 þúsund tonn 4,7 - 

Viðvera síldar 10 dagar 5,2 Mynd 5.4 

Engin öndun, einungis rotnun 7,0 Mynd 5.4 

Hlutfalli bakstreymis breytt,   = 0,4 7,5 Mynd 5.6 

Flutningshraði fasti,   10 Mynd 5.9 

Enginn svelgur 23 Mynd 5.4 
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5.2 Straum- og flutningslíkan 

Flutningur staðfasts sporefnis var hermdur fyrir þrjá ímyndaða firði í straumfræðiforritinu 

AquaSea. Samkvæmt jöfnu (4) ætti 500 m langt vatnsop að uppfylla hönnunarforsendur 

fjarðaþverunar fyrir Stórafjörð en 50 m langt vatnsop fyrir Litlafjörð og Fjörufjörð. 

5.2.1 Stórifjörður 

Sjávarhæð, straumhraði og rennsli 

Mynd 5.10 sýnir rennsli yfir eina sjávarfallasveiflu um snið SÞ í Stórafirði fyrir 

grunnástand, 600 m og 400 m langt vatnsop. Mynd 5.11 sýnir sjávarhæð og straumhraða í 

stöð TÞ, meðalstraumhraði í gegn um þversnið brúarops er sýndur á Mynd 5.12. 

Straumhraða í tímaraðapunktum fylgir stefna, því er straumhraði á Mynd 5.11 einungis 

jákvæður, meðalstraumhraði í brúaropi var reiknaður út frá rennslissniði, hefur jákvæðan 

hraða á útfalli en neikvæðan hraða á aðfalli.  

Grunnástand, án mannvirkja, var notað sem viðmið til að meta hvaða breytingar verða með 

þrengingu þversniðs, 600 m langt vatnsop uppfyllir viðbótarkröfu um hámarksstraumhraða 

í brúaropi en 400 m langt vatnsop gefur of háan straumhraða. Upplýsingar um líkan 

Stórafjarðar, staðsetningu sniða og tímaraðapunkta má finna í Töflu 4.6 og á Mynd 4.13. 

Rúmmál í gegn um snið SÞ yfir eina sjávarsveiflu var 8,8∙10
7
 m

3
 fyrir grunnástand, 8,9∙10

7
 

m
3
 fyrir 600 m langt vatnsop og 8,7∙10

7
 m

3
 fyrir 400 m langt vatnsop. Vatnsskipti voru því 

óskert fyrir 600 m vatnsop í Stórafirði og 99% fyrir 400 m langt vatnsop. Lítillega lægra 

reiknað rúmmál grunnástands samanborið við 600 m langt vatnsop skýrist af óreglum í 

tímaröð rennslis við grunnástands sem ætla má að komi til vegna samspils geometríu og 

þornunar jaðra. Nánari skoðun á þessari hegðun er utan þeirrar rannsóknar sem ritgerð 

þessi tekur til. Rennsliskúrfan flattist út á útfalli en hámarksrennsli á aðfalli var svipað og 

við grunnástand fyrir báðar þveranir.  

Í miðri þverun, stöð TÞ, varð seinkun á aðfalli fyrir bæði vatnsopin. Fyrir 600 m langt 

vatnsop varð óveruleg breyting á sjávarhæð og tími flóðs og fjöru var óbreyttur frá 

grunnástandi. Bjögun  sjávarfallasveiflunnar var meiri fyrir 400 m vatnsop, flóði seinkaði 

og fjara varð 5 cm hærri en við grunnástand.  

Straumhraði jókst verulega með tilkomu þverunar. Í stöð TÞ var hámarksstraumhraði 0,4 

m/s fyrir grunnástand, 1,8 m/s fyrir 600 m langt op og 2,5 m/s fyrir 400 m vatnsop. Mesti 

meðalhraði í gegn um þversnið brúarops, snið SÞ, var sá sami og í stöð TÞ. Samkvæmt 

jöfnu (4) hefði þverun með 500 m langt vatnsop átt að uppfylla hönnunarforsendur en 

hermanir sýndu að hámarksstraumhraði fyrir það vatnsop var of hár, 2,1 m/s. 
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Mynd 5.10 Stórifjörður. Rennsli um snið SÞ fyrir grunnástand, 600 m og 400 m langt vatnsop. 

 

Mynd 5.11 Stórifjörður. Sjávarhæð og straumhraði í miðri þverun, stöð TÞ. 

 

Mynd 5.12 Stórifjörður. Meðalstraumhraði í gegn um þversnið brúarops, snið SÞ. 
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Mynd 5.13 og Mynd 5.14 sýna sjávarhæð og straumhraða í stöðvum TI og TU, í miðju 

þversniði innan og utan þverunar. Í stöð TI seinkaði sjávarfallasveiflu bæði á aðfalli og 

útfalli fyrir báðar þveranir. Breyting á sjávarhæð var óveruleg fyrir 600 m vatnsop en fjöru 

seinkaði lítið eitt. Fyrir 400 m langt vatnsop varð sjávarstaða á flóði 4 cm hærri en flóð 

grunnástands og sjávarstaða á fjöru 9 cm hærri, samtals minnkaði bylgjuhæð 

sjávarfallasveiflunnar því um 5 cm innan þverunar fyrir 400 m langt vatnsop. Engin 

merkjanleg breyting varð á sjávarhæð utan þverunar, í stöð TU. Straumhraði í innri firði,  

stöð TI, var óbreyttur á aðfalli fyrir bæði vatnsop en lækkaði lítillega á útfalli, meira fyrir 

400 m vatnsopið, trúlega vegna þess að rennsliskúrfan flattist út. Utan við þverun, í stöð 

TU var straumhraði óbreyttur eftir þverun. 

Af framansögðu er ljóst að 600 m langt og 6 m djúpt vatnsop staðsett í miðju þversniði 

uppfyllir hönnunarforsendur þverunar, vatnsskipti voru óbreytt í Stórafirði og mesti 

straumhraði í brúaropi undir 2 m/s. Straumhraði í 400 m löngu vatnsopi var hins vegar of 

hár og breytingar urðu á sjávarhæð innan þverunar.  

 

Mynd 5.13 Stórifjörður. Sjávarhæð og straumhraði fyrir innan þverun, stöð TI. 

 

Mynd 5.14 Stórifjörður. Sjávarhæð og straumhraði fyrir utan þverun, stöð TU. 
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Útskolun sporefnis fyrir vatnsop í miðju þversniði 

Mynd 5.15 sýnir styrk sporefnis á útfalli, á líkantíma 56 klst, fyrir grunnástand, 1600 m, 

800 m og 400 m langt vatnsop í miðju þversniði. Dýpi undir brú var 6 m fyrir öll tilvik og 

sveifluvídd sjávarfalla 2 m. Með auknum straumhraða dreifðist sporefnið yfir stærra svæði 

í ytri firði á útfalli, styrkur vatns sem streymdi inn á aðfalli var því lægri eftir því sem 

vatnsop var minnkað. Eins náði buna vatns með lægri styrk lengra inn fyrir þverun á 

aðfalli, þar af leiðandi varð útskolun innarlega í Stórafirði betri með þrengingu þversniðs.  

Mynd 5.16 sýnir hrörnun á heildarmassa sporefnis innan þverunar í Stórafirði fyrir mislöng 

vatnsop. Virkni útskolunar vatns í innri firði jókst með minnkandi vatnsopum og reyndist 

virkust fyrir 400 m langt vatnsop en hægust fyrir grunnástand án mannvirkja.  

 
Grunnástand  1600 m vatnsop   800 m vatnsop     400 m vatnsop 

Mynd 5.15 Stórifjörður áhrif þrengingar þversniðs á útskolun sporefnis, útfall á tíma 56 klst. 

 
Mynd 5.16 Stórifjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, vatnsop í miðju þversniði. 
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Skolunartími var fundinn með því að laga veldisfall að hlutfallslegri massaminnkun á 

Mynd 5.16 og leysa jöfnu fallsins fyrir           . Fyrir 400 m langt vatnsop var 

skolunartími áætlaður á líkantíma 363 klst en fyrir 600 m langt vatnsop reyndist 

skolunartími 408 klst. Skolunartími var því 45 klst lengri fyrir vatnsop, sem uppfyllir 

kröfur um hámarksstraumhraða, en fyrir 400 m langt vatnsop, sem hafði 99% vatnsskipti.  

Skolunartími fyrir grunnástand var áætlaður 795 klst, alls munaði því 387 klst eða 16 

dögum á skolunartíma fyrir grunnástand og þverunarástandi í Stórafirði með 600 m löngu 

vatnsopi. Þegar vatnsop var styttra en 400 m lengdist skolunartími, en grunnástand hafði 

þó lengsta skolunartíma af þeim tilvikum sem voru skoðuð fyrir vatnsop í miðju þversniði, 

sjá Töflu 5.2. 

Á Mynd 5.17 má sjá útskolun sporefnis á öllu líkansvæði Stórafjarðar. Hlutfallsleg 

massaminnkun á þeim tíma þegar skolunartími innri fjarðar var ákvarðaður er merkt inn 

fyrir hvert tilvik. Af Mynd 5.17 má lesa að þegar skolunartími var ákvarðaður fyrir 

mislöng vatnsop í miðri þverun hafði mest 1% massaminnkun orðið á líkansvæði, fastur 

styrkur 0 á jaðri hafði því ekki áhrif á skolunartíma í Stórafirði. Í Töflu 5.2 má finna 

skolunartíma, hlutfallslega massaminnkun þegar skolunartími var lesinn og við lok keyrslu 

fyrir öll tilvik sem voru skoðuð í Stórafirði. Þar hafa 24,8 klst sem liðu áður en sporefnið 

var sett inn í fjörðinn verið dregnar frá líkantíma. Eftir 700 klst hafði 400 m langa 

vatnsopið bestu útskolun á öllu líkansvæðinu en munur milli tilvika var þó afar lítill. 

 
Mynd 5.17 Stórifjörður. Útskolun sporefnis á öllu líkansvæði, vatnsop í miðju þversniði. 

Áhrif staðsetningar vatnsops á útskolun sporefnis 

Mynd 5.18 sýnir dreifingu sporefnis fyrir mismunandi staðsetningar vatnsopa tveimur 

sveiflutímum sjávarfalla eftir að sporefni var sett inn í fjörðinn, við meðalsjávarstöðu á 

aðfalli, á líkantíma 50 klst, og á meðalsjávarstöðu á næsta útfalli, 56 klst. Mynd 5.19 sýnir 

hlutfallslega massaminnkun sporefnis með tíma í innri firði fyrir tvö vatnsop í sitthvorri 

hlið þverunar, annars vegar tvö 300 m löng og hins vegar tvö  600 m löng, ferill 600 m 

langs vatnsops í miðju þversniði er teiknaður með til samanburðar.  

Á líkantíma 50 klst komst vatn með lágum styrk lengst inn í Stórafjörð fyrir 600 m vatnsop 

staðsett í miðju þversniði og slóði sporefnis fluttist lengra út fyrir þverun á útfalli en fyrir 

önnur tilfelli á Mynd 5.18. Því verður útskolun hröðust fyrir vatnsop í miðju þversniði. 

Tvö vatnsop gáfu lægri styrk í til hliða þversniðs og jafnari dreifingu sporefnis yfir breidd 

fjarðarins. Slóði sporefnis fluttist styttra út fyrir þverun á útfalli en slóðar fyrir eitt vatnsop, 

sem skýrir af hverju hlutfallsleg massaminnkun verður hægari fyrir tvö vatnsop heldur en 

eitt, sjá Mynd 5.19.  
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Skolunartími fyrir eitt 600 m langt vatnsop var 16 dagar en fyrir tvö 300 m löng vatnsop 26 

dagar og 29 dagar fyrir tvö 600 m löng vatnsop. Skolunartími með tveimur vatnsopum 

reyndist styttri en 32 dagar, sem var skolunartími grunnástands.  

Dreifing sporefnis var svipuð fyrir op í vinstri og hægri hlið þversniðs en spegluð. Eftir 56 

klst náði svæði með lægri styrk betur yfir breidd innri fjarðar þegar vatnsop var staðsett í 

hægri hlið en þegar vatnsop var í vinstri hlið, þó munar ekki miklu. Slóði fyrir op í vinstri 

hlið þverunar leitaði til hægri á meðan slóði fyri op í hægri hlið hélst við ströndina hægra 

megin.  

 
    600 m, miðja     2x300 m 600 m, vinstri 600 m, hægri 

 
Mynd 5.18 Stórifjörður. Áhrif staðsetningar vatnsops á útskolun sporefnis. 
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Mynd 5.20 sýnir útskolun sporefnis fyrir 600 m langt vatnsop í miðju þversniði, vinstri og 

hægri hlið. Vatnsop í miðju þversniði gaf betri útskolun en þverun með sama 

þversniðsflatarmál brúarops í hliðum þversniðs. Ekki skipti miklu máli hvort vatnsop var 

staðsett í vinstri eða hægri hlið þversniðs Stórafjarðar, skolunartími fyrir vatnsop í hægri 

hlið var 21 dagur en 22 dagar fyrir op í vinstri hlið. 

Af undansögðu er ljóst að þverun af einhverju tagi í Stórafirði, hvort sem er með einu 

vatnsopi fyrir miðju, í hægri eða vinstri hlið, eða tveimur vatnsopum, leiddi af sér betri 

útskolun sporefnis innan þverunar en var fyrir grunnástand. Skolunartíma fyrir öll tilvik og 

hlutfallslega massaminnkun á öllu líkansvæði má finna í Töflu 5.2. 

 
Mynd 5.19 Stórifjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, eitt eða tvö vatnsop. 

 

Mynd 5.20 Stórifjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, staðsetningar vatnsopa í þversniði. 
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Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis á útskolun sporefnis 

Á Mynd 5.15 sáust merki um að jarðsvigskraftar hefðu áhrif á útskolun fyrir vatnsop í 

Stórafirði, þannig að við grunnástand og 1600 m langt vatnsop var styrkur lægri í vinstri 

hlið fjarðar. Mynd 5.21 sýnir útskolun sporefnis fyrir grunnástand og 600 m langt vatnsop 

á 64° og núlltu breiddargráðu. Lítill munur sést á dreifingu sporefnis fyrir þverunarástand 

en fyrir grunnástand má sjá greinilegan mun. Á núlltu breiddargráðu er lítill munur á styrk 

sporefnis yfir breidd fjarðar. 

Mynd 5.22 sýnir að útskolun sporefnis í innri firði tekur lengri tíma fyrir grunnástand á 

núlltu breiddargráðu. Skolunartími reyndist 11 dögum lengri en fyrir 64°. Útskolun fyrir 

þverunarástand var hinsvegar aðeins virkari án áhrifa jarðsvigskrafta á líkansvæði. 

Grunn. ,   = 64° Grunn.,   = 0° 600 m,   = 64° 600 m,   = 0° 

 
Mynd 5.21 Stórifjörður. Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis á útskolun sporefnis, útfall. 

 

Mynd 5.22 Stórifjörður. Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis á útskolun sporefnis. 
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Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis 

Í niðurstöðum hér á undan var sveifluvídd sjávarfalla 2 m fyrir öll tilvik. Mynd 5.23 sýnir 

áhrif minnkaðrar sveifluvíddar á útskolun sporefnis í innri firði fyrir grunnástand og 600 m 

langt vatnsop staðsett í miðri þverun.  

Með minnkaðri sveifluvídd sjávarfalla, það er með minnkuðu sjávarfallaprisma, og þar af 

leiðandi lækkuðum straumhraða í vatnsopi hægði á útskolun sporefnis úr innri firði. Í Töflu 

5.2 má sjá að þegar sveifluvídd sjávarfalla var minnkuð úr   = 2 m í   = 1 m lengdist 

skolunartími fyrir 600 m langt vatnsop í miðju þversniði um 6 daga. Fyrir grunnástand 

lengdist skolunartíminn um 11 daga þegar sveifluvídd sjávarfalla var helminguð. 

Sjávarföllin knýja flutning í líkaninu og því gaf   = 0 m umtalsvert hægari hreinsun en 

þegar sjávarfalla gætti eða 275 daga.  

 

Mynd 5.23 Stórifjörður. Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis í innri firði. 
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Samantekt á útskolun sporefnis í Stórafirði 

Tafla 5.2 sýnir skolunartíma fyrir öll tilvik sem skoðuð voru í Stórafirði. Tíminn          á 

við myndir í kaflanum en     er hinn eiginlegi skolunartími frá því að sporefnið var sett 

inn í líkanið, gefinn í dögum. Í töflunni má einnig sjá hlutfallslega massaminnkun á öllu 

líkansvæði þegar skolunartími var ákvarðaður og hlutfallslega massaminnkun við lok 

líkankeyrslu. Jaðar líkans Stórafjarðar hafði ekki áhrif á útskolun sporefnis því mest hafði 

5% af upphafsmassa sporefnis skolað út í lok líkankeyrslu, eftir 700 klst. 

Röðun tilvika sýnir stysta skolunartímann efst. Ef staðsetning vatnsops, breiddargráða og 

sveifluvídd sjávarfalla eru ekki tilgreind í töflu er vatnsop í miðju þversniði,   = 64° og   

= 2 m. Massaminnkun náði ekki hlutfallinu 1/e á 700 klst fyrir fjögur neðstu tilvikin í 

töflunni.  

Tafla 5.2 Samanburður á skolunartíma fyrir lón Stórafjarðar. 

 Skolunartími Massaminnkun á líkansvæði 

Tilvik           [klst]*      [d] **         [-]             [-] 

400 m 363 14 1,00 0,95 

600 m,   = 0° 363 14 1,00 0,96 

200 m 372 14 1,00 0,96 

600 m*** 408 16 1,00 0,96 

800 m 473 19 0,99 0,97 

600 m hægri 538 21 0,99 0,97 

600 m, a = 1 m 542 22 1,00 0,99 

600 m vinstri 550 22 0,99 0,97 

2 x 300 m 648 26 0,99 0,98 

1600 m 666 27 0,99 0,98 

2 x 600 m 724 29 - 0,98 

Grunnástand 795 32 - 0,99 

Grunnástand, a = 1 m 1051 43 - 1,00 

Grunnástand,   = 0° 1058 43 - 1,00 

600 m, a = 0 m 6629 275 - 1,00 

*  Tíminn          var fundinn með jöfnu veldisfalls fyrir                 . 

** Skolunartíminn var fundinn með              - 24, 8 klst)/24 klst og er í dögum. 

***   Minnsta vatnsop sem uppfyllir forsendur um hámarksstraumhraða í brúaropi. 
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5.2.2 Litlifjörður 

Sjávarhæð, straumhraði og rennsli 

Mynd 5.24 sýnir rennsli yfir eina sjávarfallasveiflu um snið SÞ fyrir grunnástand, 50 m og 

25 m langt vatnsop. Mynd 5.25 sýnir sjávarhæð og straumhraða í stöð TÞ, 

meðalstraumhraði í gegn um þversnið brúarops er sýndur á Mynd 5.26. Þverun með 50 m 

langt vatnsop uppfyllir hönnunarforsendur fjarðaþverunar en 25 m langt vatnsop gefur of 

háan straumhraða fyrir brúarmannvirki. Upplýsingar um líkan Litlafjarðar má finna í Töflu 

4.6 og á Mynd 4.14. 

Rúmmál í gegn um snið SÞ yfir eina sjávarfallasveiflu var 8,0∙10
6
 m

3
 fyrir grunnástand, 

8,0∙10
6
 m

3
 fyrir 50 m langt vatnsop og 7,8∙10

6
 m

3
 fyrir 25 m langt vatnsop. 

Heildarvatnsskipti í gegn um snið SÞ voru því óskert fyrir 50 m vatnsop í Litlafirði en fyrir 

25 m vatnsop voru vatnsskipti 98% af vatnsskiptum grunnástands. Fyrir 25 m langt 

vatnsop flattist rennsliskúrfan út, hámarksrennsli minnkaði á útfalli og meðalsjávarstöðu 

seinkaði um 44 mínútur.  

Með því að skoða rennsli um snið SÞ fyrir misstór vatnsop mátti leiða að því líkum að 

breytingar á vídd þversniðs Litlafjarðar milli flóðs og fjöru, sjá Mynd 4.12, valda því að 

rennsli er óstöðugt fyrir grunnástand en er jafnara fyrir þverunarástand, þegar þversnið 

vatnsops var ferhyrnt. Frekari skoðun þessara sveiflna sem virðast tengdar þornum og 

blotnun jaðarbúta og samantekt rennslis í reiknisniðinu SÞ fellur undir greiningu á 

númerískum lausnum reiknilíkansins og er því utan þeirrar rannsóknar sem hér er til 

umræðu. 

Í miðri þverun varð seinkun á aðfalli fyrir bæði vatnsopin. Fyrir 50 m langt vatnsop varð 

óveruleg breyting á sjávarhæð og tími flóðs og fjöru var óbreyttur frá grunnástandi. Bjögun  

sjávarfallasveiflunnar var meiri fyrir 25 m vatnsop, flóði seinkaði og bylguhæð minnkaði.  

Straumhraði hækkaði verulega með tilkomu þrengingar. Í stöð TÞ var hámarksstraumhraði 

0,1 m/s fyrir grunnástand, 1,8 m/s fyrir 50 m langt op og 3,5 m/s fyrir 25 m vatnsop. 

Hámarksstraumhraði í gegn um þversnið brúarops, snið SÞ, var 0,1 m/s fyrir grunnástand, 

1,9 m/s fyrir 50 m langt vatnsop og 3,4 m/s fyrir 25 m langt vatnsop. 
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Mynd 5.24 Litlifjörður. Rennsli um snið SÞ fyrir grunnástand, 50 m og 25 m langt vatnsop. 

 

Mynd 5.25 Litlifjörður. Sjávarhæð og straumhraði í miðri þverun, stöð TÞ . 

 
Mynd 5.26 Litlifjörður. Meðalstraumhraði í gegn um þvernsið brúarops, snið SÞ. 
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Mynd 5.27 sýnir sjávarhæð og straumhraða í stöð TI, í miðju þversniði innan þverunar. Í 

stöð TI seinkaði sjávarfallasveiflu bæði á aðfalli og útfalli fyrir þveranir. Breyting á 

sjávarhæð var óveruleg fyrir 50 m vatnsop en bylgjuhæð sjávarfallasveiflunnar minnkaði 

innan þverunar fyrir 25 m vatnsop, hæsta sjávarhæð lækkaði um 4 cm og það fjaraði minna 

út sem nam 9 cm miðað við fjöru grunnástands, samtals minnkaði bylgjuhæð innan 

þverunar því um 13 cm fyrir 25 m langt vatnsop. Engin merkjanleg breyting varð í 

sjávarhæð utan þverunar, í stöð TU. Upplýsingar um staðsetningar rennslissniða og 

tímaraðapunkta má finna á Mynd 4.14. 

Straumhraði innan þverunar jókst með tilkomu þverunar þannig að mestur hraði varð á 

aðfalli 0,11 m/s fyrir bæði vatnsop en var 0,03 m/s fyrir grunnástand. Stöð TI er staðsett í 

miðju þversniði eins og vatnsop þverunar, því hækkar straumhraði á sjávarfalli í stöðinni 

með tilkomu þverunar. Utan við þverun urðu litlar breytingar á straumhraða. 

Af framansögðu er ljóst að 50 m langt og 6 m djúpt vatnsop staðsett í miðju þversniði 

uppfyllir hönnunarforsendur, vatnsskipti eru óbreytt eftir þverun í Litlafjarðar og mesti 

straumhraði í vatnsopi er undir 2 m/s. Þessi niðurstaða er í samræmi við nauðsynlega lengd 

vatnsops samkvæmt jöfnu (4). Straumhraði í 25 m löngu vatnsopi er hins vegar of hár og 

breytingar verða á sjávarhæð innan þverunar. 

 
Mynd 5.27 Litlifjörður. Sjávarhæð og straumhraði fyrir innan þverun, stöð SI. 

Útskolun sporefnis fyrir vatnsop í miðju þversniði 

Mynd 5.28 sýnir hrörnun massa sporefnis í innri firði fyrir mislöng vatnsop, dýpi undir brú 

var 6 m fyrir öll tilvik og sveifluvídd sjávarfalla 2 m. Á Mynd 5.29 má sjá hvenær sporefni 

náði jaðri líkansvæðis Litlafjarðar, hlutfallsleg massaminnkun á öllu líkansvæði er merkt 

fyrir hvert tilvik þegar skolunartími innri fjarðar var ákvarðaður.  

Virkni útskolunar í innri firði jókst með minnkandi vatnsopum fram að 25 m löngu 

vatnsopi, en fyrir það tilvik var útskolun svipuð og fyrir 200 m vatnsop. Hreinsun innri 

fjarðar reyndist virkust fyrir 50 m langt vatnsop en hægust fyrir grunnástand án 

mannvirkja. Skolunartími fyrir 50 m langt vatnsop var áætlaður á líkantíma 81 klst en fyrir 

grunnástand 123 klst, því munar 42 klst, tæpum tveimur dögum, á skolunartíma 

grunnástands og þverunarástands sem uppfyllir kröfur um hámarksstraumhraða í brúaropi. 
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Af Mynd 5.29 má sjá að þegar skolunartími var lesinn fyrir 50 m langt vatnsop var 

massaminnkun á öllu líkansvæðinu komin niður í hlutfallið 0,87 sem þýðir að 13% 

sporefnis hafði skolað út um jaðar líkans við opið haf. Lengd líkansvæðisins hefur því áhrif 

við mat á skolunartíma í Litlafirði, hann gæti verið vanmetinn. Í Töflu 5.3 má sjá 

skolunartíma og hlutfallslega massaminnkun við lok keyrslu fyrir öll tilvik sem voru 

skoðuð í Litlafirði, einnig er hlutfall sporefnis sem skolast hafði út þegar skolunartími var 

lesinn sýndur fyrir hvert tilvik. Við lok líkankeyrslu hafði mest sporefni skolast út af 

líkansvæði 25 m langa vatnsopsins. Fyrir utan það tilvik var hlutfallsleg massaminnkun 

eftir 300 klst í samræmi við röðun skolunartíma. 

 

 
Mynd 5.28 Litlifjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, vatnsop í miðju þversniði. 
 

 
Mynd 5.29 Litlifjörður. Útskolun sporefnis á öllu líkansvæði, vatnsop í miðju þversniði. 
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Áhrif staðsetningar vatnsops á útskolun sporefnis 

Á Mynd 5.30 má sjá hlutfallslega massaminnkun sporefnis í innri firði fyrir tvö vatnsop í 

sitthvorri hlið þverunar og op í hægri og vinstri hlið þversniðs, ferlar 50 m langs vatnsops 

og grunnástands eru teiknaðir með til samanburðar.  

Þveranir með tveimur vatnsopum í Litlafirði gáfu hægari útskolun sporefnis en þverun með 

einu vatnsopi. Ekki reyndist mikill munur á virkni útskolunar fyrir tvö 25 m og tvö 50 m 

löng vatnsop, skolunartími var ákvarðaður á líkantíma 102 og 103 klst fyrir þessi tilvik. 

Skolunartími fyrir tvö vatnsop og massaminnkun á öllu líkansvæði við lok keyrslu reyndist 

á milli skolunartíma fyrir 200 m og 500 m langt vatnsop, sjá Töflu 5.3.  

Þverun með 50 m langt vatnsop gaf virkustu útskolun sporefnis í innri firði Litlafjarðar. 

Vatnsop með sama þversniðsflatarmál í hægri hlið gaf örlítið hraðari útskolun en vatnsop í 

vinstri hlið eftir líkantíma 100 klst og jafn góða, og síðan betri útskolun en vatnsop í miðju 

þversniði eftir 150 klst. Mestu sporefni hafði skolað út af líkansvæði þegar skolunartími 

var lesinn fyrir vatnsop í hægri hlið Litlafjarðar, 40%, en 13% sporefnis hafði skolað út um 

jaðar líkans fyrir 50 m vatnsop í miðju þversniði. Hér hafði jaðarinn áhrif á útskolun, og 

skolunartími áætlaður frá líkanakeyrslum er líklega vanmetinn. 

Af undansögðu er ljóst að þverun af einhverju tagi í Litlafirði, hvort sem er með einu 

vatnsopi fyrir miðju, í hægri eða vinstri hlið þversniðs eða með tveimur vatnsopum, leiddi 

af sér betri útskolun sporefnis en var við grunnástand. Skolunartíma fyrir öll tilvik og 

hlutfallslega massaminnkun á líkansvæði má finna í Töflu 5.3. 

 

 
Mynd 5.30 Litlifjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, staðsetning vatnsopa í þverun. 

Mynd 5.31 sýnir styrk sporefnis við meðalsjávarstöðu á aðfalli, einum og þremur 

sjávarfallasveiflum eftir að það var sett inn í líkanið, á líkantíma 37 og 62 klst. Styrkur 

sporefnis var mestur í fjarðarbotni fyrir öll tilvik, grunnástand, 50 m op fyrir miðju, 50 m 

op í vinstri hlið þversniðs, 50 m og í hægri hlið og fyrir tvö 25 m löng vatnsop. 

Við grunnástand lækkaði styrkur sporefnis jafnt út fjörðinn en með tilkomu þverunar varð 

styrkur efnisins breytilegur yfir breidd fjarðarins. Fyrir 50 m vatnsop í miðri þverun og 50 

m op til hliða mynduðust svæði innan við þverun þar sem styrkur hélst jafnhár og í 

fjarðarbotni, sjá rauðgul svæði á efri mynd.  
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Styrkur var hærri til beggja hliða þegar vatnsop var fyrir miðju, en þegar vatnsop var til 

hliðar í þversniði varð útskolun lakari í hliðinni fjær vatnsopinu. Þverun með tveimur 

vatnsopum gaf betri útskolun til hliða þversniðsins en svæði með háum styrk í fjarðarbotni 

minnkuðu hægar en í öðrum þverunum.  

Þegar horft er á slóða sporefnis fyrir utan þverun sést að straumar leituðu til hægri fyrir öll 

tilvik. Sporefnið hélst í hægri hlið fjarðar fyrir vatnsop í miðju og fyrir op hægra megin í 

þversniði. Þar sem slóðar leita til hægri dreifðist slóði fyrir op í vinstri hlið þversniðs vel 

yfir breidd fjarðar, sjá 62 klst, líkt og dreifing fyrir grunnástand og tvö vatnsop. 

 
Grunnástand 50 m miðja 2x25 m 50 m vinstri 50 m hægri 

 
Mynd 5.31 Litlifjörður. Styrkur sporefnis við meðalsjávarstöðu á aðfalli.  
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Áhrif jarðsvigskrafta innnan líkansvæðis á útskolun sporefnis 

Mynd 5.32 sýnir að áhrif jarðsvigskrafta á líkansvæði Litlafjarðar voru merkjanleg en ekki 

mikil. Lögun fjarðarins hafði meiri áhrif á dreifingu sporefnisins. Skolunartími var nánast 

sá sami fyrir núlltu og 64° breiddargráðu, sjá Töflu 5.3. 

Grunn. ,   = 64° Grunn.,   = 0° 50 m,   = 64° 50 m,   = 0° 

 
 
Mynd 5.32 Litlifjörður. Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis, styrkur sporefnis á háfjöru. 

Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis 

Hér á undan var sveifluvídd sjávarfalla 2 m fyrir öll tilvik. Mynd 5.33 sýnir áhrif 

minnkaðrar sveifluvíddar á útskolun sporefnis í innri firði fyrir grunnástand og 50 m langt 

vatnsop staðsett í miðri þverun. Með minnkaðri sveifluvídd hægði á útskolun sporefnisins 

fyrir grunnástand og 50 m langt vatnsop. 

 

Mynd 5.33 Litlifjörður. Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis í innri firði.  
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Í Töflu 5.3 má sjá að skolunartími tvöfaldast þegar sveifluvídd er helminguð fyrir 50 m 

langt vatnsop en 14-faldast þegar sveifluvídd var tekin út,    = 0 m.  

Áhrif sveifluvíddar voru minni fyrir grunnástand, skolunartími var 4,1 dagur fyrir   = 2 m 

en 4,7 dagar fyrir   = 1 m. Athuga ber að með minnkaðri sveifluvídd minnkar 

sjávarfallaprismað og þar með straumhraði í 50 m löngu vatnsopi. Lítil breyting á útskolun 

50 m langs vatnsops og grunnástands fyrir    = 1 m bendir til þess að straumhraði breytist 

ekki mikið en það er aukinn straumhraði í vatnsopi sem knýr hraðari útskolun sporefnis.  

Samantekt á útskolun sporefnis í Litlafirði 

Tafla 5.3 sýnir skolunartíma fyrir öll tilvik sem skoðuð voru í Litlafirði. Tíminn          á 

við myndir í kaflanum en     er hinn eiginlegi skolunartími frá því að sporefnið var sett 

inn í líkanið, gefinn í dögum. Í töflunni má einnig sjá hlutfallslega massaminnkun á öllu 

líkansvæði þegar skolunartími var ákvarðaður og hlutfallslega massaminnkun við lok 

líkankeyrslu. Mestu sporefni hafði skolað út af líkansvæði Litlafjarðar fyrir 50 m langt 

vatnsop í hægri hlið þversniðs, hlutfallsleg massaminnkun var þá 0,60. Jaðar líkans 

Litlafjarðar hafði því áhrif á útskolun sporefnis. 

Röðun tilvika sýnir stysta skolunartímann efst. Ef staðsetning vatnsops, breiddargráða og 

sveifluvídd sjávarfalla eru ekki tilgreind í töflu er vatnsop í miðju þversniði,   = 0° og   = 

2 m. Massaminnkun náði ekki hlutfallinu 1/e á 300 klst þegar sveifluvídd sjávarfalla var   

= 0 m, þar vantar inn gildi fyrir hlutfallslega massaminnkun við skolunartíma. 

Tafla 5.3 Samanburður á skolunartíma fyrir lón Litlafjarðar.  

 Skolunartími Massaminnkun á líkansvæði 

Tilvik           [klst]*      [d] **         [-]            [-] 

50 m*** 81 2,3 0,87 0,07 

50 m,   = 0° 82 2,4 0,83 0,07 

50 m hægri 83 2,5 0,60 0,07 

100 m 85 2,5 0,76 0,08 

50 m vinstri 88 2,7 0,72 0,09 

25 m 90 2,7 0,79 0,05 

200 m 92 2,8 0,65 0,09 

2 x 50 m 102 3,3 0,73 0,12 

2 x 25 m 103 3,3 0,71 0,11 

500 m 109 3,5 0,70 0,13 

800 m 118 3,9 0,73 0,15 

Grunnástand 123 4,1 0,72 0,15 

Grunnástand,   = 0° 124 4,1 0,85 0,34 

50 m, a = 1m 136 4,7 0,84 0,39 

Grunnástand, a = 1m 138 4,7 0,84 0,40 

50 m, a = 0 813 33 - 0,92 

*  Tíminn          var fundinn með jöfnu veldisfalls fyrir                 . 

** Skolunartíminn var fundinn með              - 24, 8 klst)/24 klst og er í dögum. 

***   Minnsta vatnsop sem uppfyllir forsendur um hámarksstraumhraða í brúaropi. 
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5.2.3 Fjörufjörður 

Sjávarhæð, straumhraði og rennsli 

Mynd 5.34 sýnir rennsli fyrir eina sjávarfallasveiflu um þverun fyrir grunnástand, 50 m og 

25 m langt vatnsop. Mynd 5.35 sýnir sjávarhæð og straumhraða í stöð TÞ, 

meðalstraumhraði í gegn um þversnið brúarops er sýndur á Mynd 5.36. Mynd 5.37 sýnir 

sjávarhæð og straumhraða í stöð TI, innan þverunar. Eins og í Litlafirði var það 50 m langt 

vatnsop sem uppfyllti hönnunarforsendur en 25 m langt vatnsop gaf of háan straumhraða í 

brúaropi. Upplýsingar um líkan Fjörufjarðar má finna í Töflu 4.6 og á Mynd 4.15. 

Rúmmál í gegn um snið SÞ yfir eina sjávarsveiflu reyndist 8,0∙10
6
 m

3 
fyrir grunnástand, 

8,0∙10
6
 m

3
 fyrir 50 m langt vatnsop og 7,8∙10

6
 m

3
 fyrir 25 m langt vatnsop. Vatnsskipti í 

gegn um þverun voru því óskert fyrir 50 m vatnsop og 98% fyrir 25 m vatnsop. 

Rennsliskúrfan bjagaðist og hámarksrennsli á útfalli minnkaði fyrir 25 m langt vatnsop, 

meðalsjávarstöðu seinkaði um 38 mínútur. Sjá má að rennsli í gegn um snið SÞ var 

óreglulegra fyrir grunnástand en fyrir þverunarástand, eins og í Litlafirði. Það er líklega 

vegna lögunar þversniðs fyrir grunnástand Fjörufjarðar en það er flóknara en ferhyrnt 

þversnið þverunar og er frekar háð þornun jaðarbúta, sjá Mynd 4.12. Frekari umfjöllun um 

þessa óreglulegu hegðun fellur utan þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt. 

Munur á sjávarhæð 50 m vatnsops og grunnástands í stöð TÞ var óverulegur. Í miðri 

þverun varð seinkun á aðfalli fyrir 50 m langt vatnsop en þó minni seinkun en varð fyrir 25 

m langt vatnsop. Sjávarhæð á flóði fyrir 25 m langt vatnsop var 3 cm lægri en við 

grunnástand aftur á móti var sjávarhæð á flóði einnig 3 cm lægri svo bylgjuhæð 

sjávarfallasveiflunnar var óskert í stöð TÞ. 

Straumhraði jókst með þrengingu þversniðs, hámarksstraumhraði í miðri þverun, stöð TÞ, 

var 0,1 m/s fyrir grunnástand, 1,9 m/s fyrir 50 m vatnsop en 3,5 m/s fyrir 25 m vatnsop. 

Mesti meðalhraði í brúaropi, sniði SÞ, var sá sami og í stöð TÞ. Hámarksstraumhraði innan 

þverunar, í stöð TI, lækkaði lítillega með tilkomu þverunar, úr 0,16 m/s fyrir grunnástand í 

0,13 m/s og 0,12 m/s fyrir 50 m og 25 m langt vatnsop. Straumhraði breyttist óverulega 

fyrir utan þverun. 

Innan þverunar, í stöð TI, varð seinkun í sjávarhæð bæði á útfalli og aðfalli. Sjávarhæð var 

óskert fyrir 50 m langt vatnsop en háfjara í stöð TI var 9 cm hærri en fjara grunnástands og 

sjávarhæð á háflóði varð 3 cm lægri, alls minnkaði bylgjuhæð sjávarfalla í innri firði því 

um 12 cm innan þverunar fyrir 25 m langt vatnsop. Enginn merkjanlegur munur varð á 

sjávarhæð utan þverunar. 

Af framansögðu sést að 50 m langt og 6 m djúpt vatnsop leiðir af sér að fullum 

vatnsskiptum er náð eftir þverun í Fjörufirði og mesti straumhraði í vatnsopi er undir 2 m/s. 

Þessi niðurstaða er í samræmi við nauðsynlega lengd vatnsops samkvæmt jöfnu (4). 

Straumhraði varð hins vegar of hár fyrir brúarmannvirki með 25 m langt vatnsop auk þess 

sem breytingar urðu á sjávarhæð í innri firði. 
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Mynd 5.34 Fjörufjörður. Rennsli um snið SÞ fyrir grunnástand, 50 m og 25 m langt vatnsop. 

 

Mynd 5.35 Fjörufjörður. Sjávarhæð og straumhraði í miðri þverun, stöð TÞ. 

 

Mynd 5.36 Fjörufjörður. Meðalstraumhraði í gegn um þversnið brúarops, snið SÞ. 
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Mynd 5.37 Fjörufjörður. Sjávarhæð og straumhraði innan þverunar, stöð TI. 

Útskolun sporefnis fyrir vatnsop í miðju þversniði 

Mynd 5.38 sýnir útskolun sporefnis í innri firði fyrir mismunandi lengdir vatnsopa, dýpi 

undir brú var 6 m fyrir öll tilvik og sveifluvídd sjávarfalla 2 m. Merki á Mynd 5.39 sýna 

hversu mikið af sporefni hafði skolað út af líkansvæði þegar skolunartími var ákvarðaður. 

Meiri sveifla var á massa sporefnis í innri firði Fjörufjarðar en í hinum fjörðunum, það má 

rekja til þess að sjávarfallaprismað var af sömu stærðargráðu og rúmmál fjarðins. 

Hlutfallið Mt/M0 minnkaði á aðfalli, þegar hreint vatn flæddi inn en hækkaði á útfalli 

þegar vatni með lægri styrk sporefnis skolaði út. 

Eins og í Stórafirði og Litlafirði varð útskolun sporefnis í innri firði virkari með þrengingu 

þversniðs. Skolunartími var svipaður fyrir 25 – 500 m löng vatnsop, en 500 m langa 

vatnsopið skar sig úr að því leiti að í lok líkankeyrslu var massaminnkun sporefnis í innri 

firði mest fyrir það tilvik. Þar sem skolunartími var mjög svipaður fyrir þau tilvik sem voru 

skoðuð eru aðeins fjögur tilvik sýnd á Mynd 5.38, allar keyrslur fyrir Fjörufjörð má finna í 

Töflu 5.4.  

Skolunartími fyrir 50 m langt vatnsop var áætlaður á líkantíma 63 klst en fyrir grunnástand 

á tíma 132 klst, því munar 70 klst, tæpum þremur dögum, á skolunartíma grunnástands og 

þverunarástands sem uppfyllir kröfur um hámarksstraumhraða í brúaropi. 

Af Mynd 5.39 má lesa að þegar skolunartími var ákvarðaður fyrir 50 m langt vatnsop hafði  

24% af upphafsmassa sporefnis skolað út af líkansvæðinu, 28-30% fyrir grunnástand og 

800 m langt vatnsop en 4-9% fyrir önnur tilvik. Jaðarskilyrði líkansins hafa því áhrif á mat 

á skolunartíma í Fjörufirði, hann gæti verið vanmetinn.  

Í Töflu 5.4 má finna skolunartíma, hlutfallslega massaminnkun á öllu líkansvæði þegar 

skolunartími var ákvarðaður og við lok líkankeyrslu. Mestu sporefni hafði skolað út af 

líkansvæðinu fyrir 50 m langa vatnsopið, þar á eftir var röðunin 100 m, 500 m, 200 m, 25 

m, 600 m, 800 m langt vatnsop og minnstu sporefni hafði skolað út fyrir líkankeyrslu 

grunnástands. 
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Mynd 5.38 Fjörufjörður. Útskolun sporefnis í innri firði, vatnsop í miðju þversniði. 

 
Mynd 5.39 Fjörufjörður. Útskolun sporefnis á öllu líkansvæði. 
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Áhrif staðsetningar vatnsops á útskolun sporefnis 

Mynd 5.40 sýnir útskolun fyrir mismunandi staðsetningu vatnsopa í þversniði. Þverun með 

tveimur vatnsopum gaf lakari útskolun en þverun í miðju þversniði með sama 

þversniðsflatarmál. Munur á útskolun fyrir vatnsop í miðju og tvö vatnsop var minni í 

Fjörufirði heldur en í Stórafirði og Litlafirði. 

Þegar flutningur vatnsops til hliðar í þversniði var skoðuð gaf 50 m vatnsop hægra megin 

betri útskolun heldur en op með sama þversniðsflatarmál vinstra megin. Skolunartími var 

áætlaður á líkantíma 68 klst fyrir op í hægri hlið en 72 klst fyrir op í vinstri hlið.  

 
Mynd 5.40 Fjörufjörður. Útskolun í innri firði, staðsetning vatnsopa í þverun. 

Mynd 5.41 sýnir útskolun sporefnis á fyrsta háflóði, 28 klst, fyrstu háfjöru, 33 klst og við 

meðalsjávarstöðu á aðfalli þremur sjávarfallasveiflum eftir að sporefni var sett inn í 

Fjörufjörð fyrir grunnástand, 50 m langt vatnsop í miðju, tvö 25 löng vatnsop, vatnsop í 

vinstri hlið og vatnsop í hægri hlið þvernsiðs. Niðurstöður eru svipaðar og fyrir Litlafjörð 

nema fyrir það að útskolun sporefnisins tók styttri tíma í Fjörufirði. 

Á efstu myndinni má sjá að hreint vatn náði lengra inn í fjörðinn á aðfalli með tilkomu 

þverunar. Styrkur sporefnis var hæstur í fjarðarbotni fyrir öll tilvik og útskolun var lakari í 

hliðum fjær vatnsopi fyrir þverun með einu vatnsopi. Hreint vatn náði lengra inn í 

Fjörufjörð fyrir eitt vatnsop en tvö. Á fyrstu háfjöru, 33 klst, sést að svæði með háum styrk 

sporefnis var stærst við grunnástand og svæði í kring um brúarop höfðu lægstan styrk. 

Fyrir vatnsop í miðri þverun var styrkur ögn hærri í hægri hlið upp við þverun en í vinstri 

hlið.  

Buna út um vatnsop ferðaðist lengra út fyrir þverun með eitt vatnsop en út um þverun með 

tvö vatnsop en slóði sporefnis við grunnástand ferðast styttra út fyrir ætlaða staðsetningu 

þverunar. Slóði sporefnisins hélst hægra megin fyrir op í miðju og op hægra megin en 

dreifðist yfir breidd ytri fjarðar fyrir op vinstra megin, grunnástand og tvö vatnsop, sjá 

líkantíma 62 klst. 
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Grunnástand 50 m miðja 2x25 m 50 m vinstri 50 m hægri 

 
Mynd 5.41 Fjörufjörður. Styrkur sporefnis á líkantíma 28 klst, 33 klst og 62 klst. 
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Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis á útskolun sporefnis 

Mynd 5.42 sýnir að áhrif jarðsvigskrafta á líkansvæði Fjörufjarðar voru nær engin. Með 

samanburði við Mynd 5.32 og Mynd 5.21 má sjá að árhrif jarðsvigskrafta voru minnst í 

Fjörufirði af ímynduðu fjörðunum. Slóði á Mynd 5.41 leitar því líklega til hægri vegna 

lögunar Fjörufjarðar, sjá Mynd 4.15. 

Grunn. ,   = 64° Grunn.,   = 0° 50 m,   = 64° 50 m,   = 0° 

 
Mynd 5.42 Fjörufjörður. Áhrif jarðsvigskrafta innan líkansvæðis, styrkur sporefnis á háfjöru. 

Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis 

Í fyrri köflum var sveifluvídd sjávarfalla   = 2 m fyrir öll tilvik Fjörufjarðar. Mynd 5.43 

sýnir áhrif minnkaðrar sveifluvíddar á útskolun sporefnis í innri firði fyrir grunnástand og 

50 m langt vatnsop staðsett í miðju þversniði. Fyrir 50 m langt vatnsop hægðist á hreinsun 

fjarðarins með minnkaðri sveifluvídd sjávarfalla en í kring um líkantíma 120 klst varð 

útskolun fyrir   = 1 m virkari en fyrir   = 2 m.  

Á Mynd 5.43 er útskolun sporefnis fyrir grunnástand Fjörufjarðar betri fyrir   = 1 m en 

fyrir   = 2 m. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður úr Litlafirði og Stórafirði og er 

ólíklegt, því með minnkaðri sveifluhæð minnkar rúmmál sjávarfallaprismans og búast má 

við að straumhraði um brúarop lækki, sem aftur hægir á útskolun. Því ætti flutningur 

sporefnis að vera hægari fyrir   = 1 m.  

Mynd 5.44 sýnir að eftir 120 klst hafði meira sporefni skolað út af líkansvæði fyrir   = 2 m 

heldur en   = 1 m, styrkur á jaðri líkansvæðis skýrir því ekki af hverju útskolun á Mynd 

5.43 er öflugri fyrir   = 1 m.  

Á Mynd 5.45 má sjá að styrkur eftir 120 klst var hærri fyrir   = 1 en m   = 2 m, bæði fyrir 

grunnástand og 50 m langt vatnsop. Mynd 5.45 ber því ekki saman við Mynd 5.43.  
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Mynd 5.43 Fjörufjörður. Áhrif sveifluvíddar sjávarfalla á útskolun sporefnis í innri firði, jafna (53). 

 

Mynd 5.44 Fjörufjörður. Útskolun sporefnis á öllu líkansvæði, áhrif sveifluvíddar sjávarfalla. 

Grunn.,   = 2 m Grunn.,   = 1 m 50 m,   = 2 m 50 m,   = 1 m 

    
Mynd 5.45 Fjörufjörður. Styrkur sporefnis á líkantíma 120 klst. 
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Mynd 5.46 sýnir sömu tilvik og á Mynd 5.43, þegar massaminnkun í innri firði var reiknuð 

með annari aðferð. Það er, með því að reikna massa sporefnis í öllum punktum innan 

þverunar samkvæmt jöfnu (51) og summa til að fá heildarmassa. Með þeirri aðferð reyndist 

útskolun hægari fyrir minnkaða sveifluvídd sjávarfalla. Útskolun var svipuð fyrir 

grunnástand og 50 m langt vatnsop sem er sambærileg niðurstaða og fékkst í Litlafirði og 

skýrist af því að 50 m vatnsop hefur minni áhrif á straumhraða þegar sveifluvídd er   = 1 

m en þegar   = 2 m. 

Samræmi milli hlutfallslegrar massaminnkunar sporefnis reiknaðri með massareiknisniðum 

samkvæmt jöfnu (53) og út frá styrk í punktum samkvæmt jöfnu (51) var skoðuð. Í 

Stórafirði og Litlafirði bar aðferðunum vel saman, en í Fjörufirði var misræmi meira.  

Líklega veldur væting og þornun (e. wetting and drying) á reiknisniðum og líkansvæði 

Fjörufjarðar þessu misræmi. Umfjöllun um líkangerð á grunnum svæðum þar sem 

sjávarfallaprismað er stór hluti af meðalrúmmáli fjarðar er umfram umræðu í þessu 

verkefni. 

 

 

Mynd 5.46 Fjörufjörður. Massaminnkun reiknuð með því að summa masssa sporefnis í punktum, jafna (51). 
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Samantekt á útskolun sporefnis í Fjörufirði 

Tafla 5.4 sýnir skolunartíma fyrir öll tilvik sem skoðuð voru í Fjörufirði. Tíminn          á 

við myndir í kaflanum en      er hinn eiginlegi skolunartími frá því að sporefnið var sett 

inn í líkanið. Í töflunni má einnig sjá hlutfallslega massaminnkun á öllu líkansvæði þegar 

skolunartími var ákvarðaður og hlutfallslega massaminnkun við lok líkankeyrslu. Mestu 

sporefni hafði skolað út af líkansvæði Fjörufjarðar þegar skolunartími var ákvarðarður fyrir 

grunnástand, hlutfallsleg massaminnkun var þá 0,70. Jaðar líkans Fjörufjarðar hafði líklega 

áhrif mat á skolunartíma, hann gæti verið vanmetinn. Athuga ber að dýpi í Fjörufirði 

orsakaði mögulega skekkju í reikningum, vegna þess að stór hluti fjarðarins þornar á fjöru. 

Meðaldýpi í firðinum var valið 3,3 m. 

Röðun tilvika sýnir stysta skolunartímann efst. Ef staðsetning vatnsops, breiddargráða og 

sveifluvídd sjávarfalla eru ekki tilgreind í töflu er vatnsop í miðju þversniði,   = 64° og   

= 2 m. Massaminnkun náði ekki hlutfallinu 1/e á 200 klst þegar sveifluvídd sjávarfalla var 

  = 0 m, þar vantar inn gildi fyrir hlutfallslega massaminnkun við skolunartíma. 

Tafla 5.4 Samanburður á skolunartíma fyrir lón Fjörufjarðar.  

 Skolunartími Massaminnkun á líkansvæði 

Tilvik           [klst]*      [d] **         [-]                 [-] 

500 m 62 1,5 0,96 0,28 

100 m 63 1,6 0,93 0,23 

50 m*** 63 1,6 0,76 0,20 

200 m 63 1,6 0,95 0,29 

50 m,   = 0° 65 1,7 0,90 0,30 

25 m 66 1,7 0,92 0,32 

50 m hægri 68 1,8 0,80 0,22 

50 m, a = 1 m 72 1,9 0,97 0,45 

50 m vinstri 72 1,9 0,86 0,30 

2 x 50 m 72 2,0 0,90 0,31 

2 x 25 m 76 2,1 0,88 0,32 

600 m 80 2,3 0,92 0,36 

Grunnástand, a = 1 m 82 2,4 0,95 0,49 

800 m 122 4,0 0,72 0,46 

Grunnástand 132 4,5 0,70 0,48 

Grunnástand,   = 0° 133 4,5 0,77 0,55 

50 m, a = 0 m 329 13 - 0,95 

*  Tíminn          var fundinn með jöfnu veldisfalls fyrir                 . 

** Skolunartíminn var fundinn með              - 24, 8 klst)/24 klst og er í dögum. 

***   Minnsta vatnsop sem uppfyllir forsendur um hámarksstraumhraða í brúaropi. 
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5.2.4 Hlutfall bakstreymis 

Mynd 5.47 sýnir hvernig hlutfall bakstreymis breytist með þrengingu þversniðs í Stórafirði 

og Litlafirði. Á lárétta ásnum er einingaóháð breyta sem segir til um hversu stórum hluta 

þversniðs var lokað af með þverun, þannig að hlutfallið 1 stendur fyrir grunnástand. Á 

lóðrétta ásnum er hlutfall bakstreymis, það var reiknað samkvæmt jöfnum (54), merkt (*), 

og (57), merkt (**), út frá skolunartíma,    , í  Töflu 5.2 og Töflu 5.3. Minnstu vatnsop 

sem höfðu straumhraða í brúaropi undir 2 m/s eru merkt með stjörnu fyrir Stórafjörð og 

Litlafjörð. Hlutfall bakstreymis var ekki reiknað fyrir Fjörufjörð þar sem rúmmál 

sjávarfallaprismans var of stór hluti af meðalrúmmáli fjarðarins svo að nálgun um samfellt 

meðalstreymi samkvæmt jöfnu (24) væri tæk, sjá útreikninga í Töflu 4.9. 

Í Kolgrafafirði er þversniðsflatarmál brúarops 1170 m
2
 (Vegagerðin, 2011). Með Kortasjá 

IS 50V var breidd fjarðarins í sniði þverunar við grunnástand áætluð 2 km og meðaldýpi 

við grunnástand var áætlað 8-12 m út frá dýptarlínum (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2001). 

Hlutfallið    /             er því á bilinu 0,05-0,07 og hlutfall bakstreymis var áætlað 0,8 í 

kafla 4.1.5. Kolgrafafjörður er merktur með sexhyrndri stjörnu á Mynd 5.47. 

Í Stórafirði reyndist hlutfall bakstreymis á bilinu 0,8-0,9, var lægst fyrir 400 m langt 

vatnsop sem hefur 99% vatnsskipti en hæst fyrir grunnástand. Í Litlafirði var hlutfall 

bakstreymis lægra, á bilinu 0,4-0,7, lægst fyrir 50 m langt vatnsop sem uppfyllir kröfu um 

vatnsskipti og straumhraða í vatnsopi. Hlutfall bakstreymis sem var reiknað út frá 

seltumælingum í Kolgrafafirði, 0,8, er svipað og fyrir þverunarástand í Stórafirði.  

 

Mynd 5.47 Áhrif stærðar vatnsops á hlutfall bakstreymis, merkt hlutföll tákna minnstu vatnsop sem uppfylla 

kröfu um hámarksstraumhraða í vatnsopi. (*) Hlutfall bakstreymis var reiknað samkvæmt jöfnu (54) fyrir 

sveifluvídd sjávarfalla   = 2 m. (**) Hlutfall bakstreymis reiknað út frá jöfnu (57), fyrir   = 2 m. Bakstreymi 

fyrir Kolgrafafjörð var áætlað með jöfnu (27) og Mynd 4.7. 
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Flatarmál lóns Stórafjarðar er 21 km
2
 á meðalsjávarstöðu og meðaldýpi er 20 m, rúmmál 

fjarðarins er því nokkuð stærra en lón Kolgrafafjarðar, með yfirborðsflatarmál 10 km
2
 og 

áætlað meðaldýpi 15 m. Miðað við stærð fjarðanna mætti búast við að hlutfall bakstreymis 

væri lægra fyrir Kolgrafafjörð. Óvíst er þó að hvaða leiti útreikningar á hlutfalli 

bakstreymis út frá ferskvatnsáhrifum samræmast útreikningum samkvæmt jöfnu (54). 

Einnig gæti lögun fjarðarins haft áhrif á skolunartíma, en Litlifjörður og Stórifjörður hafa 

mun einfaldari lögun en Kolgrafafjörður, sjá Mynd 4.1, Mynd 4.13 og Mynd 4.14. 

Bláa og appelsínugula línan á Mynd 5.47 sýna reikninga á hlutfalli bakstreymis samkvæmt 

jöfnu (54), þar sem rúmmál fjarðar á meðalsjávarstöðu var reiknað í Matlab út frá 

þríhyrningaskrám  AquaSea, auðkennt með (*) í myndaskýringu. Brotnu línurnar sýna hins 

vegar hlutfall bakstreymis áætlað með jöfnu (57), í henni er gert ráð fyrir að rúmmál 

fjarðar megi áætla út frá meðaldýpi lóns og bylgjuhæð sjávarfalla samkvæmt jöfnu (55), 

það er     , auðkennt með (**) í myndaskýringu.  

Mynd 5.47 sýnir að lítill munur er á hlutfalli bakstreymis reiknuðum með jöfnum (54) og 

(57) fyrir Stórafjörð en munurinn er meiri fyrir Litlafjörð. Jafna (57) gefur hærra hlutfall 

bakstreymis og því fengist varfærnara mat með því að nota einföldunina samkvæmt jöfnu 

(55), að meðalrúmmál fjarðar sé margfeldi yfirborðsflatarmáls lóns og dýpis við 

meðalsjávarstöðu. 

Hlutfall bakstreymis var einnig reiknað fyrir minnkaða sveifluvídd sjávarfalla. Tafla 5.5 

sýnir hlutfallslegan mismun á bakstreymi reiknuðu með jöfnum (54) og (57) fyrir 

grunnástand í Stórafirði og Litlafirði, og sveifluvídd sjávarfalla   = 2 m og   = 1 m. 

Meðaldýpi, rúmmál og skolunartímar,    , koma úr Töflu 4.6, Töflu 5.2 og Töflu 5.3. 

Tafla 5.5 Áhrif sveifluvíddar á hlutfall bakstreymis fyrir grunnástand reiknað með jöfnum (54) og (57) . 

 Jafna (54) Jafna (57) 1- Jafna (54)/Jafna (57) 

Grunnástand,   = 2 m    

Stórifjörður 0,91 0,92 0,01 

Litlifjörður 0,68 0,73 0,07 

Grunnástand,   = 1 m    

Stórifjörður 0,87 0,88 0,01 

Litlifjörður 0,45 0,53 0,15 

 

Hlutfall bakstreymis lækkaði með minnkaðri sveifluvídd. Í Stórafirði breyttist hlutfall 

bakstreymis lítið með minnkaðri sveifluvídd, en í Litlafirði fór hlutfall bakstreymis úr 0,7 

fyrir   = 2 m niður í 0,45 fyrir   = 1 m samkvæmt jöfnu (54). Hlutfall bakstreymis er 0,9 

fyrir Stórafjörð, óháð sveifluvídd sjávarfalla. Fyrir Litlafjörð hækkar hlutfall bakstreymis 

frá smástreymi að stórstreymi, getur því verið á bilinu 0,45-0,7. 

Munur á hlutfalli bakstreymis reiknuðu með jöfnum (54) og (57) var 1% fyrir Stórafjörð, 

en 7% fyrir   = 2 m í Litlafirði og 15% fyrir   = 1 m. Misræmi jafnanna reyndist því 

minnka með minni lónstærð og minni sjávarfallaprismum. Jafna (57) gaf alltaf hærra gildi, 

en samkvæmt Töflu 5.5 var hlutfall bakstreymis í fjörðunum tveimur á bilinu 0,5-0,9.  
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6 Umræður 

6.1 Áhrif fjarðaþverana á súrefnisbúskap 

Í kjölfar síldardauðanna í Kolgrafafirði veturinn 2012/2013 vöknuðu spurningar í 

samfélaginu um hvort tengja mætti síldardauða við þverun fjarða, og þá hvort 

hönnunarforsendur fjarðaþverana um full vatnsskipti væru fullnægjandi, til dæmis ef 

mengunarslys yrði innan þverunar, og hvort ástæða væri til þess að hafa sérstakar áhyggjur 

af vatnsgæðum í þveruðum fjörðum. 

Næmnigreining massavarðveislulíkansins bendir til þess að öndunarsvelgur innan þverunar 

ráði mestu um súrefnisstyrk í þveruðum fjörðum. Loftskipti um yfirborð, háð vindstyrk, 

skipta einnig miklu máli, en súrefnisstyrkur lækkar ekki nema svelgur sé til staðar í 

firðinum. Niðurstöður líkanakeyrsla í AquaSea benda til þess að skolunartími styttist með 

tilkomu þverunar. Því hafi þveranir jákvæð áhrif á útskolun vatns úr lóni innan þverunar 

með sjávarföllum, og þar með skipti á fjarðarvatni og súrefnisríkari sjó utan þverunar. 

6.2 Krafan um full vatnsskipti 

Niðurstöður verkefnisins styðja við þær kröfur sem gerðar eru til fjarðaþverana í dag, um 

full vatnsskipti, því þveranir í líkanakeyrslum höfðu jákvæð áhrif á útskolun efna með 

sjávarföllum svo lengi sem vatnsskipti voru tryggð. Staðfest var að heft sveifla sjávarfalla 

innan þverunar lengir skolunartíma. Hve langt má ganga með skert vatnsskipti svo að 

útskolun verði lakari en fyrir grunnástand var ekki skoðað í verkefninu.  

Að því sögðu, benda niðurstöður hermana til þess að þveranir sem uppfylla kröfu um full 

vatnsskipti hafi betri útskolun heldur en grunnástand fjarða, án mannvirkja, og því sé ekki 

þörf á að skoða annað en vatnsskipti þegar horft er til útskolunar á óæskilegum efnum úr 

lóni með sjávarföllum. Hvort styttri skolunartími hafi áhrif á næringarefnabúskap og þar af 

leiðandi lífríki fjarða er umfram umræðu í þessu verkefni. 

Aukinn hraði útskolunar skýrist af breyttum rennslisháttum við vatnsop. Með tilkomu 

þverunar jókst straumhraði í brúaropi, hreint vatn streymdi inn í mjórri bunu, náði lengra 

inn fjörðinn og því varð hreinsun í fjarðarbotni virkari fyrir þverunarástand en 

grunnástand. Á útfalli hafði aukinn straumhraði þau áhrif að fjarðarvatnið fluttist lengra út 

fyrir vatnsopið á útfalli. Með því aukast líkur á að sporefnið þynnist út í ytri firði áður en 

næst fellur að. Hreinsun í innri firði var virkust í kring um brúarop. Þetta er í samræmi við 

fræði um mismunandi rennslishætti á flóði og fjöru í kring um þrengingu sem sjá má á 

Mynd 2.4.  

6.3 Forsendur niðurstaða 

Jarðsvigskraftar og staðsetning vatnsopa 

Á norðurhveli jarðar færist sjávarfallabylgjan inn fjörð á hægri hönd en út á vinstri hönd 

þegar horft er frá hafi. Í uppsetningu straum- og flutningslíkana voru sjávarföllin nálguð 

með sínusbylgju sem var sett jöfn á jaðar líkansvæðis. Ekki var því tekið tillit til mögulegs 

fasamunar sjávarfallasveiflunnar eftir breidd fjarðanna. Hermanir sýna því varfærið mat á 

áhrifum jarðsvigskrafta.  



94 

Niðurstöður benda til þess að þveranir með tveimur vatnsopum í sitt hvorri hlið þversniðs 

hafi lengri skolunartíma en þveranir með einu vatnsopi. Því var ekki sýnt fram á að tvö 

vatnsop og ríkjandi innstreymi á hægri hönd og útstreymi á vinstri hönd stuðluðu að betri 

útskolun en hefðbundin þverun með einu vatnsopi. Til þess að skoða nánar hvort tvö 

vatnsop gæfu betri útskolun væri hægt að setja fasamun á jaðarskilyrði líkans við opið haf, 

út frá gefnum forsendum um færslu sjávarfallabylgjunnar meðfram landi. Hafa ber í huga 

að framkvæmd með tveimur brúum væri dýrari en hefðbundin þverun.  

Að undanskilja áhrif jarðsvigskraft í líkanlausninni jafngildir því að framkvæma 

framangreinda reikninga fyrir aðstæður við miðbaug, eða núlltu breiddargráðu.  

Samanburður á keyrslum fyrir núlltu breiddargráðu og 64 breiddargráðu sýndi að 

jarðsvigskraftar hafa lítil áhrif á skolunartíma í stórum þveruðum þröskuldsfirði, en fyrir 

grunnástand sama fjarðar ýkja jarðsvigskraftar útskolun á 64 breiddargráðu. Nær enginn 

munur var á skolunartíma fyrir sambærilegar keyrslur í litlu fjörðunum. 

Líkanakeyrslur gáfu til kynna að staðsetning vatnsops í þversniði skipti ekki máli nema, ef 

af einhverjum ástæðum, þurfi sérstaklega að huga að svæðum upp við þverun eða þeim 

megin sem slóðinn leitar utan þverunar. Ein ástæða þessa gæti verið útrás fráveitu innan 

þverunar. Þá færi betur á að hafa vatnsop þverunar sömu megin og útrás í firðinum, þar 

sem útskolun er virkust. 

Jaðarskilyrði og dreifnistuðull 

Í niðurstöðum verkefnisins kom í ljós að fast gildi á jaðri líkana Litlafjarðar og Fjörufjarðar 

hafði áhrif við mat á skolunartíma. Því er möguleiki á skolunartími í þessum fjörðum hafi 

verið vanmetinn og hlutfall bakstreymis í Litlafirði gæti verið hærra en niðurstöður 

verkefnisins benda til um.  

Margfeldi við dreifnistuðul (e. dispersion coefficient) var valið 10 í lengdarátt en 1 þvert á 

straumstefnu. Næmni fyrir þessum hlutföllum var ekki skoðuð í verkefninu.  

Aðrir áhrifaþættir á strauma í fjörðum 

Í tvívíða líkaninu AquaSea stjórnast straumar af sjávarföllum, dýpi, botnhrýfi og 

jarðsvigskröftum. Gert er ráð fyrir að að vatnssúlan sé vel blönduð yfir dýpi og þar af 

leiðandi enginn breytileiki í lóðréttu.  Þar sem lóðréttir straumar eru mikilvægir gæfi þrívítt 

líkan betri mynd af straumakerfi fjarðar og þar með endurnýjunartíma. Þó að líkur á sterkri 

lagskiptingu séu litlar þar sem innrennsli ferskvatns er lítið miðað við rúmmál 

sjávarfallaprisma getur tímabundin lagskipting orðið, til dæmis við árósa í leysingum. 

Lagskipting myndi lengja skolunartíma (Dyer, 1973). 

Lögun fjarðar, bæði botns og strandlínu, hefur mikil áhrif á straummynstur. Ímynduðu 

firðirnir sem skoðaðir voru í verkefninu hafa allir einfalda lögun og því var í verkefninu 

ekki sýnt fram á hugsanleg áhrif mikils breytileika í náttúrulegri lögun fjarða.  

Í verkefninu var útskolun efna með sjávarföllum (e. tidal flushing) hermd en fleiri þættir 

geta haft áhrif á útskolunina. Vindar hafa líklega áhrif innan þess tímaramma sem er 

mikilvægur hvað varðar skolunartíma. Vindar inn fjörð flytja súrefnisríkan sjó, eða sjó 

lausan við sporefni, inn í lón en vindar út fjörð ýta undir útskolun. Sjávarföllin ein ættu því 

að gefa varfærið mat á skolunartíma (Sanford o.fl., 1992). Hægt er að skoða áhrif vinda á 

útskolun með AquaSea, hvort tveggja með föstum og breytilegum vindi.  
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6.4 Samanburður við aðrar rannsóknir 

Skolunartími í  litlu fjörðunum reyndist 1-5 dagar en 14-32 dagar í stóra firðinum. 

Endurnýjunartími hefur verið metinn 9-10 dagar fyrir Eyjafjörð og  8-9 dagar fyrir innri 

fjörð Reyðarfjarðar (Steingrímur Jónsson, 2004). Gefið er upp að endurnýjunartími í 

þessum fjörðum var reiknaður út frá straumhraða og rúmmáli en í þessu verkefni var 

hlutfall bakstreymis notað til þess að áætla skolunartíma með tilliti til bakstreymis. Innri 

fjörður Reyðarfjarðar hefur svipað yfirborðsflatarmál og stóri þröskuldsfjörðurinn sem var 

skoðaður í verkefninu en Reyðarfjörður er helmingi dýpri (Hafsteinn Guðfinnson o.fl., 

2001). Því má ætla að skolunartími, þegar tekið er tillit til bakstreymis, sé lengri en 10 

dagar fyrir Eyjafjörð og Reyðarfjörð. 

Víða erlendis er magn umferðar mun meira en á Íslandi og þröskuldsfirðir dýpri. Við slíkar 

aðstæður er líklega hagkvæmara að reisa lengri brú og minnka vegfyllingar. Þetta gæti 

verið ástæða þess að engar ritrýndar erlendar fræðigreinar fundust um þveranir eins og þær 

eru framkvæmdar hérlendis. Ljóst er að samanburður við annarskonar aðstæður er hæpinn 

en virkari endurnýjun vatns með tilkomu þverunar er ekki í samræmi við niðurstöður 

rannsókna um áhrif flotbrúar á endurnýjun vatns í stórum þröskuldsfirði né heldur 

rannsókn á vatnsskiptum sem verða um brýr milli tveggja innsjóa í Noregi, en þar hafa 

sjávarföll engin áhrif (Khangaonkar og Wang, 2013; Tjomsland og Berge, 2004).  

6.5 Um notkun massavarðveislulíkansins 

Notkun massavarðveislulíkansins sem kynnt var í verkefninu einskorðast ekki við þveraða 

firði. Það má þróa áfram sem einfalda og fljótlega leið til þess að meta súrefnisstyrk í 

fjörðum og á öðrum strandsvæðum, svo lengi sem líkur eru á að góð blöndun eigi sér stað.  

Til þess að spá fyrir um súrefnisstyrk með jöfnu (43) þarf að áætla eftirfarandi stærðir: 

 Mismun sjávarhæðar á fjöru og flóði,   

 Yfirborðsflatarmál lóns við meðalsjávarstöðu,   

 Meðaldýpi lóns við meðalsjávarstöðu,   

 Vindstyrk og hitastig,     og     

 Súrefnisstyrk sjávar sem berst inn með sjávarföllum,      

 Súrefnisuppsprettur,               

 Súrefnisþörf svelgja,           

 Hlutfall bakstreymis,   

Mismunur sjávarhæðar á fjöru og flóði er breytilegur í kring um landið, hann má finna í 

flóðatöflum eða sjávarfallaspám, til dæmis frá Siglingastofnun. Yfirborðsflatarmál fjarðar 

á meðalsjávarstöðu má áætla með kortasjám, til dæmis frá Landmælingum Íslands. 

Dýptarlínur þarf til þess að áætla meðaldýpi og gögn úr veðurstöð fyrir vindstyrk og 

hitastig. Súrefnisstyrk sjávar utan fjarðar þarf að áætla með hliðsjón af aðstæðum. 

Þegar meta á súrefnisuppsprettu vegna vinds þarf að líta á legu svæðisins, landslag og 

algengustu vindáttir. Sérstaklega ætti að skoða meðalvind og hærri vindstyrk en betur færi 

á að nota vindmælingar heldur en meðalvind, þar sem súrefnisflutningur eykst hratt með 

vaxandi vindstyrk. Líklegt er að fjöll hafi áhrif á ríkjandi vindáttir í fjörðum. Því ætti að 

skoða staðsetningar veðurstöðva og landslag því ekki er víst að vindmælingar gefi rétta 
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mynd af flæði súrefnis um yfirborð lóns. Flutningshraði reiknaður með aðferð Chu og Jirka 

(2003), samkvæmt jöfnum (14)-(17), gefur varfærið mat á súrefnisuppsprettu vegna vinda, 

því er hér mælt með henni.  

Vindur er súrefnisuppspretta í öllum lónum sem ekki eru fullmettuð af súrefni. Á hverjum 

stað þarf að meta hvort aðrar súrefnisuppsprettur eða súrefnissvelgir séu til staðar. Ef 

herma á áhrif síldartorfu á súrefnisstyrk benda niðurstöður þessa verkefnis til þess að góð 

nálgun fáist með því að nota slembimagn síldar. Þá þarf að leggja mat á stærð 

síldartorfunnar. Í líkaninu var súrefnisþörf rotnunar áætluð út frá mælingum á styrk 

ammóníums. Mikil óvissa er á súrefnisþörf öndunar og rotnunar, þessa þætti er þörf á að 

rannsaka.  

Vænta má að meiri þekking sé á súrefnisþörf eldisfiska og þar er einnig fylgst með 

súrefnisstyrk. Hægt væri að prófa spágildi massavarðveislulíkansins þar sem eldi er í 

fjörðum. Ef taka á tillit til uppsprettu súrefnis vegna frumframleiðni í firði þarf að umskrifa 

massavarðveislulíkanið frá jöfnu (36). Ef upplýsingar liggja fyrir um magn köfnunarefnis 

og fosfór væri hægt að nota hlutföll Redfields og oxunarferli Richards samkvæmt 

hlutföllum í jöfnu (19) til þess að áætla súrefnisuppsprettu vegna ljóstillífunar.  

Hlutfall bakstreymis er önnur óþekkt stærð sem er breytileg milli fjarða, nánar verður 

fjallað um val á hlutfalli bakstreymis í næsta undirkafla. 

Ef vilji er fyrir að spá fyrir um styrk annarra efna en súrefnis mætti nota jöfnu (36) til þess 

að leiða út líkingu fyrir viðeigandi uppsprettur og svelgi.  

Hafa ber í huga að nálgun á streymi samkvæmt jöfnu (24) á ekki við í mjög grunnum 

fjörðum, það er þegar     < 1,5 (Sanford o.fl., 1992). Almennt ætti súrefnisskortur í 

grunnum fjörðum þó ekki að vera vandamál, bæði vegna þess að straumhraði sjávarfalla er 

hærri á grunnum svæðum og líklegra er að vindur nái að hreyfa alla vatnssúluna. 

Líkanakeyrslur sýndu einnig að skolunartími í litlum grunnum firði er stuttur, 1-5 dagar, 

þar sem lengri tíminn á við grunnástand.  

6.6 Tilmæli um val á hlutfalli bakstreymis 

Hlutfall bakstreymis hefur áhrif á útskolun sjávarfalla (e. tidal flushing) þegar einföld líkön 

eins og sjávarfallaprismuaðferðin eru notuð. Líkanakeyrslur í AquaSea sýndu að hlutfall 

bakstreymis getur verið hátt í íslenskum fjörðum, óháð því hvort þeir eru þveraðir eða ekki. 

Frekari rannsóknir mætti gera á áhrifum lögunar fjarða, bæði botns og strandlínu, en sem 

fyrstu tilmæli mætti nota reiknað hlutfall bakstreymis á Mynd 5.47 sem viðmið. 

Varfærið mat á hlutfalli bakstreymis fengist með því að miða við grunnástand tilbúnu 

fjarðanna sem skoðaðir voru í verkefninu. Hlutfall bakstreymis reyndist 0,9 fyrir stóran 

fjörð en 0,5-0,7 fyrir minni fjörð, þar sem lægri talan á við 1 m sveifluvídd sjávarfalla og 

hærri talan við 2 m sveifluvídd. Þegar skoða á lengri tímabil en sem nemur tíma milli 

stórstreymis og smástreymis færi vel á að nota meðalsveifluvídd sjávarfalla í firði til 

áætlunar á bakstreymi.  Staðfesting á hlutfalli bakstreymis fengist með því að mæla 

straumhraða og seltu yfir snið milli stórstreymis og smástreymis og nota jöfnur (27) og 

(28) til útreikninga á hlutfalli bakstreymis. 
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Þegar mat hefur verið lagt á hlutfall bakstreymis má áætla skolunartíma fjarðar út frá 

tveimur stærðum, meðaldýpi fjarðar og bylgjuhæð sjávarfalla samkvæmt jöfnu (58). Með 

þeirri aðferð verður komist hjá því að áætla meðalrúmmál fjarðar sem getur reynst 

vandasamt að gera af dýptarlínum. Jafnan á ekki við þegar rúmmál sjávarfallaprismans er 

nálægt því að vera jafn mikið og meðalrúmmál fjarðar, það er þegar     < 1,5.  

Í heimildarýninni fannst viðmið fyrir val á hlutfalli bakstreymis þegar áætla skal 

endurnýjunartíma á ósasvæðum og flóum. Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna (1985) 

mælir með hlutfalli á bilinu 0-0,5. Gildi í þessu verkefni reyndust ívið hærri. Það skýrist af 

því að á ósasvæðum og flóum er líklegt að straumar úti fyrir hjálpi til við að flytja efni í 

burtu frá tengingu svæðisins við viðtaka áður en næst fellur að. Í líkanakeyrslum var 

hlutfall bakstreymis skoðað fyrir svæði innarlega í firði þar sem straumstefna sjávarfalla 

var í lengdarátt, sporefnið fluttist því fram og til baka þar sem enginn straumur var til að 

flytja sporefnið í burtu frá þveruninni. Há gildi bakstreymis í þessu verkefni eiga við svæði 

inn af fjörðum sem eru ekki opin fyrir straumum utan fjarðarmynnis. 

6.7 Frekari rannsóknir 

Flutningshraði súrefnis 

Eins og komið var inn á í kafla 1.3 eru þveraðir firðir á Íslandi misopnir fyrir úthafi. Við 

þverun minnkar ölduhæð í lóni og vegfyllingin veldur því að vindskuggi myndast í 

lengdarátt fjarðar. Framkvæmdin hefur því áhrif á súrefnisflutning um yfirborð sjávar, en í 

verkefninu var ekki unnt að ákvarða þau áhrif vegna þess að þær aðferðir sem fundust til 

útreikninga á flutningshraða súrefnis byggja allar á rannsóknum á opnu hafi og eru aðeins 

háðar vindstyrk. Ölduhæð ræðst af vindstyrk, varanda og særými. Óljóst er hvaða áhrif 

vindskuggi inn fjörð hefur á ölduhæð í þveruðum fjörðum. Í framtíðarþverunum væri hægt 

að mæla ölduhæð fyrir og eftir þverun til að ákvarða áhrif þverunar á ölduhæð í lóni. Ef 

meta á áhrif vegfyllingar á súrefnisuppsprettu þarf að finna jöfnu sem notar ölduhæð til að 

lýsa flutningshraða súrefnis úr lofti í sjó. 

Loftskipti verða einungis um yfirborð sjávar. Samkvæmt jöfnu (5) verður ekkert flæði 

súrefnis þegar styrkur yfirborðslags er við súrefnismettun. Í massavarðveislulíkaninu var 

gert ráð fyrir að súrefnisstyrkur væri sá sami í öllu lóninu fyrir hvert tímaskref. Þar sem 

meðalsúrefnisstyrkur í lóni var alltaf undir mettunarmarki var ekki tekið tillit til þess að 

mögulega varð enginn súrefnisflutningur um yfirborð. Búast má við að styrkur sé hæstur 

við yfirborð sjávar en lækki með dýpi, sjá Mynd 2.1. Líklega er súrefnisuppspretta ofmetin 

með því að gera ráð fyrir fullkominni blöndun.  

Öndun, atferli og rotnun síldar 

Þar sem öndun var kvörðuð út frá mældum styrk súrefnis leiðir ofætluð súrefnisuppspretta 

til þess að öndunarsvelgur var hugsanlega ofmetinn í massavarðveislulíkaninu. Í 

verkefninu var öndun þorsks höfð við hliðsjónar en þörf er á rannsóknum til þess að 

ákvarða hver súrefnisþörf síldar í vetrardvala er og hvað síldin þolir lágan súrefnisstyrk. 

Óútskýrt er hvers vegna síld leitaði inn í Kolgrafafjörð.  

Hitastig er alla jafna ráðandi þáttur í hraða niðurbrots lífrænna efna og rotnun í sjó er oftast 

lýst með veldishrörnun. Ef nota á ammóníum sem mælikvarða á rotnun þarf að staðfesta að 

enginn ammóníumsvelgur sé til staðar. Ef viðlíka síldardauði verður í framtíðinni er þörf á 

rannsóknum til að meta þann súrefnissvelg. 
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7 Samantekt  

Samantekt á stöðu þekkingar gefur til kynna að súrefnisbúskapur fjarða sé háður líf-, efna- 

og eðlisfræðilegum uppsprettum og svelgjum, auk endurnýjunartíma vatns sem ákvarðast 

af  straummynstri. Áhrifaþættir strauma í fjörðum eru sjávarföll, jarðsvigskraftar, vindar, 

eðlismassi vatns og landmótun. Samspil þessara þátta er einstakt fyrir hvern fjörð og því er 

án mælinga vandasamt að fullyrða um áhrif þverunar á vistkerfi fjarða. Sjávarfallaprismu-

aðferðin hefur verið notuð til þess að nálga skolunartíma vatns í fjörðum og sýnt hefur 

verið fram á að með því að bæta hlutfalli bakstreymis inn í aðferðina fæst betri nálgun á 

skolunartíma en ella. 

Núllvítt massavarðveislulíkan var notað til að spá fyrir um súrefnisstyrk í þveruðum firði. 

Spágildi reyndust næm fyrir stærð súrefnissvelgja og uppspretta, en auk þeirra hafði val á 

hlutfalli bakstreymis mikil áhrif. Atferli síldar í vetrardvala hefur lítt verið rannsakað og 

óvissa er á súrefnisþörf rotnunar. Án súrefnissvelgja var hermdur styrkur súrefnis mun 

hærri en mælingar sögðu til um, svo ljóst er að stóran súrefnissvelg þarf til að útskýra 

mælingar Hafrannsóknastofnunar á lágum súrefnisstyrk. Spágildi massavarðveislulíkansins 

benda til þess að 100 þúsund tonn af síld geti flakkað inn og út fyrir brú í Kolgrafafirði án 

þess að síldardauði verði, en ef síldin heldur lengi til eða ef um meira magn er að ræða 

getur súrefnisstyrkur orðið hættulega lágur.  

Notkun massavarðveislulíkansins einskorðast ekki við Kolgrafafjörð. Það má þróa áfram 

sem einfalda og fljótlega leið til að meta súrefnisstyrk í fjörðum, óháð því hvort þeir hafa 

verið þveraðir eða ekki. Súrefnistyrkur í líkaninu er háður vindstyrk en einnig hlutfalli 

bakstreymis sem segir til um hversu virk útskolun vatns er með sjávarföllum. Hægt er að 

áætla hlutfall bakstreymis með líkangerð eða mælingum á straumhraða og seltu. 

Ímyndaðir firðir voru teiknaðir upp eftir greiningu á þeim fjörðum sem hafa verið þveraðir 

á Íslandi, grunnur lítill fjörður, dýpri lítill fjörður með þröskuldi og stærri dýpri 

þröskuldsfjörður. Áhrif þverunar á útskolun sporefnis í þessum fjörðum voru skoðuð í 

tvívíða straum- og flutningslíkaninu AquaSea. Hermanir sýndu að útskolun efna 

takmarkaðist ekki vegna þverunar þegar vatnsskipti voru tryggð, heldur reyndist 

skolunartími styttast með þrengingu þversniðs frá grunnástandi.  

Að því sögðu, benda niðurstöður hermana til þess að þveranir sem uppfylla kröfu um full 

vatnsskipti hafi betri útskolun heldur en grunnástand fjarða og því sé ekki þörf á að skoða 

annað en vatnsskipti þegar horft er til útskolunar á óæskilegum efnum með sjávarföllum. 

Hlutfall bakstreymis var reiknað út frá líkanakeyrslum AquaSea. Það reyndist á bilinu 

0,45-0,9, var hátt fyrir stóran þröskuldsfjörð en lægra fyrir lítinn þröskuldsfjörð og 

minnkaða sveifluvídd. Í verkefninu var leidd út jafna, með henni má áætla skolunartíma út 

frá hlutfalli bakstreymis, meðaldýpi og bylgjuhæð sjávarfalla. Aðferðin einfaldar 

útreikninga á skolunartíma þar sem komist er hjá því að áætla rúmmál fjarðar. Jafnan gaf 

gott samræmi við flóknari útreikninga á rúmmáli fyrir stærri þröskuldsfjörðinn en gaf 

varfærið mat á skolunartíma fyrir litla þröskuldsfjörðinn. 
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Viðauki 1 

Súrefnisþörf rotnunar 

Í kafla 2.1.4 var kynnt aðferð sem tekur tillit til mismunandi hlutfalls fituefna, próteina og 

kolvetnis af heildarmassa rotnandi efnis auk nýmyndunar fruma í örverum. Hér verður 

útskýrt hvernig súrefnisvelgur vegna rotnunar var fundinn út frá massaflæði ammóníums 

samkvæmt jöfnu (44) en hann var notaður til að finna heildarsvelg með jöfnu (39). 

Efnasamsetningu dýra má lýsa með hlutföllum vatns, próteins, fitu, kolvetna og steinefna 

(Dent o.fl., 2004). Massahlutföll næringarefna í síld yfir vetrartíma eru 16-18% prótein, 

11-13% fita (Margrét Geirsdóttir, 2005) og 0% kolvetni. Afgangurinn er vatn og þurrefni 

en niðurbrot þess er ekki súrefniskrefjandi. Massahlutföll næringarefna rotnandi efnis eru 

táknuð með   ,    og    og mólhlutföll   ,   og    eru reiknuð út frá    og mólmassa 

næringarefnanna      ,  þannig að       Mr(i), i = P, F, K. 

Kooijman (2009) notar eftirfarandi sameindaformúlu fyrir sjávarlífverur og dýrafitu 

                     
               

         (59) 

Tafla V.1 sýnir útreikninga á mólhlutföllum sem notuð voru til þess að stilla jöfnu (20) úr 

grein Klanjšček o.fl. (2012) af fyrir efnainnihald síldar. 

Tafla V.1 Stuðlar til áætlunar á súrefnisþörf rotnunar. 

Næringarefni Sameindaformúla Massahlutfall,    Mólmassi, Mr(i) Mólhlutfall,    
Prótein, P                  0,17 22,8 g/mól 0,00745 mól 

Fita, F             0,12 15,8 g/mól 0,00758 mól 

Kolvetni, K      0 30,0 g/mól 0 mól mól 

 

Einfaldað form lífræna efnisins í jöfnu (20) er         , þar sem  

 

              =  0,037,  

                =  0,060,  

          =  0,0075 og  

      =  0,0075 

 

og stuðullinn   er fundinn með  

 

              = 0,17 

 

Einhver hluti síldarinnar getur ekki oxast við vinnu örveranna og hluti lífræna efnisins 

breytist í lífmassa örvera, myndefnið        . Til þess ofmeta ekki súrefnisþörfina og sjá 

fyrir þessum ferlum er stuðlinum    =        bætt inn í efnajöfnuna. Stuðullinn    táknar 

þann hluta sem breytist í nýjar frumur, þannig að ef fs = 0 verður engin nýmyndun fruma 

og gert er ráð fyrir að lífræna efnið rotni að fullu. Í grein Klanjšček ofl. (2012) er    = 0,25, 

sama hlutfall var notað í þessu verkefni.  
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Þegar stuðlarnir  ,  ,  ,   og   hafa verið reiknaðir og einungis er litið á myndefnið 

ammóníum og hvarfefnin fæst samband súrefnisþarfar rotnunar og myndunar ammóníums.  

Samband súrefnisþarfar rotnunar á síld og myndunar ammóníums er 

 
 

  
                          

    

 
      

      

    
 
    

  
    

    (60) 

Mólmassi ammóníums er 18 g/mól og mólmassi súrefnis er 32 g/mól, massi súrefnis og 

ammóníums í jöfnu (60) er þá 

   
  

    

 
       

 

   
         og        

    
      

    
 

    

  
        

 

   
        

því þarf 6 g af súrefni þarf til þess að mynda 0,55 g af ammóníum. Þessi hlutföll voru 

notuð til þess að finna  , það margfeldi við massaflæði ammóníums sem gefur massaflæði 

súrefnis vegna rotnunar. 

 
    

     
 
 

   

      
       

             
  (61) 

Hlutfallið er   = 10,9 fyrir samaeindaformúlur Kooijman (2009) og stuðlana    = 0,25,   = 

0,17,    = 0,12 og    = 0. Þetta hlutfall var notað í verkefninu. 

Jöfnu (60) má einnig nota til að áætla súrefnisþörf rotnunar fyrir þyngdareiningu síldar, 

       
 

  
                                          

 

   
       

samkvæmt þessu þarf 6 tonn af súrefni við rotnun á 4,3 tonnum af síld. 
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Viðauki 2 

Umreikningar og tímaseríur massavarðveislulíkans 

Hér má finna umreikninga mælinga til samræmis við einingar í jöfnu (43) og tímaseríur 

sem sýna meðalgildi yfir sveiflutíma sjávarfalla, tímaskref líkansins. 

Vindmælingar 
Í verkefninu var meðalvindstyrkur yfir tímaskref massavarðveislulíkansin notaður til 

útreikninga á flutningshraða súrefnis. Veðurstöð á brúnni í Kolgrafafirði er staðsett í 

þriggja metra hæð yfir sjávarmáli, skráir 10 mínútna meðalvindhraða sem er mældur í 10 

metra hæð yfir landi. Meðalvindhraði fyrir tímabilið 1. desember til 31. mars var 6,9 m/s 

(Vegagerðin, 2013b).  

Vindstyrkur var umreiknaður í 10 metra hæð yfir sjávarmáli með veldislögmálsjöfnu til 

samræmis við inntak í jöfnur (10) - (14) til útreikninga á flutningshraða, það er 

                   (62) 

Þar sem     er vindhraði í 10 m.y.s.,    er mældur vindhraði,    er hæð vindmælis yfir 

sjávarmáli, stuðullinn α fer eftir stöðugleika lofts og hrýfi yfirborðs. Vindmælingar í 

Reykjavík gáfu   = 0,12-0,18 (Þórður Arason, 1998) en í Reyðarfirði mældist   = 0,11 

(Flosi Hrafn Sigurðarson o.fl., 1999). Þar sem aðstæður í Reyðarfirði eru líkari aðstæðum í 

Kolgrafafirði var gildið   = 0,11 notað til umreikninga.  

Mynd V.1 sýnir meðalvindstyrk yfir sveiflutíma sjávarfalla 1. desember – 30. mars 2013.  

 

Mynd V.1 Meðalvindstyrkur yfir sveiflutíma sjávarfalla. 
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fyrri dauði seinni dauði Meðalvindur 6,7 m/s
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Ammóníum- og súrefnismælingar 

Styrkur utan brúar var notaður í líkangerð sem súrefnisstyrkur sjávar sem kemur inn á 

aðfalli,      en mældur styrkur súrefnis en styrkur súrefnis,   var notað til að meta frávik 

spágilda frá mældum súrefnisstyrk. Mælingar Hafrannsóknastofnunnar voru umritaðar yfir 

í eininguna mg/l til samræmis við aðrar einingar í massavarðveislulíkani. Þar sem 

mælingar á sjávarhita og loftþrýstingi voru ekki fyrir hendi var gert ráð fyrir 

staðalaðstæðum (STP).  

Umreikningar á súrefnisstyrk voru gerðar með jöfnunni 

          
          

              
          (63) 

Tafla V.2 sýnir gildi lesin af Mynd 4.5 (Sólveig R. Ólafsdóttir o.fl., 2013) umreiknuð úr 

einingunni ml/l yfir í mg/l. 

Tafla V.2 Umreikningar á súrefnisstyrk [ml/l]/[mg/l].  

 Styrkur  18.desember 10.janúar 4.febrúar 19.febrúar 13.mars 

  
a 1,8/2,6  2,2/3,1 4,1/5,8 2,1/3,0 3,8/5,4 

      
b

  
 1,8/2,6 2,7/3,9 4,7/6,7 1,2/1,7 3,9/5,6 

      
 b 1,1/1,6 1,8/2,6 3,5/5,0 3,0/4,3 3,6/5,1 

     
a
 5,2/7,4 3,4/4,6 - 3,8/5,4 4,5/6,4 

a   
Styrkur súrefnis innan og utan þverunar var lesinn þar sem lína er í öryggisbili.  

b   
Hæstu og lægstu gildi eru lesin við mörk öryggisbilsins á Mynd 4.5.

 

 

Mælingar á styrk ammóníums voru notaðar til að áætla súrefnisþörf rotnunar í líkaninu. 

Hægt er að umrita mældan styrk ammóníums í kg/m
3
 með eftirfarandi jöfnu 

     
                 

     

       
     

             (64) 

Tafla V.3 sýnir lesin gildi af Mynd 4.4 (Guðmundur J. Óskarsson o.fl., 2013, Sólveig R. 

Ólafsdóttir o.fl., 2013) umreiknuð úr einingunni μmól/l yfir í kg/m
3
. 

Tafla V.3 Umreikningar á styrk ammóníums [μmól/l]/ [kg/m
3
].  

Styrkur  13.desember 10.janúar 4.febrúar 19.febrúar 13.mars 

    
 

 0/0* 30/5,4∙10
-4

 40/7,2∙10
-4

 50/9,0∙10
-4

 20/3,6∙10
-4

 
*
 Gert var ráð fyrir að styrkur ammóníums hafi verið hverfandi fyrir fyrri síldardauðann, 

upphafsgildi 13. desember 2012 eru því valin 0 μmól/l.  
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Lofthitamælingar og mettunarmark súrefnis 

Í verkefninu var meðallofthiti yfir tímaskref massavarðveislulíkansin notaður til 

útreikninga á mettunarstyrk súrefnis.,     . Leysni súrefnis í sjó verður í örþunnu 

yfirborðslagi sjávar (Jӓhne o.fl., 1989), gert var ráð fyrir að hitastig yfirborðslags væri jafnt 

lofthita. Mettunarmark var reiknað með reynsluformúlu Weiss (USGS, 1981). Formúlan 

gefur mettunarmark í eininunginni ml/l en það er umritað yfir í mg/l með jöfnu (63) í.  

Reynsluformúla Weiss fyrir mettunarstyrk súrefnis er 

 
            

   

  
      

  

   
    

  

   
      

    

   
    

  

   
     (65) 

þar sem    er hitastig í Kelvin,   er selta í einingunni g/kg (‰) og fastarnir eru 

A1 = -173,4292 B1 = -0,033096 

A2 = 249,6339 B2 = 0,014259 

A3 = 143,3483 B3 =  -0,0017 

A4 = -21,8492   

 

Gert var ráð fyrir að magn seltu væri fast, 33,8‰ en hitastig breytilegt, mettunarstyrkur 

súrefnis hækkar við lægra hitastig, meðalmettunarstyrkur fyrir tímabilið var 11 mg/l. 

 

Mynd V.2 Meðallofthiti yfir sveiflutíma sjávarfalla og reiknaður mettunarstyrkur súrefnis,     . 
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Meðalmettunarstyrkur 11 mg/l
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Staða sjávarfalla 

Sjávarhæð var notuð til að áætla streymi sjávarfalla inn og út úr firði samkvæmt jöfnu (24). 

Flóðatafla fyrir gömlu höfnina í Reykjavík (Faxaflóahafnir, 2014) var notuð til að áætla 

stöðu sjávarfalla í Kolgrafafirði út frá mismun í sjávarhæð milli flóðs og fjöru á 

meðalstórstraumi,      sem gefinn var í  Töflu 4.7. Samkvæmt upplýsingum á vef 

Landhelgisgæslu Íslands (ó.d.) er hæðarmunur á stórstraumi og smástraumi í Reykjavík, 

         = 3,8 m. 

Bylgjuhæð sjávarfalla var áætluð með jöfnunni 

 

    
    

        
                  (66) 

Í verkefninu var gert ráð fyrir að      = 4,1 m og margfeldi með flóðatöflu væri 4,1/3,8. 

 

Mynd V.3 Sköluð sjávarhæð og áætluð bylgjuhæð sjávarfalla. 
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Viðauki 3 

Tákn notuð í massavarðveislulíkani 

Tafla V.4 Tákn og lýsing breyta í massavarðveislulíkani. 

Tákn Lýsing Eining 

  Flatarmál lóns m
2
 

  Hlutfall bakstreymis - 

   Hermdur súrefnisstyrkur mg/l 

     Upphafsstyrkur súrefnis í lóni mg/l 

     Mettunarstyrkur súrefnis mg/l 

     Styrkur súrefnis utan þverunar mg/l  

  Súrefnisstyrkur mg/l  

             Vikmörk mælds súrefnisstyrks mg/l 

    
  Styrkur ammóníums kg/m

3
 

   Hæðarmunur flóðs og fjöru m 

   Flutningshraði súrefnis m/s 

    
  Massi ammóníums tonn 

        Massi dauðrar síldar þúsund tonn 

        Magn lifandi síldar þúsund tonn 

MSE Hittnifervik (mg/l)
2
 

m               Súrefnisuppsprettur í lóni mg/l ∙ m3
/s 

            Súrefnisupptaka í lóni mg/l ∙ m3
/s 

           Súrefnisþörf rotnunar mg/l ∙ m3
/s 

          Súrefnisþörf vegna öndunar mg/l ∙ m3
/s 

     
    Massaflæði ammóníums mg/l ∙ m3

/s 

      Mólmassi próteins g/mól 

      Mólmassi fitu g/mól 

  Sjávarfallaprisma m
3
 

 ,     Meðalselta í lóni, selta í ytri firði g/kg (‰) 

   Tímaskref s 

  Sveiflutími sjávarfalla s 

  ,     Hitastig K, °C 

    Vindhraði í 10 m.y.s. m/s 

   Mældur vindhraði m/s 

   Hæð vindmælis m 

  Rúmmál lóns m
3 

   Streymi sjávarfalla m
3
/s 

  Stuðull fyrir stöðugleika lofts og hrýfi - 

   Massahlutfall fitu % 

   Massahlutfall próteins % 

  Margfeldi fyrir massaflæði súrefnis  - 

  Öndun síldar í lóni kg/s/þ.t. síld 

- Vera síldar í lóni dagar 
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Tákn notuð í straum- og flutningslíkani 

Tafla V.5 geymir tákn notuð í uppsetningu og útreikningum straum- og flutningslíkans, 

lýsingu þeirra og einingar. Bent er á upplýsingar um tilbúina firði í Tafla 4.6. 

Tafla V.5 Tákn og lýsing breyta í straum- og flutningslíkani. 

Tákn Lýsing Eining 

  Sveifluvídd sjávarfalla m 

  Yfirborðsflatarmál lóns við meðalsjávarstöðu m
2
 

   Yfirborðsflatarmál ferflötungs i m
2
 

   Yfirborðsflatarmál ferflötunga sem liggja að punkti p m
2
 

  Hlutfall bakstreymis - 

  Chezy-stuðull fyrir botnnúning m
1/2

/s 

   Styrkur sporefnis í hnútpunkti kg/m
3
 

   Tvístur í lengdarátt m
2
/s 

  Breiddargráða fjarðar ° 

  Bylgjuhæð sjávarfalla m 

  Dýpi  m 

   Dýpi ferflötungs i m 

      Dýpi í brúaropi á tíma t m 

    Vegið dýpi ferflötunga sem liggja að hnútpunkti M 

L Fjarlægð frá fjarðarbotni að þverun km 

    Lengd vatnsops M 

   Upphafsmassi sporefnis í firði kg 

   Massi í hnútpunkti kg 

        Massi um reiknisnið á tíma t kg 

   Heildarmassi sporefnis á tíma t  kg 

  Mannings-stuðull fyrir botnnúning - 

  Sjávarfallaprisma m
3
 

SI Snið innan þverunar - 

SJ Snið á jaðri líkansvæðis sem snýr að opnu hafi - 

SU Snið utan þverunar - 

SÞ Snið í þverun - 

  Sveiflutími sjávarfalla klst 

TI Tímaraðapunktur innan þverunar - 

TU Tímaraðapunktur utan þverunar - 

TÞ Tímaraðapunktur í miðri þverun - 

    Skolunartími dagar 

       Meðalstraumhraði í brúaropi á tíma t m/s 

  Rúmmál fjarðar á meðalsjávarstöðu m
3
 

      Rennsli í sniði SÞ á tíma t m
3
/s 

 


