
 
 

 Minnisblað 

         
         Reykjavík, 5. nóvember 2015 

 

Skýrsla frá Eflu verkfræðistofu: 

Hávaðadreifing frá hafnarstarfsemi í Reykjavík – Sundahöfn, október 2015. 
 

Fyrir liggur skýrsla gerð af Eflu verkfræðistofu sem greinir frá mælingum  og mati Eflu á 

hávaðadreifingu frá hafnarstafsemi við Sundahöfn í Reykjavík. Hávaðakort hafa verið útbúin af 

nánasta umhverfi hafnarinnar sem byggjast á mælingum sem framkvæmdar voru árið 2015, ásamt 

upplýsingum um umferðarmagn á helstu götum í nágrenni hafnarinnar.   

 

Kröfur um hljóðstig frá atvinnustarfsemi byggja á reglugerð um hávaða nr 724/2008.  

Kröfur reglugerðarinnar vegna hávaða frá atvinnustarfsemi eru strangari en kröfur vegna hávaða frá 

umferð ökutækja á miðsvæðum. 

 

Reglugerðin setur 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.  
 

Umferðahávaði er ráðandi í öllum íbúðarhverfum umhverfis Sundahöfn þegar miðað er við 

meðalhávaða frá hafnarstarfseminni.  

Þegar hafnarstarfsemi er í hámarki má búast við að hafnarhávaði valdi truflun umfram 

umferðarhávaða í íbúðargötum frá Norðurbrún að Efstasundi auk Klepps. 

Það sem veldur þessari truflun er nálægð viðlega og starfsemi við skip í Vatnagörðum við 

íbúðabyggðina handan Sæbrautar. Skarfabakki og Vogabakki virðast hins vegar vera í nægjanlegri 

fjarlægð frá íbúðabyggð til þess að valda þar ekki truflun. Þetta eru svipaðar niðurstöður og fram 

komu á sínum tíma við gerð umhverfismats Skarfabakka. 

 

Faxaflóahafnir hafa um alllangt skeið unnið að undirbúningi flutnings núverandi starfsemi í 

Vatnagörðum á nýjan hafnarbakka utan Klepps. Við það færast hávaðavaldar tengdir þeirri 

starfsemi enn fjær íbúðabyggð handan Sæbrautar.  

 

Niðurstöður skýrslunnar styðja þannig áformaða framtíðarþróun Sundahafnar.  

Ástæða er til að skoða betur hávaðadreifingu á byggð næst Vatnagörðum og hvort raunhæft væri að 

gera þar einhverjar skammtíma ráðstafanir.  

 

 

Helgi Laxdal 
forstöðumaður rekstardeildar 


