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INNGAN
NGUR
Í aðalskipula
agi1 Hafnarffjarðar 2005
5-2025 segir:
H
Hafnarfjörðuur er í dag alllstór bær, seem býður uppp á flesta þáá búsetukosti sem völ er á hérlendis. M
Með mjög
ffjölbreyttri verslun og þjóónustu, menniingarlífi og aafþreyingu, ííþróttir eru í miklum blóma, góð aðstaaða til
úútivistar, og góður aðgangur að dag
gvistun, góðuum grunnskóluum og fjölbrautarskóla, iiðnskóla og ttónlistarskólaa.
A
Auk þess sem
m góður aðgaangur er að öllu því sem höfuðborgarrsvæðið hefuur upp á að bbjóða. Í Hafnnarfirði er
m
mikið frambooð á góðu, vvel staðsettu oog hagkvæm
mu húsnæði, og er bæjarffélagið hluti af langstærssta
vvinnumarkaðði landsins. Saamgöngur erru í svipuðum
m gæðaflokkii og öðrum sveitarfélögum
m á höfuðboorgarsvæðinuu.
Vegna mikillar aukningarr á umferð sííðustu misserii þarf
aað gera átakk í endurbótuum á helstu umferðargötuum á
hhöfuðborgarrsvæðisins á næstu árum. Sameinað
lleiðakerfi Strrætó á höfuððborgarsvæððinu tryggir
aalmenningsvaagnasamgönngur bæði innnanbæjar og
g við
hhöfuðborgarrsvæðið. Í Haafnarfirði er aðgengilegtt net
g
göngu- og hhjólreiðastígaa. Umhverfisg
gæði eru góðð, og
H
Hafnarfjörðuur á eitt feguursta bæjarsttæði landsins, með
hhrauni, gróðursæld, nágrrenni við hafið og víðfeðm
úútivistarsvæðði.
Lögsagnarum
mdæmi Hafnnarfjarðar er alls um 147
7 km²
een þar af err Krýsuvíkurla
and um 60 km².
k
Í lok
nnóvember 20
012 voru íbúúar í Hafnarrfirði 26.744
4.
afnarfirði er samvinnu veerkefni milli V
Vegagerðar ríkisins og b
bæjarins þarr
Hávaðakortlagning stórrra vega í Ha
ssem stærðstuu vegirnir eruu í eigu Vegagerðarinna
ar, þ.e Reykjjanesbraut, SStrandgata, Fjarðargata
a,
Fjarðarhraunn, Reykjavíkuurvegur og K
Kaldárselsveegur að hluta
a. Önnur korrtlagning er á hendi bæjjarins.

V
Verkefni þettta er unnið ssamkvæmt reglugerð um
m kortlagning
gu hávaða og aðgerðará
áætlanir nr. 1000/2005
5
ffrá árinu 20
005. Greinargerð þessi oog fylgigögnn eru liður í a
að uppfylla kröfur áður nefndrar reglugerðar.
Í þessari greeinargerð eru teknar sam
man niðurstöðður fyrir matt á hávaða vvegna umferrðar ökutækjja, og
iiðnaðarháva
aða, en leitað var upplýssinga um hávvaða frá iðnnaði í Hafnarrfirði og gerrt kort sem sýýnir dreifingu
hhávaða frá starfssemi á Hafnarfjarððarhöfn.

V
Verkfræðistoofan Efla vann útreikning
ga, gerði korrt og samanttekt niðurstaðna fyrir Veegagerðina oog
Hafnarfjörð..

1 http://www.haffnarfjordur.is/thjo
onusta/hverfin-og-skipulag/adalskiipulag/
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HÁVAÐI FRÁ UMFFERÐ
Forsendu
ur
Notað var norrænt reiknnilíkan NORD
D 2000 Road
d við gerð hhávaðakorta vegna umfeerðarhávaða
a. Gildi fyrir
búnaðinum So
oundPLAN 7.1.
7 Hávaða
avísirinn Lden ssegir til um
Lden og Lnight voru fengin með útreikniingum í hugb
jjafngildishljóóðstig fyrir d
dag, kvöld og
g nótt, að teeknu tilliti til rrefsiákvæða
a, en Lnight er hávaðavísir fyrir hljóðstiig
á næturna, a
að teknu tillitti til refsiákvvæðis.
Umhverfismöörk fyrir hávaðavísa eru Lden > 55 dB(A) og Lnighht > 50 dB(A
A) samkvæm
mt. reglugerðð nr 1000 frá
á
á
árinu 2005, um kortlagnningu hávaða
a. . Hljóðstig
g var reiknaðð í 4m hæð yfir
y jörð.
Lagt var mat á fjölda íb
búða, skóla oog heilbrigðisstofnana seem verða fyrrir hávaðaárraun yfir umhhverfismörkum
a
ar við vegi m
með umferð yyfir 6 milljónuum ökutækja
a á ári og hinns vegar viðð vegi með um
mferð yfir 3
annars vega
m
milljónum ökutækja á ári. Umferðarfforsendur voru miðaðar við
v stöðu árssins 2011.

Hávaði ffrá vegu m með u
umferð y
yfir 3 millljónum ökutækja
ö
a á ári
Hávaðakort voru reiknuðð fyrir eftirfa
arandi vegi með umferð yfir 3 milljónum ökutækja á ári.
TTafla 1: Vegir með umferrð yfir 3 milljónum ökutækkja á ári.
Vegheitii
Á
Ásbraut
Á
Ásbraut
Fjarðargata
Fjarðargata
Fjarðarhraun
Fjarðarhraun
Flatahraun
Hjallabraut
Hlíðarberg
Hvaleyrarbraut
Lækjargata
Lækjargata
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
SStrandgata
SStrandgata
SStrandgata
SStrandgata
SStrandgata
SSuðurbraut

Heiti upphafspunkts
Strand
dgata
Ásvellir
Linnettsstígur
Vesturgata
Reykjaavíkurvegur
Hjallah
hraun
Reykjaavíkurvegur
Reykjaavíkurvegur
Hamraaberg
Fornubúðir
Reykjaanesbraut
Hringb
braut
Strand
dgata
Fjarðaarhraun
Lækjargata/Hlíðarberrg
Kaldárrselsvegur
Hamraaberg
Arnarh
hraun
Fjarðaarhraun
Hjallah
hraun
Reykjaavíkurvegur 54
Flatah
hraun/Hraunbrú
ún
Fornubúðir
Hringb
braut
Hvammabraut
Fjarðaargata
Strand
dgata 55 (Fjörukkráin)
Strand
dgata

Heitti endapunkts
Ásvellir
Selhella
Lækjargata
Linnetsstígur
Hjallahraun
Reykjanesbrau
ut
Sléttahraun
Miðvangur
Reykjanesbrau
ut
Stapagata
Hringbraut
Fjarðargata
Krýsuvíkurveggur
Lækjargata/Hllíðarberg
Kaldárselsvegu
ur
Strandgata
Fjarðarhraun
Vesturgata
Hjallahraun
Reykjavíkurvegur 54
Flatahraun/Hrraunbrún
Arnarhraun
Hringbraut
Hvammabrautt
Ásbraut
Strandgata 555 (Fjörukráin)
Fornubúðir
Þúfubarð

Leengd [km]
0,4
0,6
0,3
0,1
0,7
0,5
0,1
0,3
0,1
0,3
0,3
0,7
1,9
0,8
0,8
1,4
0,4
0,5
0,7
0,2
0,1
0,3
0,2
0,1
0,6
0,2
0,4
0,4

ÁDU
14.000
9.000
15.500
18.000
19.000
23.000
9.000
10.000
8.500
12.000
15.500
11.500
13.000
42.000
25.000
21.000
26.000
15.500
18.000
17.000
17.500
16.500
14.500
13.500
12.500
20.000
19.500
10.000
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Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L den í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem
m verður fyrir
m
mestum háva
aða: 55-59, 60-64, 65-6
69, 70-74, >
>75.
TTafla 2: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 3 milljónum öökutækja á ári.
Lden

Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
(námundað aað næsta hun
ndraði)

55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

2600
1600
300
100
0

a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Fjöldi íbúa
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L night í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem verður fyrrir
m
mestum háva
aða: 50-54, 55-59, 60-6
64, 65-69,>
>70.
TTafla 3: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 3 milljónum öökutækja á á
ári.
Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
Lnight
(námundað aað næsta hun
ndraði)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

2200
600
100
0
0

æði sem veerður fyrir h
hávaða - L dden
Heildarsvæ
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á stærð land
dsvæðis (í ha
a) sem verður fyrir gildum
m Lden hærri en 55, 65 og
o 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda fólks (gefið upp í hundruuðum) sem býr
b
á hverju svæ
æði.
TTafla 4: Stærð landsvæðis sem verðurr fyrir hávaða við vegi meeð umferð yffir 3 milljónum
m ökutækja á ári, ásamt
ffjölda íbúa oog íbúða á viiðkomandi svæði.
Heiildarsvæði se
em verður fyyrir
Fjö
öldi íbúa á háávaðasvæði
Fjöldi íbúða á háávaðasvæði
Lden
hávað
ða [ha]
(námu
undað að næ
æsta hundrað
ði)
(námu
undað að næ
æsta hundrað
ði)
>55
>65
>75

25
51
79
12

4700
0
400
0
0

1800
0
200
0
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Hávaði ffrá vegu m með u
umferð y
yfir 6 millljónum ökutækja
ö
a á ári
Dreifing hávvaða var reikknuð fyrir efftirfarandi veegi með umferð yfir 6 milljónum ökuttækja á ári.
TTafla 5: Vegir með umferrð yfir 6 milljónum ökutækkja á ári.
Vegheitii
Fjarðargata
Fjarðarhraun
Fjarðarhraun
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur
SStrandgata
SStrandgata

Heiti upphafspunkts
Vesturgata
Reykjaavíkurvegur
Hjallah
hraun
Fjarðaarhraun
Lækjargata/Hlíðarberrg
Kaldárrselsvegur
Hamraaberg
Fjarðaarhraun
Hjallah
hraun
Reykjaavíkurvegur 54
Flatah
hraun/Hraunbrú
ún
Fjarðaargata
Strand
dgata 55 (Fjörukkráin)

Heitti endapunkts
Linnetstígur
Hjallahraun
Reykjanesbrau
ut
Lækjargata/Hllíðarberg
Kaldárselsvegu
ur
Strandgata
Fjarðarhraun
Hjallahraun
Reykjavíkurvegur 54
Flatahraun/Hrraunbrún
Arnarhraun
Strandgata 555 (Fjörukráin)
Fornubúðir

Leengd [km]
0,1
0,7
0,5
0,8
0,8
1,4
0,4
0,7
0,2
0,1
0,3
0,2
0,4

ÁDU
18.000
19.000
23.000
42.000
25.000
21.000
26.000
18.000
17.000
17.500
16.500
20.000
19.500

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L den í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem
m verður fyrir
m
mestum háva
aða: 55-59, 60-64, 65-6
69, 70-74, >
>75.
TTafla 6: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 6 milljónum öökutækja á ári.
Lden

Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
(námundað aað næsta hun
ndraði)

55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

1700
1000
300
0
0

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L night í dB(A) í 4 m hæð yfir jörðu á þeirri hlið seem verður fyyrir
m
mestum háva
aða: 50-54, 55-59, 60-6
64, 65-69,>
>70.
TTafla 7: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 6 milljónum öökutækja á á
ári.
Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
Lnight
(námundað aað næsta hun
ndraði)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

1400
500
0
0
0
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Heildarsvæ
æði sem veerður fyrir h
hávaða - L dden
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á stærð land
dsvæðis (í ha
a) sem verður fyrir gildum
m Lden hærri en 55, 65 og
o 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda fólks (gefið upp í hundruuðum) sem býr
b
á hverju svæ
æði.
TTafla 8: Stærð landsvæðis sem verðurr fyrir hávaða við vegi meeð umferð yffir 6 milljónum
m ökutækja á ári, ásamt
ffjölda íbúa oog íbúða á viiðkomandi svæði.
Heiildarsvæði se
em verður fyyrir
Fjölldi íbúa á hávvaðasvæði
Fjöld
di íbúða á hávvaðasvæði
Lden
hávað
ða [ha]
(námundað að næsta hundraði)
(námun
ndað að næssta hundraðii)
>55
>65
>75

15
58
51
10

3100
300
0

1200
100
0
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HLJÓÐVA
ARNIR
G
Gerðar hafa
a verið hljóðvarnir í teng
gslum við breeytingar sem gerðar hafa
a verið á um
mferðarmestuu vegum og
g
götum í bænnum.
TTafla 9: Listi yfir þær hljóóðvarnir sem eru til staðarr við vegi meeð umferð yfir 3 milljónum
m ökutækja á ári.
Vegheiti

Lýsing á hljóðvörnum
m

Á
Ásbraut

Hljóðmaanir við íbúðarrhús í Blikaási

Fjarðargata

Engar hljjóðvarnir

Fjarðarhraun

Hljóðvegggir við öll íbúðarhús

Flatahraun

Engar hljjóðvarnir

Hjallabraut

Engar hljjóðvarnir

Hlíðarberg

Hljóðvegggir við aðliggjjandi íbúðarhú
ús næst hringttorgi

Hvaleyrarbrau
ut

Engar hljjóðvarnir

Lækjargata

Hljóðvegggur vestan við
ð afleggjara út af Sólvangsvvegi

Reykjanesbrau
ut

Hljóðmaanir og/eða ‐veeggir við öll íbúðarhús

Reykjavíkurveegur

Hljóðmaanir við aðliggjandi íbúðarhú
ús í Suðurvanggi og Hrauntun
ngu. Hljóðvegggir við Reykjavvíkurveg 38 ogg
39, Hrau
unhvamm 2 ogg Tunguveg 1 og
o 2

SStrandgata

Hljóðvegggir eru við Su
uðurgötu 94‐98
8.

SSuðurbraut

Engar hljjóðvarnir

V
Við mat á um
mhverfisáhriffum framkvæ
æmda hjá Veegagerðinni hefur verið farið sérstakklega í gegnnum hljóðvist
oog gengið í skugga um a
að hljóðstig ssé fullnægja
andi m.t.t. reg
glugerða og lagðar til hljóðvarnir í ssamræmi við
það.
Hérna má sjá vefslóðir á verkefni þeess eðlis í Ha
afnarfirði.
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/914
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/915
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/2208
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Hafnarfjarðarbær samþ
þykkti 30.ma
aí 2000 regluur um styrki vegna hljóðvvistar. Styrkkurinn var veittur til
eendurbóta á hljóðeinang
grun glugga.. Styrkir verðða ákveðin uupphæð á m2 í glugga á þeim hliðum
m húss þar seem
hhljóðstig reikknast 65 dB((A) eða hærrra. Á árunum
m 2000-200
07 voru styrkkt þó nokkur hús en frá 2
2007 hefur
bærinn ekki tryggt fjárm
magn fyrir þeessa styrki á fjárhagsáæ
ætlun bæjarinns.
Í tengslum viið vinnu við g
gerð deiliskip
pulaga, bæðði á nýbyggingarsvæðum
m sem og í eeldri byggð hefur verið
ffarið í gegnuum hljóðvist þeirra svæðða og mótaðar tillögur að mótvægisa
aðgerðum á þeim stöðum
m þar sem
hhljóð er yfir viðmiðunarm
mörkum regluugerða á hveerjum tíma fyyrir sig. Sam
mhliða framkkvæmdum á svæðum ss
fframkvæmdir við vegi V
Vegagerðarinnnar sem og bæjarins ha
afa varnir veerið settar up
pp í samræm
mi við þarfir..
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HÁVAÐI FRÁ ATVINNUSTA
ARFSEMI
Hér er umfjööllun um áhriff hávaða frá
á atvinnustarrfsemi á hljóððstig við íbúðarhúsnæði í Hafnarfirði. Til
a
athugunarinnnar teljast ölll fyrirtæki á iðnaðarsvæ
æðum. Leiki grunur
g
um aðð þau valdi hhækkuðu hljóóðstigi við
ííbúðabyggðð eru þau tekkin til sérstakkrar greining
gar. Annars eeru þau unda
anskilin athug
gun þessari. Einnig eru héér
ttil skoðunar öll fyrirtæki með starfsleeyfisskylda sstarfsemi.
SSamkvæmt a
aðalskipulag
gi Hafnarfjarrðarbæjar 2
2005 - 2025
5 eru iðnaðarsvæði skilgrreind í Hellnahrauni,
((vestan við Vallahverfi),
V
og norðan vvið götuna Fllatahraun (austan við göötuna Fjarðarrhraun).
Á þessum svæ
æðum er missmunandi sta
arfssemi, en hún
h hefur þóó að mestu littla eða enga
a hávaðameengun, og heffur
eekki áhrif á hljóðvist við íbúðahúsnæ
æði. Hávær fyrirtæki/sta
f
arfsemi er heelst að finna á iðnaðarsvvæðinu í
ssuðurhluta Hafnarfjarðar í Hellnahra
auni, en einniig er hafnarssvæðið hér ttekið til sérstakrar greiningar vegna
nnálægðar viið íbúðabyggð.
Þá var fariðð í gegnum upplýsingar frá
f fyrirtækjuum sem hafa
a skilað hljóððmælingum innn til viðkom
mandi
hheilbrigðisefftirlits eða USST. Þessi fyrrirtæki eru þ
þó öll í töluveerðri fjarlæg
gð frá íbúðabyggð.
SSérstaklega var skoðuð hávaðadreiffing frá eftirrfarandi fyriirtækjum:
• Malb
bikunarstöðinn Hlaðbær Colas
C
• FURA
A
• Enduurvinnslustöð SORPU í Ha
afnarfirði
• Gám
maþjónustan
• Álveerið í Straumssvík
• Hafnnarfjarðarhööfn
Eins og áðurr segir hafa öönnur svæði//fyrirtæki sttarfsemi þesss eðlis að ekkki hlýst ónæ
æði af vegna hávaða við
ííbúðabyggðð.

Iðnaðarffyrir tækii á iðnað
ðarsvæð inu í Helllnahrau ni
A
Af þeim fyrirtækjum sem
m hér eru til sskoðunar eruu fjögur í Hellnahrauni, seem er eins og
g áður segirr vestan við
V
Vallahverfi í Hafnarfirðii. Myndin hérr að neðan ssýnir afstöðuu þessara fyrrirtækja við íbúðabyggðð.
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Mynd 1. Affstaða fyrirtæ
ækja í Hellna
ahrauni við Vallahverfið
ð.

Hér á eftir fer umfjöllun um hávaðad
dreifingu frá
á fyrirtækjunum.
M
Malbikuna rstöðin Hla
aðbæ Cola s hf. – Gu
ullhellu 1
M
Malbikunarsstöðin Hlaðbæ
ær Colas er staðsett á iððnaðarsvæððinu í Hellnahhrauni í Hafnnarfirði. Hlaððbær Colas
vveitir þjónusttu á öllu sem
m við kemur m
malbikun, þ.á
á.m. framleiððsla malbiks sem fram feer að Gullhellu 1.
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Mynd 2. Malbikunarrstöðin Hlaðb
bær Colas í H
Hafnarfirði

Fyrir liggja niðurstöður
n
h
hljóðstigsmæ
ælinga í nágreenni Hlaðbæ
ær Colas. Hljóóðmælingar eru gerðar þar tvisvar á
á
ári, í maí og í september. Eru mæling
garnar fram
mkvæmdar aff starfsmönnum Hlaðbæ Colas. Mæliistaðir eru seex;
ffjórir á lóðarmörkum í sa
amræmi við kröfur UST í starfsleyfi, oog tveir á lóð Hlaðbæ C
Colas – sjá m
mynd hér að
nneðan.

My
ynd 3. Mælip
punktar á lóð
ð malbikunarstöðvarinna
ar Hlaðbær C
Colas
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Hæð mælis yyfir jörð er 1
1,8 m og er mælt á hverrjum stað í aðð lágmarki 10
1 mín. Skráð gildi úr mæ
ælingum er
m
mat mælinga
armanns á m
meðaltali. Skráð er hæsta
a og lægsta gildi á hverrjum mælistað.
Hljóðstig mæ
ælist hæst Leqq = 65 dB(A)) á lóðamörkkum (mælipuunkti 4 – u.þ.b. 100 m fja
arlægð frá hhljóðgjafa) í
m
mælingum 2.10.2012. Ö
Önnur mæligildi á lóðamörkum eru á bilinu Leq = 60-63 dB(A
A). Í mikilli ná
álægð við
búnað (mæliistaður 5 og 6) mældist hljóðstigið hæ
æst; Leq = 85 dB(A) og Leq = 76(A) d
dB(A).
SSamkvæmt jjöfnum hljóðeeðlisfræða m
má reikna út hávaðadreiifingu frá sta
arfseminni út frá þeim mæ
ælingum sem
m
g
gerðar hafa
a verið vegna
a starfseminnnar. Samkvæ
æmt þumalfinngurreglum, að hljóðstig lækki um 6 dB með
ttvöföldun fja
arlægðar frá
á punktuppsp
prettu, má sjá að jafngildishljóðstig vvið íbúðabyg
ggð (í um 1.4
400 m
ffjarlægð) err undir þeim viðmiðunum sem hér eru til grundvallar. Þar sem
m starfsemin eer eingöngu að degi til
eeru refsiákvæ
æði vegna Lden og Lnight hhér ekki til hæ
ækkunar. Héér er því ekkki talin þörf á frekari greeiningu á
hhljóðstigi frá
á starfseminnni.
FURA
á fyrirtækinuu er þónokkuur, mestmegnnis vélahljóð og dynkir seem koma til þegar
þ
málmar eru færðiir
Hljóðgjöf frá
ttil, brotnir eðða pressaðirr saman. Fjarrlægð fyrirtæ
ækisins frá íb
búðabyggð er þónokkurr eða um 740
0 m. Afstöðuu
ffyrirtækisins og íbúðabyyggðar má sjá á mynd 1 hér að ofann.
m hljóðeðlisfræða má þvví gróflega reikna
r
að hljóóðstigið þarf að vera u.þ.b. Leq = 80
0 dB(A) á
Út frá jöfnum
lóðamörkum Furu, sem er yfir ákvæððum reglugerðar nr. 724
4/2008, til a
að hljóðstig sé Lden = 50 dB(A) við
ííbúðabyggðð. Þá er starffsemi Furu aððeins í gangii að deginum
m til, og hljóððgjöfin ekki stöðug yfir d
daginn. Þar
ssem starfsem
min er eingönngu að degi til eru refsiá
ákvæði vegnna Lden og Lnigght hér ekki til hækkunar..
Hér er því ekki talin þörf á frekari g
greiningu á hljóðstigi
h
frá starfseminnii.
SSorpa í Haffnarfirði
Fyrir liggja niðurstöður
n
h
hljóðstigsmæ
ælinga frá sta
arfsemi Sorpu í Kópavog
gi. Starfsemi Sorpu í Kópavogi er
á
áþekk þeirrii starfsemi seem fram fer í Hafnarfirðði. Mestur er hávaðinn þeegar verið err að skipta úút gámum, enn
það er gert af Gámaþjóónustu Ísland
ds. Einnig er nnokkur hljóðg
gjöf þegar vverið er að pressa
p
rusl. M
Minni hljóðgjööf
eer frá starfseeminni þega
ar viðskiptaviinir afferma bíla/kerrur.. Fjarlægð fyyrirtækisins í Hafnarfirði frá
ííbúðabyggðð er þónokkuur eða um 60
00 m. Afstöðu fyrirtækisins og íbúðab
byggðar má
á sjá á mynd 1 hér að
oofan.
Framkvæmd
dar voru hljóððmælingar utan
u
við lóð EEndurvinnslusstöðvar Sorp
pu í Kópavog
gi til að legg
gja mat á
nnúverandi há
ávaða frá sttarfsemi endurvinnslustöððvarinnar. Mæ
ælingar voruu gerðar á ttímabilinu 16
6 - 19 nóv.
2
2012. Mælt var í 1,75 m hæð yfir jöörð. Hljóðstig
g mældist hæ
æst Leq = 59,2 dB(A) réttt utan við lóððarmörk (í
uu.þ.b. 3 m fjarlægð frá hljóðgjafa) í mælingum 17-19 nóv. 2
2012. Hæsta
a lotan (2 klsst) sem mæld
dist á
ttímabilinu va
ar Leq = 68,1
1 dB(A) og læ
ægst mældisst Leq = 39,0
0 dB(A). Þega
ar mælt var í mikilli nálæ
ægð við búna
að
þegar gáma
ar eru teknir upp eða setttir niður, mæ
ældist hljóðsttigið hæst Leqq = 75,3 dB((A).
Út frá jöfnum
m hljóðeðlisfræða má grróflega reiknna að hljóðsttigið þarf aðð vera yfir Leeq = 80 dB(A
A) á
lóðamörkum endurvinnsluustöðvarinna
ar í Hafnarfirrði, sem værri þá yfir ákvvæðum regluugerðar nr. 7
724/2008 og
o
vvel yfir mæliniðurstöðunuum í Kópavoogi, til að hljóóðstig nái Ldeen = 50 dB(A
A) við íbúðab
byggð. Þá er
e starfsemi
eendurvinnslustöðvarinnarr aðeins í ga
angi að deginum til, og hljóðgjöfin ekkki stöðug yffir daginn. Þa
ar sem
sstarfsemin er eingöngu a
að degi til erru refsiákvæ
æði vegna Ldeen og Lnight héér ekki til hæ
ækkunar.
greiningu á hljóðstigi
h
frá starfseminnii.
Hér er því ekki talin þörf á frekari g
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G
Gámaþjónu
ustan – Berrghellu 1
Hljóðgjöf frá
á fyrirtækinuu er þónokkuur, mest þega
ar gámar erru færðir til. Fjarlægð fyyrirtækisins frrá
ííbúðabyggðð er þónokkuur eða um 64
40 m. Afstöðu fyrirtækisins og íbúðab
byggðar má
á sjá á mynd 1 hér að
oofan. Auk þeess liggur sta
arfsemi Gám
maþjónustunnar nokkuð lá
ágt í landi, oog er hár bakki milli lóða
amarka til
a
austurs og Krýsuvíkurveg
K
gar.
Út frá jöfnum
m hljóðeðlisfræða má grróflega reiknna að hljóðsttigið þarf aðð vera u.þ.b. Leq = 74 dBB(A) á
lóðamörkum Gámaþjónuustunar, sem er yfir ákvæ
æðum reglug
gerðar nr. 72
24/2008, til að hljóðstig sé Lden = 50
0
d
dB(A) við íbúúðabyggð. EEr þá ekki g..r.f. hvernig fyrirtækið
f
lig
ggur lágt í la
andi og bakkans milli lóððarinnar og
Krýsuvíkurveegar. Þá er sstarfsemi Gá
ámaþjónustunnar aðeins í gangi að deeginum til, og
g hljóðgjöfin ekki stöðug
yyfir daginn. Þar sem starfsemin er eiingöngu að degi
d
til eru rrefsiákvæði vegna Lden oog Lnight hér eekki til
hhækkunar.
greiningu á hljóðstigi
h
frá starfseminnii.
Hér er því ekki talin þörf á frekari g

ÍSAL - Á lverið í SStraumsv
vík
ISAL var stoffnað árið 19
966 af svissnneska álfélag
ginu Alusuissee. Fyrsta áfa
anga álversins lauk árið 1969 og va
ar
á
ársframleiðsslugeta þá 33.000
3
t. Síðan þá hefur álverið verið stækkað nnokkrum sinnuum, auk þesss sem
ttæknibreytinngar og bætttur búnaður hafa aukið ársframleiðsslu þess. Í da
ag framleiðirr álverið um 170.000 t á
á
ári, en starfssleyfið nær ttil allt að 20
00.000 t ársfframleiðslu2.
Á
Árið 2002 vvar unnin greeining á hljóððvist álversins í Straumsvíík í tengslum við stækkunn álversins. Var
V sú
hhljóðvistargrreining unnin af Hönnun hhf. Samkvæm
mt upplýsingum frá Hildi Atladóttur, leiðtoga heilbrigðismála
a
hhjá ISAL, haffa helstu hljóóðgjafar á svvæðinu ekki breyst frá þ
þeim tíma, og
g því ættu niiðurstöðurnar frá árinu
2
2002 að geefa góða mynd af hávaððadreifingu ffrá álverinu. Í þeirri greiningu var hljjóðstigið frá álveri ISAL
reiknað, í ja
anúar 2002. Útreikningarnir voru fra
amkvæmdir með
m hugbúna
aðinum Soundplan og va
ar
Hollustuvernd
d ríkisins höffð með í ráðuum um ýmis atriði. Helstuu hljóðuppsprettur sem rá
áðandi eru fyrir svæðið er
uuppskipunarrkrani fyrir súúrál við hafnnarbakkann oog stromparr þurrhreinsisstöðva álverssins, sem eru 5 talsins.
Niðurstöður þessara líka
anreikninga m
má sjá á mynndinni hér aðð neðan2.

2

Stækkun ISA
AL í Straumsvík,, Mat á umhveerfisáhrifum: 20
002, http://ww
ww.riotintoalccan.is/?Page
eID=292
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Myn
nd 4. Hávaða
adreifing frá
á álverinu í SStraumsvík. H
Heimild: Stæ
ækkun ISAL í Straumsvík, Mat á
umhv
verfisáhrifum
m: 2002

SSamkvæmt fframlögðu há
ávaðadreifinngarkorti má
á sjá að hljóððstig er á bilinu 35 - 40 dB(A) við íb
búðabyggð í
nnágrenni álvversins.
Þá hefur álvverið sjálft framkvæmt reeglulegar hljóðstigsmælinngar á 16 m
mælipuntum í nágrenni álversins, þegar
hhljóðgjöf er hvað mest. Í þessari athuugun vegna reglugerðarr um kortlagnningu á háva
aða samkvæ
æmt reglugerð
nnr. 1000/20
0005 var einnnig stuðst við þær mæliniðurstöður2. Mælingarnar hér að neeðan eru úr ssafni nýjustu
hhljóðstigsmæ
ælinga ISAL, og eru þær framkvæmd
dar á tímabillinu 25. júní 2009
2
– 15. okt. 2012. Í öllum
m
mælingum va
ar vindhraðii <5 m/s og í flestum þeirra var lönd
dun í gangi. Hér að neða
an má sjá hæ
æstu gildi
ssérhvers mæ
ælipunkts, en þeir eru allir rétt innan g
girðingar. Mælt er í 1,8 m hæð yfir jjörð.
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TTafla 10: Mæ
ælipunktar oog niðurstöðuur hljóðstigsm
mælinga ISA
AL.
Mælistaðu
ur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hæstaa gildi
58
8,1
56
6,5
57
7,4
69
9,9
67
7,8
67
7,0
61
1,5
67
7,0
62
2,6
65
5,6
67
7,3
69
9,7
67
7,4
68
8,8
70
0,1
69
9,7

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

Hér að neða
an má sjá yfiirlitsmynd yfir álverið, seem sýnir jafnframt helstu hljóðgjafa oog mælipunkkta fyrir
hhljóðstigsmæ
ælingarnar.

Mynd 5. Yfiirlitsmynd yffir álverið. SSvartir punkta
ar sýna mællipunkta en rrauðir punkta
ar sýna helsstu hljóðgjafa
a.

Ljóst er að nniðurstöður há
ávaðakorts sem
s og mæliiniðurstöður eru í nokkuðð góðu samræ
æmi, þó vissuulega séu
eeinhver frávik. Þannig má gera ráð fyrir að hljóððstig í íbúða
abyggð í Byg
ggða- og Va
allahverfi séuu í samræmi
vvið hávaðakkortið hér aðð ofan (mynd
d 4), þ.e. að hljóðstig sé á bilinu Leq = 35 – 40 dB(A). Þar sem
m hér er um
sskoðun á Lden og Lnight aðð ræða þarf að leiðrétta
a Leq niðurstöðurnar með það í huga. Með einföld
dum
úútreikningum
m þar sem tekkið er tillit till refsiákvæðða og gert rá
áð fyrir stöðugu hljóðstig
gi allan sólarrhringinn, fásst
nniðurstöðurna
ar Lden = 41 - 46 dB(A) og Lnight = 45 - 50 dB(A). Því er ljóstt að hljóðstig
gið er undir þ
þeim
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vviðmiðunarm
mörkum sem hhér eru til grrundvallar. Hér
H er því ekkki talin þörf á frekari grreiningu á hljóðstigi frá
sstarfseminni..

Hafnarfj arðarhöffn
Á
Árið 2006 vvar gerð ítarleg hljóðvista
argreining á hávaða og hávaðadreifingu frá Ha
afnarfjarðarrhöfn. Var þa
að
g
gert vegna íbúðabyggð
í
ðar á Norðurrbakka, sem þá var fyrirrhuguð (bygg
gð í dag). Hlljóðvistargreeiningin var
hhugsuð sem fforsendugreining fyrir íb
búðabyggðinna. Líkan varr útbúið sem sýnir dreifinngu hávaða um
u svæðið.
Hávaðareiknniforritið SouundPlan 7.1 var notað.
Forsendur frá fyrri greinningu voru up
ppfærðar seem og líkön, oog þau notuðð til að reiknna út áhrif ha
afnarinnar á
ííbúðabyggðð í nágrenni hafnarinnar.
h
Hér er gert ráð fyrir að 4 skip séu í höfn og að auki hafnarkkrana ámóta
a þeim sem sstendur í Stra
aumsvíkurhöffn.
g í samráði við Hafna
arfjarðarhöfnn og Hafnarffjarðarbæ. Er
E það metiðð sem meðalttal á
Er það mat gert
á
ársgrundvellli, en á veturrna eru oft 1-2 skip í höffn, en að sum
marlagi geta
a þau orðið a
allt að 7. Þá er hljóðgjöff
ffrá einstökum
m skipum (ljóósavélum) mjög breytileg
g. Háværari starfsemi á svæðinu er eeingöngu í
uundantekning
gartilfellum, og því ekki tekin hér til sérstakrar skkoðunar. Gildi fyrir Lden og Lnight frá vvélunum var
reiknað samkvæmt Nord
dic General Prediction M
Method. Niðurstöður líkannreikninga m.v. fyrrgreind
dar forsenduur
má sjá á myyndum 6 og 7 hér að neððan.
m

Mynd 6.
6 Niðurstöðu
ur Lden líkanreeikninga yfirr hávaðadreeifingu frá Ha
afnarfjarðarh
höfn m.v. fy
yrrgreindar
forsendur..
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Mynd 7.. Niðurstöðu
ur Lnight líkanrreikninga yfiir hávaðadreeifingu frá Hafnarfjarðarrhöfn m.v. fy
yrrgreindar
forsendur..

an er samanttekt yfir fjöld
da íbúa og ííbúða sem veerða fyrir áhhrifum hávaðða frá Hafna
arfjarðarhöfnn.
Hér að neða
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Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L den í dB(A) í 4 m hæð yffir jörð á þeirri hlið sem verður fyrir
m
mestum háva
aða: 55-59, 60-64, 65-6
69, 70-74, >
>75.
TTafla 11: Fjööldi íbúa sem verða fyrir hhávaða (Lden) vegna iðnaððar.
Lden

Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
(námundað aað næsta hun
ndraði)

55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

500
0
0
0
0

a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Fjöldi íbúa
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L night í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörð á þeirri hlið sem
m verður fyrir
m
mestum háva
aða: 50-54, 55-59, 60-6
64, 65-69,>
>70.
TTafla 12: Fjööldi íbúa sem verða fyrir hhávaða (Lnightt) vegna iðna
aðar.
Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
Lnight
(námundað aað næsta hun
ndraði)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

400
0
0
0
0
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SSAMANTTEKT
Hávaði var reiknaður viðð alla vegi og
o götur meðð umferð yfir 3 milljón ökkutæki á ári. Hávaði er mestur í
ííbúabyggð frá
f Reykjaneesbraut.
Hávaðinn err reiknaður í 4 m hæð yfir jörð samkvvæmt reglug
gerð um kortlagningu hávvaða og
a
aðgerðaráæ
ætlanir nr. 10
000 frá árinu 2005.
Hávaði reiknnaður sem Ldden í 4 m hæðð yfir jörð, er
e á milli 55-65 dB(A) hjá
á um 4200 íb
búum og yfirr 65 dB(A) hhjá
uum 400 íbúuum. Hávaði reiknaður seem Lnight í 4 m hæð yfir jöörð, er á milli 50-65 dB(A
A) hjá um 29
900 íbúum.
Hljóðvarnir eeru við stóran hluta þeirrra vega og g
gatna sem eru með mikla
a umferð.
SSamkvæmt ssamþykkt Ha
afnarfjarðarbæjar síðann 2000 hafa verið til reg
glum um styrkkveitingar veegna
lagfæringa á húsnæði vvegna endurb
bóta hljóðeinnangrun glug
gga. Veittir voru styrkir til ársins 200
07 en síðan
hhefur ekki veerið tryggt fjármagn fyrir þessa styrrki.

Hávaði var sskoðaður frá
á fyrirtækjum
m á iðnaðarssvæðum í Ha
afnarfirði sem
m og starfsleeyfisskyldum fyrirtækjum
m.
Hávaðaútbreiðslan var sskoðuð sérsta
aklega fyrir fyrirtæki þa
ar sem grunuur lék um að þau yllu hæ
ækkuðu
hhljóðstigi viðð íbúðabyggð. Aðferðafræði við skooðanirnar var mismunand
di eftir eðli há
ávaðans og afstöðu og
ffjarlægð frá
á íbúðabygg
gð.
Í öllum tilfellum reiknast hljóðstig frá iðnaðarfyrirtækjum und
dir þeim viðm
miðunum sem hér eru til g
grundvallar,
nnema fyrir sttarfsemi Haffnarfjarðarhafnar. Þar reiknast hljóððstig á bilinu Lden = 55-54 dB(A) utann við íbúðir
5
500 íbúa, og
g á bilinu Lnight = 50-54 dB(A) utan vvið íbúðir 40
00 íbúa.

M
Með hávaða
akortum og g
greinargerð þessari er 2
2. áfanga í skilum til Umhhverfisstofnunnar og Evróp
pusambandsins
í samræmi við reglugerðð um kortlagnningu hávaðða og aðgerððaáætlanir nnr. 1000/20
005 lokið.
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Y
YFIRLIT Y
YFIR KORTT
HF – 100 - Lden Yfirlitskkort 1:15.00
00
HF – 101 - Lden Niðursttöður 1:5.000
HF – 102 - Lden Niðursttöður 1:5.000
HF – 103 - Lden Niðursttöður 1:5.000
HF – 104 - Lden Niðursttöður 1:5.000

HF – 200 - Lnight Yfirlitskkort 1:15.00
00
HF – 201 - Lnight Niðursttöður1:5.000
0
HF – 202 - Lnight Niðursttöður1:5.000
0
HF – 203 - Lnight Niðursttöður1:5.000
0
HF – 204 - Lnight Niðursttöður1:5.000
0

HF – 301 - Lden Niðursttöður 1:8.000
HF – 302 - Lnight Yfirlitskkort 1:8.000
0
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