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Náttúrufræðingurinn

Haraldur Ólafsson

Lognið
flestum dæmalaust þægilegt og fallegt í logni. Í því verður vatnsflöturinn spegilsléttur eins og sjá má á 1.
mynd sem tekin var í hauststillu í
Reykjavík. Áður hefur verið fjallað
um vinda og vindáttaflökt á Íslandi
í Náttúrufræðingnum1 og þar er í
heimildaskrá sagt frá fleiri greinum
um skyld mál.
Í greinarstúf þessum verður leitast við að svara nokkrum áleitnum
spurningum um logn og hægviðri,
hvenær helst megi vænta logns og
hvaða veðuraðstæður ýta undir
logn. Þá verður drepið á það hvernig gengur að spá logninu. Notast
verður við veðurathuganir frá ýmsum stöðum á Íslandi.

Vindur
1. mynd. Hauststilla í Reykjavík, laust eftir hádegi 30. september 2016. – Calm weather in
Reykjavík in the early afternoon on September 30, 2016. Ljósm./Photo: Haraldur Ólafsson.

Áralangar mælingar frá allmörgum veðurstöðvum á Íslandi sýna að hægviðri er langalgengast á sumrin frá kvöldi fram á morgun. Síðsumars hríðfellur tíðni hægviðris en eykst svo aftur í október í takt við vaxandi tíðni
hitahvarfa í neðsta lagi lofthjúpsins. Hægviðri er mun algengara inni til
landsins og í fjörðum og dölum en úti við sjóinn og á hálendinu. Reiknilíkan spáir hægviðri oftast þokkalega nákvæmlega í Reykjavík um sólarhring fram í tímann, en stöku sinnum munar þó nokkrum sekúndumetrum
á reiknaðri veðurspá og mælingum. Á það einkum við í veðri þar sem
vindur breytist hratt frá einni stund til annarrar, t.d. í éljagangi eða þar sem
flökt er á vindröst frá fjalli.

Inngangur

í hættu. Í logni verður vindorka
ekki virkjuð. Í logni berst mengun
Margir láta sig varða hvort vindur ekki burt heldur safnast fyrir við
er hvass og því meira sem vindur- mengunaruppsprettuna. Af því
inn er hvassari. Ýmsar ástæður getur stafað hætta þegar eiturgufur
liggja þar að baki og lúta þær ekki safnast fyrir í lægðum og dældum í
síst að öryggi, bæði á landi, sjó landinu, t.d. við eldgos. Eru vangaog í lofti. Sumar athafnir manna veltur um slíkt ein ástæða þess að
utanhúss þola ekki vind þótt lífi ráðist var í þá athugun sem hér
eða miklum eignum sé ekki stefnt er kynnt. Síðast en ekki síst þykir
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Vindur fer af stað þar sem loftþrýstingur er breytilegur frá einum
stað til annars. Því meiri sem
þrýstistigullinn er, því hvassara
verður. Krappar vetrarlægðir valda
stormum en í grunnum sumarlægðum er stundum bara strekkingsvindur. Þegar lægðirnar eru
fjarri veldur hitamunur á minni
kvarða staðbundnum vindum
á borð við hafgolu og landgolu,
fallvind og brekkuvind (2. mynd).
Haf- og landgolur eiga rætur að
rekja til hitamunar milli lands og
sjávar. Á sólskinsdegi á sumrin er
landið jafnan hlýrra en sjórinn og
gola berst af hafi. Að næturlagi
(eða í froststillum að vetrarlagi) er
sjórinn iðulega hlýrri en landið og
andvari getur staðið af landi út á
sjó. Fall- og brekkuvindar verða
þegar loft við jörð í landhalla er
kaldara eða hlýrra en loft í sömu
hæð yfir sjó, neðan hallans. Þá má
segja að kalt loft falli vegna eigin
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2. mynd. Haf- og landgola, fall- og brekkuvindur. – Sea-breeze, land-breeze, katabatic and anabatic flow.

þunga niður brekkur eða að loftið
leiti upp brekku ef það er hlýtt.
Vindur er að jafnaði hægari eftir
því sem nær dregur yfirborði jarðar,
eins og flestir sem legið hafa í grasi
hafa veitt eftirtekt. Orða má það
á þann veg að bremsuáhrif jarðarinnar á vindinn séu mest við yfirborð jarðar, en fjari smám saman
út eftir því sem ofar dregur. Þegar
kalt og eðlisþungt loft er niðri við
yfirborð jarðar og hlýrra og eðlisléttara loft er ofar (hitahvörf) berast þessi bremsuáhrif ekki að ráði
upp á við. Þá getur verið logn við
yfirborð jarðar, en strekkingur í
aðeins nokkur hundruð metra hæð.
Hentugt getur verið að sjá slíkt fyrir
sér með því að ímynda sér hvassviðri yfir vatni sem er miklu eðlisþyngra en loftið; loftið er á fleygiferð, en straumurinn í vatninu er
mjög hægur miðað við loftið.

og Raufarhöfn og er meðaltal þeirra nefnt strönd; Kálfhóll,
Kirkjubæjarklaustur og Ásbyrgi,
en meðaltal þeirra er nefnt innsveit; Húsafell, Reykir í Fnjóskadal
og Hallormsstaður sem nefndar eru dalur; Flateyri, Akureyri og
Kollaleira sem saman mynda fjörð;
og Hveravellir, Sáta og Sandbúðir
sem nefndar eru hálendi. Sjálfvirkar
veðurstöðvar eru vissulega mun
fleiri á Íslandi, en aðeins hluti þeirra
hefur mælt samfellt allt umrætt
tímabil. Þá er landslag á Íslandi
margbreytilegt, ströndin vogskorin
og margar veðurstöðvar geta fallið í fleiri en einn flokk. Gögn frá
slíkum stöðvum eru ekki notuð og
takmarkar það fjölda veðurstöðva
enn frekar. Það kemur þó ekki að
sök vegna þess að ekki er ætlunin að leggja nákvæmt mat á tíðni
logns við mismunandi aðstæður. Það veður aðeins gert af sæmiGögn
legri nákvæmni með mælingum á
þeim stað sem um ræðir hverju
Í grein þessari er byggt á mælingum sinni. Þessum stöðvum til viðbótá sjálfvirkum veðurstöðvum Veður- ar eru Veðurstofan í Reykjavík og
stofu Íslands á klukkustundarfresti. Hjarðarland í Biskupstungum. Í
Að jafnaði er notast við mælingar þessari grein er einkum fjallað um
árin 2005 til 2015 að báðum árum hægviðri og er það skilgreint á þann
meðtöldum. Gert er ráð fyrir að veg að 10 mínútna meðalvindhraði
mælabilanir séu óháðar því hvort sé undir 1 m/s.
það er logn eða ekki og er því
horft framhjá þeim. Þess er þó Hversu oft er hægviðri?
gætt að bilanir sem leiða til þess
að vindur mælist enginn, til dæmis Nánasta umhverfi sérhverrar veðvegna ísingar, séu ekki túlkaðar urstöðvar hefur vitaskuld áhrif á
sem logn. Við skoðun á stöðugleika tíðni hægviðris en ætla má að þættir
lofts var litið til allra mælinga sem á borð við fjarlægð frá sjó og fjöllum
gerðar hafa verið samtímis á toppi og hæð yfir sjó hafi líka áhrif.
Skálafells og á Korpu í Mosfellsbæ Skoðum það nú nánar. Súluritið á
árin 1997–2016.
3. mynd sýnir hlutfall hægviðris í
Veðurstöðvarnar sem um ræð- fyrrnefndum flokkum veðurstöðva.
ir eru Eyrarbakki, Skarðsfjöruviti Hægviðri er áberandi fátíðast við

ströndina og á hálendinu eða í
aðeins um og undir 3% allra mælinga. Töluverðu munar þegar farið
er inn til sveita en þar eru hægviðrisathuganir að meðaltali um
7% allra athugana. Hægviðri er enn
tíðara í fjörðum, eða um 13% tímans
og í dölum er hægviðri að meðaltali
um 16% tímans.
Munurinn milli stöðvaflokka sem
er á 3. mynd kemur ekki á óvart.
Lág tíðni hægviðris við ströndina
á sér að öllum líkindum nokkrar orsakir. Í fyrsta lagi veitir sjór
vindinum minna viðnám en land,
ekki síst þegar stillt er og engin
alda. Í öðru lagi er sjór við Ísland
oftar en ekki hlýrri en loftið. Við
þær aðstæður spillast hitahvörf við
jörð gjarnan og þá er ólíklegra en
ella að þær aðstæður komi upp að
vindur „fljóti“ ofan á köldu lofti við
yfirborð jarðar eins og lýst er hér
að framan. Í þriðja lagi er iðulega
hafgola við ströndina á sumrin, en
hún er því fátíðari sem fjær dregur
sjónum. Fjöllin veita greinilega skjól
sem um munar í dölum og fjörðum. Munurinn á dölum og fjörðum
er ekki mikill og það bendir í þá
átt að þau áhrif sem sjórinn hefur til að fækka hægviðrisstundum
á strandarstöðvunum dvíni inni á
fjörðum. Allt er þetta þó mjög háð
aðstæðum á hverjum stað fyrir sig.

Árstíða- og dægursveifla
Vaknar þá spurningin hvenær ársins
og hvenær sólarhringsins helst sé að
vænta hægviðris. Fjórða mynd sýnir
árstíðasveiflu hægviðris í Reykjavík.
Að vetrarlagi er hægviðri að meðaltali um 5% athugana en í allt að 12%
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að meðaltali um hásumarið. Meðaltal alls ársins er 7%. Dálítið hágildi
er á tíðniferlinum í október. Til að
auðvelda samanburð á árstíðasveiflunni milli stöðva er dreginn ferill
sem sýnir frávik einstakra mánaða
frá ársmeðaltalinu. Slík frávikalína
er dregin fyrir alla stöðvaflokkana á 5. mynd. Ljóst er að í öllum
flokkum er hægviðri tíðast á sumrin
og allir tíðniferlarnir á 5. mynd sýna
annað hágildi í október. Hægviðri
er sjaldgæfast síðari hluta vetrar
3. mynd. Meðaltíðni hægviðris árin 2005–2015 í þeim flokkum veðurstöðva sem nánar er og snemma vors. Lítill munur er á
lýst í textanum (%). – Mean frequency of calm winds in the different groups of weather flokkunum fimm, en þó má segja
að á hálendinu séu vetrarstillur
stations. Data from 2005–2015 (%).
hlutfallslega algengar en septemberstillur sjaldgæfar.
Um hávetur er lítill munur á
lofthita að næturlagi og á daginn.
Þannig er það ekki á sumrin. Hiti
er að jafnaði hæstur síðdegis og
lægstur eldsnemma morguns. Tíðni
hægviðris sveiflast líka í takt við sólarganginn. Sjötta mynd sýnir dægursveiflu hægviðris í Reykjavík og
á Hjarðarlandi. Mög miklu munar
á nóttu og degi og ljóst er að hin
háa tíðni hægviðris að sumarlagi
sem birtist á 4. og 5. mynd á fyrst
og fremst rætur að rekja til stillu á
öðrum tímum sólarhrings en yfir
4. mynd. Meðalhlutfall hægviðrisathugana í sérhverjum mánuði í Reykjavík 2005–2015 hádaginn.
Línuritin á 7. mynd varpa tíru á
(%; brotinn ferill) og hlutfall meðalfráviks sérhvers mánaðar af ársmeðaltali (%; óbrotinn
ferill). – Frequency of calm winds in Reykjavik (%; dashed line) and proportion of the mean árstíðasveifluna og ekki síst á það
sem liggur að baki hauststillunni.
number of calm observations of individual months to the annual mean (%; solid line).
Ætla má að vindur á toppi Skálafells
gefi allþokkalega vísbendingu um
vindinn sem blæs yfir stórum hluta
landsins, ofan við loftlagið sem næst
er yfirborði jarðar. Eins og búast
má við er tíðni tiltölulega hægra
vinda á Skálafelli mest á sumrin en
minnst yfir háveturinn. Miklu munar á ágúst og september, en þá eykst
hitamunur milli norðurslóðalofts
og suðrænna loftmassa og lægðum
fjölgar hratt. Tíðni hægra vinda yfir
landinu breytist hins vegar lítið frá
september fram í október. Engin
einföld skýring er á því hökti, en
Trausti Jónsson hefur meðal fárra
annarra lýst því í kveri um árstíðasveiflur.2 Tíðni hitahvarfa eykst á
5. mynd. Hlutfall meðalfráviks hægviðrisathugana sérhvers mánaðar frá ársmeðaltali í veður- hinn bóginn mikið frá september
stöðvaflokkunum fimm (%). – Proportion of the mean number of calm observations of individ- fram í október, til samræmis við
minni sólgeislun og styttri dag. Þar
ual months to the annual mean of calm winds for the different groups of weather stations (%).
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morgni, en hún nær hámarki um
kl. 8, þ.e. 3–4 klukkustundum eftir
sólarupprás.

Spárnar

6. mynd. Meðaldægursveifla hlutfalls hægviðrisathugana í Reykjavík og á Hjarðarlandi í
Biskupstungum (%; 2005–2015). – Diurnal cycle of relative frequency of calm winds in
Reykjavík and at Hjarðarland (Inland, S-Iceland) (%; 2005–2015).

7. mynd. Meðaltíðni vinds undir 5 m/s í sérhverjum mánuði á Skálafelli í 771 m hæð yfir
sjó (% X 0,1) og meðaltíðni hitahvarfa milli Skálafells og Korpu í Mosfellsbæ (%). Gögn
áranna 1997–2016. – Seasonal variability of the frequency of winds below 5 m/s at the top
of Skálafell at 771 m a.s.l. (% X 0.1), SW-Iceland, and the mean frequency of inversions
(%) between Skálafell and Korpa. Data from 1997–2016.

er að finna skýringu á tiltölulega
hárri tíðni hægviðris niðri við jörð
í október. Við vitum hins vegar ekki
hversu þykkt þetta hægviðrisloftlag
er, kannski er það mjög þunnt.
Freistandi gæti verið að leyfa hafgolunni að skýra lága tíðni hægviðris að degi til á sumrin, sem
opinberast á 6. mynd. Það stangast
þó illilega á við mælingarnar sem
sýna að tíðni hægviðris fellur hratt
að morgni, löngu áður en hafgolan
lætur á sér kræla. Hér hlýtur því
að vera um að ræða niðurbrot á
hitahvarfi næturinnar sem er nægilega veikt og þunnt til að morgunsólin nái að eyða því. Hægviðrið
endist lengur fram eftir morgni á
Hjarðarlandi sem er langt frá sjó,
en í Reykjavík. Það hlýtur að eiga

rætur í því að næturhitahvarfið sé
sterkara eða kalda loftlagið niðri við
jörð þykkara en úti við ströndina,
nema hvort tveggja sé. Tíðniferill
hægviðris á Hjarðarlandi kemur í
fljótu bragði dálítið á óvart. Tíðnin
eykst jafnt og þétt eftir því sem líður
á kvöldið, eins og búast má við, en
lækkar síðan um miðja nótt og segja
má að næturlágmark í tíðni hægviðris sé um fimmleytið, einmitt
þegar hvað kaldast er og búast hefði
mátt við að hægviðri væri algengast. Líklega eru hér á ferð áhrif frá
fallvindum niður af hálendinu eða
fjöllunum sem þó eru spottakorn
frá Hjarðarlandi. Morgunsólin nær
að spilla þeim vindum áður en hitahvarf næturinnar eyðist að fullu og
því eykst tíðni hægviðris fram eftir

Fróðlegt er að vita hvar, hvenær árs
og hvenær sólarhrings helst sé að
vænta hægviðris, en enn betra er
þó að vita fyrirfram hvort vindur
verður hægur eða ekki. Þegar þetta
er skrifað er helstu vindaspár fyrir
Ísland að finna á vefsíðum Veðurstofu Íslands og Belgings eða
Reiknistofu í veðurfræði. Veðurstofan beitir reiknilíkaninu Harmonie við reikninga á veðurspám,
en þeir reikningar hvíla í neti með
2,5 km víðum möskvum og jaðargildum frá Evrópsku veðurstofunni
(ECMWF).3,4,5 Reiknilíkön þróast í
sífellu svo erfitt getur verið að draga
nú ályktanir um áreiðanleika spár af
spám og veðri fyrir nokkrum árum.
Við skoðum því aðeins spár fyrir
eitt ár, og eru þær sýndar á 8. mynd.
Þar er sýndur árangur spáreikninga
24 klst. fram í tímann á veðurstöðinni í Reykjavík. Þegar vindur er
undir 1 m/s hljóðaði spáin í öllum
tilvikum nema tveimur upp á vind
undir 6 m/s og oftar en ekki undir
2 m/s. Það verður að teljast þokkalegur árangur. Svipað er uppi á
teningnum þegar spáð er hægum
vindi. Það gerist aðeins einu sinni
að vindur fari yfir 6 m/s þegar spáð
hefur verið vindi undir 1 m/s.
Hugsa nú ugglaust margir
lesendur að ofangreindar villur
hljóti að skýrast af skekkjum í dýpt
eða gangi lægða sem jafnan er kennt
um skakkar veðurspár. Þegar betur er að gáð er þetta ekki raunin.
Stóru skekkjurnar eiga sér rætur í
veðurlagi þar sem vindur breytist
oft hratt frá einni stund til annarrar.
Þannig er stundum í skúraveðri eða
éljagangi. Í éli hvessir, en þegar élið
er gengið yfir lygnir stundum hratt.
Þá er oft stutt á milli vindrastar og
stillu sem báðar eiga rætur að rekja
til fjalla. Röstin kemur meðfram
fjallshlíðinni, en stillan er þar sem
vindur í nokkurri hæð yfir jörðu
stendur af toppi fjallsins. Oft sveiflast röstin og sá sem er í jaðri hennar
43
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8. mynd. Tíðnidreifing vindhraða í 24 klst.
veðurspá sem reiknuð er með líkaninu
Harmonie þegar mældur vindur er undir 1
m/s og tíðnidreifing vindhraða þegar spáð
hefur verið vindhraða undir 1 m/s eða 1,6
m/s 24 klst. fyrr. Gögn frá Reykjavík 2015.
– Frequency distribution of wind speed in a
numerical weather forecast with 24 hours
lead time, produced with the Harmonie
model, when the observed winds are less
than 1 m/s and frequency distribution of
observed wind speed when a 24 hours forecast predicted wind speed less than 1 m/s or
less than 1,6 m/s. Data from Reykjavík in
2015.

getur verið í logni aðra stundina
og hina stundina í strekkingsvindi.
Hægt er að herma þessa hegðun
vindsins ef nákvæmt er reiknað, en
líklega er ógjörningur að tímasetja
breytingarnar nákvæmlega fyrirfram. Það er með öðrum orðum
óvíst að í tilvikum sem þessum
verði vindi nokkurn tímann spáð
hárrétt í tíma og rúmi. Á hinn
bóginn er hægt að segja fyrir um að
óvissa verði tiltölulega mikil.

Ekkert er nýtt undir
sólinni
Höfundi er ekki kunnugt um að
hægviðrisathugun af þessu tagi hafi
áður verið gerð, hvorki á Íslandi
né annars staðar, en þegar rýnt er í
tungumálið mætti ætla að það sem

hér hefur verið lýst hafi lengi verið
vitað. Oft er talað um vetrar- og
hauststillur, en vor- og sumarstilla
láta síður vel i munni. Fellur það
ágætlega að tiltölulega hárri tíðni
hægviðris í október og ljóst er að
sumstaðar og þá einkum inn til
landsins eru vetrarstillur tíðari en
stillur að vori. Í fljótu bragði mætti
ætla að vangaveltur af þessu tagi
brotlentu harkalega þegar kemur
að sumrinu. Svo er þó ekki, því
sumarstillan sem hljómar ókunnuglega er í raun kvöld-, nætur- og
morgunstilla, en allt eru það heiti
sem flestum eru vel kunn. Með
nokkrum sanni má því segja að
vitneskjan um dægur- og árstíðasveiflu hægviðrisins hafi leynst í
tungumálinu, en hér birtist hún í
tölum og línuritum.
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Summary
Calm winds
Time series of weather observations
from weather stations in Iceland are explored in order to assess the frequency
of calm winds in time and space. Calm
winds are particularly frequent during
night-time in the summer and a secondary maximum in their frequency is in
the autumn. The autumn maximum is
associated with rapid increase in frequency of low level atmospheric inversions. A state of the art numerical
weather prediction model predicts the
calm winds reasonably well in
Reykjavík. The largest errors are associated with weather characterized by
rapid fluctuations in wind speed, such
as in convective situations and close to
windshear downstream of a mountain.
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