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MINNISBLAÐ 

MB-23.02 

Reykjavík, 13.01.2023 
 
Til:  Helga Laxdal, Faxaflóahöfnum 

Frá:  Hjalta Sigurjónssyni og Sveini Óla Pálmarssyni 

Efni:  Greining loftgæðamælinga á Laugarnesi með hliðsjón af umhverfismörkum og skipakomum 

Inngangur
Vatnaskil hafa að ósk Faxaflóahafna greint mælingar frá loftgæðastöð Faxaflóahafna í Laugarnesi að 
loknu fyrsta starfsári mælistöðvarinnar með hliðsjón af umhverfismörkum reglugerða og skipakomum 
við Skarfabakka. Markmið stöðvarinnar er einkum að fylgjast með því hvort umtalsverð mengun komi 
frá skemmtiferðaskipum meðan þau liggja við landfestar við Skarfabakka. Vatnaskil gerðu árið 2020 
reikninga á líklegri dreifingu mengunar frá skipum við Skarfabakka og voru reikningarnir notaðir til 
stuðnings við að finna ákjósanlegan stað fyrir mælistöðina (mynd 1).  

 

 
Mynd 1. Loftgæðastöðin Laugarnesi og veðurstöð Skarfagarði. Vindstefna frá báðum

endum Skarfabakka og frá austurhluta Sæbrautar er sýnd með gulum línum.
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Mælingar og úrvinnsla
Vatnaskil fengu afhent gögn frá Faxaflóahöfnum um viðveru skipa við Skarfabakka fyrir tímabilið frá 3. 
nóvember 2021 til 2. desember 2022 og aðgang að gagnagátt hjá Vista verkfræðistofu þar sem 
loftgæðagögn og veðurgögn fyrir stöðina eru vistuð. Loftgæðagögnin eru eftirfarandi: 

 Köfnunarefnissambönd: NO, NO2, NOx stendur fyrir samanlagðan styrk. 

 Brennisteinssambönd: SO2, H2S 

 Ryk af mismunandi stærð: PM10, PM4, PM2.5, PM1 

Vindhraði, vindátt og fleiri veðurbreytur hafa einnig verið mældar en einungis vindátt var nýtt í þessari 
greiningu. Tímaupplausn mælinganna er 10 mínútur. Einnig voru sótt gögn um vindátt á mælum við 
Skarfagarð og Grensásveg af heimasíðu mogt.is og loftgaedi.is. 

Vandkvæði hafa verið á rekstri SO2 og H2S mæla á mælistöðinni á Laugarnesi. Mælingarnar á SO2 eru 
hliðraðar, mismikið frá einum tíma til annars og einnig er rek í þeim. Þær kunna að vera nýtilegar að 
hluta en þarfnast leiðréttinga. Einföld leiðrétting var gerð með því að finna vikulegt lágmark í 
mæliröðinni og hliðra öllum mælinum sem svarar mismuninum á lágmarkinu og núlli. Engu að síður 
verður að líta á gögnin sem óáreiðanleg. Ekki var unnið frekar með mælingar á H2S. 

Mynduð var samfelld tímaröð á 10 mínútna upplausn fyrir samanlagða þyngd skipa sem liggja við 
Skarfabakka til að einfalda greiningu á tengslum viðveru skipa, mengunar og vindstefnu. 

Mengun berst frá uppsprettu að mælistöðinni með vindi. Þess er því að vænta að mengun frá skipum 
við Skarfabakka mælist aðallega þegar vindstefna er á bilinu 70-95° réttsælis frá norðri, þar sem 0° er 
norðanátt, 90° austanátt o.s.frv. Þetta bil var mælt upp af korti, frá loftgæðastöðinni til beggja enda 
viðlegukantsins við Skarfabakka (mynd 1). Í vindátt á þessu bili ætti umferðarmengun frá Sæbraut 
jafnframt að vera lítil svo framarlega sem vindáttin er eindregin, en um 116° stefna er frá Sæbraut til 
stöðvarinnar (mynd 1). Við greiningu á styrk NOx eftir hráum vindstefnumælingum kom í ljós að hár 
toppur var í meðalstyrk NOx á stefnubilinu 95-125° á tímum þegar skip eru við Skarfabakka. Haft var 
samband við Vista og spurt út í túlkun á vindstefnumælingunum og mögulega hliðrun á þeim. Vista bar 
saman vindstefnumælingar í Laugarnesi og Geldinganesi og í kjölfarið var farið á staðinn og stefna og 
mæligildi mælisins athuguð. Niðurstaðan var að mælt stefnuhorn var 15°  gráðum of stórt (mælt 
réttsælis). Í úrvinnslu hér voru því mæld vindstefnugildi leiðrétt með því að draga frá þeim 15 gráður. 
Með því verður toppurinn í styrk NOx í 80-110° stefnu.  

Mælingar og greining
Meðalstyrkur allra mengunarefna var reiknaður á 10° bilum í vindstefnu fyrir þrjú tilvik varðandi skip 
við Skarfabakka: 

1. Þegar engin skip eru. 

2. Þegar samanlögð þyngd skipa við Skarfabakka er meiri en 20 þúsund tonn. Þessi tölfræði er 
einnig gerð með vindstefnu mældri á Grensásvegi og við Skarfagarð. 

3. Allar mælingar, óháð skipum.  

Styrkur fyrir þessi tilvik hefur verið teiknaður upp á mynd 2. 

Hár toppur er í styrk NO og NO2 fyrir vindstefnu á bilinu 80-110° í tilvikinu með skipum (mynd 1). Þetta 
er að talsverðu leyti innan vindstefnugeirans sem vísar frá Skarfabakka að loftægðastöðinni. Þar sem í 
ljós hafði komið ólag á vindstefnumælinum var til öryggis einnig teiknaður upp meðalstyrkur eftir 
stefnubilum á vindmæli við Skarfagarð og Grensásveg (mynd 2, græn lína og rauð lína). Með saman-
burði við vindstefnumælingar á Grensásvegi kemur toppurinn fram á svipuðu stefnubili en ef vind-
stefnumælingar við Skarfagarð eu hafðar til viðmiðunar kemur toppurinn fram um 20° nær norðri. 
Sjálfsagt væri að kanna nánar gæði vindmælinga á Skarfagarði og Laugarnesi til frekari staðfestingar á 
nýju rekstrarári loftgæðastöðvarinnar á Laugarnesi. 
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Mynd 2. Meðalstyrkur mengunarefna eftir 10° bilum vindstefnu.

 

Fyrir allar mælingar (rauð lína) liggur meðalstyrkur NOx um eða undir 5 µg/m3 utan vindstefna milli 
u.þ.b. 60-200° þar sem styrkur hækkar og liggur gjarnan milli um 10-20 µg/m3 eða um tvöfalt til fjórfalt 
hærra. Hækkaður styrkur NOx mælist því þegar vindur berst að loftgæðastöðinni frá Skarfabakka og 
Sæbraut. Meðalstyrkur NOx mælist hins vegar allt að fimmfalt hærri þegar vindur er á stefnubilinu frá 
Skarfabakka og stærri skip liggja þar en þegar engin skip eru við bakkann eða vindur berst einungis frá 
Sæbraut.  

Ekki er að sjá að styrkur annarra mengunarefna sé marktækt hærri þegar vindur blæs frá Skarfabakka 
þegar skip eru á staðnum. Hlutfallslega hár styrkur ryks mælist á loftgæðastöðinni á Laugarnesi við um 
130-150° vindátt, þ.e. þegar vindur stendur frá Sæbrautinni þar sem hún er einna næst stöðinni  
(mynd 1). 

Samsvarandi greining og kemur fram á mynd 2 fyrir meðalstyrk var gerð fyrir hlutfallsmörk mæligilda, 
t.d. hæstu 10% gilda. Jafnframt var greiningin útfærð fyrir önnur viðmið um þyngd skipa. Skemmst er 
frá því að segja að mjög svipuð mynd fæst fyrir aðra tölfræði en meðaltal. Enn fremur hækka styrkgildi 
NOx þegar skip liggja við Skarfabakka í takti við aukna þyngd skipa, en mæligildum fækkar að sama 
skapi. 

 

Tímaraðir, klukkustundar meðaltal, fyrir mengun og viðveru skipa eru sýndar á myndum 3-8, tveir 
mánuðir á hverri mynd. Myndirnar sýna að mældur styrkur NO2 og NOx er mjög atburðatengdur, hár 
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styrkur mælist um tiltölulega skamman tíma í ákveðnum vindáttum. Að vetrinum jafnframt má sjá að 
styrkur er lítt bundinn viðveru skipa en að sumri má sjá að toppar fylgja gjarnan vindátt frá Skarfabakka 
og viðveru skipa. Ekki er að sjá svipaða fylgni fyrir PM10 en uppruni þess er af fjölþættari toga en NOx. 
Tímaraðir SO2 sýna rek í mæli og hliðranir, en frávik þegar efnið er raunverulega til staðar í lofti eru lítil, 
aðeins sem svarar fáeinum µg/m3. 

 

 
Mynd 3. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1. desember 2021

1. febrúar 2022. 
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Mynd 4. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1.-febrúar 2022

1. apríl 2022. 
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Mynd 5. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1.-apríl 2022 1.

júní 2022. 
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Mynd 6. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1.-júní 2022 1.

ágúst 2022. 



 

 
Vatnaskil, höfuðstöðvar: Síðumúli 28,  108 Reykjavík,  s. 512-2121,  vatnaskil@vatnaskil.is,  www.vatnaskil.is Blaðsíða 8 af 10 
Vatnaskil, starfsstöð: Strandgata 31,  600 Akureyri,  s. 512-2122,  akureyri@vatnaskil.is,  www.vatnaskil.is  

 

 
Mynd 7. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1.-ágúst 2022 1.

október 2022. 
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Mynd 8. Viðvera og stærð skipa, tímaraðir mengunarefna og vindstefnu 1.-október 2022

1. desember 2022.

Samanburður við umhverfismörk
Tafla 1 sýnir leyfileg umhverfismörk mengunar samkvæmt reglugerð 920/2016 og niðurstöður mælinga 
fyrir PM10 og NO2. Styrkur fer ekki yfir umhverfismörk neins af mæliþáttum. 

 

Tafla 1. Umhverfismörk mæliþátta og niðurstöður mælinga Laugarnesi.

Mæliþáttur Mælt 
gildi 

Umhverfis-
mörk  

µg/m3 µg/m3 
PM10 90,4% hlutfallsmörk sólarhringsstyrks 13,8 50 
PM10 ársmeðaltal 8,2 40 
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NO2 99,8% hlutfallsmörk klukkustundarstyrks 73,1 200 
NO2 98,1% hlutfallsmörk sólarhringsstyrks 32,6 75 
NO2 ársmeðaltal 7,6 40 
SO  99,1% hlutfallsmörk sólarhringsstyrks Lítið 125 
SO  99,7% hlutfallsmörk klukkustundarstyrks Lítið 350 

S hámark daglegra hlaupandi 24- stunda meðaltala, 99,2% 
hlutfallsmörk Lítið 50 
H S ársmeðaltal Óljóst 3 

 

Þar sem mælingar fyrir SO2 og H2S þarfnast lagfæringa til að unnt sé að reikna markverða tölfræði er 
tölfræðinni sleppt og þ.a.l. samanburðinum við umhverfismörk. Þó er ljóst að þau mæligildi SO2 sem 
liggja fyrir (myndir 3-8) eru lág í samanburði við umhverfismörk og fara aldrei yfir þau mörk. Sjálfsagt 
er að endurmeta það þegar lagfæringar mæligilda liggja fyrir. 

PM10 og NO2 fara aldrei yfir umhverfismörk. 

Niðurstaða
Fyrirliggjandi mælingar mengunarefna fara ekki í neinum tilvikum yfir umhverfismörk sem skilgreind 
eru í reglugerðum. Nauðsynlegt væri þó að yfirfara og leiðrétta mælingar fyrir SO2 og H2S til að unnt sé 
að gera réttan samanburð styrks við umhverfismörk. 

Talsverð hækkun virðist vera í styrk NOx á mælistöðinni tengd viðveru skipa við Skarfabakka. Styrkur 
NOx mælist sérstaklega hár þegar vindur er á stefnubilinu 80-110° og skip eru við Skarfabakka, langt 
umfram það sem er þegar skip eru ekki á staðnum. Þessi vindstefna kemur heim og saman við stefnu 
af Skarfabakka til loftgæðastöðvarinnar. Munurinn á fylgni við vindstefnu milli mælistöðvanna á 
Laugarnesi og Skarfagarði gæti hins vegar gefið tilefni til nánari skoðunar mælanna. Mælingarnar mætti 
einnig síðar meir setja í samhengi við mengunarmælingar á loftgæðastöð við leikskólann Lund sem nú 
hefur verið starfrækt í skamman tíma. 

Ekki er að sjá að styrkur annarra mengunarefna sé marktækt hærri þegar vindur blæs frá Skarfabakka 
þegar skip eru á staðnum. Hlutfallslega hár styrkur ryks mælist hins vegar á loftgæðastöðinni á 
Laugarnesi við um 130-150° vindátt, þ.e. þegar vindur stendur frá Sæbrautinni þar sem hún er einna 
næst stöðinni.  

 


