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 Verkefnið   
 

Á 133. fundi stjórnar Faxaflóahafna þann 12.júní 2015 samþykkti Hafnarstjórn að fela hafnarstjóra að láta 

gera úttekt á lýsingu á Grundartanga, sem miði að því að uppfylla öryggisskilyrði lýsingar, en þó þannig að 

dregið verði úr áhrifum lýsingar út fyrir atvinnusvæðið eins og kostur er.  

 

Verkefni ráðgjafa felst í ljósmælingum að beiðni Faxaflóahafna sf. á vinnusvæði þeirra við Grundartangahöfn 

ásamt nánasta nágrenni.  Höfnin er upphaflega byggð sem iðnaðarhöfn fyrir kísilmálmverksmiðju árið 1978.  

Árið 1998 var höfnin stækkuð vegna framkvæmda við byggingu álvers og árið 2006 var enn einn áfangi 

tekinn í notkun og er nú bakkalengd hafnarinnar 670 metrar.  Lýsingin var mæld við svokallað austursvæði 

skv.deiliskipulagi á bæði eldri hafnarkanti og nýrri.   

 

 

Mynd fyrir ofan: Mælisvæði (rautt svæði) 

 

1.1 Staðlar og leiðbeiningar 

Við gerð mælinga og skýrslu var stuðst við eftirfarandi leiðbeiningarit og staðla:  

- Leiðbeiningaritið Vinnustaðalýsing - Ljóstæknifélagið 2009 

- ÍST EN 12464-2 – Vinnulýsing utanhúss 

- 326/2004 Reglugerð um hafnamál 

- SIP009 – Guidance on lighting, Health and safety in Ports 

- Leiðbeiningaritið Götu- og veglýsing – Ljóstæknifélagið 2005  

- ÍST EN 13201 – Evrópustaðall um lýsingu gatna og vega  

- CIE 150 Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installation  

 

Gildi ljósmælinganna eru reiknuð út frá ljómagildi yfirborðs það er að segja að myndavélin mælir það ljós 

sem endurspeglast frá yfirboði og kallast ljómi.  Í öllum núverandi stöðlum og reglugerðum um lýsingu í 

höfnum og á vinnusvæðum utanhúss er stuðst við að veita ákveðna birtu (lúx) á vinnufleti.  

Til frekari útskýringa er ljómi það ljós sem kemur frá lampa, endurkastast af yfirborði og við svo sjáum. 

Birta (lúx) er það ljós sem kemur frá lampa og fellur á flöt, það er mælanlegt með birtumæli (lúxmæli) en 

við sjáum ekki lúx.  

Því getur birta (lúx) frá lampa verið jafnmikil sem lýsir á svart yfirborð eins og hvítt en ljómi mælist meiri 
frá hvítu yfirborði heldur en svörtu.  Við sjáum nefnilega meira ljós frá hvíta yfirborðinu heldur en svarta 

þó sama lúx magn lendi á því, ástæðan fyrir þessu er að endurkast frá ljósari fleti er meiri en dekkri.  Að 

mæla ljóma í umhverfi næst því betra mat á þeirri lýsingu sem við getum greint með eigin augum á vinnu-

fleti.   
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 Ljósmælingar  
 

Ljósmælingar voru gerðar þann 1.september 2015 við þurrar aðstæður, hitastig 8°C, heiðskírt en nokkur 

útblástur í lofti frá verksmiðjum á staðnum og tungl lítið sýnilegt.  Tunglbirta hafði því ekki áhrif á að-

stæður, né endurkast frá skýjum en smá endurkast var frá útblæstri.  Engin bleyta var á götum og því 

kjöraðstæður til mælinga miðað við gefin gildi lýsingarútreikninga á Íslandi, en við hönnun er yfirleitt ekki 

gert ráð fyrir blautum aðstæðum. 

 

Mælingar voru gerðar í 1,6m hæð með Canon EOS 60D með Sigma Fish-eye F2.8 linsu, full kvarðaðri af 

SoftEnergy SARL, Frakklandi.  

Útreikningar eru gerðir í forritinu Photolux 3.21  þar sem myndir eru teknar af sama svæði með f.5.6 ljós-

opi, ISO-400 en á mismunandi hraða.  Myndirnar eru settar saman í eina mynd og úr því reiknar forritið 

ljómakort (e.luminance map).  

 

Á meðan ljósmælingum stóð fór fram uppskipun úr Skógarfossi og gafst því gott tækifæri til að mæla lýs-

ingu við vinnuaðstöðu í uppskipun og eftir á.   

 

 

Mynd fyrir ofan: Yfirlit yfir hafnarsvæðið og mælipunktar (rauðir punktar, rauð ör sýnir í hvaða átt er mælt). 

Ónotað svæði 

Uppfylling  

Nýrri 

hafnarbakki 

Eldri  
hafnarbakki Hafnarvarðhlið 

Athafnasvæði   

Nýrri  
hafnarbakki 



 

 

 Hafnarbakkasvæði B – Nýrri bakki  

3.1 Hafnarkantur, vinnulýsing við SV enda 

 

  

 

  

Mynd 3.1 Mynd tekin án kranalýsingar    Mynd 3.2 Mynd tekin við uppskipun 

 + 

Mynd 3.3 Ljómakort án kranalýsingar, skali 0,1-200 cd/m2 Mynd 3.4 Ljómakort við uppskipun, skali 0,1-200 cd/m2 

 

  

  

Lýsing var mæld við vestari enda hafnarbakkasvæðis B.  

Mælt var á tveimur mismunandi tímum sama kvöldið, 

annars vegar við uppskipun með fullri vinnulýsingu frá 

krana og skipi og hins vegar eftir að skip lagði frá bryggju.  

Lýsingin á hafnarbakkanum er hönnuð í kringum 2006 og 

er nýjasta viðbótin við hafnarbakkann.  Ljósamöstur eru 

hærri heldur en á eldri bakkanum.  Málmhalógen ljósgjafar 

(hvítt ljós) eru í lömpunum og lampar vísa bæði fram á 

hafnarbakka og aftur á gámasvæði.  

Mynd til vinstri: Mælingarstaður, horft til norðausturs.  
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Samanburður – Með og án kranalýsingu 

 

Niðurstöður ljósmælinga án kranalýsingar (Zone1) 

sýna að minnsta mælanlega gildi er 0,155 cd/m2, 

meðaltal 0,42 cd/m2og mesti ljómi 1,73 cd/m2, jafn-

leiki Uo því 0,24. Glýja (UGR) er 9,1.  

 

Niðurstöður ljósmælinga með kranalýsingu við upp-

skipun (Mælisvæði 1) sýna að minnsta mælanlega 

gildi er 0,34 cd/m2, meðaltal 1,14 cd/m2 og mesti 

ljómi 2,17 cd/m2, jafnleiki Uo því 0,42. Glýja (UGR) 

er 7,4. 

 

Þegar þessi mæligildi eru borin saman sést að ljóma-

gildi eru um helmingi hærri eða meira þegar upp-

skipun átti sér stað.  Aukalýsing við venjulega 

hafnarlýsingu var frá krana á hafnarkantinum, vinnu-

lýsing frá skipinu og einnig voru kranabílarnir með 

góða vinnulýsingu bæði framan og aftaná bílunum.  

Athygli vekur að glýjan er meiri þegar kveikt er á 

kranalýsingunni og helgast það einfaldlega að því að 

þá eru fleiri ljóspunktar sem gefa mikla birtu í sjón-

sviðinu og lýsing verður almennt meiri í umhverfinu 

og því minni munur á milli lítillar lýsingar og mikillar.  

 

 

Við báðar aðstæður er endi á hafnarkanti nokkuð vel lýstur og áberandi.  Jafnleiki upp á 0,24 er aðeins 

minni en viðmið, en þau eru 0,25 samkvæmt stöðlum um svæði á meðferð farms, ferming og afferming.  

Ef vinna við vinna við tengingar á slöngum, pípum og köðlum er til staðar þarf jafnleiki að vera 0,40.  Með 

kranalýsingu við uppskipun er jafnleiki 0,42 og telst því mjög góður við alla þá vinnu sem fram fer á vinnu-

svæðinu.  

 

Til að átta sig á ljómagildunum þá er ljómi upp á 1.0cd/m2 á við góða veglýsingu í þéttbýli.  Meðaltal upp á 

1,14 cd/m2  þegar vinna við uppskipun er telst því góð birta.  Eðlilegt er að ljómi sé um helmingi minni 

þegar uppskipun á sér ekki stað.  Við þær aðstæður eru gámasvæði á nýja hafnarbakkanum vel lýst og 

lampar á ljósamöstrum beint að athafnasvæðinu fyrir aftan hafnarkantinn.  Mikilvægt er að gámasvæði séu 

þannig lýst að vel sé hægt að greina gámana á svæðinu.  Stórir kranabílar eru helst að vinnu á svæðinu 

eftir að uppskipun lýkur til að sækja gáma og annan farm.  Þessir bílar eru bæði með góð vinnuljós framan 

á bílunum og góð vinnulýsing kviknar aftan á bílunum þegar þeir bakka.  Með því að hafa auka vinnulýsingu 

á bílunum næst að hafa almenna lýsingu á hafnarkantinum og auka svo lýsinguna á þeim stöðum sem 

kranabílar ferðast og kranar eru til staðar við uppskipun.  

 

  



 

 

3.2 Hafnarkantur við nýja kranann  

   

     

 

   

Mynd hér að ofan sýnir dreifingu ljóma á yfirboðsfleti, og kallast hér eftir ljómakort.  Litaskalinn á þessu 

tiltekna ljómakorti er frá 0,2-80 cd/m2 og getur verið breytilegur frá einu ljómakorti til annars.   

 

Niðurstöður ljósmælinga sýna að minnsta mælanlega gildi er 0,22 cd/m2, meðaltal 0,27 cd/m2 og mesti 

ljómi 0,48 cd/m2, jafnleiki Uo því 0,56.  Glýja (UGR) er -4,6. 

 

Ljósmælingar sýna að jafnleiki ljóss frá yfirborði er mjög góður en ljóminn er frekar lítill sem veldur því að 

andstæður á þessu svæði sjást illa og það er erfitt að greina hindranir, enda á hafnarkanti, gáma o.s.frv.  

Mælingar á glýju eru neikvæðar sem þýðir að hún er enginn frá þessu sjónarhorni..   

Lýsing á vestari hafnarbakkasvæði við 

hafnarkant.  Horft er yfir vinnusvæði við 

nýja hafnarkranann og geymslusvæði 

gáma.  Svæðið er notað til losunar og 

lestunar og umferð og snúningur krana-

bíla sem flytja gáma er mikil á þessu 

svæði.  Mælingin gefur vel til kynna  

lýsingu á milli ljósamastra.  

 

Mynd til vinstri: Vinnusvæði við nýja kranann 
sem sést fyrir miðri mynd.  
Mynd fyrir neðan: Mælingarstaður, horft til SV. 
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 Hafnarbakkasvæði B – Eldri bakki 

4.1 Hafnarkantur  

  
 

   

Mynd hér að ofan sýnir ljómakort og er litaskalinn frá 0,01-300 cd/m2.  

 

Niðurstöður ljósmælinga sýna að minnsta mælanlega gildi er 0,27 cd/m2, meðaltal 2,15 cd/m2og mesti 

ljómi 8,0 cd/m2, jafnleiki Uo því 0,27. Glýja (UGR) er 9,0. 

Á ljósmælingum sést að ljómi er að meðaltali meiri hér en á nýrri hafnarbakka sem þýðir að birta er meiri 

vegna þess að tiltölulega mikill ljómi endurkastast frá yfirborði beint undir ljósamöstrum, jafnleiki er hins 

vegar mjög svipaður þó örlítið betri hér.  Dreifingin á lýsingunni er góð og vel er hægt að greina gáma og 

enda á hafnarkanti.  Tveir lampar eru á mastri og vísa báðir fram á við, halli á þeim upp á við mikill.  Dreifing 

ljóssins verður því betri en af því leiðir meiri glýja og ljósmengun eins og sést vel á ljómakorti hér fyrir ofan.  

Mismunandi lampar og ljósgjafar eru á nýrri 

og eldri hafnarkanti, því var einnig ljósmælt 

við eldri kant til að bera saman þessar tvær 

mismunandi aðstæður.  Hér er hæð ljósa-

mastra minni og þau nær hafnarkanti. 

Lampar snúa einungis fram á hafnarkant en 

ekki aftur fyrir á athafnarsvæði líkt og á 

nýrri kanti.  Lampar eru natríum lampar og 

þeim er hallað upp.  

Mynd til vinstri: Mynd af mælingarstað við  eldri 
hafnarbakka.  Mynd fyrir neðan: Mælingarstaður, 
horft til SV. 

 



 

 

4.2 Athafnasvæði hafnar A 

    
 

  

Mynd hér að ofan sýnir ljómakort og er litaskalinn frá 0,03-300 cd/m2.  

Niðurstöður ljósmælinga sýna að minnsta mælanlega gildi er 0,0314 cd/m2, meðaltal 0,15 cd/m2 og mesti 

ljómi 0,5 cd/m2, jafnleiki Uo því 0,3.  Glýja (UGR) er 11,4. Á athafnasvæði er engin sérstök lýsing enda 

mælanlegur ljómi frá yfirborði lítill.  Þetta gildir alveg eins með önnur athafnasvæði á eldri hafnarbakkanum. 

Lýsing kemur frá öðrum ljósgjöfum lengra frá athafnasvæðinu.  Gámar staðsettir til vinstri á ljómakorti fá 

ágæta birtu.  Á ljómakortinu má vel greina glýju frá ljósgjöfum í þó nokkurri fjarlægð, ljómagildi frá 

>185cd/m2 má sjá á frá nokkrum lömpum, sem er með því hærra sem mældist á staðnum.  Þarna er um 
að ræða ljós sem lýsir upp yfirborð lengra frá en ljósið er samt vel sýnilegt þaðan frá sem það nýtist ekki 

til að lýsa yfirborð, á öðru máli mætti kalla þetta ljósmengun.  

  

Lýsing var mæld inn á athafnasvæði 

hafnarinnar sem er vinnusvæði og er nýtt 

undir s.s. eins og gámageymslusvæði ofl. 

Svæðið er malbikað að mestum hluta en 

ekki eru ljósamöstur til staðar á svæðinu.  

 

 

Mynd til vinstri: Séð inn á athafnasvæði frá hafnar-
kanti, færibandið er til hægri á mynd. Neðri mynd: 
Mælingarstaður, horft til N. 
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4.3 Hafnarkantur – NA endi við færiband 

   
 

  

Mynd hér að ofan sýnir ljómakort og er litaskalinn frá 0,03-300 cd/m2.  

 

Hér eru sýnd punktgildi ljóma á nokkrum völdum stöðum til að gera betur grein fyrir lýsingu við færibandið 

austast á hafnarkantinum.  Helstu niðurstöður ljósmælinga sýna að glýja (UGR) er mest á þessum parti 
hafnarkantsins í heild eða 15,3 og að mesta glýjan kemur frá lömpum sem staðsettir eru ofaná eða undir 

færibandinu.  Allt umhverfi, gámar, pokar og endi hafnarkants er mjög vel lýst og vel hægt að greina  

umhverfið í kring því dreifing ljóss er mikil fram á við og upp.  Af þessu leiðir þó mikil ljósmengun.   

Lýsing við norðaustur enda eldri hafnar-

kantsins þar sem færibandagangurinn er 

staðsettur.  Lýsing er að mestu natríum 

lampar en þó eitt mastur með málm-

halógenlömpum við enda hafnarkants.  

Lampar eru staðsettir á staurum sem 

tengdir eru við færibandið og einnig eru 

lampar undir því.  

Mynd til vinstri: Tekið frá hafnarkanti að færibandi. 
NA endi hafnarkants er til hægri á myndinni. Mynd 
fyrir neðan: Mælingarstaður, horft til NA. 

 



 

 

 Hafnarverndargirðing   
 

 

   

Mynd að ofan: Mælingarstaður horft í Austur (fjólublá ör)     Mynd að ofan: Mælingarstaður horft í Norður (rauð ör) 

   

 

Myndir að ofan sýna ljómakort af athafnarsvæði hafnar við Hafnarverndargirðingu vestast við Tangabakka. 

Hér sést að lýsing er góð beint fyrir neðan ljósastaura en minni á milli þeirra.  Of langt er á milli sumra 
staura þannig að jafnvægi skapist í öryggislýsingu og einn staur er langt fyrir utan núverandi girðingu sem 

nýlega hefur verið færð en staur ekki fylgt með.  Athafnasvæðið í miðjunni er ófrágengið og þar engin 

lýsing.  

 

Lýsing við hafnarverndargirðingu var skoðuð.  Svæðið 

er uppfylling og yfirborð ófrágengið, 2,5m há öryggis-

girðing afgirðir hafnarsvæðið.  Ljósastaurar eru stað-

settir við girðingu og eru til skiptis annars vegar með 

natríum (gult ljós) og hins vegar að öllum líkindum 

málmhalógen (hvítt ljós).  Athygli vakti að búið er að 

endurnýja lampa við öryggismyndavélar en ekki á hinum 

staurunum.  Öryggislýsing var einnig metin í öryggis-

myndavélum í varðhliði áður en ljósmælingar voru 

gerðar til að greina lýsingu á svæðinu m.t.t öryggis-

myndavéla.  

Mynd til vinstri: Mælingarstaðir við girðingu nr.1 (fjólublá ör)  
og nr.2 (rauð ör). 
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 Götulýsing innan hafnarsvæðis 
 

   
 

  

Niðurstöður ljósmælinga á akbraut sýna að meðalljómi er 0,95cd/m2 og jafnleiki Uo er 0,58.  Bæði þessi 

gildi eru vel yfir viðmiðum um götulýsingu í þéttbýli og þessi gildi flokkast í lýsingarflokk M3-M4 skv. ÍST 

EN13201.  Hér eru lýsingaraðstæður góðar bæði á akbraut og gangstétt, jafnleiki góður og andstæður, 
hindranir og annað í umhverfinu sjást vel til að vegfarandi geti áttað sig á aðstæðum.  Hér mætti hins vegar 

huga að hvort lýsingarflokkun sé of há og því of mikil birta fyrir þessar aðstæður og umhverfi.  Slík athugun 

þyrfti að skoðast m.t.t aðstæðna, öryggis, umferðar og umhverfissjónarmiða. 

 

Gerðar voru athuganir á nokkrum götum 

innan hafnarsvæðis og þóttu þær nokkuð 

álíkar.  Á sumum stöðum vantar þó upp á 

viðhald þar sem dautt var á nokkrum 

lömpum. Götulýsingarlampar eru natríum 

á flestum stöðum.  Sýndar eru niðurstöður 

fyrir Katanesveg hér fyrir neðan.  

 

Mynd til vinstri: Mynd af götulýsingu við Katanes-
veg.  
Mynd fyrir neðan: Mælingarstaður, horft til NA. 

 



 

 

 Hönnunarviðmið 

 

Glýja og ljósmengun 

Hafa þarf í huga við hönnun að þegar möstur eru hærri er hægt að beina lömpum meira niður á við og við 

það minnkar spilli-ljós. Spilli-ljós getur valdið mikilli ljósmengun og glýju.  Lægri möstur eru minna áberandi 

í björtu og ekki eins mikið mannvirki, hins vegar þarf að beina lömpum meira upp á við til að beina ljósinu 

á vinnuflötinn og þá getur ljósið farið að hafa áhrif lengra frá vinnufletinum sem orsakar það að meira sést 

í ljósgjafann í fjarlægð sem aftur stuðlar að meiri glýju og ljós-

mengun.  Sjá má útskýringar á mynd úr CIE staðli hér til hliðar.  

 

Við hönnun á lýsingarkerfum fyrir utanhússlýsingu er hægt að setja 

hönnunarviðmið varðandi skermun lampa, þ.e því meiri skermun 

sem lampinn hefur því minni verða fjaráhrif og ljósmengun frá lýs-

ingarkerfinu.  Skermunarflokkar eru skilgreindir sem G1-G6 og jafn-

gilda röð stöðugt vaxandi skermunar.  G6 jafngildir ósamhverfum 

lampa með sléttu gleri í láréttri stillingu. Þegar gerðar eru meiri 

kröfur til lýsingarkerfis eru flokkarnir G4-G6 notaðir.  

Markmiðið er að takmarka lýsingu upp í næturhimininn. Engin við-

mið um skermun lampa er til fyrir hafnir en viðmið um truflandi ljós 

og sjóndeyfiglýju á vinnustöðum utanhúss er til og aukin skermun 

lampa leiðir óneitanlega til minni glýju á vinnustöðum utanhúss.  

Hér fyrr á árum voru ekki til ósamhverfir lampar og þurfti því ætíð 

að halla lömpum upp á við um jafnvel 60-70° til að lýsa upp vinnu-

fleti utanhúss.  Í seinni tíð hefur ljóstækni fleygt fram, speglatækni 

og nú linsutækni í LED, þar af leiðandi er hægt að velja lýsingarkerfi 

með lítið sem ekkert spilli-ljós sem ræður vel við að lýsa vinnufleti 

utanhúss og án þess að halla þurfi lömpum upp á við.  

 

Dæmi um þetta má taka á Skarfabakka þar sem lýsingin var nýlega endurnýjuð.  

     

 

Þar sést hvað lítil glýja kemur frá ljósgjöfunum >45cd/m2 og hversu jafnleikinn er mikill á hafnarbakkanum. 

Ljósstefnan frá lömpunum er einnig það góð að vel er hægt að greina allar hindranir, endi á hafnarbakka 

sést líka mjög vel og er jafnlýstur alla leið þó að ljósbúnaður sé í nokkurri fjarlægð frá bakkanum.  

Ljósmengun af lýsingarkerfinu á Skarfabakka er mjög takmörkuð þar sem lampar eru ósamhverfir og lýsa 

beint niður en er ekki hallað.  Litarendurgjöf frá lömpunum er einnig mjög góð og sjást allir litir vel í 

umhverfinu.  Ef allir þessir þættir spila saman þá getur lýsingarkerfið afkastað góðri vinnulýsingu fyrir hafnir 

með sem minnstri ljósmengun.  
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 Samantekt og úrbætur 
 

Ástand lýsingarkerfis m.t.t viðhalds á hafnarsvæði Faxaflóahafna sf. á Grundartanga er almennt gott. Má 

nefna helst 2 ljós í götulýsingu, ljóskastara sem lýsir upp athafnasvæði og götu innan hafnarsvæðis við 

hafnarvarðhlið.  Einnig vakti athygli rafmagnsfæðing staura við varðhliðið en frágangur á því virðist vera 

meira til bráðabirgða og þyrfti að grafa streng í jörðu en ekki hafa hann sýnilegan upp í staurinn.  

Mælingar voru gerðar á nokkrum stöðum og þær bornar saman í skýrslunni hér á eftir. 

 

 

 

Eldri bakki 

Lýsing við eldri hluta hafnarbakkans hefur ekki verið endurnýjuð með breytingum á hafnarkanti og stækkun 

athafnasvæðis fyrir aftan hafnarkant.  Ljósamöstur eru tiltölulega lægri á þessum hluta bakkans, nær sjó 

og minna millibil á milli þeirra.  Lamparnir vísa einungis fram á hafnarkantinn en ekki aftur á athafnasvæði 

hafnar líkt og gerir í nýja hlutanum.  Við elsta hluta bakkans, þar sem færibandagangurinn er staðsettur, 

eru ljósastaurar og ljós staðsett undir eða ofaná færibandinu.  Líklegast kemur þetta til vegna legu hafnar-

kants áður fyrr en þegar lýsingin var sett upp var ekki komin landfylling þar sem athafnasvæði er í dag fyrir 

aftan hafnarkant og því einungis hægt að setja upp lýsingu á færibandið.  Með tilkomu nýrrar hönnunar á 

hafnarsvæðinu mætti endurskipuleggja þessa staðsetningar á ljósum.  Margir lampana undir færibandinu 

eru mjög skítugir og því lýsa þeir ekki sem skildi.   

Þar sem lýsingarkerfið á þessum hluta hafnarsvæðisins er hvað elst og lampar ennþá í notkun sem eru ekki 

eins góðir og þeir nýju er varðar litarendurgjöf, ljóslit, speglatækni, skermun og fleira að þá þarf að beina 

lömpum meira upp á við sem skapar ljósmengun út á önnur vinnusvæði og út í nærumhverfi.  Einnig 

myndast mikil speglun af þessum ljósum í vatnsfletinum sem stuðlar að meiri ljósmengun yfir fjörðinn.  Með 

endurskipulagningu á staðsetningu mastra og val á lampabúnaði m.t.t spilli-ljóss má bæta lýsingarkerfið 

umtalsvert á þessum stað.  

 

 

 

Nýrri bakki 

Lýsingarkerfið við nýrri bakka er eins og gefur að skilja miklu nýrra og því hannað með öðrum forsendum 

heldur en það gamla.  Sem dæmi má taka eru ljósamöstur hærri, lampar snúa bæði fram á hafnarkant og 

aftur á athafnasvæði þar sem m.a eru geymdir gámar.  Við ljómamælingar kom í ljós að lýsing beint undir 

ljósunum er mjög góð og einnig er mjög góð vinnulýsing þegar uppskipun á sér stað og öll krana- og 

skipsljós kveikt ásamt hafnarlýsingu.  Lýsing á gáma er einnig góð og vel hægt að lesa á alla gáma og gera 

sér grein fyrir þeim á hafnarbakkanum.  Jafnleiki og ljósstefna er hins vegar eitthvað sem þarf að athuga 

betur þar sem jafnleikinn er aðeins undir viðmiðum sem eru 0,25.  Á öðrum stað milli ljósamastra við nýja 

kranann mælist hann vel yfir viðmiðum en aftur á móti er meðalljómi langt undir viðmiðum.  Þar virðis 

ljósstefna lampana ekki nógu góð og nær ekki að lýsa svæðið á milli ljósamastra nógu vel fram á hafnar-

kantinn. Einnig sést hvað ljósstefnan er ekki nógu góð þar sem erfitt er að greina form hluta í umhverfinu.  

Lýsingin á fólk og hluti á að draga fram form og yfirborð á þægilegan hátt þannig að hægt sé að skynja þá 

í umhverfinu.  Hvort þetta hefur með hæð ljósamastra, fjölda lampa eða gerð lampa skal ósagt og þyrfti að 

skoðast betur til að aðstæður verði sem bestar.  

 

 

 

Athafnasvæði hafnar 

Lítil lýsing er á þessum svæðum og við athafnasvæði næst varðhliði er ljós dautt og því ekki hægt að meta 

stöðu þar.  Athafnasvæði við eldri bakka er eins og áður sagði ekki sérstaklega lýst en kröfur eru um það í 

stöðlum og leiðbeiningum um hafnar og vinnulýsingu utanhúss.  

 

 

 

 



 

 

Öryggislýsing 

Öryggislýsingu er ætlað að virka á tvennan máta, annars vegar sem fyrirbyggandi og hins vegar til að 

aðstoða við greiningu.  Öryggislýsing á svæði hafnarinnar virðis vera hið síðarnefnda.  

Lýsing við öryggisgirðingar var athuguð og vekur mest athygli að mismunandi ljósgjafar eru eftir því hvort 

öryggismyndavél er á staur eða ekki.  Þetta er væntanlega vegna þess að ljósnæmni öryggismyndavéla er 

meiri við hvítt ljós en gult og allir andlitsdrættir og litir sjást betur í því ljósi.  Hins vegar mætti mæla með 

að sett verði sambærilegt ljós í alla lampa við girðingar eins og þar sem myndavélar eru.  Við það myndast 

betra jafnvægi í lýsingunni og jafnleiki verður meiri en til að jafnleiki verði sem bestur þarf einnig að athuga 

lengd á milli staura, því þegar að er gáð í myndavélum þá sést svæðið á milli lampa mjög illa.  Mælingar 

sýna fram á hið sama.  

Færa þarf einn staur við vestasta enda hafnarinnar vegna þess að girðing hefur verið færð en staur ekki, 

því nýtist það ljós sem á hann er sett mjög illa, því er hallað mikið til að ná inn að girðingu og veldur því 

mikilli ljósmengun og einnig töluverðri glýju í aðrar myndavélar á svæðinu. Þetta sést vel þegar fylgst er 

með öryggismyndavélum á skjá í varðhliði.  Einnig þyrfti að fara yfir lýsingarkerfið m.t.t staðsetninga 

myndavéla í heild sinni.  

 


