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Gamla höfnin - rannsóknir á hljóð- og hávaðadreifingu frá hafnarstafsemi 
 

Mælingar verkfræðistofunnar Eflu á hávaðadreifingu frá hafnarstarfsemi í Gömlu höfninni á árunum 
2014 og 2015 og niðurstöður útgefnar í skýrslu dags. í september 2015 
 
Það er þekkt vandamál við rekstur hafna að þegar að íbúða - og miðborgarbyggð færist nær höfn og starfsemi 
á hafnarsvæðum geta komið fram ýmis vandamál við hávaða- og hljóðvistarmál. Hávaði frá skipum og vinnu 
við þau fer að halda vöku fyrir nálægri byggð. Komnar eru fram auknar kröfur frá því sem áður var um hljóðstig 
frá atvinnustarfsemi við nærliggjandi íbúða- og miðborgarbyggð sbr. reglugerð um hávaða nr. 724/2008 og þá 
ekki spurt um það hvað kom fyrst, hafnarstarfsemin eða ný byggð. Í reglugerðinni um hávaða eru settar fram 
eftirfarandi kröfur um mörk hávaða við húsvegg: 
 

Íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum: 55 db yfir daginn 
Íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum: 40 db að nóttu til 
 

Iðnaðar- og athafnasvæði að degi og nóttu: 70 db 
 

Krafan um 40 db hávaða að nóttu til er stíf, en um leið þarf að hafa það í huga að hávaði er misjafn og 
ókunnug hljóð sem fólk er óvant og þá á öðrum tíðnisviðum en fólk er vant angrar fólk frekar en hljóð sem það 
lifir við dags daglega svo sem stöðugur og mikill umferðarniður.  
 

Til þess að mæla og meta hljóðvistarmál hér í og við Gömlu höfnina í Reykjavík var verkfræðistofan Efla fengin 
til þess að fara í hávaðamælingar fyrir Faxaflóahafnir.  Þessar rannsóknir hafa staðið  yfir á árunum 2014 og 
2015 og fyrir liggur nú lokaskýrsla, sem skipta má í eftirfarandi kafla: 

1. Skýrsla um hljóðmælingarnar – hávaðadreifing frá hafnarstarfsemi í Reykjavík  
2. Viðauki 1: Hávaðakort 
3. Viðauki 2: Niðurstöður hljóðstigsmælinga 

 

Á hávaða- og hljóðkortum í viðauka 1 koma niðurstöður skýrt í ljós. 
Hávaði frá umferð á stofnbrautunum Kalkofnsvegur - Geirsgata - Mýragata er yfirgnæfandi jafnt á degi sem 
nóttu og er ráðandi fyrir hljóðstig við byggðina í Kvosinni sunnan stofnbrauta. Á stofnbrautunum og við þær 
byggingar sem að þeim liggja er hávaði um og yfir 70 db að degi og um og yfir 60 db að nóttu til. Þar er hávaði 
frá hafnarstarfsemi lægri en umferðarhávaði og innan viðmiðunarmarka. Aftur á móti kemur það skýrt fram að 
nýjar byggðir við Austurbakka og í Vesturbugt, sem liggur norðan stofnbrauta og eru hafnarmegin munu finna 
fyrir hávaða frá hafnarstarfsemi. Þar verður að skoða skipulag og frágang bygginga til að tryggja ásættanlega 
hljóðvist íbúa innan viðmiðunarmarka íbúðarhúsnæðis á miðsvæðum. Hér með er þessi skýrsla lögð fram og 
rétt að umhverfis-, skipulags- og byggingaryfirvöld í Reykjavík berist hún, þau taki niðurstöður hljóðmælinga til 
skoðunar og nýti skýrslu við umfjöllun og samþykkt skipulags fyrir nýja byggðir við Austurbakka og í 
Vesturbugt.  
 

Þar sem að dagana 14. október til 25. nóvember 2015 stendur yfir athugasemdatími við breytingu 
deiliskipulags Austurbakka 2, sem er skilgreind lóð fyrir nýtt hótel í háum gæðaflokki er rétt að þessi skýrsla 
verði lögð fram. Eins er rétt að minna á fyrri ábendingar hafnar varðandi byggingaráform við Austurbakka frá 2. 
september 2014 þar sem að bent var á að byggingareitir skipulags væru komir inn á Austurbakkann og út fyrir 
þau mörk lands sem borgin á sínum tíma keypti af höfninni. Framkvæmdir við undirstöður hótelbyggingar hafa 
þegar verið auglýstar til útboðs og því síðustu forvöð að bregðast við þessum ábendingum.  
 
 
 

Jón Þorvaldsson 
aðstoðar hafnarstjóri 

 


