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Útdráttur 
Patreksfjörður er syðsti fjörður Vestfjarðakjálkans. Hann er um 21 km á lengd frá Tálkna 
og er meðaldýpt um 30 m. Hér er athugað samband vinda og strauma í Patreksfirði og þá 
aðallega áhrif vinda á inn- og útstreymi. Unnið er úr gögnum frá Hafrannsóknastofnun sem 
safnað var árið 2009 frá lok janúar til byrjun nóvember. Tveimur straumlögnum var komið 
fyrir á botninum annarsvegar í utanverðum firðinum og hinsvegar í honum innanverðum. 
Báðar voru þær staðsettar nær suðurströndinni.  Þær mældu straumhraða í vatnssúlunni upp 
að yfirborði sem var skráð á klukkustundarfresti. Ekki var hægt að nota straumgögn nálægt 
yfirborði vegna suðs sem var í gögnunum. Því voru yfirborðsstraumar ekki athugaðir. 
Einnig voru upplýsingum safnað um seltu, hita, eðlismassa og súrefnismettun með 
straummælum. Seltugögn frá sondumælingum voru einnig notuð. Niðurstöður sýna að 
fylgni er á milli vinda og strauma í Patreksfirði. Vindar úr norðaustanátt með vindhraða 
yfir 10 m/s juku innstreymi í dýpri lögum fjarðarins. Innstreymi átti sér stað að meðaltali í 
dýpri lögum í firðinum fyrir neðan 8 til 12 m dýpi. Það gæti verið að útflæði eigi sér stað 
við norðurströndina eða þá við yfirborðið. Meðal endurnýjunartími Patreksfjarðar er u.þ.b. 
fimm dagar. Vatnsskipti geta aftur á móti átt sér stað innan tveggja sólahringa yfir 
nægilega löng tímabil þar sem vindhraði er yfir 10 m/s. 

Abstract 
Patreksfjörður is the southernmost fjord in the Westfjords. It is approximately 21 km long 
from Tálkni with an average depth of 30 m. The connection between winds and currents in 
the fjord is examined with a focus on the in- and outflow in the fjord. Data from the 
Marine and Freshwater Research Institute that was measured from the end of January until 
the beginning of November in 2009. Two current measurement instruments were deployed 
near the bottom on both the outer part of the fjord and the inner one. Both of them were 
located closer to the southern coast. They measured current velocity for the water column 
and were set to record hourly data. Data near the surface were not reliable due to surface 
echo and surface currents were therefore not examined here. Temperature, salinity, density 
and oxygen were also measured. Salinity data from CTD measurements were also used. 
The results reveal that there is a correlation between winds and currents in Patreksfjörður. 
Strong NE-winds with velocity above 10 m/s induced inflow in the deeper part of the fjord. 
On average inflow takes place on the deeper part of the fjord below 8 and 12 m depth. 
Whether the compensating outflow takes place closer to the northern shore or at the surface 
requires further investigations. The mean renewal time of Patreksfjörður is approximately 
5 days. The renewal time of Patreksfjörður becomes shorter than two days during  
sufficiently long and strong wind periods with wind speed exceeding 10 m/s. 
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1 Inngangur 
Patreksfjörður er syðsti fjörður Vestfjarðakjálkans. Í þessari ritgerð er Patreksfjörður 
tekinn til skoðunar og athugað samband á milli vinda og strauma. Notuð eru gögn frá 
Hafrannsóknastofnun sem safnað var árið 2009 frá lok janúar til byrjun nóvember.  
Straummælingar voru gerðar á tveimur stöðum. Annarsvegar í utanverðum firðinum og 
hinsvegar í honum innanverðum. Aðallega voru skoðuð áhrif vinda á inn- og útstreymi í 
firðinum. Einnig er athugað hitastig, selta, eðlisþyngd og súrefnismettun og borið saman 
við straumgögn. Patreksfjörður hefur áður verið kannaður. En þá voru Patreks- og 
Tálknafirðir, ásamt Patreksfjarðarflóa skoðaðir sem eitt fjarðarkerfi. (Héðinn Valdimarsson 
og Magnús Danielsen, 2014).  Endurteknar mælingar með hita-, seltu- og súrefnisrita 
sýndu að sjór í firðinum er oftast vel uppblandaður en síðla sumars og fram á haust er þó 
eiginlegt botnlag greinilegt. Í þessu verkefni er einungis Patreksfjörður skoðaður sem eitt 
fjarðarkerfi. 

Einnig voru gerðar mælingar á sjófræði og uppleystu súrefni í fjörðunum haustið 2013. 
Þær sýndu, eins og mælingar  Héðins V. Og Magnúsar D., að fjörðurinn er að jafnaði vel 
blandaður en yfir sumartímann verður lagskipting á milli yfirborðs og botns. (Sólveig R. 
Ólafsdóttir et al., 2017). 

Fyrst verður skyggnst í fræðilegan bakgrunn og talað meðal annars um fyrri athuganir í 
Patreksfirði. Næst verður gerð grein fyrir mælitækjum, gögnum og aðferðum við úrvinnslu 
gagnanna. Því næst verða niðurstöður birtar og ræddar. Að lokum verða ályktanir settar 
fram um efnið. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
2.1 Hafstraumar umhverfis Ísland 
Ísland rís úr sjó í norðanverðu Atlantshafi. Sunnan og vestan megin við Ísland streymir 
Irmingerstraumurinn. Hann er lítill angi af Norður-Atlantsstraumnum sem myndar grein af 
hlýjum og selturíkum Atlantssjó (6-8°C) (Valdimarsson og Malmberg, 1999). Vestur af 
Íslandi, við Grænlands-Íslands-Færeyjarhrygginn, mætir Irmingerstraumurinn köldum 
Austur-Grænlandsstraumnum og klofnar í tvennt. Stærri grein straumsins stefnir vestur og 
myndar hringiðu í Irmingerhafi. Hin greinin fylgir norðvesturhluta Íslands um Vestfirði og 
sveigir svo þaðan til austurs um Norðurmið en veikist áður en hún nær Austfjörðum. 
Lengra frá strönd Íslands, til norðvesturs, norðurs og austurs, eru köldu Austur-
Grænlandsstraumurinn og Austur-Íslandsstraumurinn (Valdimarsson og Malmberg, 1999). 
Víða við strendurnar, þar sem ferskvatn berst til sjávar, verður sjórinn næst landi 
eðlisléttari en fjær. Strandsjórinn leitast þá við að breiðast út yfir hinn þyngri úthafssjó en 
svigkraftur jarðar (Coriolis kraftur) veldur því að strandsjórinn streymir meðfram landinu, 
þ.a. ströndin verður hægra megin straumstefnunnar á norðurhveli jarðar. Þetta kemur skýrt 
fram í strandstraumnum umhverfis Ísland sem streymir réttsælis meðfram ströndinni og má 
aðallega rekja til ferskvatnsrennslis til sjávar. Þessi straumur verður sterkastur yfir 
sumartímann þegar ferskvatnsrennsli til sjávar er hvað mest (Unnsteinn Stefánsson, 1999). 
Mynd 2.1 sýnir skýringarmynd af yfirborðsstraumum umhverfis Ísland. 

Mynd 2.1: Skýringarmynd á yfirborðsstraumum umhverfis Íslands sem byggð er á rekdufla 
gögnum (e. drifter data set) frá maí 1995 til nóvember 1996. Rauðar örvar: Atlantssjór; Bláar 
örvar: Pólsjór; Grænar örvar: blandaður sjór. Dýptarlínur gefa til kynna 200, 500, 1000, 
2000 og 3000 m dýpi. (Valdimarsson og Malmberg, 1999) 
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2.2 Patreksfjörður 
Patreksfjörður er syðsti fjörðurinn á Vestfjörðum og er sýndur á mynd 2.2. Hann er fremur 
mjór og grunnur í samanburði við aðra firði á Íslandi. Ef dregin er lína á milli Tálkna og 
Hænuvíkur þar sem fjörðurinn er breiðastur, um 6,5 km, þá er lengd hans þaðan u.þ.b. 20,8 
km. Fjörðurinn þrengist því innar sem farið er og verður þrengstur við Sandodda um 1,25 
km. Þegar lengra er farið inn fjörðinn breikkar hann svo í 2,4 km. Í botni Patreksfjarðar, í 
hluta sem kallast Ósafjörður, þrengist hann aftur og verður um 850 m í breidd. 
Heildarflatarmál Patreksfjarðar er um 68 km2. Hann er dýpstur að utanverðu og mesta 
mælda dýpi er 68 m. Fjörðurinn grynnist því innar sem farið er og er meðaldýpt hans um 
30 m.  

Patreksfjörður er fremur mjór fjörður þegar miðað er við Rossby radía (e.Rossby radius of 
deformation) (sjá kafla 2.3.5). Því er hægt að gera ráð fyrir að sjávarföllin ferðist einsleitt 
inn og út úr firðinum. Það má einnig gera ráð fyrir að snúningur jarðar hafi einhver áhrif á 
straumkerfi fjarðarins en þó ekki stór.  

Ferskvatn berst í fjörðinn frá ám sem falla víðsvegar í hann og flestar í hann innanverðan. 
Áætlað er að um 27 milljón rúmmetrar af ferskvatni berist í fjörðinn á ári, eða 8,5 m3/s. Þá 
er átt við bæði ferskvatnsrennsli og úrkomu sem fellur í fjörðinn. Þá er gert ráð fyrir um 
1000 mm meðalúrkomu á ári og að vatnasviðið sé um 225.1 km2 (Andreas Macrander, 
munnleg heimild, 14. desember 2017). 

Fyrri athuganir 

Patreksfjörður hefur áður verið kannaður. Endurteknar mælingar með hita-, seltu- og 
súrefnisrita hafa sýnt að sjór í firðinum er oftast vel uppblandaður en síðla sumars og fram 
á haust er þó eiginlegt botnlag greinilegt. En í þessari könnun voru Patreks- og 
Tálknafirðir, ásamt Patreksfjarðarflóa skoðaðir sem eitt fjarðarkerfi. Það er þröskuldur í 
flóanum og er mesta dýpi fyrir innan hann 20-30 m dýpra en þröskuldsdýpið (Héðinn 
Valdimarsson og Magnús Danielsen, 2014). 

Einnig voru gerðar mælingar á sjófræði og uppleystu súrefni í fjörðunum haustið 2013. 
Þær sýndu, eins og mælingar Valdimarsson og Danielsen (2014), að fjörðurinn er að 
jafnaði vel blandaður en  yfir sumartímann verður lagskipting milli yfirborðs og botns 
(Sólveig R. Ólafsdóttir et al, 2017). 
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Mynd 2.2: Patreksfjörður með litakort af dýpi. Tálknafjörður fyrir norðan.  Mælistaðir eru merktir 
inn með punktum. Gulir punktar – RDCP straummælingar. Rauðir punktar – CTD stöðvar 
númeraðar eftir staðsetningu. Blár punktur – veðurstöð. 
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2.3 Hafeðlisfræðileg ferli  

2.3.1 Sjávarföll 

Sjávarföll eru breytingar á sjávarstöðu með ákveðnu millibili og eru áhrifamestu 
sjávarbylgjurnar. Bylgjulengd þeirra er mjög löng og sveiflutími sömuleiðis en ólíkt öðrum 
sjávarbylgjum eru sjávarföll ákaflega stöðug og óbreytileg. Helstu lotur eða sveiflutímar 
má sjá á töflu 2.1. Drifkraftur sjávarfalla er þyngdarkraftur, aðallega frá tungli og sólu, 
sem togar í sjávarmassann. Fallstraumar myndast vegna sjávarfalla og geta verið mjög 
sterkir.  Hreyfingar sjávarfallanna og flóðhæð á mismunandi stöðum er breytileg og oft 
flókin og koma þá við sögu samspil sjávarfallakerfa, breytileg miðbaugsbreidd tungls og 
sólar m.v. miðbaugsflöt jarðar, innbyrðis afstaða þeirra, fjarlægðir himinhnattanna frá 
jörðu, lögun og dýpt hafsvæða o.fl.. Þrátt fyrir það eru gefnar út sjávarfallaspár sem eru 
yfirleitt mjög áreiðanlegar (Unnsteinn Stefánsson, 1999, bls. 301). 

Tafla 2.1: Helstu sjávarfallabylgjur. Tafla fengin frá Unnsteini Stefánssyni, 1994, bls. 251. 

Hálfdags Lota [klst] 

Aðal-tunglkraftur, M2 12:25 

Aðal-sólarkraftur, S2 12:00 

Stærri sporbaugskr. tungls, N2 12:40 

Tungl-sólarkraftur, K2 11:58 

Heilsdags  

Tungl-sólarkraftur, K1 23:56 

Aðal-tunglkraftur, O1 25:49 

Aðal-sólarkraftur, P1 24:04 

 

2.3.2 Eðlisþyngdarstraumar 

Eðlisþyngd sjávar fer eftir hitastigi, seltu og þrýstingi. Ferli eins og kæling, uppgufun og 
ísmyndun hafa veruleg áhrif á eðlisþyngd og leiða til svokallaðrar hita-seltuhringrásar. 
Vökvaþrýstingur á botni íláts er jafn þyngd þeirrar vökvasúlu sem á honum hvílir og hæð 
vökvasúlu er háð eðlisþyngdinni. Því minni sem eðlisþyngdin er, þeim mun hærri verður 
súlan. Jafnþrýstiflötur er þar sem þrýstingur verkar alls staðar jafnt á ákveðinn flöt, 
flöturinn getur hallað miðað við láréttan flöt vegna breytilegrar eðlisþyngdardreifingar og 
einnig vegna breytilegrar yfirborðshæðar. Þessi halli veldur þrýstingsstigli (e. pressure 
gradient) sem knýr fram hreyfingu í sjónum eftir hallanum. Þetta eru 
eðlisþyngdarstraumar. Jarðsvigskrafturinn (Coriolis-kraftur) beinir svo straumnum til 
hægri á norðurhveli jarðar og til vinstri á suðurhveli (Unnsteinn Stefánsson, 1999, bls 222-
224).
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2.3.3 Vinddrifnir straumar 

Þegar vindur blæs yfir yfirborð sjávar myndast skerspenna. Tog frá vindinum dregur þá 
sjóinn með sér í sömu átt eða örlítið til hægri ef fjörðurinn er breiðari en Rossby radíi (e. 
Rossby radius of deformation)(sjá kafla 2.3.5). Þessir vinddrifnu straumar minnka hratt 
með dýpi og á 20-30 m dýpi verða þeir hverfandi. Vindknúnir straumar eru því mikilvægir 
fyrir blöndun á ísöltum sjó í fjörðum (Roald Sætre, 2007) og fyrir vatnsskipti í íslenskum 
fjörðum (sjá kafla 6.1.1). Blási vindar stöðugt úr sömu átt, getur vindstraumurinn flutt 
sjóinn langa leið. Rennsli af völdum vinda nefnist Ekman-rennsli. Það á sér yfirleitt stað 
þegar stöðugur vindur blæs yfir stórt og djúpt haf og leiðir til þess að vindurinn hreyfir 
yfirborðssjó 45° til hægri við vindstefnu á norðurhveli jarðar og til vinstri á suðurhveli. 
Sérhvert neðra sjávarlag hreyfist af vindinum vegna skerspennu og með dýpi minnka þessi 
áhrif og rennslið færist sífelld meira til hægri. Þessi ferill myndar svokallaðan kuðungsferil 
Ekmans (e. Ekman spiral) (Unnsteinn Stefánsson, 1999, bls 228-229). En þessi áhrif 
minnka til muna þegar vindur blæs yfir minni sjávarflöt, eins og t.d. í fjörðum. Vindur 
getur leitt til uppstreymis eða niðurstreymis sjávar nálægt strönd. Ef vindur blæs meðfram 
strönd (á norðurhveli) þar sem ströndin er á vinstri hönd, þá leiðir Ekman-rennsli til þess 
að eðlisléttari yfirborðssjór berst frá ströndinni og uppstreymi verður af eðlisþyngri sjó úr 
dýpra sjávarlagi (Brown et al., 1999). Þá myndast þrýstingsstigull vegna breytinga í 
eðlisþyngdardreifingu og aukinni hæð yfirborðs sjávar nálægt ströndinni. Þetta veldur 
eðlisþyngdarstraumi í vindstefnu. Niðurstreymi verður þegar sjórinn berst að strönd vegna 
vinds og yfirborðssjórinn leitar niður (Unnsteinn Stefánsson, 1999, bls 229). Vinddrifið 
uppstreymi eða niðurstreymi leiðir til breytinga á eðlisþyngdardreifingu. Þrýstingsmunur 
myndast þá á milli fjarðar og úthafs sem tengjast inn- og útstreymi (Sætre, 2007). 

2.3.4 Áhrif snúnings jarðar   

Áhrif snúnings jarðar, eða Coriolis krafturinn, eru mikilvæg í fjörðum sem eru breiðari en 
Rossby radíi. Í svo breiðum fjörðum sveigir hringrásin til hægri vegna snúnings jarðar. Því 
finnast sterkustu straumarnir oft nálægt landi. Áhrif snúnings jarðar í breiðum fjörðum eru 
einnig háð lóðréttri lagskiptingu fjarðarins og þykkt efra lagsins.  

Í mjóum fjörðum eru áhrif snúnings jarðar aftur á móti hverfandi og flutningur sjávarmassa 
meira og minna eins yfir fjörðinn. Þá eiga inn- og útstreymi sér stað á mismunandi dýpi og 
hægt er að líta á hringrás fjarðarins sem tvívítt ferli (Sætre, 2007). 

 



 7 

2.3.5 Rossby radíi  

Mikilvægi jarðsvigskrafta, og þar með mikilvægi hringrása í fjörðum, getur verið áætlað 
með samanburði á breidd fjarðar B og Rossby radía 𝐿! (e. Rossby radius of deformation). 
Fyrir fullblandaðan (e.barotropic) sjó er Rossby radíi fundinn með: 

𝐿! =
𝑔𝐻
𝑓

 

 

þar sem g er þyngdarhröðun jarðar, H er meðaldýpi og f er svigstuðull (e. Coriolis 
parameter) sem fundinn er með: 

𝑓 = 2𝜔sin  (𝜑) 

Hér er 𝜑 breiddargráða og 𝜔 = 7,29 ∙ 10!!  𝑠!! hornhraðavigur jarðar (Cushman-Roisin & 
Beckers, 2011).  

Ef við reiknum út Rossby radía Patreksfjarðar með meðaldýpi D=30 m fæst: 

𝐿! =
9,8  𝑚/𝑠! ∗ 30𝑚 !,!

2 ∗ 7,29 ∙ 10!!  𝑠!! ∗ sin  (65,5743)
= 129163  𝑚 = 129,16  𝑘𝑚 

sem er miklu meira en breidd Patreksfjarðar. Því er hægt að gera ráð fyrir að sjávarföllin í 
Patreksfirði streymi einsleitt inn og úr firðinum. Annars er dæmigert streymi í breiðum 
íslenskum fjörðum þannig að ef horft er inn fjörðinn kemur innstreymi dýpra með strönd á 
hægri hönd en útstreymi á vinstri hönd (Andreas Macrander, munnleg heimild, 15 
desember 2017). 

Riðinn (e. baroclinic) Rossby radíi aflögunar gefur til kynna hvort að snúningur jarðar hafi 
áhrif á skil (e. fonts) í firðinum og áhrif á þykkt yfirborðslags. Því er hægt að áætla hér 
hvort ferskvatnslagið er þykkara á norðurhluta fjarðarins eða ekki. 

Riðinn Rossby radíi er fundinn með:  

R = (!!∙!)
!

  þar sem  g! = ! !!!!!
!!

 

Hér táknar R Rossby radíinn, H táknar þykkt efra sjávarlags,  ρ! og ρ! er eðlisþyngd efra  
og neðra lagsins (Sætre, 2007). 

Við reiknum riðinn Rossby radía fyrir Patreksfjörð og g.r.f. að H=15 m og 𝜌! − 𝜌! =
0,5 !"

!! þar sem 𝜌! = 1027 !"
!!. Þá verður 𝑔! = 4,77 ∗ 10!!   !

!!
  og R er þá: 

R =
4,77 ∗ 10!! ms! ∙ 15m

2 ∗ 7,29 ∙ 10!!  s!! ∗ sin  (65,5743)
= 2  km  

R nemur því um það bil breidd Patreksfjarðar og því má að áætla að ferskvatnslagið geti 
verið þykkara á norðurhluta fjarðarins. Það má gera ráð fyrir að útstreymi eigi sér stað í 
meiri mæli við yfirborðið í norðurhluta fjarðarins fremur en í suðurhlutanum. 
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3 Mælitæki, gögn og aðferðir 
3.1 Veðurmælingar 

3.1.1 Gögn 

Vindgögn eru fengin frá sjálfvirkri veðurstöð í Patreksfirði yfir sama tímabil og 
straummælingarnar frá 29. janúar til 3. nóvember árið 2009. Veðurstöðin, sem Veðurstofa 
Íslands starfrækir, skráir mælingar á klukkustundar fresti. Notast er við 10 mínútna 
meðaltöl á vindstyrk. Hægt er að sjá á mynd 2.1 hvar stöðin er í firðinum, en hún er í bæ 
Patreksfjarðar um 43 m.y.s. og hefur stöðvanúmer 2319 (Veðurstofa Íslands). Stöðin er 
staðsett undir u.þ.b. 400 m hárri fjallshlíð til norðurs og liggur í mynni dals í austri sem 
nefnist Litlidalur.   

3.1.2 Aðferðir 

Veðurgögnin eru sýnd sem vindrósir á mynd 4.1.  Sýnt er, eins og venja er í veðurfræði, úr 
hvaða átt vindurinn kemur. Aftur á móti þegar vindgögn eru notuð til samanburðar við 
strauma þá er vindinum snúið þannig að sýnt er í hvaða átt vindurinn blæs. Þetta er gert til 
að auðvelda samanburð á milli vinda og strauma. Þetta er gert á myndum 6.1, 6.2 og 6.3. 

3.2 Sondumælingar 
Notað eru sondugögn frá Hafrannsóknastofnun. Sondur (e. CTD – conductivity, 
temperature, depth) eru tæki sem mæla leiðni, hitastig og dýpi. Sondumælingar eru gerðar 
þannig að sondunni er slakað ofan í sjóinn niður á það dýpi sem mælingar eiga að ná til og 
mælir sondan samfellt þessa þrjá eiginleika. 

Mælingar í Patreksfirði voru gerðar í sjö leiðöngrum á tímabilinu 28. janúar til 14. apríl 
árið 2009. Einnig var notuð mæling frá 26. júní 2008 til að sýna ástand seltu yfir 
sumartímann. Engar sondumælingar voru teknar sumarið 2009 og því eru gögn frá 26. júní 
2008 notuð til að sýna ástand seltu yfir sumartímann og gert er ráð fyrir að svipað ástand sé 
á milli ára. 

Í öllum leiðöngrum var mælt á sömu sex stöðvum í Patreksfirði sem merktar eru inn á 
mynd 2.1. Tálknafjörður var einnig mældur í þessum siglingum á fjórum stöðvum, en þau 
gögn eru ekki notuð hér.  

Aðeins seltugögn frá CTD mælingum eru notuð hér. 
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3.3 Straumlagnir 

3.3.1 Gögn 

Straumgögn eru fengin frá Hafrannsóknastofnun. Tvær straummælalagnir voru settar út 
fjórum metrum yfir botninum, bæði í utanverðum og innanverðum firðinum. Báðar 
stöðvarnar voru nær suðurströnd fjarðarins eins og sést á mynd 2.1. Eins og áður kom fram 
kallast þessar stöðvar Pay og Pai. Pay fyrir Patreksfjörður ytri og Pai fyrir Patreksfjörður 
innri. 

Straumar voru mældir yfir tímabil. Báðar lagnirnar voru settar út 29. janúar 2009 og mældu 
samfellt til 28. maí. Þá voru þær teknar upp með því að kveikja á sleppibúnaði sem losar 
straumlögn við lóð sem liggur á botninum. Þannig losnar straumlögnin og flýtur upp með 
hjálp flotbauju að yfirborði. Næsta tímabil mælinga var frá 28. maí til 19. október fyrir Pay 
og til 3. nóvember fyrir Pai.  

Straumar í Patreksfirði voru mældir með tveimur síritandi RDCP600 (e. Recording 
Doppler Current Profiler) straumsjám, framleiddum af Aanderaa. Straumsjá sendir út 
hljóðmerki með 600 kHz tíðni og mælir straumhraðann með því að ákvarða 
Dopplerfærsluna frá bergmálinu sem endurkastast frá ögnum sem eru í vatnssúlunni og 
berast með straumnum (Aanderaa Data Instruments AS, 2010). Tækið mælir 
straumhraðann og -stefnuna í allt að ~50 m fjarlægð, þó ekki of nálægt yfirborði því sterkt 
endurkast þaðan þekur vatnssúluna í bergmáli. RDCP straummælarnir í Patreksfirði mældu 
einnig hitastig, súrefni, leiðni og þrýsting. 

Straummælarnir voru stilltir þannig að skráð voru gögn á klukkustundarfresti og 
meðalstraumur mældur.  Upplýsingar um straummælingarnar eru birtar í töflu 3.1. 

 

Tafla 3.1: Upplýsingar um straummælingar. 

Stöð Pai Pay 

Tímabil 
mælinga 

29.01.09 – 
28.05.09 28.05.09-03.11.09 29.01.09 – 28.05.09 28.05.09-03.11.09 

Mælitæki RDCP600 
(sn 270) 

RDCP600 
(sn 271) 

Staðsetning 65° 31' 50.52 N,  
23° 53'35.16"W 

65° 31' 51.52 N 
 23° 53' 25.08" W 

65° 34' 27.48"N, 
24° 0' 41.04"W 

65° 34' 30.72" N, 
24° 0' 29.52" W 

Botndýpi 42 m 40 m 60 m 58 m 

Mælidýpi 38 m 36 m 56 m 54 m 

Sleppibúnaður OceanRT161  
Sn743 

OceanRT161  
Sn743 

Oceano RT661 SN 
378 

Oceano RT661 SN 
378 
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3.3.2 Aðferðir 

Sigtun á straumgögnum 

Óeðlilegar mælingar í straumgögnum nálægt yfirborði sjávar, þar sem bergmál frá 
yfirborði sjávar var afar sterkt, voru fjarlægðar. Allar mælingar fyrir ofan 8,44 m dýpi í Pai 
voru því fjarlægðar frá janúar til maí og allar mælingar fyrir ofan 6,32 m frá maí til 
nóvember. Eins var gert við allar mælingar í Pai ofan 9,57 m dýpis frá janúar til maí og 
ofan 8,52 m dýpis frá maí til októbers.  

Snúningur straumgagna  

Hnitakerfi straumgagna eru snúin frá hornrétta þætti straumsins í norður/suður og 
austur/vestur í átt að ríkjandi straumstefnu, sem er meira og minna samsíða firðinum. 
Miðað er við að sú stefna sé u.þ.b. 130° fyrir Pai og 120° hjá Pay. Þá flæðir jákvæður 
straumur inn fjörðinn og neikvæður út. Þetta er gert til þess að geta gert betur grein fyrir 
inn- og útstreymi.  

Sjávarfallasigtun  

Stór hluti af straumum Patreksfjarðar eru sjávarfallastraumar. Til að skoða aðra strauma 
voru sjávarfallastraumarnir sigtaðir í burtu. Til þess að gera það voru hæð og fasar allra 
mismunandi sjávarfallabylgna (þær helstu sýndar í töflu 2.1) tilgreind með T Tide Matlab 
pakka frá R. Pawlowicz et al. (2002). Sjávarfallastraumar voru svo reiknaðir út með því að 
nota allar hálf-daglegar og daglegar sjávarfallabylgjur (lota < 30 klst.). Sjávarfallabylgjur 
með lengri lotu (hálf-mánaðarlegar, mánaðarlegar og lengri) voru hins vegar ekki notaðar. 
Árstíðabundnar breytingar eru líklega tengdar breytingum í ríkjandi vindáttum og 
straumþáttum en ekki sjávarföllum. Loks voru sjávarfallastraumar dregnir frá raungögnum 
til að fá sigtaðan (vinddrifinn) straum án sjávarfalla.  

Eftir það voru öll gögn sett á reglulegra hnitakerfi (tími á móti dýpt) til að auðvelda 
ítarlegri gagnavinnslu.  

Fylgni milli vinda og strauma  

Til að athuga hvort fylgni sé á milli vinda og strauma í Patreksfirði var vindi skipt í tvo 
þætti. Annarsvegar norður-suður þátt og hinsvegar austur-vestur þátt. Sá seinni er aðallega 
notaður hér til samanburðar við strauma þar sem hann blæs annaðhvort inn fjörðinn eða út.  

Við munum aðallega einblína á Pay stöðina við athugun á sambandi vinda og strauma þar 
sem ytri fjörðurinn sýnir betur vatnsskipti á milli úthafsins og fjarðarins. Aftur á móti sýnir 
innri stöðin betur flæðið innan fjarðarins. 

Við samanburð á vindum og straumum er vindstefnu snúið þannig að sýnt er í hvaða átt 
vindurinn stefnir en ekki úr hvaða átt hann kemur eins og venja er í veðurfræði. Þetta er 
gert til að auðvelda samanburð þar sem vindar og straumar eru í sama hnitakerfi.  
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4 Vindur og veðrátta  
Á mynd 4.1 eru sýndar vindrósir fyrir hvern mánuð yfir tímabilið sem straummælingarnar 
áttu sér stað. Þar er sýnd vindstefna, sem skipt er í 36 einingar, og vindstyrkur fyrir 
klukkustunda meðaltal á meðalvind yfir 10 mínútna tímabil. Hver vindrós sýnir allar tíðnir 
vindátta í prósentum með lengd á vindstefnueiningu. Radíus hringsins táknar þannig tíðni 
hverrar vindstefnueiningar fyrir sig í samanburði við allar aðrar vindstefnur. Einnig sýnir 
hver vindstefnueining tíðni vindstyrks með litaskala. Hér er gert ráð fyrir að vindur komi 
úr þeirri átt sem venja er í veðurfræði.  

Á myndinni sést greinilega að yfir vetrarmánuðina er norðaustanátt langalgengust og ber 
með sér sterkustu vindana. Yfir maí er austan- og vestanátt algengastar og austanáttin ber 
með sér öflugari vinda. Þar næst tekur við veðrátta sem sýnir einkennandi mynstur. Yfir 
júní og júlí mánuði er mildur vindur að vestan algengastur með vindstyrk á bilinu 3-9 m/s 
sem má líklega rekja til hafgolu sem er almennt síðdegis á hlýjum sumardögum (sjá kafli 
6.1.2). Í ágúst og september fer austan- og norðaustanátt að vera meira áberandi og 
algengari en vestanáttin. Alveg þangað til í október þar sem nær eingöngu blæs af 
norðaustri. Þrjá fyrstu dagana í nóvember var austanvindur. 
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Mynd 4.1: Vindrósir fyrir hvern mánuð árið 2009. Veðurgögn frá veðurstöð Patreksfjarðar fengin frá 
Veðurstofu Íslands. Sýnt er úr hvaða stefnu vindurinn kemur eins og venja er í veðurfræði.
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5  Sjófræði 

5.1 Gögn frá RDCP straummælum 
RDCP600 straummælarnir mældu seltu, hitastig, eðlisþyngd og súrefnismettun. Mælidýpi 
er um 36-38 m fyrir Pai og 54-56 m Pay. Mynd 5.1 sýnir niðurstöður þessara mælinga 
ásamt meðalvindhraða þar sem rauð lína er notuð fyrir Pai og blá fyrir Pay. 

Selta 
Meðalselta er mæld 34,2 fyrir Pai og 34,4 fyrir Pay. Á mynd 5.1 sést að selta er almennt 
hærri fyrir Pay frá lokum janúar þangað til um 10. júlí þegar hún lækkar skyndilega. Yfir 
febrúarmánuð er þessi munur lítill eða um 0,01-0,1 með seltugildi á bilinu 34,25 og 34,5. 
Þá er góð blöndun á sjávarmassanum í vatnssúlunni og í öllum firðinum. Í mars og apríl 
eykst þessi munur um 0,3 seltustig áður en það lækkar svo í 0,1-0,2 yfir maí og júní. 
Seltustigið helst á bilinu 34,2 og 34,7.  Þann 10. júlí verður seltan sú sama fyrir Pay og Pai 
eða um 34,4. Seltan helst þannig til 17. júlí þegar hún lækkar hressilega niður í 33,9 í Pay á 
10 dögum á meðan seltan í Pai helst óbreytt. Selta Pay er þá orðin lægri en í Pai og verður 
hámarksmunur þar á milli um 0,5 í lok júlí. Um 20. ágúst tekur Pay skyndilegt stökk í seltu 
frá 33,85 upp í 34,4 og nær þar með sömu seltu og Pai. Gæði gagna á seltu, og þar með 
eðlisþyngd, virðast vera lítil eftir ágúst (truflanir á mæli). Stökkin og skyndilegar 
breytingar sem sjást í september eru því líklega óraunhæfar, en eftir 8. september koma 
fram tveir til þrír seltutoppar daglega. Einnig sjást mörg skyndileg stökk í seltu sem að 
standa yfir í nokkrar klukkustundir. 

Hitastig 
Mælt meðalhitastig er 5,7°C í Pai og 4,3°C í Pay. Á mynd 5.1 sést að hitastig er 1-2°C frá 
febrúar fram á miðjan apríl en fer þá að hækka stöðugt. Þetta gildir fyrir báðar stöðvar. 
Aftur á móti eykst hitastig fyrr í Pai sem nær hámarkshita um 10°C í júlí en Pay nær sama 
hámarkshita í lok ágúst. Líklega vegna þess að Pay er á meira dýpi en Pai. 

Eðlisþyngd 
Meðalgildi á eðlisþyngd í Pai er um 1026,9 kg/m3 og 1027,2 kg/m3 fyrir Pay. Á mynd 5.1 
sést að eðlisþyngdin sýnir svipaðan feril og hitastig nema hann er speglaður þar sem 
eðlisþyngd minnkar við hækkandi hitastig. Gæði gagna á eðlisþyngd verða lítil eftir ágúst 
vegna áhrifa frá slæmum seltugögnum. Yfir vetrarmánuðina helst eðlisþyngdin í kringum 
1027,5 kg/m3 og byrjar að minnka í maí þar sem lægsta gildi er um ~1026,5 kg/m3.  

Súrefnismettun  
Á mynd 5.1 sést að súrefnismettun er um 90% fyrir bæði Pay og Pai  yfir vetrarmánuðina 
og nær 100% í lok apríl. Súrefnismettun minnkar fyrir Pay nokkuð stöðugt frá miðjum maí 
og nær lægstu gildum um 70% í júlí áður en að mettunin rís um miðjan ágúst. Fyrir Pai 
helst súrefnismettunin á bilinu 90-100% alveg að miðjum júlí þegar mettunin byrjar að 
minnka stöðuglega. Mettunin nær svo lággildi í seinni hluta september þegar hún verður 
um 70-80%. Mettunin eykst svo rólega aftur í lok september og verður um 90% í byrjun 
nóvember. 
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Vindhraði 
Mynd 5.1 sýnir meðalvindhraða yfir mælitímabilið. Þar sést að vindhraði er mestur yfir 
vetrarmánuðina í norðaustanáttum, eins og mynd 4.1 sýnir, og minnkar yfir 
sumarmánuðina. Um haustið eykst vindhraðinn svo aftur í október. Í byrjun apríl þegar 
meðalvindhraðinn verður meiri en 15 m/s sést að selta, hitastig og þar með eðlisþyngd 
lækkar og súrefnismettun eykst (sjá nánar í kafla 6.1.2).  
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M
ynd 5.1: Seltu-, hitatigs-, eðlisþyngdar- og súrefnism

ettunargögn frá straum
m

æ
lum

 Pay(blár) og Pai(rauður) í Patreksfirði árið 2009.  
M

eðalvindhraði er einnig sýndur neðst. 
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5.2 Selta og lagskipting 
Mynd 5.2 sýnir seltu með dýpi úr CTD gögnum. Þar eru átta myndir sem hver sýnir seltu 
eftir dagsetningu sem merkt er fyrir ofan hverja mynd. Gögnum var safnað í sjö 
leiðöngrum yfir vetur og snemma vors frá 28. janúar til 14. apríl 2009. Því miður voru 
engar CTD mælingar teknar sumarið 2009, því eru notuð gögn frá 26. júní 2008 til að sýna 
ástand seltu yfir sumartímann og gert er ráð fyrir að svipað ástand sé á milli ára. Hver 
einasta mynd á mynd 5.2 hefur sex ferla. Hver ferill táknar staðsetningu mælingar. 
Ferlarnir eru númeraðar frá einum og upp í sex. Stöð númer eitt er alltaf yst á firðinum og 
stöð númer sex er innst. Staðsetningar má sjá á mynd 2.1. 

Á mynd 5.2 kemur fram að í lok janúar er seltan nánast einsleit fyrir alla vatnssúluna um 
allan fjörðinn. Á veturna er vatnssúlan venjulega vel blönduð en vegna vinds og kulda 
finnst ferskvatnslag á yfirborði á sumum dögum. Þetta sést þann 26. febrúar þegar mun 
lægri selta mælist fyrir ofan 9 m. Þá blésu sterkir norðaustan vindar á meðan það var 
hægviðri í lok janúar. Yfir vorið fer að myndast lagskipting þar sem í fyrri hluta mars er 
seltan nokkuð einsleit fyrir neðan 20 m dýpi og lækkar til yfirborðsins. Þann 26. mars er 
þetta dýpi orðið um 30 m.  Hefðbundin sumarhegðun sést svo þann 26. júní 2008 með 
lagskiptingu og seltuminni sjó við yfirborðið. Þegar litið er yfir myndirnar sést að seltan 
eykst að meðaltali með tíma árið 2009 í dýpri lögum. 

Mynd 5.2: CTD gögn með seltu á móti dýpi. Teiknað er inn ferla frá 1-6 fyrir hverja straumlögn þar sem 
1 er yst í firðinum og 6 er innst. Staðsetning straumlagnanna má sjá á mynd 2.1. Dagsetningar 
mælinganna má sjá fyrir ofan hvern ramma. 
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6 Straumar og vatnsskipti  
Við notum aðeins Pay til að skoða samband vinda og strauma þar sem straumlögnin er 
staðsett á utanverðum firðinum og sýnir betur vatnsskipti á milli úthafsins og fjarðarins. 

6.1 Veður og straumar 
Mynd 6.1 sýnir þrjár myndir. Sú neðsta sýnir unnin sjávarfallasigtuð straumgögn á móti 
dýpt frá 29. janúar til lok ágúst árið 2009. Rauður litur táknar innstreymi og blár útstreymi. 
Litaborðinn á myndinni sýnir samband á milli litar og styrk flæðis. Þar að auki eru 
teiknaðar inn kúrfur af meðalvindhraða austur-vestur þáttar vinds í svörtum lit, 
straumhraða á 12 m dýpi í rauðum lit og straumhraða á mesta dýpi rétt undir 50 m dýpi í 
bláum lit. Hér hafa straumar og vindar verið áttaðir þannig að stefnan sýnir í hvaða átt þeir 
stefna eins og venja er í haffræði en ekki úr hvaða átt eins og venja er í veðurfræði. Því 
tákna jákvæð gildi innstreymi og vind að vestan sem blæs inn fjörðinn en neikvæð gildi 
tákna útstreymi og vind að austan sem blæs út fjörðinn. Miðjumyndin í mynd 6.1 sýnir 
hitastig í appelsínugulum lit og seltu í ljósbláum fyrir bæði Pay í heilli línu og fyrir Pai í 
strikaðri línu. Efsta myndin í mynd 6.1 sýnir svo súrefnismettun þar sem sömu línur gilda 
fyrir Pay og Pai. Engin áreiðanleg gögn eru til fyrir yfirborðsstrauma sökum bergmáls frá 
yfirborði hafsins þegar straummælingar voru gerðar.  

Á mynd 6.1 er hægt að sjá mismunandi mynstur fyrir vetur annarsvegar og sumar 
hinsvegar. Yfir sumarið eru straumarnir veikastir. Valin var dæmigerð vetrarhegðun og 
dæmigerð sumarhegðun og athugað nánar á myndum 6.2 og 6.3. 
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Mynd 6.1: Neðsta mynd: Unnin straumgögn á móti dýpt frá 29. janúar til loka ágúst 2009. Rauður litur 
táknar innstreymi og blár útstreymi. Gildi á straumhraða eru gefin með litaborða. Svartur ferill – 
meðalhraði A-V þáttar vinds. Rauður ferill – straumhraði á 12 m dýpi. Blár ferill – straumhraði á um 50 m 
dýpi. Jákvæð gildi tákna innstreymi fyrir strauma og vestan átt fyrir vinda. Neikvæð gildi tákna útstreymi 
og austan áttir. Mynd í miðju: Hitastig í appelsínugulum lit og selta í ljósbláum. Heil lína – Pay. Strikuð 
lína – Pai. Sama gildir fyrir efstu mynd sem sýnir súrefnismettun.  
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6.1.1 Vetur 

Mynd 6.2 er samskonar mynd og mynd 6.1 nema valið er tímabilið frá 24. mars til 10. 
apríl sem sýnir dæmigerða vetrarhegðun.  

Það sem vekur athygli á myndinni er ástand sem stendur yfir frá 31. mars til 4. apríl. Þetta 
ástand einkennist af sterkum vindum sem viðhalda sér yfir 10 m/s þessa fjóra daga eða 
alveg þangað til 4. apríl kl. 04:00 þegar vindurinn dettur niður og verður fljótlega 4 m/s. 
Mesti vindhraði mældur yfir þennan tíma var 19 m/s. Eins og sést á mynd 6.2 er þetta 
austanþáttur vindsins sem blæs yfir þessa daga. Sterk fylgni er á milli vinda og strauma yfir 
þetta tímabil og þá sérstaklega í dýpri lögunum. Sterkur austanþáttur vindsins virðist örva 
innstreymi í dýpri lögum utarlega í firðinum. Þessi atburður virðist einnig hafa áhrif á 
hitastig, seltu og súrefnismettun fyrir bæði Pay og Pai. Það sést greinilega á myndinni að 
bæði hitastig og selta minnka yfir þetta tímabil og súrefnismettun eykst. Þessi minnkun 
hefst í lok dags þann 31. mars og haldast gildin meira og minna þau sömu. Alveg þangað 
til 5. apríl kl 07:00 þegar hitastig og selta aukast mjög skyndilega í Pay um ~1°C og ~ 0,2 
einingar í seltu. Þetta gerist á einni klukkustund. Aftur á móti aukast þessir tveir eiginleikar 
hægar hjá Pai og hefst sú hækkun þann 6. apríl kl. 10:00. Hækkunin tekur um einn dag og 
nemur um ~0.8°C og ~0,2 einingar í seltu. Súrefnismettun eykst hjá báðum straumlögnum 
yfir þetta tímabil. Fyrir Pay, eykst mettunin um 3% úr 91% í 94% á nokkrum 
klukkustundum og lækkar svo snögglega niður í 93% þann 5. apríl. Það er skarpari og 
meiri aukning í súrefnismettun hjá Pai. Mettunin nær 96% á aðeins einni klukkustund. 
Aftur á móti er mettunin breytilegri hjá Pai þangað til að hún fer að lækka stöðugt þann 6. 
apríl og lýkur 7. apríl. Það sést um 27 klukkustunda tímamunur á milli Pay og Pai á 
breytingum á seltu, hitastigi og súrefnismettun við lok þessa fyrirbæris. Engan tímamun er 
aftur á móti að sjá þegar atburðurinn hefst. Vegalengdin á milli straumlagnanna tveggja 
Pay og Pai er u.þ.b. 7,4 km. Með einföldum útreikningi er því hægt að reikna út 
meðalstrauminn þar á milli á þessu tímabili. Það er gert með því að deila vegalengdinni 
með tímamuninum. Meðalstraumurinn reiknast þá 7,6 cm/s.  

Á mynd 6.2 má sjá annað álíka tilvik með vindhraða yfir 10 m/s að austan. Það tekur þó 
mun skemmri tíma en það sem nefnt var hér að ofan. Vindhraðinn nær um 11 m/s en 
stendur þó aðeins yfir í sex klukkustundir. Það virðist þó vera nægjanlegt til að örva djúpt 
innstreymi alveg eins og í lengra tilvikinu. Aftur á móti er engin áhrif að sjá á seltu, 
hitastigi eða súrefnismettun. 

6.1.2 Sumar 

Mynd 6.3 sýnir dæmigerða sumarhegðun yfir tímabil frá 5. júlí til 13. júlí. Fremur rólegir 
vindar á bilinu 0-7 m/s eru á þessu tímabili og sjá má daglegt mynstur í vindinum sem nær 
mesta vindhraða síðdegis. Þetta er að öllum líkindum hafgolur. Enga fylgni er að sjá á milli 
vinda og strauma yfir þetta tímabil.  



 20 

Mynd 6.2: Neðsta mynd: Unnin straumgögn á móti dýpt frá 24. mars til 10. apríl 2009. Rauður litur 
táknar innstreymi og blár útstreymi. Gildi á straumhraða eru gefin með litaborða. Svartur ferill – 
meðalhraði A-V þáttar vinds. Rauður ferill – straumhraði á 12 m dýpi. Blár ferill – straumhraði á um 50 
m dýpi. Jákvæð gildi tákna innstreymi fyrir strauma og vestan átt fyrir vinda. Neikvæð gildi tákna 
útstreymi og austan áttir. Græna línan sýnir hvar meðalstraumferill er tekinn. Mynd í miðju: Hitastig í 
appelsínugulum lit og selta í ljósbláum. Heil lína – Pay. Strikuð lína – Pai. Sama gildir fyrir efstu mynd 
sem sýnir súrefnismettun.   
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Mynd 6.3: Neðsta mynd: Unnin straumgögn á móti dýpt frá 5. júlí til 13. júlí 2009. Rauður litur táknar 
innstreymi og blár útstreymi. Gildi á straumhraða eru gefin með litaborða. Svartur ferill – meðalhraði A-V 
þáttar vinds. Rauður ferill – straumhraði á 12 m dýpi. Blár ferill – straumhraði á um 50 m dýpi. Jákvæð 
gildi tákna innstreymi fyrir strauma og vestan átt fyrir vinda. Neikvæð gildi tákna útstreymi og austan áttir. 
Græna línan sýnir hvar meðalstraumferill er tekinn. Mynd í miðju: Hitastig í appelsínugulum lit og selta í 
ljósbláum. Heil lína – Pay. Strikuð lína – Pai. Sama gildir fyrir efstu mynd sem sýnir súrefnismettun.   
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6.2 Meðalstraumprófíll 
Meðalstraumprófílar eru sýndir annarsvegar fyrir vetrartímabil á mynd 6.4 og hinsvegar 
fyrir sumartímabil á mynd 6.5.  

6.2.1 Vetur 

Mynd 6.4 sýnir meðalstrauma á þremur mismunandi tímabilum fyrir Pay í bláum lit og Pai 
í rauðum lit. Þessi tímabil eru frá 29. janúar til 10. apríl sem sýnt er með heilli línu, 24. 
mars til 10. apríl með þunnri heilli línu og 2. apríl kl 18:00 þegar hvassviðri var að austan 
sem gefið er til kynna með brotinni línu. Þá mældist vindhraði um 19 m/s.  

Myndin sýnir að yfir þessi tímabil á sér stað að meðaltali eingöngu innstreymi undir 12 
metra dýpi fyrir Pay. Einnig sést að innstreymið eykst með dýpi. Meðalgildi á innstreymi 
Pay frá 29. janúar til 10. apríl er 2,5 cm/s og 3,5 cm/s frá 24. mars til 10. apríl. Þann 2. 
apríl mælist mun hærra meðaltal á innstreymi Pay eða um 13,5 cm/s þar sem mælt hágildi 
er um 16 m/s á 34 m dýpi. 

Fyrir Pai á sér stað að meðaltali innstreymi neðan 14 m dýpis, sem verður mest um 1,6 
cm/s. Örlítið útstreymi mælist fyrir ofan 12 m dýpi. Þetta á við fyrir bæði tímabilin frá 29. 
janúar til 10. apríl sem og frá 24. mars til 10. apríl. Meðalgildi innstreymis fyrir þessi tvö 
tímabil eru um 0,8 cm/s fyrir það fyrrnefnda og 0,9 cm/s fyrir það síðarnefnda. Þann 2. 
apríl verður aftur á móti fremur sterkt útstreymi á milli 18 m og 34 m dýpis sem nær 
hámarki á 24 m dýpi þar sem útstreymið mælist um 3 cm/s. Neðan 34 m dýpis mælist 
örlítið innstreymi. Að meðaltali mælist 1,1 cm/s útstreymi á þessum tíma. 

Mynd 6.4: Meðalstraumprófílar yfir vetrartíma 2009 fyrir Pay (blár) og Pai (rauður) yfr þrjú mismunandi 
tímabil. Fyrir báðar stöðvar er 29. jan-10. apr merkt með þykkari heilli línu, 24. mar – 10. apr með þunnri 
heilli línu og stakur atburður þann 2. apríl kl 18:00 með brotinni línu 
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6.2.2 Sumar 

Mynd 6.5 sýnir meðalstrauma á þremur mismunandi tímabilum fyrir Pay í bláum lit og Pai 
í rauðum lit. Þessi tímabil eru frá 1. júní til 30. september sem sýnt er með heilli línu, 5. til 
13. júlí með þunnri heilli línu og sterkum vindatburði þann 10. júlí með brotinni línu. Þá 
mældist 7 m/s vindur að vestan.  

Straumarnir eru að meðaltali fremur vægir yfir sumarið og eru að meðaltali um 2 cm/s í 
Pay og 1,5 cm/s í Pai. Yfir valið tímabil 5.-13. júlí er að meðaltali 0,6 cm/s innstreymi í 
Pay og 1,3 cm/s í Pai. Aftur á móti er fremur sterkt útstreymi, um 3 cm/s, fyrir Pay þann 
10. júlí þegar hafgola blæs inn fjörðinn. Á sama tíma á sér stað innstreymi að meðaltali 
1,87 cm/s fyrir Pai. 

 

Mynd 6.5: Meðalstraumprófílar yfir sumartíma 2009 fyrir Pay (blár) og Pai (rauður) yfr þrjú mismunandi 
tímabil. Fyrir báðar stöðvar er 1. júní-30. sept. merkt með þykkri heilli línu, 5. júlí – 13. júlí með þunnri heilli 
línu og stakur atburður þann 10. júlí klukkan 16:00 með brotinni línu. 
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6.3 Sjávarföll 
Við sjávarfallagreiningu í Pay var spönn (e.range) greind á sjávarfallabylgju M2 og S2. 
Svipaðar niðurstöður fengust fyrir Pai. 

    Tafla 6.1: Greindir sjávarfallastraumar. 

 Pay vetur 

Sjávarfallabylgjur Spönn 

Aðal-tunglkraftur 
M2 

206 cm 

Aðal-sólarkraftur 
S2  

90 cm 

M2+S2 spring tide 296 cm 

M2-S2 neap tide 116 cm 

 

 

 

Mynd 6.6: Sjávarföll úr þrýstingsmælingum í Pay.   
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6.4 Endurnýjunartími 
Gróft mat á endurnýjunartíma er hægt að gera með meðalstraumi. Tekið var þversnið yfir 
fjörðinn frá Geirseyri við Patreksfjarðarbæ að Skolladal. Flatarmál þversniðsins í firðinum 
reiknaðist þá 𝐴 = 133,13 ∙ 10!  𝑚!  og rúmmál fjarðarins innan þversniðsins reiknaðist 
V= 717,51 ∙ 10!  𝑚! (Andreas Macrander, munnleg heimild, 14. desember 2017). 

Notast var við mældan meðalstraum u = 2,35 cm/s = 0,0235 m/s úr Pay yfir allt 
mælitímabilið frá janúar til október. Við útreikninga er gróf nálgun gerð þar sem gert er ráð 
fyrir að innstreymi eigi sér stað á öðrum helmingi þversniðsins. Því verður 𝐴 = 66564  𝑚!.  

Þá er: 

Endurnýjunartími = !
!∙!

= 5 dagar og 7 klst 

Þetta er þá gróft mat á meðal endurnýjunartíma vegna eðlisþyngdarstrauma og/eða 
vindknúinna strauma. 

Hægt er að bera þennan endurnýjunartíma saman við vatnaskiptin á dögunum 5-7. apríl. 
Þar reiknaðist meðalstraumurinn eftir vindsterka tímabilið, frá 31. mars til 4. apríl, um 
u=7,6 cm/s. Þá reiknast endurnýjatíminn sem: 

Endurnýjunartími =39 klst og 24 mín 

Yfir sterkt vindtímabil getur endurnýjunartíminn því orðið styttri en tveir dagar.  
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7 Umræða 

7.1 Vindur   
Á mynd 4.1 má sjá að norðaustanáttin er algengust og ber með sér mesta vindstyrkinn yfir 
vetrarmánuðina. Í júní og júlí er algengast að hægur vindurinn blási að vestan. Síðdegis 
kemur inn hafgola eins og mynd 6.3 sýnir. Í ágúst og september ríkir eins konar millistig 
þar sem algengastar eru norðaustan- og vestanáttir. En með tímanum verður norðaustan 
áttin algengari og í október verður hún yfirgnæfandi. Landslagið við veðurstöðina hefur 
líklega töluverð áhrif á veðurmælingarnar. Eins og áður var nefnt, þá er stöðin undir 400 m 
hárri fjallshlíð og í mynni dals til austurs. Þessi dalur er líklegur til að bera niður 
norðaustanáttir sem eru algengastir yfir vetrarmánuðina. Veðurstöðin er því ekki í skjóli 
fjalla. Samt getur verið að vindstyrkur á firðinum sjálfum sé ekki sá sami og við 
veðurstöðina. 

7.2 Sjófræði 

7.2.1 RDCP gögn 

Selta 
Eðlisþyngdarstraumar gætu verið knúnir áfram af seltumun frá ytri hluta fjarðarins til innri 
hlutans frá lok janúars til 10. júlí. Þá var selta Pay örlítið hærri en selta Pai eins og mynd 
5.1 sýnir. Eins gæti eðlisþyngdarstraumar átt sér stað frá Pai til Pay frá 17. júlí til loka 
ágúst þegar seltumunurinn snýst við og selta Pay verður lægri en Pai.  

Selta er almennt hærri fyrir Pay en Pai frá janúar til miðs júlí. Ástæðuna fyrir því má rekja 
til staðsetningar á Pay sem staðsett er á meira dýpi en Pai á utanverðum firðinum og nær 
seltu í úthafssjó. Há gildi á seltu og hitastigi er hægt að tengja við vatnsskipti frá Irminger 
straumnum sem ber með sér hlýjan og selturíkan Atlantssjó (Valdimarsson og Malmberg, 
1999). 

Hitastig 
Á mynd 5.1 sést að hitastig sjávar nær hámarki í júlí í innanverðum firðinum á stöð Pai en 
í lok ágúst í honum utanverðum á stöð Pay. Líklega nær Pay hámarkshita seinna á árinu 
vegna þess að straumsjáin er staðsett á meira dýpi þar heldur en á stöð Pai. 

Súrefnismettun 
Á mynd 5.1 sést að súrefnismettun minnkar nokkuð stöðugt úr 90-100% í Pay frá miðjum 
maí og nær lægstu gildum um 70% í júlí áður en að mettunin rís um miðjan ágúst. Eins 
helst súrefnismettun hjá Pai á bilinu 90-100% þangað til um miðjan júlí þegar mettunin 
minnkar stöðugt til seinni hluta september þegar mettunin nær gildum um 70-80%. Þar 
næst eykst mettunin svo rólega í lok september og verður um 90% í byrjun nóvember. 
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Þegar súrefnismettun minnkar stöðuglega er það venjulega tákn um lítil vatnsskipti. Ef við 
notum það sem forsendu, þá verða fremur lítil vatnsskipti í Pay yfir sumarmánuðina og 
eins í Pai frá miðjum júlí til seinni hluta september. Pai sýnir áhrif seinna en Pay með 
minni en stöðugri lækkun, líklega vegna þess að straumsjáin í Pai er nær yfirborðinu heldur 
en Pay. Ef miðað er við straumgögn frá Pay sem sýnd eru á mynd 6.1, þá sést að 
straumarnir eru veikastir yfir sumartímann. 

7.2.2 Sondugögn 

Mynd 5.2 sýnir hefðbundna vetrarhegðun í lok janúar þar sem seltan er nánast einsleit fyrir 
alla vatnssúluna um allan fjörðinn. Mun lægri selta mælist aftur á móti við yfirborðið ofan 
9 m í lok febrúar þegar sterkir norðaustan vindar blása á meðan hægviðri var í lok janúar. 
Það gæti því verið að vindurinn hafi áhrif á seltudreifingu í yfirborðslaginu. Í mars er 
seltan býsna svipuð eftir dýpi en samt aðeins lægri við yfirborðið. Í apríl myndast 
lagskipting. Engin CTD gögn eru til eftir 14. apríl 2009 þannig athuguð var mæling frá 26. 
júní árið 2008 til að fá hugmynd um sumarástand. Líklegt er að svipað ástand ríki á milli 
ára. Sú mæling sýnir lagskiptingu með ferskari sjó við yfirborð. Selta mælist nálægt seltu 
úthafsins í dýpri lögum fjarðarins yfir allt tímabilið. 

7.3 Straumar  

7.3.1 Vindur og straumar 

Á mynd 6.1 sést að vindar með meðal vindhraða yfir 10 m/s hafa áhrif á inn- og útstreymi 
í Patreksfirði. Sterk fylgni greinist á milli austan vinda, með vindstyrk yfir 10 m/s, og djúps 
innstreymis yfir vetur og vor. Aftur á móti sést engin fylgni á milli strauma og vinda yfir 
dæmigerða sumarhegðun á mynd 6.3 þar sem vindar eru fremur hæglátir á bilinu 0-7,1 m/s 
með daglegum hafgolum. 

Á mynd 6.2 er hægt að sjá tvo atburði með vindstyrk yfir 10 m/s. Annar þeirra stendur yfir 
í fjóra daga en hinn í sex klukkustundir. Þegar þeir eru bornir saman sést að í báðum 
tilfellum er innstreymi örvað í firðinum. Aftur á móti mælast aðeins breytingar á hitastigi, 
seltu og súrefnismettun yfir lengri atburðinn frá 31. mars til 4. apríl en ekki yfir þann 
styttri. Má álykta sem svo að stutti atburðurinn stendur ekki yfir nægilega lengi til að örva 
vatnsskipti í firðinum. 

Við lok lengri atburðarins sést um 27 klst tímamunur á milli Pay og Pai á breytingum á 
seltu, hitastigi og súrefnismettun. En engan tímamun er að sjá þegar vindhraðaaukning 
hefst. Líklega eiga sér stað vatnsskipti (e. water exchange) yfir þennan tíma þar sem sjór 
frá úthafinu streymir alla leið að Pai. Þessi tímamunur á milli ytri og innri hluta fjarðarins 
gæti því stafað af flutningstíma skiptanna. Meðalstraumurinn þarna á milli reiknast um 7,6 
cm/s. 

Frekari mælingar þarf til þess að geta gert grein fyrir yfirborðsstraumum. Engin áreiðanleg 
gögn voru til fyrir yfirborðslag sjávar vegna áhrifa bergmáls frá sjávaryfirborði á 
mæligögn. 
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7.3.2 Meðalstraumprófíll 

Vetur 
Mynd 6.4 sýnir að almennt á innstreymi sér stað í dýpri lögum fjarðarins og eykst með 
dýpi. Mögulega á sér stað útstreymi fyrir ofan 10 m dýpi þar sem straumgögn voru 
óáreiðanleg. Ef ferlarnir eru framlengdir línulega þá lítur út fyrir að útflæði eigi sér stað við 
yfirborð yfir tímabilin 29. janúar-10. apríl og 24. mars – 10. apríl. Aftur á móti þarf að gera 
frekari mælingar til að lýsa yfirborðsstraumum í firðinum. Ef skoðað er tilvikið þann 2. 
apríl og straumferilinn framlengdur línulega, þá er ólíklegt að útstreymi eigi sér stað við 
yfirborðslagið þar sem innstreymið er mjög sterkt í dýpri lögum. Það gæti verið að 
útstreymi eigi sér stað við norðurhluta fjarðarins en ekki sunnanmegin þar sem 
straummælingar voru framkvæmdar. 

Sumar 
Meðalstraumprófílarnir á mynd 6.5 sýna að innstreymi á sér almennt stað neðan 10 m 
dýpis. Aftur á móti er fremur sterkt útstreymi að meðaltali 3 cm/s við Pay fyrir neðan 12 m 
dýpi. Þetta gæti bent til þess að vestanáttir örvi djúpt útstreymi á utanverðum firðinum. 
Líklegt er að innstreymi eigi sér stað við yfirborðslagið vegna skerspennu sem myndast 
þegar vindurinn togar í yfirborð sjávar. En það þarf frekari mælingar til að skera úr um 
það.  

Í Pai mælist óvænt fremur rólegt innstreymi að meðaltali 1,87 cm/s fyrir neðan 8 m dýpi 
þann 10. júlí þegar hafgola um 7 m/s blæs inn fjörðinn að vestan. Það gæti verið að mældir 
vindar á veðurstöðinni í  Patreksfjarðarbæ séu ekki lýsandi fyrir vinda við innanverðan 
fjörðinn þar sem straummælingar voru framkvæmdar. Einnig gæti verið, eins og nefnt var 
hér að ofan, að útstreymi eigi sér stað á norðurhluta fjarðarins og innstreymi á 
suðurhlutanum. Slíkt straumkerfi væri í samræmi við Coriolis kraftinn þó að fjörðurinn er 
frekar mjór. Einnig gæti útstreymið átt sér stað við yfirborðið. 

7.3.3 Endurnýjunartími 

Í grófu mati á endurnýjunartíma kemur fram að vindur getur verið töluverður áhrifavaldur. 
Endurnýjunartíminn reiknaðist um 5 dagar og 7 klst þegar notaður var meðalstraumurinn 
yfir allt tímabilið u=2,35 cm/s. Endurnýjunartíminn varð mun styttri eða um 39 klst þegar 
notaður var reiknaður meðalstraumur dagana 5-7. apríl.  
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8 Ályktanir 
Athugað var samband vinda og strauma í Patreksfirði árið 2009. Tímabil mælinga er frá 
29. janúar til 3. nóvember en straumgögn mældust aðeins frá 29. janúar til byrjun 
septembers. CTD gögn gefa til kynna að vindar gætu haft áhrif á seltu við yfirborð yfir 
vetrartímann. 

Niðurstöður sýna að yfir vetrarmánuðina er norðaustanátt algengust og ber með sér 
sterkustu vindana. Yfir sumartímann er fremur hægur vindur að vestan algengastur. Þar á 
milli á sér stað eins konar millistig þar sem bæði norðaustan- og vestanáttir eru algengar.  

Hægt var að sjá fylgni á milli vinda og strauma í dýpri lögum fjarðarins þegar vindstyrkur 
fór yfir 10 m/s. Athugað var tímabil frá 31. mars til 4. apríl sem einkenndist af sterkri 
norðaustan átt sem örvaði innstreymi neðan 12 m dýpis. Þetta hafði áhrif á hitastig, seltu 
og súrefnismettun bæði innarlega og utarlega í firðinum. Á þessu tímabili lækkaði hitastig 
og selta en súrefnismettun jókst. Greinilegur tímamunur kom fram milli innri og ytri 
straumlagna þegar gildi þessara eðliseiginleika hækkuðu eftir atburðinn. Líklegt er að 
vatnsskipti hafi verið á þessum tíma. Meðal endurnýjunartími Patreksfjarðar reiknaðist um 
fimm dagar og sjö klukkustundir. Endurnýjunartíminn getur orðið styttri en tveir dagar yfir 
tímabil sem standa yfir nægilega lengi með vindhraða yfir 10 m/s.  

Að meðaltali mælist innstreymi á báðum straumlögnum með sterkari strauma yfir 
vetrartímann. Báðar stöðvarnar voru staðsettar á suðurhluta fjarðarins. Það gæti því verið 
að útstreymi eigi sér frekar stað við norðurhluta fjarðarins eða þá við yfirborðið. Þetta þarf 
þó að rannsaka nánar.  
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