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Erindið í dag
• Reglur um hljóðstig á samkomum
• Aðferðafræði við hljóðmælingar á samkomum
• 10Eazy hljóðstigsvöktunarkerfið
• Reglur um hljóðstig út í umhverfið frá samkomum
• Útreikningar á hljóðstigi frá samkomustöðum
• Umræður…



Gildandi reglur
• Reglugerð um hávaða nr. 724/2008
• Viðmiðunarmörk skilgreind fyrir

– Hávaða frá umferð
– Hávaða frá flugumferð
– Hávaða frá atvinnustarfsemi
– Hávaða frá framkvæmdum
– Hávaða á samkomum
– Hávaða á “kyrrlátum svæðum”

• Leiðbeiningar Umhverfisstofnunar (skv. 11. gr. reglugerðar 724/2008)
– Meðhöndlun hljóðvistarkrafna í skipulagi
– Hljóðvistarkröfur í umhverfi barna
– Mæliaðferðir við hljóðmælingar vegna eftirlits



Gildandi reglur – hljóðstig á samkomum



Framkvæmd hljóðstigsmælinga á samkomum

• Leiðbeiningar UST skilgreina aðferðina
• Vísa í sænska mæliaðferð
• SP INFO 2004:45 Reviderad 2007 (2014): Mätning av höga 

ljudtrycksnivåer – Mätmetod för diskotek, konserter och andra 
arrangemang med publik.

• Hægt að nálgast endurgjaldslaust á netinu: 
http://www.sp.se/sv/units/energy/eta/Sidor/default.aspx

• Tvær útfærslur af mæliaðferðinni
– Mælingar eftirlitsaðila
– “Eigin vöktun”

• Tvær tegundir viðburða
– Viðburðir þar sem gestur er á sama stað allan tímann (tónleikar, 

kvikmyndasýningar o.þ.h.)
– Viðburðir þar sem gestur er á hreyfingu (skemmtistaðir, ölstofur, 

líkamsræktarstöðvar o.þ.h.)

http://www.sp.se/sv/units/energy/eta/Sidor/default.aspx


Viðburðir þar sem gestir eru á sama stað

• Mæla á þeim stað þar sem hljóðstigið er hæst (ekki hjá hljóðmanni!)
• Hljóðnemi 1,5 m hæð yfir jörðu
• Mæla skal hljóðstig fyrir allan viðburðinn LAeq,allur viðburður, í 

klukkustundaráföngum, bæði jafngildishljóðstig LAeq,1klst og LAFmax

• Ef viðburður er styttri en klst er mælt LAeq,allur viðburður og LAFmax

• Röð tónleika (t.d. tónleikahátíð), hvert “atriði” tekið fyrir sérstaklega
• Mæld gildi fyrir sérhvert LAeq,1klst ásamt LAeq,allur viðburður og LAFmax skulu öll

vera innan marka reglugerða



Staðsetning hljóðnema



Staðsetning hljóðnema



Viðburðir þar sem gestir eru á hreyfingu

• Mælt á þeim tíma sólarhrings þegar hljóðstig er sem hæst
• Hljóðnemi 1,5 m yfir jörðu
• Mæla á þeim stöðum þar sem gestir eru í lengri tíma
• Ef dansgólf er á staðnum:

– Ein mæling á dansgólfi, á stað þar hljóðstig er lýsandi fyrir allt dansgólfið
– E.t.v. ein mæling utan dansgólfs 

• Ef dansgólf er ekki á staðnum:
– Ein mæling á þeim stað þar sem hljóðstigið er hæst

• Hámarkshljóðstig LAFmax mælt þar sem hljóðstig er hæst
• Hljóðstig mælt í 15 mín í senn, LAeq,15mín



Staðsetning hljóðnema



Leiðréttingar á mælingum

• Í sænsku mæliaðferðinni eru skilgreindar leiðréttingar:
– Ef notaður er hljóðnemi sem festur er á einstakling, frekar en á statífi K1
– Ef mælt er í styttri tíma en klst (einungis eftirlitsaðilar og þegar víst er að

hljóðstig verði er yfir mörkum) K2
– Ef mælt er á tveimur stöðum (viðburðir þar sem gestir eru á hreyfingu) og

mikill mismunur er milli mælinga K3
– Mælióvissa K4
– Ef mælt er á öðrum stað en þar sem hljóðstig er hæst (t.d. við mixer), 

einungis leyfilegt við eigið eftirlit K5
• Einnig tekin mörg dæmi til útskýringa í staðlinum
• Lýsing á sjálfvirku mælikerfi fyrir eigið eftirlit



10Eazy hljóðstigsvöktunarkerfið



Reglur í nágrannaríkjum

LAeq LAFmax LC,max

Ísland 95 (T = 60mín / allur viðburður, allt 
áhorfendasvæði)

110 130

Svíþjóð 100 (T = 60mín / allur viðburður, 
allt áhorfendasvæði)

115

Noregur 99* (T = 30mín, allt 
áhorfendasvæði)

130*

Danmörk 100* (T = 15mín, FOH)

Bretland 107* (T = allur viðburður, allt 
áhorfendasvæði)

140*

* Ekki reglur heldur leiðbeiningar



Hljóðstig út í umhverfið



Hljóðstig út í umhverfið



Hljóðstig út í umhverfið



Hljóðstig í umhverfið

• ÍST45:2011 skilgreinir þar að auki kröfur um mesta leyfilegt hljóðstig
frá atvinnustarfsemi við háskóla, sjúkrahús og gististaði

• Fjöldi hávaðasamra tónleika / skemmtistaða / veitingastaða er að
aukast

• Staðir fá ekki starfsleyfi nema sýnt sé fram á að hljóðstig frá
starfseminni verði innan marka – “hljóðvistarskýrsla”

• Eftirlit yfirvalda virðist vera að aukast
• EFLA hefur fengist við þónokkur verkefni tengd hávaðaútbreiðslu frá

samkomustöðum upp á síðkastið
• Í nýrri uppfærslu af ÍST45:2015 eru að detta inn kröfur um ómtíma

fyrir veitingastaði, veislusali, menningarhús o.fl. 



Hljóðstig út í umhverfið - útreikningar



Hljóðstig út í umhverfið



Umræður

• Reglur um hljóðstig á samkomum of strangar á Íslandi?
• Mælitímabil of langt (allur viðburður, klst í senn)?
• Mæliaðferð of flókin?
• Mikilvægi góðra byggingatæknilegra lausna til að tryggja fullnægjandi

hljóðeinangrun – lágmarka hávaðadreifingu út í umhverfið
• Mikilvægi góðs hljómburðar/hljóðstýringar á tónleikum og samkomum, 

lækkar hljóðstig en áhorfendur fá kraftmikla upplifun engu að síður



TAKK FYRIR
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