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INNGAN
NGUR
Kópavogur er
e næststærssta sveitarféélag landsins með rúmleg
ga 31 þúsund
d íbúa.
dar og leigðii út ásamt
Nafn bæjariins er dregiðð af jörðinni Kópavogi seem ríkissjóður átti í byrjun síðustu ald
a
annarri jörð Digranesi í nnágrenni hennnar. Kópavogshreppur var stofnaðuur í byrjun árrs 1948 og vvoru íbúar þá
þ
rúmlega 900
0. Hreppurinnn óx hratt og voru íbúarr orðnir 3.78
83 þegar Kóópavogur hla
aut kaupstaðarréttindi 11
1.
m
maí árið 195
55.
Í Kópavogi eer mikil og fjjölbreytt atvvinnustarfsem
mi. Mest er um
m iðnað, þjónustu og verrslun af ýmsuu tagi og má
g
geta þess aðð Smáralind er stærsta vverslunarmiðstöð landsinss.
Í bænum eruu fjölbreytt tæ
ækifæri til úútivistar og a
aðstaða til íþ
þróttaiðkunarr er með þvíí besta sem þ
þekkist ásam
mt
g
góðum mennningarstofnunnum á Borga
arholtinu.
Bærinn er skkorinn í sunduur af 2 umfeerðarfljótum þ.e. Hafnarffjarðarvegi oog Reykjaneesbraut og erru þau helstuu
uuppsprettur hávaða í bæ
ænum. Einnig
g er töluverðður hávaði frrá flugumferrð en aðflugssferlar að tvveim
fflugbrautum liggja yfir b
bæinn. Vega
agerðin og IIsavia eru áb
byrg fyrir há
ávaðakortlag
gningu frá þessum
þ
stöðum
m.
ær ber ábyrrgð á annari hávaðakorttlagningu í bænum.
Kópavogsbæ

V
Verkefni þettta er unnið ssamkvæmt reglugerð um
m kortlagning
gu hávaða og aðgerðará
áætlanir nr. 1000/2005
5
ffrá árinu 20
005. Hávaða
akortlagning
g er samvinnuuverkefni millli Kópavogss og Vegageerðarinnar seem eru
vveghaldararr innan bæja
armarka Kóp
pavogs. Greeinargerð þeessi og fylgig
gögn eru liðuur í að uppfyylla kröfur
á
áður nefndra
ar reglugerððar.
Í þessari greeinargerð eru teknar sam
man niðurstöðður fyrir matt á hávaða vvegna umferrðar ökutækjja, og
iiðnaðarháva
aða.

V
Verkfræðistoofan Efla vann útreikning
ga, gerði korrt og samanttekt niðurstaðna fyrir Veegagerðina oog Kópavog.
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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 Lnightt > 50 dB(A)) samkvæmt reglugerð nr 1000 frá
á
árinu 2005, um kortlagnningu hávaða
a. Hljóðstig er reiknað í 4 m hæð yffir jörð.
Lagt var mat á fjölda íb
búða, skóla oog heilbrigðisstofnana seem verða fyrrir hávaðaárraun yfir umhhverfismörkum,
annars vega
a
ar við vegi m
með umferð yyfir 6 milljónuum ökutækja
a á ári og hinns vegar viðð vegi með um
mferð yfir 3
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.
Veggheiti
A
Arnarnesvegur
Borgarholtsbraut
Dalvegur
Dalvegur
Dalvegur
Dalvegur
Digranesvegur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Hafnarfjarðarveegur
Hafnarfjarðarveegur
Kársnesbraut
Lindarvegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
Rjúpnavegur
SSkemmuvegur
SSmiðjuvegur
V
Vatnsendahvarf
V
Vatnsendavegu
ur

Heiti up
pphafspunkts
Fífuhvammssvegur
Urðarbraut
Digranesveggur
Dalvegur 166‐18
Fífuhvammssvegur
Dalsmári
Digranesheiði
Arnarnesveggur
Rampi við Fíífu
Hlíðardalsveegur
Salavegur
Dalsmári
Dalvegur
Reykjanesbrraut
Lindarvegurr
Fossvogslækkur
Kópavogslæ
ækur
Urðarbraut
Fífuhvammssvegur
Valahjalli
Skeljabrekkaa
Auðbrekka
Þverbrekka
Dalvegur
Breiðholtsbrraut
Fífuhvammssvegur
Arnarnesveggur
Nýbýlavegur
Skemmuveggur
Vatnsendavegur
Rjúpnavegur

Heiiti endapunkts
Rjúpnaveggur
Kópavogsh
háls
Dalvegur 116‐18
Nýbýlaveggur
Dalsmári
Digranesvegur
Dalvegur
Rampi við Fífu
Dalsmári
Salavegur
Arnarnesvvegur
Dalvegur
Reykjanessbraut
Lindarvegu
ur
Hlíðardalssvegur
Kópavogsllækur
Norðanvert Arnarnes
Nýbýlaveggur
Akralind
Dalvegur
Auðbrekkaa
Þverbrekkka
Valahjalli
Breiðholtssbraut
Fífuhvamm
msvegur
Arnarnesvvegur
Vatnsendaavegur
Smiðjuveggur
Stekkjarbaakki
Breiðholtssbraut
Vatnsendaahvarf

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

ÁDU
10.000
9.000
15.000
13.500
21.500
18.000
11.000
10.500
18.000
13.500
10.500
15.000
21.000
19.000
16.500
50.500
38.500
8.000
11.000
10.500
18.500
18.000
19.000
20.000
43.000
36.000
10.000
20.500
15.000
10.000
8.000
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Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á fjöld
da íbúa (geffið upp í hunndruðum) sem
m býr í íbúðuum þar sem hhávaði er á
hhverju eftirfa
arandi hljóðsstigsbili fyrirr L den í dB(A)) í 4 m hæð yyfir jörð á þeirri
þ
hlið sem
m verður fyriir mestum
hhávaða: 55--59, 60-64, 65-69, 70-7
74, >75.
TTafla 2: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 3 milljónum öökutækja á ári.
Lden

dB(A)
55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

FFjöldi íbúa sem
m verða fyrir hávaða
(námundað að
a næsta hun
ndraði)
5300
3100
500
0
0

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á fjöld
da íbúa (geffið upp í hunndruðum) sem
m býr í íbúðuum þar sem hhávaði er á
hhverju eftirfa
arandi hljóðsstigsbili fyrirr L night í dB(A
A) í 4 m hæðð yfir jörð á þeirri hlið seem verður fyyrir mestum
hhávaða: 50--54, 55-59, 60-64, 65-6
69,>70.
TTafla 3: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 3 milljónum öökutækja á á
ári.
Lnight

dB(A)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

FFjöldi íbúa sem
m verða fyrir hávaða
(námundað að
a næsta hun
ndraði)
4100
1300
0
0
0

Heildarsvæ
æði sem veerður fyrir h
hávaða - L dden
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á stærð land
dsvæðis (í ha
a) þar sem hljóðstig Lden er hærra enn 55, 65 og 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda íbúa (gefið upp í hundruuðum) sem býr
á hverju svæ
æði.
TTafla 4: Stærð landsvæðis þar sem err hávaði við vegi
v
með umferð yfir 3 m
milljónum ökutækja á ári, á
ásamt fjölda
ííbúa og íbúðða á viðkomandi svæði.
Stæ
ærð landsvæðis sem verðuur fyrir
L
den

dB(A)
>55
>65
>75

háávaða
[
[ha]
4
421
148
37

F
Fjöldi
íbúa á hávaðasvæði
(nám
mundað að næ
æsta hundrað
ði)

Fjöldi íbúða á hávað
ðasvæði
(námund
dað að næsta hundraði)

890
00
500
0
0

3400
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.
Vegheeiti
Dalvegur
Dalvegur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Fífuhvammsveggur
Hafnarfjarðarveegur
Hafnarfjarðarveegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Nýbýlavegur
Reykjanesbrautt
Reykjanesbrautt
SSkemmuvegur

Heiti upp
phafspunkts
Fífuhvammsveggur
Dalsmári
Rampi við Fífu
Dalvegur
Reykjanesbrautt
Lindarvegur
Fossvogslækur
Kópavogslækurr
Skeljabrekka
Auðbrekka
Þverbrekka
Dalvegur
Breiðholtsbrautt
Fífuhvammsveggur
Nýbýlavegur

Heeiti endapunktss
Dalsmári
Digranesvegur
Dalsmári
Reykjanessbraut
Lindarvegu
ur
Hlíðardalssvegur
Kópavogsllækur
Norðanvert Arnarnes
Auðbrekkaa
Þverbrekkka
Valahjalli
Breiðholtssbraut
Fífuhvamm
msvegur
Arnarnesvvegur
Smiðjuveggur

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

ÁDU
21.500
18.000
18.000
21.000
19.000
16.500
50.500
38.500
18.500
18.000
19.000
20.000
43.000
36.000
20.500

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á fjöld
da íbúa (geffið upp í hunndruðum) sem
m býr í íbúðuum þar sem hhávaði er á
hhverju eftirfa
arandi hljóðsstigsbili fyrirr L den í dB(A)) í 4 m hæð yyfir jörð á þeirri
þ
hlið sem
m verður fyriir mestum
hhávaða: 55--59, 60-64, 65-69, 70-7
74, >75.
TTafla 6: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 6 milljónum öökutækja á ári.
Lden

dB(A)
55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

FFjöldi íbúa sem
m verða fyrir hávaða
(námundað að
a næsta hun
ndraði)
4100
2500
500
0
0

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á fjöld
da íbúa (geffið upp í hunndruðum) sem
m býr í íbúðuum þar sem hhávaði er á
hhverju eftirfa
arandi hljóðsstigsbili fyrirr L night í dB(A
A) í 4 m hæðð yfir jörð á þeirri hlið seem verður fyyrir mestum
hhávaða: 50--54, 55-59, 60-64, 65-6
69,>70.
TTafla 7: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 6 milljónum öökutækja á á
ári.
Lnight

dB(A)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

FFjöldi íbúa sem
m verða fyrir hávaða
(námundað að
a næsta hun
ndraði)
3400
1200
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) þar sem hljóðstig Lden er hærra enn 55, 65 og 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda íbúa (gefið upp í hundruuðum) sem býr
á hverju svæ
æði.
TTafla 8: Stærð landsvæðis þar sem err hávaði við vegi
v
með umferð yfir 6 m
milljónum ökutækja á ári, á
ásamt fjölda
ííbúa og íbúðða á viðkomandi svæði.
Lden

dB(A)
>55
>65
>75

Heild
darsvæði sem verður fyrir h
hávaða
Fjö
öldi íbúa á hávvaðasvæði
Fjöldi íbú
úða á hávaðassvæði
[h
ha]
(námundað að næsta hundraði)) (námundað
ð að næsta hundraði)
350
7100
2700
125
500
200
3
31
0
0
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HLJÓÐVA
ARNIR
TTöluvert er af
a hljóðvörnuum við vegi oog götur í Kóópavogi. Geerðar hafa vverið hljóðva
arnir í tengsluum við
breytingar sem
s gerðar hhafa verið á vegum og götum
g
í bænum. Auk þesss hefur veriðð farið í sérsstakar
a
aðgerðir þa
ar sem hefur þurft.
TTafla 9: Listi yfir þær hljóóðvarnir sem eru til staðarr við vegi meeð umferð yfir 3 milljónum
m ökutækja á ári.
Vegheitti

Lýsingg á hljóðvörnu
um

Arnarnesvegu
ur

Hljóðm
manir við öll íbúðarhús

Borgarholtsbraut

Hljóðvveggur við Urð
ðarbraut 9

Dalvegur

Hljóðm
manir eða ‐veeggir við öll íbú
úðarhús

Digranesvegu
ur

Engarr hljóðvarnir nema við hús milli
m Neðstutraaðar og Vallarttraðar

Fífuhvammsvvegur

Hljóðm
manir eða ‐veeggir við öll íbú
úðarhús, að un
ndanskildum h
húsum í Bakkaasmára og Arn
narsmára 2‐6

Hafnarfjarðarrvegur

Hljóðm
manir og/eða ‐veggir við ölll íbúðarhús, að
ð undanskildu
um einstaka hú
úsum við Borggarholtsbraut,
Skjólb
braut, Meðalbraut og Kópavvogsbraut

Kársnesbrautt

Hljóðvveggir við öll ííbúðarhús norrðan við veginn frá Nýbýlaveegi að Urðarbrraut

Lindarvegur

Hljóðm
manir við íbúð
ðarhús í Fitjalind, Fjallalind og
o syðstu hús í Funalind

Nýbýlavegur

Hljóðm
manir og/eða ‐veggir við ölll íbúðarhús no
orðan við veginn, einnig hljó
óðveggir við íb
búðarhús í
Stórah
hjalla, Engihjaalla og Trönuhjjalla

Reykjanesbraaut

Hljóðvveggur við afleeggjara vesturr frá Nýbýlaveegi og manir við Lindir

Rjúpnavegur

Hljóðm
manir við öll íbúðarhús

Skemmuvegu
ur

Engarr hljóðvarnir

Smiðjuvegur

Hljóðvveggir við öll ííbúðarhús

Vatnsendahvvarf

Hljóðm
manir við öll íbúðarhús

Vatnsendavegur

Hljóðm
manir við öll íbúðarhús

Ekkert hefur verið gert í endurbótum
m á eldri húsuum en til stenndur að gefa
a út reglur þar um.
Í nýrri húsum
m er farið efttir settum reg
glum og ef reeiknaður hávvaði í deiliskkipulagi fer yyfir leyfileg mörk eru
ssettar kvaðirr á viðkomanndi hús t.d. uum hljóðvarna
argler, svala
alokanir og hhljóðdeyfðarr loftrásir.
V
Við mat á um
mhverfisáhriffum framkvæ
æmda hjá Veegagerðinnihhefur verið farið
f
sérstaklega í gegnuum hljóðvist oog
g
gengið í skug
gga um að hhljóðstig sé fullnægjandi
f
m.t.t. reglug
gerða og lag
gðar til hljóððvarnir í samræmi við það.
Hérna má sjá vefslóðir á verkefni þeess eðlis í Kóópavogi.
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/1226
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HÁVAÐI FRÁ ATVINNUSTA
ARFSEMI
A
Aðeins er eittt iðnaðarsvæ
æði í Kópavogi. Annar iðnaður
i
er á svæðum meeð blandaða
a notkun. Á
iiðnaðarsvæððinu er móttöökustöð Sorp
pu við Dalveg
g. Þeirri starfsemi fylgirr hávaði, þó hann sé ekkki mikill.
SSorpstöðin eer í talsverðri nálægð viðð íbúðabygg
gð og var þvví ákveðið aðð meta háva
aða frá starfseminni.

Í Kópavogi eer höfn. Starfsemi þar eer mjög lítil oog því ekki þ
þörf á að meeta hávaða ffrá henni.
Endurvinnsslustöð Sorrpu við Dallveg
Fyrir liggja niðurstöður
n
h
hljóðstigsmæ
ælinga frá sta
arfsemi Sorpu í Kópavog
gi. Mestur er hávaðinn þeegar verið er
a
að skipta út gámum, en það er gert af Gámaþjóónustu Ísland
ds. Einnig er nokkur
n
hljóðg
gjöf þegar vverið er að
pressa rusl. Nokkur
N
háva
aðaáraun er frá starfsem
minni þegar viðskiptavini
v
r afferma bííla/kerrur. Fjarlægð frá
ííbúðabyggðð er um 140 m. Þá er sta
arfsemin aðeins í gangi a
að deginum ttil (12:30 – 1
19:30), og hljóðgjöfin ekkki
sstöðug yfir d
daginn. Þar sem
s starfsem
min er eingönngu að degi til eru refsiá
ákvæði vegna Lden og Lnigght hér ekki tiil
hhækkunar. A
Afstöðu fyrirttækisins og íbúðabyggða
arinnar má ssjá á meðfylgjandi afstöðumynd.

M
Mynd
1. Afsta
aða Sorpu við
v hjallahveerfið
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Líkan var útb
búið sem sýnnir dreifingu hávaða um svæðið. Hávvaðareikniforritið SoundPPlan 7.1 var notað. Gildi
ffyrir Lden og Lnight frá hljóóðgjöfum sta
arfseminnar vvar reiknað ssamkvæmt N
Nordic General Predictioon Method.
Niðurstöður líkanreikning
ga m.v. fyrrg
greindar forssendur má sjá á myndum
m 2 og 3 hér að neðan.
Famkvæmda
ar voru hljóððmælingar uttan við lóð Endurvinnslusttöðvar Sorpuu í Kópavogi til að leggjja mat á
nnúverandi há
ávaða frá sttarfsemi endurvinnslustöððvarinnar. Mæ
ælt var á tím
mabilinu 16 - 19 nóv. 20
012. Mælt va
ar
í 1,75 m hæ
æð yfir jörð. H
Hljóðstig mæ
ældist hæst Leeq = 59,2 dBB(A) rétt utann við lóðamöörk (í u.þ.b. 3 m fjarlægðð
ffrá hljóðgjaffa) í mælingum 17-19 nóóv. 2012. Hæ
æsta lotan (2
2 klst) sem m
mældist á tím
mabilinu var Leq = 68,1
d
dB(A) og læ
ægst mældist Leq = 39,0 d
dB(A). Þegarr mælt var í mikilli nálæg
gð við búnaðð þegar gám
mar voru teknnir
uupp eða setttir niður, mæ
ældist hljóðstiigið hæst; Leqq = 75,3 dB(A). Í töflu 10 má sjá mæ
æld hljóðstigssgildi.
TTafla 10: Jaffngildishljóð
ðstig 22 mællinga, u.þ.b. 2 klst hver m
mæling
LLeq[dB(A)]
Athugaasemd
1
47,6
1
17.11
kl uþb 19:00
2
45,1
3
44,4
4
40,8
5
39
6
39,7
7
61,7
8
50,6
9
59,3
10
63,6
11
57
1
18.11
kl uþb 19:30
12
52,5
13
49
14
44,2
15
43,6
16
53,8
17
68,1
1
19.11
kl uþb 9:00 ‐11:15
18
62,2
19
60
20
62,4
21
61,9
22
39
1
19.11
uþb kl. 19:00
Meðaltal
59,2
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TTafla 11: Mæ
æli punktar u
utan við lóð,, ca 1,5 m yffir landi

P1
P2
P3
P4
P5
P6

56,3
51,0
57,7
52,1
53,4
55,1

Staður oopinn fyrir uumferð, samllegðaráhrif meiri

Staður nnæst húsum, stendur hæ
ærra en hinir og því
heyrist meira
m
frá um
merð hér þrá
átt fyrir að vvera
lengra ffrá Sorpu og
g Dalvegi

Mynd 2. N
Niðurstöður Lden líkanreikninga yfir há
ávaðadreifin
ngu frá Endu
urvinnslustöð
ð Sorpu m.v.. fyrrgreindar
forsendur..

Eins og sjá m
má á hljóðkorti hér að offan þá er hljóóðstig frá Enndurvinnslustööð Sorpu innnan við umhvverfismörkin og
o
eengar íbúðirr sem verða fyrir áhrifum
m hávaða frá
á Endurvinnsllustöð Sorpu í Kópavogi..

10

Kópavvogsbær

KORTLAGNING HÁVAÐA
H
SSAMKVÆMT TILSKIPUN EU 2002/49//EC

Vegagerðin

SSAMANTTEKT
TTveir aðalveegir í gegnum
m Kópavog valda
v
mestum
m hávaða veegna umferððar ökutækja
a; Hafnarfjarðarvegur og
búabyggð.
Reykjanesbrraut. Auk þeeirra eru umfferðarminni g
götur sem einnnig valda hávaða
h
við íb
Hávaðinn heefur hér veriðð reiknaður í 4 m hæð yffir jörð samkkvæmt reglug
gerð um kortlagningu há
ávaða 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) uta
an við íbúðir hjá um 840
00 íbúum og
5 dB(A) utann
yyfir 65 dB(A
A) hjá um 500
0 íbúum. Há
ávaði reiknaður sem Lnight í 4 m hæð yfir jörð, er á milli 50-65
vvið íbúðir hjá
á um 4300 ííbúum.
Hljóðvarnir eeru við stóran hluta þeirrra vega og g
gatna sem eru með mikla
a umferð.
Hávaðaútbreiðslan var sskoðuð fyrir fyrirtæki þa
ar sem grunuur lék um að þau yllu hækkuðu hljóðstigi við
ííbúðabyggðð. Hávaði veg
gna iðnaðarr var skoðaðður frá Endurrvinnslustöð SSorpu. Hljóððstig frá stöððinni reiknast
uundir þeim vviðmiðunum sem
s hér eru ttil grundvalla
ar.
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
K – 100 - Lden Yfirlitskoort 1:15.000
0
K – 101 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 102 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 111 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 112 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 113 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 121 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0
K – 122 - Lden Niðurstööður 1:5.000
0

K – 200 - Lnight Yfirlitskoort 1:15.000
0
K – 201 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 202 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 211 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 212 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 213 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 221 - Lnight Niðurstööður1:5.000
K – 222 - Lnight Niðurstööður1:5.000

K – 301 - Lden Niðurstööður 1:2.000
0
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