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Hlíðarberg 

Hvaleyrarbrau

Lækjargata 

Reykjanesbrau

Reykjavíkurve

Strandgata 

Suðurbraut 

 

Við mat á um
og gengið í 
það. 

Hérna má sj

http://www.

http://www.

http://www.

 

 

  
rfjörður 

ARNIR 

a verið hljóð
num.   

 yfir þær hljó

Hljóðma

Engar hlj

Hljóðveg

Engar hlj

Engar hlj

Hljóðveg

ut  Engar hlj

Hljóðveg

ut  Hljóðma

egur  Hljóðma
39, Hrau

Hljóðveg

Engar hlj

mhverfisáhrif
skugga um a

á vefslóðir á

.vegagerdin

.vegagerdin

.vegagerdin

SA

varnir í teng

óðvarnir sem 

anir við íbúðar

jóðvarnir 

ggir við öll íbú

jóðvarnir 

jóðvarnir 

ggir við aðliggj

jóðvarnir 

ggur vestan við

anir og/eða ‐ve

anir við aðliggj
unhvamm 2 og

ggir eru við Su

jóðvarnir 

fum framkvæ
að hljóðstig s

á verkefni þe

n.is/framkvae

n.is/framkvae

n.is/framkvae

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

gslum við bre

eru til staðar

rhús í Blikaási

ðarhús 

jandi íbúðarhú

ð afleggjara ú

eggir við öll íb

andi íbúðarhú
g Tunguveg 1 o

uðurgötu 94‐98

æmda hjá Ve
sé fullnægja

ess eðlis í Ha

emdir-og-vid

emdir-og-vid

emdir-og-vid

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

eytingar sem

r við vegi me

Lýsing 

ús næst hringt

t af Sólvangsv

úðarhús 

ús í Suðurvang
og 2 

8. 

egagerðinni 
andi m.t.t. reg

afnarfirði.   

dhald/umhve

dhald/umhve

dhald/umhve

ÁVAÐA 
2002/49/EC

 gerðar hafa

eð umferð yfi

á hljóðvörnum

torgi 

vegi 

gi og Hrauntun

 hefur verið 
glugerða og

erfismat/ma

erfismat/ma

erfismat/ma

C 

a verið á um

r 3 milljónum

m 

ngu. Hljóðvegg

farið sérstak
 lagðar til h

tsskyrslur/nr

tsskyrslur/nr

tsskyrslur/nr

Vegag

mferðarmestu

m ökutækja á 

gir við Reykjav

klega í gegn
ljóðvarnir í s

r/914 

r/915 

r/2208  

gerðin 

u vegum og 

 ári. 

víkurveg 38 og

num hljóðvist 
samræmi við

 

7 

g 

 
 



 

e
h

Í
f
h
f

        Hafna

Hafnarfjarð
endurbóta á
hljóðstig reik
bærinn ekki 

Í tengslum vi
farið í gegnu
hljóð er yfir 
framkvæmd

 

  
rfjörður 

arbær samþ
á hljóðeinang
knast 65 dB(
 tryggt fjárm

ið vinnu við g
um hljóðvist 
 viðmiðunarm
ir við vegi V

SA

þykkti 30.ma
grun glugga.
(A) eða hærr
magn fyrir þe

gerð deiliskip
þeirra svæð

mörkum reglu
Vegagerðarin

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

aí 2000 reglu
. Styrkir verð
ra.  Á árunum
essa styrki á

pulaga, bæð
ða og mótað
ugerða á hve
nnar sem og

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ur um styrki 
ða ákveðin u
m 2000-200
 fjárhagsáæ

ði á nýbygg
ar tillögur a
erjum tíma fy
 bæjarins ha

ÁVAÐA 
2002/49/EC

vegna hljóðv
upphæð á m
07 voru styrk
ætlun bæjarin

ingarsvæðum
ð mótvægisa
yrir sig.  Sam
afa varnir ve

C 

vistar.  Styrk
2 í glugga á

kt þó nokkur 
ns. 

m sem og í e
aðgerðum á 
mhliða framk
erið settar up

Vegag

kurinn var ve
á þeim hliðum
 hús en frá 2

eldri byggð 
 þeim stöðum
kvæmdum á 
pp í samræm

gerðin 

ittur til 
m húss þar se
2007 hefur 

hefur verið 
m þar sem 
 svæðum ss 
mi við þarfir.

 

8 

em 

. 



 

a
í
t

S
(

Á
e
s
n

h

S

í

A
V

        Hafna

HÁVAÐI 

Hér er umfjö
athugunarinn
íbúðabyggð
til skoðunar 

Samkvæmt a
(vestan við V

Á þessum svæ
ekki áhrif á 
suðurhluta H
nálægðar vi
Þá var farið
heilbrigðisef
 
Sérstaklega

• Malb
• FURA
• Endu
• Gám
• Álve
• Hafn

Eins og áður
íbúðabyggð

Iðnaðarf
Af þeim fyri
Vallahverfi í

  
rfjörður 

FRÁ ATV

öllun um áhrif
nar teljast öl
ð eru þau tek
öll fyrirtæki 

aðalskipulag
Vallahverfi), 

æðum er mis
hljóðvist við 
afnarfjarða
ið íbúðabyg

ð í gegnum u
ftirlits eða US

 var skoðuð 
bikunarstöðin
A 
urvinnslustöð 
maþjónustan 
erið í Straums
narfjarðarhö

r segir hafa ö
ð. 

fyrir tæki
rtækjum sem
í Hafnarfirði

SA

INNUSTA

f hávaða frá
ll fyrirtæki á
kin til sérstak
 með starfsle

gi Hafnarfjar
 og norðan v

smunandi sta
 íbúðahúsnæ
r í Hellnahra
gð.  
pplýsingar f
ST.  Þessi fyr

hávaðadreif
n Hlaðbær C

 SORPU í Ha
 
svík 
öfn 

önnur svæði/

i á iðnað
m hér eru til s
i. Myndin hér

KORTLA
AMKVÆMT TI

ARFSEMI 

á atvinnustar
á iðnaðarsvæ
krar greining
eyfisskylda s

rðarbæjar 2
við götuna Fl

arfssemi, en h
æði.  Hávær f
auni, en einni

frá fyrirtækju
rirtæki eru þ

fing frá eftir
Colas 

afnarfirði 

/fyrirtæki st

ðarsvæð
skoðunar eru
r að neðan s

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

rfsemi á hljóð
æðum. Leiki g
gar. Annars e
starfsemi.  

2005 - 2025
latahraun (a

hún hefur þó
fyrirtæki/sta
ig er hafnars

um sem hafa
þó öll í töluve

rfarandi fyri

tarfsemi þess

inu í Hel
u fjögur í He
sýnir afstöðu

ÁVAÐA 
2002/49/EC

ðstig við íbú
grunur um að
eru þau unda

5 eru iðnaða
ustan við gö

ó að mestu lit
arfsemi er he
svæðið hér t

a skilað hljóð
erðri fjarlæg

irtækjum: 

s eðlis að ek

llnahrau
llnahrauni, se

u þessara fyr

C 

ðarhúsnæði 
ð þau valdi h
anskilin athug

rsvæði skilgr
ötuna Fjarðar

tla eða enga
elst að finna 
tekið til sérst

ðmælingum in
gð frá íbúða

kki hlýst ónæ

ni 
em er eins og
rirtækja við 

Vegag

í Hafnarfirð
hækkuðu hljó
gun þessari. 

reind í Helln
rhraun). 

a hávaðame
 á iðnaðarsv
akrar greini

nn til viðkom
byggð.  

æði af vegna 

g áður segir
íbúðabyggð

gerðin 

i. Til 
óðstigi við 
 Einnig eru hé

ahrauni, 

engun, og hef
væðinu í 
ngar vegna 

mandi 

 hávaða við 

r vestan við 
ð. 

 

9 

ér 

fur 

 

 



 

M

M
v

        Hafna

 

Hér á eftir f

Malbikuna

Malbikunars
veitir þjónust

 

  
rfjörður 

er umfjöllun 

rstöðin Hla

stöðin Hlaðbæ
tu á öllu sem

SA

Mynd 1. Af

 um hávaðad

aðbæ Cola

ær Colas er 
m við kemur m

KORTLA
AMKVÆMT TI

fstaða fyrirtæ

dreifingu frá

s  hf.  – Gu

 staðsett á ið
malbikun, þ.á

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ækja í Hellna

á fyrirtækjun

ullhellu 1 

ðnaðarsvæð
á.m. framleið

ÁVAÐA 
2002/49/EC

ahrauni við 

um. 

ðinu í Hellnah
ðsla malbiks 

C 

Vallahverfið

hrauni í Hafn
 sem fram fe

Vegag

ð. 

narfirði. Hlað
er að Gullhe

gerðin 

 

ðbær Colas 
llu 1. 

 

10 



 

á
f
n

        Hafna

Fyrir liggja n
ári, í maí og
fjórir á lóða
neðan. 

  
rfjörður 

niðurstöður h
 í septembe
rmörkum í sa

My

SA

Mynd 2.

hljóðstigsmæ
r. Eru mæling
amræmi við 

ynd 3. Mælip

KORTLA
AMKVÆMT TI

 Malbikunar

ælinga í nágre
garnar fram
kröfur UST í 

punktar á lóð

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

rstöðin Hlaðb

 
enni Hlaðbæ

mkvæmdar af
 starfsleyfi, o

ð malbikuna

ÁVAÐA 
2002/49/EC

bær Colas í H

ær Colas. Hljó
f starfsmönn
og tveir á ló

rstöðvarinna

C 

 

Hafnarfirði 

óðmælingar
um Hlaðbæ 
ð Hlaðbæ C

ar Hlaðbær C

Vegag

 eru gerðar 
 Colas. Mæli

Colas – sjá m

 

Colas 

gerðin 

þar tvisvar á
istaðir eru se

mynd hér að 

 

11 

á 
ex; 



 

m

m

S
g
t
f
e
h

t
f

í
s

S

á

e
í
o

n
2
u
t

v
e
s

        Hafna

Hæð mælis y
mat mælinga

Hljóðstig mæ
mælingum 2
búnað (mæli

Samkvæmt j
gerðar hafa
tvöföldun fja
fjarlægð) er
eru refsiákvæ
hljóðstigi frá

FURA 

Hljóðgjöf frá
til, brotnir eð
fyrirtækisins

Út frá jöfnum
lóðamörkum
íbúðabyggð
sem starfsem

Hér er því e

Sorpa í Haf

Fyrir liggja n
áþekk þeirri
það er gert 
er frá starfse
íbúðabyggð
ofan.  

Framkvæmd
núverandi há
2012. Mælt
u.þ.b. 3 m fj
tímabilinu va
þegar gáma

Út frá jöfnum
lóðamörkum
vel yfir mæl
endurvinnslu
starfsemin e

Hér er því e

  
rfjörður 

yfir jörð er 1
armanns á m

ælist hæst Leq

.10.2012. Ö
istaður 5 og

jöfnum hljóðe
a verið vegna
arlægðar frá
r undir þeim 
æði vegna L
á starfseminn

á fyrirtækinu
ða pressaðir
 og íbúðaby

m hljóðeðlisf
 Furu, sem e

ð. Þá er starf
min er eingön

kki talin þör

fnarfirði 

niðurstöður h
i starfsemi se
 af Gámaþjó
eminni þega

ð er þónokku

dar voru hljóð
ávaða frá st
 var í 1,75 m
arlægð frá 

ar Leq = 68,1
ar eru teknir 

m hljóðeðlisf
 endurvinnslu
iniðurstöðunu
stöðvarinnar
r eingöngu a

kki talin þör

SA

1,8 m og er 
meðaltali. Sk

q = 65 dB(A)
Önnur mælig
 6) mældist 

eðlisfræða m
a starfseminn
á punktuppsp
 viðmiðunum 
Lden og Lnight h
ni. 

u er þónokku
r saman. Fjar
yggðar má s

ræða má þv
r yfir ákvæð
fsemi Furu að
ngu að degi 

f á frekari g

hljóðstigsmæ
em fram fer 
ónustu Ísland
ar viðskiptavi
ur eða um 60

ðmælingar u
tarfsemi end
m hæð yfir jö
hljóðgjafa) í
1 dB(A) og læ
 upp eða set

ræða má gr
ustöðvarinna
um í Kópavo
r aðeins í ga
að degi til er

f á frekari g

KORTLA
AMKVÆMT TI

mælt á hver
ráð er hæsta

) á lóðamörk
ildi á lóðam
hljóðstigið hæ

má reikna út 
nar. Samkvæ
prettu, má sj
 sem hér eru
hér ekki til hæ

ur, mestmegn
rlægð fyrirtæ
já á mynd 1

ví gróflega r
ðum regluge
ðeins í gangi
 til eru refsiá

greiningu á h

ælinga frá sta
í Hafnarfirð

ds. Einnig er n
inir afferma
00 m. Afstöð

utan við lóð E
urvinnslustöð
örð. Hljóðstig
í mælingum 
ægst mældis
ttir niður, mæ

róflega reikn
ar í Hafnarfir
ogi, til að hljó
angi að degi
ru refsiákvæ

greiningu á h

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

rjum stað í að
a og lægsta

kum (mælipu
örkum eru á
æst; Leq = 8

 hávaðadrei
æmt þumalfin
á að jafngil
 til grundval
ækkunar. Hé

nis vélahljóð 
ækisins frá íb
 hér að ofan

reikna að hljó
rðar nr. 724
i að deginum
ákvæði vegn

hljóðstigi frá 

arfsemi Sorp
ði. Mestur er 
nokkur hljóðg
 bíla/kerrur.
u fyrirtækisi

Endurvinnslus
ðvarinnar. Mæ
g mældist hæ
17-19 nóv. 2
st Leq = 39,0
ældist hljóðst

na að hljóðst
rði, sem vær
óðstig nái Lde

num til, og h
æði vegna Lde

hljóðstigi frá 

ÁVAÐA 
2002/49/EC

ð lágmarki 1
 gildi á hver

unkti 4 – u.þ.
 bilinu Leq = 
5 dB(A) og L

ifingu frá sta
ngurreglum, 
dishljóðstig v
lar. Þar sem

ér er því ekk

og dynkir se
búðabyggð 
n. 

óðstigið þar
4/2008, til a
m til, og hljóð
na Lden og Lnig

 starfseminni

u í Kópavog
hávaðinn þe
gjöf þegar v
. Fjarlægð fy
ns og íbúðab

stöðvar Sorp
ælingar voru

æst Leq = 59
2012. Hæsta

0 dB(A). Þega
tigið hæst Leq

tigið þarf að
ri þá yfir ákv
en = 50 dB(A
ljóðgjöfin ek
en og Lnight hé

 starfseminni

C 

10 mín. Skrá
rjum mælista

b. 100 m fja
 60-63 dB(A
Leq = 76(A) d

arfseminni út 
að hljóðstig 
við íbúðabyg

m starfsemin e
ki talin þörf á

em koma til þ
er þónokkur

f að vera u.
að hljóðstig s
ðgjöfin ekki 
ght hér ekki t

i. 

gi. Starfsemi 
egar verið er
verið er að p
yrirtækisins í
byggðar má

pu í Kópavog
u gerðar á t
,2 dB(A) rétt
a lotan (2 kls
ar mælt var 
q = 75,3 dB(

ð vera yfir Le

væðum reglu
A) við íbúðab
kki stöðug yf
ér ekki til hæ

i. 

Vegag

ð gildi úr mæ
ð. 

arlægð frá h
A). Í mikilli ná
dB(A).  

 frá þeim mæ
 lækki um 6 
ggð (í um 1.4
er eingöngu 
á frekari gre

þegar málm
r eða um 740

þ.b. Leq = 80
é Lden = 50 
stöðug yfir d
il hækkunar.

Sorpu í Kóp
r að skipta ú
pressa rusl. M
í Hafnarfirði
á sjá á mynd

gi til að legg
tímabilinu 16
t utan við lóð
st) sem mæld
 í mikilli nálæ
(A). 

eq = 80 dB(A
ugerðar nr. 7
byggð. Þá e
fir daginn. Þa

ækkunar. 

gerðin 

ælingum er 

hljóðgjafa) í 
álægð við 

ælingum sem
dB með 
400 m 
 að degi til 
einingu á 

ar eru færði
0 m. Afstöðu

0 dB(A) á 
dB(A) við 
daginn. Þar 
. 

avogi er 
út gámum, en
Minni hljóðgjö
 frá 
 1 hér að 

gja mat á 
6 - 19 nóv. 
ðarmörk (í 
dist á 
ægð við búna

A) á 
724/2008 o
er starfsemi 
ar sem 

 

12 

 

m 

ir 
u 

n 
öf 

að 

og 



 

G

í
o
a

d

y
h

á
t
á

Á
h
h
2

u

2

        Hafna

Gámaþjónu

Hljóðgjöf frá
íbúðabyggð
ofan. Auk þe
austurs og K

Út frá jöfnum
lóðamörkum
dB(A) við íbú
Krýsuvíkurve
yfir daginn. 
hækkunar. 

Hér er því e

 

ÍSAL - Á
ISAL var stof
ársframleiðs
tæknibreytin
ári, en starfs

Árið 2002 v
hljóðvistargr
hjá ISAL, haf
2002 að ge
reiknað,  í ja
Hollustuvernd
uppskipunar
Niðurstöður 

                  
2 Stækkun ISA

  
rfjörður 

ustan – Ber

á fyrirtækinu
ð er þónokku
ess liggur sta

Krýsuvíkurveg

m hljóðeðlisf
 Gámaþjónu
úðabyggð. E
egar. Þá er s
 Þar sem sta

kki talin þör

lverið í S
fnað árið 19
slugeta þá 3
ngar og bæt
sleyfið nær t

var unnin gre
reining unnin
fa helstu hljó

efa góða my
anúar 2002. 
d ríkisins höf
rkrani fyrir sú
þessara líka

                  
AL í Straumsvík,

SA

rghellu 1 

u er þónokku
ur eða um 64
arfsemi Gám
gar. 

ræða má gr
ustunar, sem 
Er þá ekki g.
starfsemi Gá
rfsemin er ei

f á frekari g

Straumsv
966 af svissn
33.000 t. Síð
ttur búnaður
til allt að 20

eining á hljóð
 af Hönnun h

óðgjafar á sv
nd af hávað
 Útreikninga
fð með í ráðu
úrál við hafn

anreikninga m

             
, Mat á umhve

KORTLA
AMKVÆMT TI

ur, mest þega
40 m. Afstöð
maþjónustunn

róflega reikn
 er yfir ákvæ
.r.f. hvernig f
ámaþjónustun
ingöngu að d

greiningu á h

vík 
neska álfélag
an þá hefur
 hafa aukið 

00.000 t ársf

ðvist álversin
hf. Samkvæm
væðinu ekki 
ðadreifingu f
rnir voru fra
um um ýmis 
narbakkann o
má sjá á myn

erfisáhrifum: 20

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ar gámar er
u fyrirtækisi
ar nokkuð lá

na að hljóðst
æðum reglug
fyrirtækið lig
nar aðeins í 
degi til eru r

hljóðstigi frá 

ginu Alusuisse
 álverið veri
ársframleiðs

framleiðslu2. 

s í Straumsví
mt upplýsing
 breyst frá þ
frá álverinu. 

amkvæmdir m
atriði. Helstu
og strompar
ndinni hér að

002, http://ww

ÁVAÐA 
2002/49/EC

ru færðir til. 
ns og íbúðab

ágt í landi, o

tigið þarf að
gerðar nr. 72
ggur lágt í la
gangi að de
refsiákvæði 

 starfseminni

e. Fyrsta áfa
ð stækkað n
slu þess. Í da
  

ík í tengslum
um frá Hildi 

þeim tíma, og
 Í þeirri grei
með hugbúna
u hljóðuppsp
r þurrhreinsis
ð neðan2.  

ww.riotintoalc

C 

Fjarlægð fy
byggðar má

og er hár ba

ð vera u.þ.b.
24/2008, til
andi og bak
eginum til, og
vegna Lden o

i. 

anga álversi
nokkrum sinnu
ag framleiðir

 við stækkun
 Atladóttur, 
g því ættu ni
ningu var hlj
aðinum Soun
rettur sem rá
stöðva álvers

can.is/?Page

Vegag

yrirtækisins fr
á sjá á mynd
kki milli lóða

 Leq = 74 dB
 að hljóðstig
kans milli lóð
g hljóðgjöfin
og Lnight hér e

ns lauk árið 
um, auk þess
r álverið um 

n álversins. V
leiðtoga hei
iðurstöðurna
jóðstigið frá 
dplan og va
áðandi eru f
sins, sem eru

eID=292  

gerðin 

rá 
 1 hér að 

amarka til 

B(A) á 
 sé Lden = 50
ðarinnar og 
 ekki stöðug

ekki til 

1969 og va
s sem 
170.000 t á

Var sú 
lbrigðismála
r frá árinu 
 álveri ISAL 

ar 
yrir svæðið 
 5 talsins. 

 

13 

0 

 

ar 

á 

a 

er 



 

S
n

h
n
h
m
s

        Hafna

Myn

Samkvæmt f
nágrenni álv

Þá hefur álv
hljóðgjöf er 
nr. 1000/20
hljóðstigsmæ
mælingum va
sérhvers mæ

 

  
rfjörður 

nd 4. Hávaða

framlögðu há
versins. 

verið sjálft fr
hvað mest. Í

0005 var ein
ælinga ISAL, 
ar vindhraði

ælipunkts, en 

SA

adreifing frá

ávaðadreifin

amkvæmt re
Í þessari athu
nnig stuðst vi
og eru þær 
i <5 m/s og 
þeir eru alli

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

á álverinu í S
umhv

ngarkorti má

eglulegar hlj
ugun vegna 
ð þær mæli
framkvæmd
 í flestum þe
r rétt innan g

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

Straumsvík. H
verfisáhrifum

 

á sjá að hljóð

óðstigsmælin
reglugerðar
niðurstöður2.

dar á tímabil
irra var lönd
girðingar. M

ÁVAÐA 
2002/49/EC

Heimild: Stæ
m: 2002 

ðstig er á bi

ngar á 16 m
r um kortlagn
. Mælingarn
linu 25. júní 2
dun í gangi. 
ælt er í 1,8 

C 

ækkun ISAL í 

linu 35 - 40 

mælipuntum í
ningu á háva
ar hér að ne
2009 – 15. 
Hér að neða
m hæð yfir j

Vegag

Straumsvík, 

 dB(A) við íb

 nágrenni ál
aða samkvæ
eðan eru úr s
okt. 2012. Í 

an má sjá hæ
jörð. 

gerðin 

 

 Mat á 

búðabyggð í

versins, þeg
æmt regluger
safni nýjustu 
 öllum 

æstu gildi 

 

14 

í 

ar 
ð 
 



 

T

h

e
v
s
ú
n

        Hafna

 

Tafla 10: Mæ

Mælistaðu
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

Hér að neða
hljóðstigsmæ

Mynd 5. Yfi

Ljóst er að n
einhver fráv
við hávaðak
skoðun á Lde

útreikningum
niðurstöðurna

  
rfjörður 

ælipunktar o

ur  Hæsta
58
56
57
69
67
67
61
67
62
65
67
69
67
68
70
69

an má sjá yfi
ælingarnar. 

irlitsmynd yf

niðurstöður há
ik. Þannig m

kortið hér að
n og Lnight að

m þar sem tek
ar Lden = 41

SA

og niðurstöðu

a gildi 
8,1 
6,5 
7,4 
9,9 
7,8 
7,0 
1,5 
7,0 
2,6 
5,6 
7,3 
9,7 
7,4 
8,8 
0,1 
9,7 

irlitsmynd yf

fir álverið. S

ávaðakorts s
á gera ráð 

ð ofan (mynd
ð ræða þarf 
kið er tillit til
 - 46 dB(A) 

KORTLA
AMKVÆMT TI

ur hljóðstigsm

Lægsta gildi
48,8
50,2
43,5
48,8
53,5
59,6
51,2
53,9
57,5
59,8
61,4
59,9
60,1
59,3
59,1
58,2

ir álverið, se

Svartir punkta

sem og mæli
fyrir að hljóð

d 4), þ.e. að 
 að leiðrétta
l refsiákvæð
og Lnight = 4

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

mælinga ISA

em sýnir jafn

ar sýna mæl
 

iniðurstöður 
ðstig í íbúða
hljóðstig sé á

a Leq niðurstö
ða og gert rá
5 - 50 dB(A

ÁVAÐA 
2002/49/EC

AL. 

framt helstu 

lipunkta en r

eru í nokkuð
abyggð í Byg
á bilinu Leq =
ðurnar með 
áð fyrir stöð
). Því er ljóst

C 

 hljóðgjafa o

rauðir punkta

ð góðu samræ
ggða- og Va
= 35 – 40 d
það í huga. 
ugu hljóðstig
t að hljóðstig

Vegag

og mælipunk

ar sýna hels

æmi, þó vissu
allahverfi séu
B(A). Þar sem
 Með einföld

gi allan sólar
gið er undir þ

gerðin 

kta fyrir 

 

stu hljóðgjafa

ulega séu 
u í samræmi
m hér er um 
dum 
rhringinn, fás
þeim 

 

15 

a. 

 
 

st 



 

v
s

 

Á
g
h

í

á
f
u

m

        Hafna

viðmiðunarm
starfseminni.

 

Hafnarfj
Árið 2006 v
gert vegna í
hugsuð sem f
Hávaðareikn
Forsendur fr
íbúðabyggð
Hér er gert 
Er það mat g
ársgrundvell
frá einstökum
undantekning
reiknað sam
má sjá á my

Mynd 6

  
rfjörður 

mörkum sem h
. 

arðarhöf
var gerð ítar
íbúðabyggð
forsendugre
niforritið Sou
á fyrri grein

ð í nágrenni h
ráð fyrir að 
gert í samrá
li, en á vetur
m skipum (ljó
gartilfellum, 
kvæmt Nord

yndum 6 og 7

6. Niðurstöðu

SA

hér eru til gr

fn 
leg hljóðvista

ðar á Norður
ining fyrir íb
undPlan 7.1 
ningu voru up
hafnarinnar.
 4 skip séu í 
ði við Hafna
rna eru oft 1
ósavélum) mj
 og því ekki 
dic General 
7 hér að neð

ur Lden líkanre

KORTLA
AMKVÆMT TI

rundvallar. H

argreining á
rbakka, sem 
búðabyggðin
var notað.  

ppfærðar se
  
 höfn og að 
arfjarðarhöfn
-2 skip í höf
ög breytileg
 tekin hér til 
Prediction M
ðan. 

eikninga yfir

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

Hér er því ek

á hávaða og
 þá var fyrir
na. Líkan var

em og líkön, o

auki hafnark
n og Hafnarf
fn, en að sum
g. Háværari 
sérstakrar sk

Method. Niðu

r hávaðadre
forsendur.

ÁVAÐA 
2002/49/EC

kki talin þörf 

 hávaðadre
rhuguð (bygg
r útbúið sem 

og þau notuð

krana ámóta
fjarðarbæ. E

marlagi geta
starfsemi á 
koðunar. Gil
rstöður líkan

eifingu frá Ha
. 

C 

 á frekari gr

ifingu frá Ha
gð í dag). Hl
 sýnir dreifin

ð til að reikn

a þeim sem s
Er það metið

a þau orðið a
svæðinu er e
di fyrir Lden 

nreikninga m

afnarfjarðarh

Vegag

reiningu á hl

afnarfjarðar
ljóðvistargre
ngu hávaða u

na út áhrif ha

stendur í Stra
ð sem meðalt
allt að 7. Þá
eingöngu í 
og Lnight frá v
.v. fyrrgreind

höfn m.v. fy

gerðin 

jóðstigi frá 

rhöfn. Var þa
einingin var 
um svæðið. 

afnarinnar á

aumsvíkurhöf
tal á 
 er hljóðgjöf

vélunum var
dar forsendu

 
yrrgreindar 

 

16 

að 

á 

fn. 

f 

 
ur 



         Hafna

Mynd 7.

 
Hér að neða

 

  
rfjörður 

. Niðurstöðu

an er samant

SA

ur Lnight líkanr

tekt yfir fjöld

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

reikninga yfi

da íbúa og í

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ir hávaðadre
forsendur.

íbúða sem ve

ÁVAÐA 
2002/49/EC

eifingu frá H
. 

erða fyrir áh

C 

afnarfjarðar

hrifum hávað

Vegag

rhöfn m.v. fy

ða frá Hafna

gerðin 

 

yrrgreindar 

arfjarðarhöfn

 

17 

n.  



 

Í
h
m

T

Í
h
m

T

        Hafna

Fjöldi íbúa

Í eftirfarand
hávaða á hv
mestum háva

Tafla 11: Fjö

Lden 
Fjö
(

55‐59 
60‐64 
65‐69 
70‐74 
>75 

 

Fjöldi íbúa

Í eftirfarand
hávaða á hv
mestum háva

Tafla 12: Fjö

Lnight 
Fjö
(

50‐54 
55‐59 
60‐64 
65‐69 
>70 

 

  
rfjörður 

a sem verða

di töflu má sjá
verju eftirfar
aða: 55-59, 

öldi íbúa sem 

öldi íbúa sem
námundað a

a sem verða

di töflu má sjá
verju eftirfar
aða: 50-54, 

öldi íbúa sem 
öldi íbúa sem
námundað a

SA

a fyrir háva

á mat á þeim
randi hljóðsti
 60-64, 65-6

 verða fyrir h

m verða fyrir
að næsta hun

500 
0 
0 
0 
0 

a fyrir háva

á mat á þeim
randi hljóðsti
 55-59, 60-6

 verða fyrir h
m verða fyrir
að næsta hun
400 
0 
0 
0 
0 

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

aða - Lden 

m fjölda íbúa
igsbili fyrir L
69, 70-74, >

hávaða (Lden)

r hávaða 
ndraði) 

aða - Lnight

m fjölda íbúa
igsbili fyrir L
64, 65-69,>

hávaða (Lnight

r hávaða 
ndraði) 

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

a (gefið upp
Lden í dB(A) í
>75.  

) vegna iðnað

 

a (gefið upp
Lnight í dB(A)
>70.  

t) vegna iðna

ÁVAÐA 
2002/49/EC

p í hundruðum
í 4 m hæð yf

ðar. 

p í hundruðum
 í 4 m hæð y

aðar. 

C 

m) sem býr í 
fir jörð á þe

m) sem býr í 
yfir jörð á þ

Vegag

 íbúðum sem
irri hlið sem 

 íbúðum sem
eirri hlið sem

gerðin 

 verða fyrir 
verður fyrir 

 verða fyrir 
m verður fyri

 

18 

 

 
r 



 

S

í

a

u

S

h

h
f

Í
n
5

M
í

        Hafna

SAMANT

Hávaði var 
íbúabyggð f

Hávaðinn er
aðgerðaráæ

Hávaði reikn
um 400 íbúu

Hljóðvarnir e

Samkvæmt s
lagfæringa 
hefur ekki ve

 

Hávaði var s
Hávaðaútbr
hljóðstigi við
fjarlægð frá

Í öllum tilfell
nema fyrir st
500 íbúa, og

 

Með hávaða
í samræmi v

 

 

  
rfjörður 

TEKT 

reiknaður við
frá Reykjane

r reiknaður í 
ætlanir nr. 10

naður sem Ld

um.  Hávaði 

eru við stóra

samþykkt Ha
á húsnæði v
erið tryggt f

skoðaður frá
eiðslan var s

ð íbúðabygg
á íbúðabygg

um reiknast 
tarfsemi Haf
g á bilinu Lni

akortum og g
ið reglugerð

SA

ð alla vegi o
esbraut.   

4 m hæð yf
000 frá árin

den í 4 m hæð
reiknaður se

n hluta þeirr

afnarfjarðar
vegna endurb
jármagn fyr

á fyrirtækjum
skoðuð sérsta
ð. Aðferðaf

gð. 

hljóðstig frá
fnarfjarðarh
ght = 50-54 

greinargerð 
ð um kortlagn

 

KORTLA
AMKVÆMT TI

og götur með

ir jörð samkv
u 2005.   

ð yfir jörð, e
em Lnight í 4 m

ra vega og g

bæjar síðan
bóta hljóðein
ir þessa styr

m á iðnaðars
aklega fyrir 
ræði við sko

 iðnaðarfyri
afnar. Þar r
dB(A) utan v

 þessari er 2
ningu hávað

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ð umferð yfi

væmt reglug

er á milli 55-
m hæð yfir jö

gatna sem e

n 2000 hafa 
nangrun glug
rki.  

svæðum í Ha
 fyrirtæki þa

oðanirnar va

rtækjum und
eiknast hljóð
við íbúðir 40

2. áfanga í s
ða og aðgerð

ÁVAÐA 
2002/49/EC

r 3 milljón ök

gerð um kort

65 dB(A) hjá
örð, er á mill

ru með mikla

 verið til reg
gga.  Veittir 

afnarfirði sem
ar sem grunu
r mismunand

dir þeim viðm
ðstig á bilinu 
00 íbúa. 

kilum til Umh
ðaáætlanir n

C 

kutæki á ári

lagningu háv

á um 4200 íb
i 50-65 dB(A

a umferð.   

glum um styrk
 voru styrkir 

m og starfsle
ur lék um að 
di eftir eðli há

miðunum sem
 Lden = 55-5

hverfisstofnun
nr. 1000/20

Vegag

.  Hávaði er

vaða og 

búum og yfir
A) hjá um 29

kveitingar ve
til ársins 200

eyfisskyldum
 þau yllu hæ
ávaðans og 

 hér eru til g
4 dB(A) utan

nar og Evróp
005 lokið.  

gerðin 

 mestur í 

r 65 dB(A) h
900  íbúum.  

egna 
07 en síðan 

 fyrirtækjum
ækkuðu 

 afstöðu og 

grundvallar, 
n við íbúðir 

pusambands

 

19 

hjá 
 

m. 

ins 



 

Y

        Hafna

YFIRLIT Y

HF – 100 -  

HF – 101 -  

HF – 102 -  

HF – 103 -  

HF – 104 -  

 

HF – 200 -  

HF – 201 -  

HF – 202 -  

HF – 203 -  

HF – 204 -  

 

HF – 301 -  

HF – 302 -  

 

 

 

 

  
rfjörður 

YFIR KORT

 Lden  Yfirlitsk

 Lden  Niðurst

 Lden  Niðurst

 Lden  Niðurst

 Lden  Niðurst

 Lnight Yfirlitsk

 Lnight Niðurst

 Lnight Niðurst

 Lnight Niðurst

 Lnight Niðurst

 Lden  Niðurst

 Lnight Yfirlitsk

SA

T 

kort  1:15.00

töður 1:5.00

töður 1:5.00

töður 1:5.00

töður 1:5.00

kort  1:15.00

töður1:5.000

töður1:5.000

töður1:5.000

töður1:5.000

töður 1:8.00

kort  1:8.000

KORTLA
AMKVÆMT TI

00 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

AGNING HÁ
LSKIPUN EU 

ÁVAÐA 
2002/49/ECC Vegaggerðin 

2

 

20 


