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Samantekt 

Forniðurstöður mælinga 9 nemendahópa í BS námskeiðinu umhverfisverkfræði við Háskóla 

Íslands á loftbornu sóti í öndunarhæð á mismunandi stöðum í Reykjavík, við umferðaræðar, 

fjölfarnar gönguleiðir, í bílastæðahúsum og við Reykjavíkurhöfn eru m.a.: 

[1] Sót mælist að meðaltali um 1 g/m3  (meðatal leiða/hópa 0.7-4 g/m3) í mildu haust veðri 

(6°C) með breytilegum vindi (0-6 m/s). Meðaltal sóts við 3 m/s vind á Hverfisgötunni í 

lítilli almennri, en töluverðri strætó og rútu umferð, var helmingi minna en það sem 

mældist meðal gangandi vegfarenda í London borg með 8,8 millj. íbúa (Kafli 8.3). 

[2] Hækkuð sótgildi (meðaltal 2-4 g/m3; hámark um 14 g/m3) mældust umferðarmegin 

við stór gatnamót (t.d. Miklubraut, kaflar 3-5) í logni að morgni. 

[3] Toppar mældust þegar einstaka bifreiðar óku fram hjá. Hæsta sótgildi mældist 100 g/m3 

beint undan útblæstri gamals Range Rover jeppa í bílastæðakjallara (Kafli 10).  Einnig 

mældust há gildi (um 20-30 g/m3) í fjölförnum götugljúfrum í miðbæ. 

[4] Bíll er ekki sama og bíll. Hækkuð sótgildi voru tengd þungaflutningabílum, t.d. á 

Hverfisgötunni og Reykjavíkurhöfn (Kaflar 6 og 8). Versta 10 mínútna meðaltal sóts í 

Geirsgötunni (4.2 g/m3) var sambærilegt við meðaltal morgunumferðar við Miklubraut 

(kafli 3).   

[5] Óyfirfarin svifryks gildi, sér í lagi PM2.5 og PM1, hækkuðu á sama tíma og sót í logni. 

Í vindi mældust há svifryksgildi sem tengdust ekki toppum á sóti, í samræmi við að 

svifryk hefur fleiri uppsprettur en útblástur bíla.  

[7] Samanburður forrannsókna í Reykjavík (um 200.000 íbúar; 108.000 skráð ökutæki) við 

Umeå í Norður Svíþjóð (um 120.000 íbúar; 52.000 skráð ökutæki): Áætluð ótímabær 

dauðsföll sem rekja megi til svifryks og BC (vegin ársmeðaltöl m.t.t. íbúafjölda í Umeå 

PM10 = 8,5 μ/m3, PM2,5
 = 5,2 μ/m3 og BC = 0,5 μ/m3) eru 19 til 33 á ári í Umeå (kafli 

9.3). Dauðsföll í Reykjavík, með fleiri íbúa og ökutæki, gæti verið á þessari stærðargráðu, 

eða fleiri. 

[8] Útblástur svifryks í Evrópu fallið hratt frá 1990 til 2010. Á sama tímabili hefur 

svifryksmengun við Grensársveg í Reykjavík sveiflast milli ára.  Vísbendingar eru að sót 

sé að hækka frekar en að minnka.  

[9] Ökumenn eru minna útsettir fyrir sóti (og svifryki) en þeir sem stunda bíllausan lífstíl 

skv. erlendum rannsóknum. Hjólreiðafólk eru meira útsettir en aðrir því þeir anda meira 

við að erfiða. 

Þessi rannsókn er fyrsta sín eðlis á Íslandi. Forniðurstöður gefa vísbendingar um að 

mikilvægt sé að skilja betur sót í Reykjavík, og huga að mótvægisaðgerðum til að lágmarka 

útsetningu almennings fyrir sóti. Endurtaka þarf mælingarnar við ólíkan tíma og 

veðurskilyrði til þess að fá betri innsýn í stærðargráður sóts í Reykjavík 
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1 Bakgrunnur og markmið 

Höfundur: Hrund Andradóttir 

Nýlegar greiningar á loftgæðamælingum í Reykjavík gefa til kynna tíð hágildi af svifryki. Mælistöðin 

við gatnamót Grensás og Miklubrautar (GRE) uppfyllti ekki bandarískar reglugerðir m.t.t. fíns 

svifryks (minna in 2.5 m, PM2.5), meðan borgir með milljón(ir) íbúa standast reglugerðirnar. Þetta 

opnar spurninguna hvað veldur hárri svifryksmengun í Reykjavík (Anderson, 2017).    

Ein tilgáta er að vaxandi uppspretta af fínu svifryki sé tengt útblæstri ökutækja. Bílaleigubílum, rútum 

og sendibílum, og jeppum hefur fjölgað í kjölfar aukins ferðamannstraums til landsins. Jafnframt 

hefur bílaflotinn verið að dísilvæðast vegna hagstæðs kolefnisútblásturs dísillvéla. En á móti losa dísil 

bílar meira sót en bensín bílar. Tvöfalt hærra hlutfall PM2.5 / PM10 (70%) við Grensás mv. íbúðarhverfi 

styður tilgátuna um að umferð sé markverð uppspretta fíns svifryks (Anderson, 2017). Önnur tilgáta 

er að skipaflotinn, bæði fiski- og skemmtiferðaskip, sé markverð uppspretta af fínu svifryki með 

útblæstri á skipaolíu þegar þau koma að eða fara frá höfn. 

Sá hluti svifryks sem veldur áhyggjum er sót (enska: black carbon, skammstafað BC), sem eru litlar 

agnir sem geta ferðast djúpt í lungun og valdið krabbameini og fleiri neikvæðum heilsueinkennum 

(WHO, 2012). Sót er ekki tiltekið í heilsuverndarreglugerðum  og er því ekki mælt í reglubundnu 

loftgæðaeftirliti. Sót hefur ekki verið mælt reglubundið á Íslandi. Þrjár rannsóknir á efnasamsetningu 

PM10 í Reykjavík gefa til kynna að vægi sóts sé vaxandi þáttur, og hafi aukist á 10 ára bili frá 7% 

(2003) yfir í 30% (2013-2017; Mynd 1). En jafnframt hefur malkbiksslit, sem er einnig þáttur tengdur 

bílaumferð, verið mikilvægur þáttur, og allt að helmingi af PM10 bæði 2003 og 2017. 

   

Mynd 1: Efnasamsetning svifryks PM10 í Reykjavík.  
(Gögn: Skúladóttir ofl., 2003; Páll Höskuldsson, 2013; Páll Höskuldsson og Arngrímur Thorlacius, 2017). 

 

Markmið þessarar forrannsóknar var að meta stærðargráðu sóts á mismunandi stöðum í Reykjavík, 

þ.á.m. meðfram fjölförnum vegum, við Reykjavíkurhöfn og á vinsælum gönguleiðum í miðbænum. 

Nemendur í námskeiðinu Umhverfisverkfræði tóku mælingar og settu þær í samhengi við erlendar 

rannsóknir á sóti. Þessi skýrsla tekur saman niðurstöður þessara forrannsókna. Frekari rannsóknir 

verða gerðar í kjölfarið.   
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8

Sót; 
31

Bremsur
; 2

Salt; 4

Annað
; 7

2017
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2 Aðferðir 

 

2.1 Val á mælistöðvum 

Níu fjögurra manna hópar mældu sót ( og svifryk) í 0,5-1 klst á mismunandi stöðum miðsvæðis í 

Reykjavík dagana 16.-18. október 2017, undir leiðsögn MS nemans Bergljótar Hjartardóttur, sem 

hluti af námskeiðinu UMV302G umhverfisverkfræði. Taka þurfti tillit til mismunandi stundatafla 

nemenda á mismunandi námslínum sem skorðaði nokkuð tímasetningar til mælinga, og þar með val 

á mælistöðum. Logni var spáð á mánudeginum og mældu 4 hópar þá um morguninn meðfram 

umferðaræðinni Miklubraut, inni í miðbæ á túristarútuleið, og við Reykjavíkurhöfn. Þar sem 

hvassviðri var spáð á þriðjudeginum var mælt í þröngum umferðargötum í miðbæ Reykjavíkur, við 

Reykjavíkurhöfn og svo í rölti milli Háskóla Íslands og miðbæjar. Á miðvikudeginum var bæði rok 

og rigning og þá var labbað á milli bílastæðahúsa í miðbæ Reykjavíkur.  

 

2.2 Sót- og svifryksmælingar 

Sótmælingar voru framkvæmdar með microaeth MA350 mæli frá Aethlabs. Mælirinn mælir 

staðsetning (GPS hnit) og magn sóts með ljósmælingu.  Mælirinn var keyrður í 30 mín áður til þess 

að hita tækið upp. Mælt var á 10 sekúnda millibili. Mælirinn var settur í barnavagn og loftinntakið 

fest á utanáliggjandi stöng í innöndunarhæð (ca. 160 cm frá jörðu) m.v. meðalhæð Íslendinga.  

Samhliða sótmælingum var mældur styrkur svifryks (með þvermál 0.4-20 m) með DustMate frá 

Turnkey Instruments. Þessi handmælir er sérstaklega hannaður til þess að greina uppsprettur svifryks 

í lágum styrkleika með hraðri svörun. Hann greinir PM1, PM2.5, PM10 og TSP (total solid particles) 

með ljóstvístrun. Mælirinn mældi á 30 s fresti mánudaginn 16. Október, og á 10 s fresti 17-18 október. 

Tækið varð rafmagnslaust tvisvar. Mælirinn var festur á aðra utanáliggjandi stöng á barnavagninum 

í innöndunarhæð (ca. 160 cm frá jörðu) m.v. meðalhæð Íslendinga. Við könnun frá framleiðanda í 

lok mælitímans reyndist mælirinn bilaður og því eru svifryksmælingar ekki nákvæmar. PM10 mælist 

að jafnaði að stærðargráðu hærra en í loftgæðamælistöðvum á rannsóknarsvæðinu. 

 

2.3 Skráning aðstæðna 

Umhverfisaðstæður voru skráðar niður á meðan mælingum stóð, s.s. þegar stórar bifreiðar keyrðu 

fram hjá, ef sterk eldsneytislykt fannst, nálægð við veg, undirgöng, þröngar götur (götugljúfur) og 

fleiri atriði í borgarumhverfinu sem gætu haft áhrif á loftmengun. Vindhraði og stefna var mæld 

nokkrum sinnum yfir hvert mælitímabil með Testo 440 handmæli frá Testo. 

 

2.4 Gagnaúrvinnsla 

Tímaraðir sóts og svifryks voru bornar saman. Leitað var skýringa fyrir há- og lággildum í sóti. 

Mælingar voru settar í samhengi við erlendar rannsóknir. 
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3 Miklabraut við Skeifu að morgni 

Höfundar: Arna Sigurðardóttir, Katrín Ragnarsdóttir, Lára Margrét Gísladóttir og Þorbjörg Anna 

Sigurbjörnsdóttir. 

 

 

Mynd 2: Mynd af hópmeðlimum í hópi 1 við vettvangsrannsóknir. 
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3.1 Staðar- og veðurþættir 

 

Mælingar voru framkvæmdar 16. október 2017 frá kl. 7:28 til 7:54. Gengið var meðfram Miklubraut 

frá brúnni við Skeiðarvog að Framvellinum. Gönguleiðina og sérstakar staðsetningar má sjá á mynd 

3. Mælingar hófust undir brúnni við Skeiðarvog, staðsetningu 1, og gengið að gatnamótum við 

Grensásveg á göngustígnum sem liggur við götuna. Við staðsetningu 2 var göngubrú fyrir ofan 

göngustíginn og hóll hinum megin við hann sem gæti aukið mengun á þessum stað. Við gatnamót 

Grensásvegar, staðsetningu 3, var gengið yfir götuna næst mestu umferðinni á Miklubraut. Frá 

gatnamótum Grensásvegar að gatnamótum Háaleitsbrautar var gengið bakvið mön, staðsetning 4. 

Gengið var yfir gatnamót Háaleitisbrautar, staðsetning 5, við Miklubrautina. Frá gatnamótum 

Háaleitisbrautar að göngubrúinni við Kringluna var gengið bakvið mön, staðsetning 6. Frá 

göngubrúnni við Kringluna að Fram velli, staðsetning 7, fjarlægist göngustígur Miklubraut.  

 

  

Mynd 3: Gönguleið meðfram Miklubraut (kort fengið frá AethLabs). Rauðu númerin eru helstu 

staðsetningar og svörtu númerin hágildi í sóti. Einnig má sjá vindátt. 

Veðrið var milt, léttur andvari, engin rigning en raki í lofti, sjá töflu 1. Rigning var 0,1 mm/klst 

samkvæmt gögnum frá Veðurstofu en ekki rigndi á meðan á mælingum stóð. Við þessi veðurskilyrði 

í ljósaskiptum er stöðugleikaflokkur lofts metinn E (stöðugt loft) þar sem vindur við yfirborð var 

minni en 2 m/s og töluvert skýjað (Masters og Ela, 2008). Mengun var í meðallagi þar sem lítil 

mengun mælist í rigningu en mikil mengun í heiðskýru veðri og þurru lofti. Morgunumferðin var ekki 

mjög þung við upphaf mælinga en við lok mælinga var hún orðin mjög þung.  

Í mælistöðinni við Grensásveg, fyrir fyrstu fimmtán daga október frá kl. 7:30-8:00, var meðaltal 

loftgæðamælinga á NO2 31 μg/m3 og PM10 5 μg/m3. Meðaltal loftgæðamælinga við Grensásveg kl. 

7:30-8:00 þann 16. október á meðan á mælingum stóð er í töflu 1. Þessi gildi eru yfir meðallagi miðað 

við morgunumferð í október. Ástæðan fyrir því gæti verið fólgin í mismunandi veðurskilyrðum, 

umferðarþunga sem og skekkjum í mælitækjum.  
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Tafla 1:  Veður- og loftgæðaskilyrði 16. október 2017 á Miklubraut fyrir kl. 8:00. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýsingur 1 

(hPa) 

Vindhraði 
2 (m/s) 

Stefna 2 PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

Mán 16.10 7:20-8:00  5,6 75  1010 0,6  SA-átt 20  66  

Heimildir: 1 Veðurathuganir kl 8:00 fengið af vedur.is; 2 Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;    

3 Loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar, Grensás sótt af http://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik 

 

3.2 Niðurstöður 

 

Mynd 4: Sót og ókvarðaðar svifryks mælingar 16. október 2017 á Miklubraut við Skeifu. 

Niðurstöður mælinga á mynd 4 gefa til kynna að hæstu gildi PM10 um kl. 7:40 og 7:42. Á þeim tíma 

var verið að mæla á gatnamótunum við Grensásveg og gengið yfir gatnamótin sem samsvarar 

staðsetningu 3 á mynd 3. Þar voru bílar kyrrstæðir og tóku síðan af stað en einnig keyrðu 3 

strætisvagnar fram hjá á þessu tímabili. Auk þess var staðbundið hágildi á tímabilinu kl. 7:47-7:48 en 

þá var mælirinn nýkominn yfir gatnamótin við Háaleitisbraut, staðsetningu 5 á mynd 3. Á þessum 

tíma tók mikið af bílum af stað, þar á meðal trukkur. Tveir toppar eru kl. 7:51 og 7:52 en þá var mælt 

mjög nálægt Miklubrautinni móts við Kringluna og mikið af bílum keyrðu framhjá samkvæmt töflu 

í viðauka. Staðbundin lággildi eru mest áberandi á tímabilinu kl. 7:43-7:46 en þá var mælt á bakvið 

mön á staðsetningu 4 á mynd 3. Einnig eru lággildi á tímabilinu kl. 7:49-7:51 þar sem mælt var bakvið 

mön á staðsetningu 6 á mynd 3.  
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Tafla 2:  Yfirlit yfir hágildi á svæðum meðfram Miklubraut 16. október 2017 frá kl 7:30-8:00. 

Tími Staðsetning Sót 

(μg/m3) 

PM1 

(μg/m3) 

PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

7:30-7:31 Undir brú við Skeiðarvog 6,1  1,5  8,3 49 

7:39-7:41 Gatnamót Grensásvegi 8,6  3,0 16   132 

7:41-7:45 Bak við mön 1 3,2  1,2  7,7 35  

7:45-7:47 Gatnamót Háaleitisbraut 10 3,4  15   66 

7:47-7:50 Bak við mön 2 2,8 1,4 8,3 41 

7:50-7:54 Við Framvöllinn 4,3 1,9 16 97 

 Heildarmeðaltal 4,0 1,7 9,5 56 

 

Sömu hágildi og lággildi sjást einnig fyrir PM2,5 en töluvert erfiðara er að greina PM1 gildin sem eru 

að mestu leyti suð. Þó eru hágildi á PM1 á sömu stöðum og PM10. Á BC gögnunum er hágildi kl. 

7:38-7:40 og kl 7:47 en þá var verið að mæla á gatnamótunum tveimur, á sömu stöðum og hágildi 

PM mælinga. Einnig sjást minni toppar á BC mælingum greinilega þegar til dæmis trukkar og 

strætisvagnar keyrðu framhjá kl. 7:35 og 7:37. 

 

Mynd 5: Tengsl sóts og svifryks á stærðarbilinu 1-2,5 μm í þvermál meðfram Miklubraut. 
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Af mynd 5 sést að töluverð fylgni er á milli sóts og svifryks með stærð á bilinu 1-2,5 μm þvermál þar 

sem sótið var um 52% af svifrykinu. Fjólubláa línan er meðalstyrkur sóts. Ferlarnir skarast á tveimur 

stöðum þar sem styrkur sóts er jafn mikill og styrkur svifryks. Í bæði skiptin er hægt að tengja það 

við trukk eða strætisvagn sem keyrði framhjá þegar staðið var nálægt götunni. Hins vegar fæst ekki 

alltaf skörun ferlanna þegar stór bíll keyrði framhjá en taka þarf tillit til þess að stóru bílarnir voru 

ekki endilega allir jafn gamlir og ekki með eins vélar. Útblástur díselbíla er til dæmis talinn innihalda 

töluvert meira sót en útblástur bensínbíla en ekki var unnt að greina hvernig bíll keyrði framhjá. 

Hágildin við staðsetningar 3 og 5 falla saman en önnur hágildi eða toppar svifryksins falla ekki alltaf 

að mældum gildum sóts.  

3.3 Umfjöllun  

Í Helsinki var framkvæmd rannsókn þar sem styrkur svifryks og sóts í borginni var mældur yfir 

tveggja vikna tímabil að vetri og reynt að finna mögulegar uppsprettur þess. Fjórar mögulegar 

uppsprettur voru skoðaðar og var ein af þeim útblástur bíla í umferðinni. Árið 2010 var bílaumferð 

önnur stærsta uppspretta sóts í Finnlandi en brennsla á viðarkubbum til húshitunar sú stærsta. Styrkur 

sóts í svifryki var hærri þar sem bílar stoppuðu og tóku af stað aftur en þar sem umferð flæddi, líkt 

og á hraðbrautum. Í Helsinki var að meðaltali 39-53% af PM1, við umferðaræðar, sót. Styrkur sóts 

var að mestu leyti undir 5 μg/m3 og fór mest upp í 9,9±9,0 μg/m3 (Pirjola og fleiri, 2017).  

Sá hluti rannsóknarinnar í Helsinki sem fjallar um mengun frá umferð var að mörgu leiti líkur þessari 

rannsókn. Það gildir það sama í þessari rannsókn og í Helsinki að þar sem bílar stoppuðu og tóku af 

stað aftur, t.d á gatnamótum, mældist mesta mengunin. Styrkur PM1 mældist hærri í Helsinki en í 

þessari rannsókn en meðalstyrkur sóts var svipaður.  

Á meðan mælingum stóð var nánast enginn vindur svo hann hafði ekki áhrif á niðurstöðurnar. Ekkert 

rigndi á meðan mælingum stóð en þó hafði nýlega rignt svo göturnar voru blautar. Þetta gæti hafa 

haft einhver smávægileg áhrif og minnkað styrk svifryksins. Gengið var bak við mön hluta 

mælingartímans og göngustígurinn fjarlægðist stundum umferðargötuna sem gæti komið fram í 

mælingum. 

Mikið er um umferð hjólandi og gangandi vegfarenda á göngustígnum svo margir eru útsettir fyrir 

menguninni á þessum stað. Samkvæmt reglugerð nr. 920/2016 eru  heilsuverndarmörkin fyrir 

sólarhringsmeðaltöl svifryks á Íslandi 50 μg/m3 fyrir PM10 og má styrkurinn fara yfir þessi mörk 35 

sinnum á ári. Heilsuverndarmörkin fyrir ársmeðaltal PM2,5 á Íslandi er 20 μg/m3 en ekki eru til nein 

sólarhringsmörk fyrir PM2,5. Það eru aftur á móti til bandarísk og evrópsk sólarhringsmörk fyrir PM2,5 

og sem dæmi þá eru bandarísku mörkin 35 μg/m3 á sólarhring. (Anderson 2017). Þar sem ekki eru til 

nein heilsuverndarmörk fyrir klukkustundarmeðaltöl svifryks er erfitt að meta heilsuáhrifin af 

menguninni sem mæld var. Meðaltalsgildi úr mælingum fyrir PM10 var rétt rúmlega 50 μg/m3 en það 

má vera að mælirinn sem notaður var hafi ofmetið styrkinn þar sem mælistöðin við Grensásveg sýndi 

rétt rúmlega 20 μg/m3  fyrir sama tímabil. Einnig voru mælingarnar teknar á einum umferðarþyngsta 

tíma dagsins svo gera má ráð fyrir að sólahringsmeðaltal svifryks 16. október fari ekki yfir 

heilsuverndarmörkin. Engin heilsuverndarmörk eru til fyrir útsetningu á PM1 og sóti. 

Ef framkvæma ætti rannsóknina aftur væri gagnlegt að endurtaka mælinguna á öðrum degi. Þá fengist 

samanburður á mæligildum miðað við mismunandi veðurskilyrði og umferðarþunga. Það myndi 

mögulega auðvelda greiningu á hver uppspretta mengunarinnar væri.  
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4 Miklabraut við Hlíðar að morgni 

  

Höfundar: Julija Igorsdóttir, Jóna Björk Einarsdóttir, Sveinbjörg Sara Baldursdóttir og Sölvi Snær 

Jökulsson 

 

 

Mynd 6: Mynd af hópmeðlimum í hópi 2 við vettvangsrannsóknir 

 



18 

 

4.1 Staðar- og veðurþættir 

 

      Mánudaginn 16. október kl. 08:00-08:50 var svifryk og sót mælt meðfram Miklubraut, frá Kringlu 

að Snorrabraut (Mynd 7). Uppsprettan var á vinstri hönd og oft var gróður á hægri hönd. Farið var 

yfir tvö stór gatnamót, punktar 2 og 4 á mynd 7, svo þar var mengunin allt í kring. Milli Lönguhlíðar 

og Kringlumýrarbrautar, frá punkti 2 til 4, var ekkert sem hlífði mælitækjum fyrir mengun en frá 

Kringlu að Kringlumýrarbraut, milli punkta 1 og 2, voru há tré sem stóðu á milli uppsprettu og 

mælitækja. Frá Lönguhlíð að Snorrabraut, frá punkti 4 til 6, var um 1,5 metra hár steinveggur sem 

skildi á milli. 

  

Mynd 7: Gönguleið með hágildi sótmælinga merkt í rauðu (Kort fengið frá AethLabs). 

Milt var í veðri og þurrt en rignt hafði fyrr um morguninn. Raki var um 75% og hiti var 6°C. 

Mælingar voru gerðar á mánudagsmorgni á þeim tíma sem fólk er að fara í vinnu svo umferð var 

meiri en yfir daginn. Stöðugleikaflokkur lofts er F, því sólin var ekki enn komin upp, vindurinn nánast 

enginn og kalt haustveður. Allar mælingarnar voru framkvæmdar í öndunarhæð  eða í u.þ.b. 1,65 m. 

hæð.  

Loftgæðin úr töflu 3 eru meðaltal mælinga frá 08:00 - 08:30 í mælistöðinni við Grensásveg. 

Eins og fram kemur í töflunni þá eru mælingar á  NO2 við Grensás að meðaltali 67 μg/m3 með óvissu 

5 μg/m3 og mælingar á PM10 að meðaltali 17 μg/m3 með óvissu 5 μg/m3.   

Tafla 3:  Veður- og loftgæðaskilyrði 16. október 2017 milli 8-9 á Miklubraut við Hlíðar. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti1 

(°C) 

Raki1 

(%) 

Þrýsingur1  

(hPA) 

Vindhraði2  

(m/s) 

Stefna  PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

Mánud. 

16. okt. 

08:00-

08:50 

6°C 75% 1010  0,32 m/s Austan-

átt 
17±5 67±5  

Heimildir: 1. Fengið frá Veður.is; 2. Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   3. Loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar, 

Grensás sótt af http://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik. 
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4.2 Niðurstöður 

 

 

Mynd 8:  Sótmælingar við Miklubraut 16. Október 2017. 

 

Mynd 9: Ókvarðaðar svifryksmælingar við Miklubraut 16. Október 2017. 
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Frá 08:00-08:10 var mælt á opnu svæði við Miklubraut, við veitingastaðinn Dirty Burger and 

Ribs, og þar má sjá einn topp í sóti og tvo toppa í svifryksmælingunum og stafa þeir líklega af 

bílaumferðinni en ekki var byrjað að skrá umhverfisaðstæður á þessum tíma. Hæsta sótmælingin var 

um klukkan 08:16 en þá var farið yfir gatnamótin við Miklubraut og Kringlumýrarbraut, þá mældist 

jafnframt hágildi í svifryki. Nokkur staðbundin hágildi eru svo á milli 08:20-08:25 en þá var gengið 

meðfram Miklubraut þar sem ekkert skildi milli mælitækja og umferðar. Klukkan 08:21 keyrðu tveir 

stórir flutningabílar fram hjá og um 08:22 voru þrír strætisvagnar sem fóru fram hjá en á sama tíma 

og mældist mengunar toppur. Annað hátt gildi í sótmælingunum er um klukkan 08:25-08:26 en þá 

keyrðu þrír stórir flutningabílar fram hjá og þrír strætisvagnar. Einnig var farið yfir gatnamót við 

Lönguhlíð en gildin mældust þó mun lægri þar en á gatnamótunum við Kringlumýrarbraut. Síðustu 

hágildin má svo rekja til undirganga við Snorrabraut en rétt eftir undirgöngin myndast dæld þar sem 

mengunin safnast fyrir. 

Hægt er að tengja hágildispunkta frá gröfunum við mengunarvaldana, þ.e. bílana. Staðsetning 

mælitækis þegar há gildi fást eru annars vegar á gatnamótum og opnum svæðum þar sem gróður eða 

veggir skýldu ekki tækinu og hins vegar þegar stórir bílar óku fram hjá (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4:  Mæld loftgæði eftir svæðum meðfram Miklubraut 16. október 2017 frá kl 8:10-8:40. 

Tími Staðsetning 

(nr. á mynd 7) 

Sót 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

PM2.5  

(μg/m3) 

PM1  

(μg/m3) 

08:10-08:14 Bakvið tré vegg (1)  0,5 

±0,3 

27 

±3  

6 

±0.2  

1 

±0.1  

08:15-08:18 Gatnamót við 

Kringlumýrarbraut (2) 

4,5 

±4,3  

51 

±37  

 9 

±4 

1 

±0.6  

08:20-08:25 Meðfram götu (3) 1,4 

±1,3 

32 

±3  

 7 

±0.6 

 1 

±0.2 

08:25-08:27 Gatnamót við Lönguhlíð (4) 1,9 

±1,2 

30 

±3 

7 

±0.3 

1 

±0.1 

08:30-08:33 Klambratún (5) 0,7 

±0,4 

28 

±2 

6 

±0.4 

1 

±0.1 

08:36-08:40 Undirgöng (6) 2,2 

±1,9 

56 

±30 

10 

±4 

2 

±1 

Allt mælitímabilið 1,6 

±1,7 

34 

±2 

8 

±2 

1 

±0.5 

 

Sjá má á myndum 8 og 9 klukkan 08:10, þegar farið var bakvið tré sem skýldu mæli frá 

umferðinni, að lággildi fengust. Lág mæligildi um 08:30 má rekja til gróðurs við Klambratún og 1,5 

metra háar veggjar milli uppsprettu og mælitækja. Hægt er að draga þá ályktun að við lágpunkta á 

grafi hafi eitthvað skýlt mælitækjum frá mengun. 
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4.3 Umfjöllun 

Svifryksmælirinn var bilaður sem skýrir óvenjulega há meðaltöl miðað við hálftíma meðaltal í 

mælistöð á Grensás en það er um 16 μg/m3 fyrir PM10. Bandarísk heilsuverndarmörk fyrir PM10 er 

150 μg/m3 miðað við 24 klukkustundir en mælingar við Miklubraut gefa 34 μg/m3 sem er ekki 

hættulegt samkvæmt þessum staðli. Þess má þó geta að einnig eru til evrópskir staðlar og eru 

viðmiðunarmörk þar 50 μg/m3 á sólarhring. (Anderson 2017)  

Hæstu svifryksgildin sem mældust voru við bensínstöð á móti Kringlunni. Þar var haldið kyrru 

fyrir í nokkrar mínútur áður en lagt var af stað svo það hefur getað haft áhrif á niðurstöður mælinga 

en aðrar mælingar fengust þegar mælitækin voru á ferð. Hágildin á mynd 8 fengust líklega vegna 

stórra jeppa, strætisvagna eða sendiferðabíla sem keyrðu fram hjá. Því má draga þá ályktun að ef mælt 

hefði verið við fjölfarin gatnamót, t.d. punktur 2 á mynd 7, og haldið kyrru fyrir að meðaltalsgildi yfir 

allt tímabilið væru nákvæmari og líklega hærri. Það má því segja að gönguhraði hópsins hafi einhver 

áhrif á niðurstöður mælinga því þá myndast hreyfing á loftinu í kringum mælirinn.  

Hæsta sótmælingin sem mældist við gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar stafar til 

dæmis af því að bílar taka of hratt og kröftuglega af stað en þá verður ófullkominn bruni og meira 

magn mengunar mælist í útblæstri bílanna. Á þessum tímapunkti var einnig hár toppur í 

svifryksmælingum, eða PM10 náði um 130 μg/m3. Því skiptir máli að stórir og mengandi bílar taki 

ekki skarpt af stað svo að útblástur frá þeim valdi ekki of háum gildum í sót- og svifryksmælingum 

(Pirjola o.fl., 2016)  

Ef loftgæðarannsóknir á fjölförnustu götu Barcelona eru bornar saman við loftgæði á 

Miklubraut kemur í ljós að mengunin fylgir sama ferli. Stöðug hringrás hefur myndast í þessari 

stórborg þar sem hver vika byrjar með háum gildum á mengunarvaldandi efnum í andrúmsloftinu. Þó 

minni umferð sé yfir daginn lækka svifryks gildin ekki því ryk og agnir þyrlast upp með bílaumferð 

og sveima um með vindinum. Þessar agnir finna ekki leið út úr svokölluðum byggingar gljúfrum, 

svipað og er að gerast í dældinni, punktur 6 á mynd 7, við undirgöngin við Snorrabraut. (Pérez ofl., 

2010)  

Ef eitthvað mætti fara betur væri það að það hefði mátt mæla báðum megin við Miklubraut til 

þess að fá marktækari niðurstöður og skoða betur hvernig vindátt hefur áhrif á niðurstöður, t.d. að 

labba á móti vindinum en ekki með vindi eins og gert var í þessari rannsókn. Einnig væri gott að 

stoppa lengur á stöðum sem gefa hágildi í mælingum til þess að athuga hvort hægt væri að ákvarða 

betur styrk mengunarinnar. Sambærilegar mælingar á sóti og svifryki fengust þar sem bílar taka af 

stað og í svokölluðum dældum þar sem mengunin safnast fyrir. Í báðum tilvikum þar sem niðurstöður 

voru lágar var gróður sem lágmarkaði mengunina. 
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5 Gamla Hringbraut, BSÍ að 

Hallgrímskirkju 

  

Höfundar: Alma Stefánsdóttir, Ásdís Vídalín Kristjánsdóttir, Sigurður Egilsson og Stefán Ármann 

Hjaltason 

 

 

 Mynd 10: Mynd af hópmeðlimum í hópi 3 í vettvangsrannsókn þann 16.október 2017. 
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5.1 Staðar- og veðurþættir 

Framkvæmd mælinga fór fram mánudaginn 16.október kl. 8:50 - 9:30. Hitastig var 5.6 °C og lítill 

austanátt (0-2 m/s eftir staðsetningum) Miðað við veðuraðstæðurnar myndi stöðugleikaflokkur lofts 

vera flokkur B, þar sem vindur var undir 2 m/s og sólargeislun tiltölulega lítil. Mælingar hófust við 

undirgöng undir Snorrabraut við gömlu Hringbraut í logni. Gengið var vestur á göngustíg meðfram 

gömlu Hringbrautinni að BSÍ, en þar er umferð nálægt göngustíg. Stoppað við strætóstöð leiðarinnar. 

Gengið var inn á bílastæði BSÍ, umhverfis aðalbygginguna og reynt að líkja eftir háttalagi farþega 

sem fara í rútur á svæðinu. Næst var gengið upp Njarðargötu að Hallgrímskirkju, á gangstíg vinstra 

megin götunnar. Stígurinn liggur nálægt umferð götunnar, en á sumum stöðum var veggur meðfram 

gangstíg á vinstri hönd með götunar á hægri hönd. Gengið eftir bílastæði Hallgrímskirkju og að 

leikskólanum Grænuborg. Að lokum gengið þaðan að loftgæðamælistöð Reykjavíkurborgar í 

Eiríksgötu, sjá gönguleið á mynd 11. Landið liggur frekar lágt við Hringbraut en hækkar svo talsvert 

þegar gengið er upp Njarðargötu. Þetta gæti haft áhrif á dreifingu mengunarinnar. 

  

 

Mynd 11: Gönguleið við gömlu Hringbraut, BSÍ og Njarðargötu. Hágildi sóts eru númeruð. 

Mælingar á NO2 við Eiríksgötu voru 53±5 𝜇g/m3 sem virðist vera hærra en dæmigert er á þessari 

mælistöð en ekki með hæstu gildum. Þetta sést ef skoðaðar eru loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar 

yfir lengra tímabil. Svipað gildir um styrk svifryks (sjá töflu) og um styrk NO2. Þetta passar líka við 

veðuraðstæður en þær voru tiltölulega óhagstæðar með tilliti til loftgæða þennan dag. 

 

Tafla 5:  Veður- og loftgæðaskilyrði 16. október 2017 miðsvæðis um kl. 9:00. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýsingur 1 

(Pa) 

Vindhraði 2 

(m/s) 

Stefna 2 PM10  

(𝜇g/m3) 

NO2 

 (𝜇g/m3) 

16. okt 8:50-9:30  5,6 75  1012  0- 2 Austanátt  15±2  53±5 

Heimildir: 1. Fengið frá veður.is; 2. Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   3. Loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar, 

Eiríksgötu, sótt af: http://testapi.rvk.is/#/stodchart/04/regular/91/10-16-2017/10-16-2017 
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5.2 Niðurstöður 

 

  

Mynd 12: Sótmælingar frá Snorrabraut, niður gömlu Hringbraut og upp Njarðargötu. 

 

 

Mynd 13: Ókvarðaðar svifryksmælingar frá Snorrabraut, niður gömlu Hringbraut og upp 

Njarðargötu 
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Mælingar á sóti (e. Black Carbon) er hægt að beintengja við ákveðna atburði, þegar verið var að ganga 

fram hjá strætó í lausagangi, bak við rútu eða yfir göngubraut hjá hringtorgin (sjá töflu 6). Einnig sést 

vel á mælingum hvenær er farið af aðalgötu (Gömlu-Hringbraut) inn á hliðargötu (Njarðargötu), kl 

09:15 á mynd 12. Skilyrðin á Gömlu-Hringbraut fyrir gangandi vegfarendur eru ekki alslæm nema ef 

það er t.d stoppað og beðið  eftir strætó. Þegar umgengist er rútur í lausagangi er lyktarmengun 

töluverð og sótmengun í samræmi við það. Náði hún þá hæst upp í 7,2 𝜇g/m3. Þegar gengið var yfir 

hringtorgið sem sameinar Gömlu-Hringbraut og Njarðargötu kom áberandi hæsti 

sótmengunartoppurinn, eða 11 𝜇g/m3. Ástæðan fyrir því er að bílar eru að stöðva og taka af stað sem 

brennur miklu eldsneyti. 

Mælingar á svifryki PM1 og PM2,5 er erfiðara að tengja við sérstaka atburði (t.d. rútu sem 

keyrir fram hjá)  en í mælingum á sóti. Þó má sjá greinilegt mynstur í mælingunum þ.e. að mæligildi 

eru hærri á fyrri hluta tímabilsins heldur en á seinni hluta tímabilsins. Þetta gildir um PM1, PM2,5 og 

sót. Skilin þar sem mæligildi minnka greinilega eru um klukkan 09:15. Á þessum tíma er verið að 

beygja af Gömlu Hringbraut og leggja af stað upp Njarðargötuna. 

Tafla 6:  Mæld loftgæði eftir svæðum í Skólavörðuholti 16. október 2017 frá kl 8:55-9:30.  

Tími Staðsetning/ 

athugasemd 

Sót 

(𝜇g/m3) 

PM1 

(𝜇g/m3) 

PM2.5    

(𝜇g/m3) 

PM10       

(𝜇g/m3) 

kl. 8:55 Undirgöng við Snorrabraut Meðaltal: 4,5 

Max: 6,0  

Flökt Meðaltal:8,6  

Max:9,5 

Meðaltal: 38 

Max: 42 

kl. 9:02  Fyrir framan BSÍ  Meðaltal: 3,4  

Max: 5,7 

-   Meðaltal:8,3 

Max:10,4 

 Meðaltal: 45 

Max: 53 

 kl. 9:07  Afturhlið BSÍ, umhverfis 

rútur 

 Meðaltal: 3,7 

Max: 7,2 

 -  Meðaltal:8,3 

Max: 9,6 

  Meðaltal: 35 

Max: 37 

kl. 9:09 Norðvesturhlið BSÍ Meðaltal: 3,3 

Max: 5,8 

- Meðaltal 7,8  

Max: 8,3 

 Meðaltal: 38 

Max: 38 

kl. 9:10 Framhlið BSÍ Meðaltal: 2,4 

Max: 4,7 

- Meðaltal:7,9  

Max:8,5 

 Meðaltal: 30 

Max:33 

kl. 9:13 Hringtorg Njarðargötu og 

gömlu Hringbrautar 

Meðaltal: 6,0 

Max: 11 

-  Meðaltal: 7,8 

Max: 8,3 

 Meðaltal: 35 

Max: 40 

kl. 9:16-9:17 Njarðargata, löbbum 

meðfram vegg 

Meðaltal: 1,2 

Max: 1,5 

- Meðaltal :7,4 

Max: 7,8 

 Meðaltal: 43 

Max: 52 

kl. 9:27 Leikskólinn Grænaborg Meðaltal: 2,3 

Max: 3,6 

-  Meðaltal :6,7 

Max: 7,3 

 Meðaltal: 28 

Max: 32 

kl 9:29 Leikskólinn Grænaborg Meðaltal: 2,6 

Max: 4,0 

-  Meðaltal :6,3 

Max: 6,4 

 Meðaltal :38 

Max: 42 

kl. 8:54-9:35 Allt tímabil-meðaltal 1,5 0,93 7,2 34 

kl. 8:54-9:15 Fyrri hluti tímabils 

meðaltal 

2,2 1,2 7,9 36 

kl. 8:54-9:15 Seinni hluti tímabils 

meðaltal 

0,84 0,7 6,4 32 
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Ef við skiptum í tvö tímabil fyrir fyrir 9:15 og eftir 9:15 þá er styrkur PM1 38% lægri á seinna 

tímabilinu, styrkur PM2,5 14% lægri á seinna tímabilinu og styrkur sóts 61% lægri á seinna 

tímabilinu. Lækkun á mæligildum PM1, PM2,5 og sóti gæti skýrst af meiri nálægð við 

umferðarþungar götur (Miklubraut/Hringbraut) á fyrri hluta mælinga tímabilsins. Ekki er að sjá sama 

mynstur í mælingum á PM10 og PM alls, þ.e. magn þess virðist ekki minnka mikið með aukinni 

fjarlægð frá stórum umferðargötum. Hæsti styrkur PM alls sem mældist er í námunda við leikskólann 

Grænuborg. Ekki er ljóst af hverju þetta stafar en geta má að svifryksmælirinn reyndist bilaður í lok 

rannsóknar. Lággildi sjást greinilega bæði hjá sótinu og svifryki þegar gegnið er upp Njarðargötu. 

Ástæða þess gæti verið sú að há tré eru víðsvegar beggja vegna við götuna sem draga úr mengun. 

Sem og er gatan í talsverðri fjarlægð frá stofnbraut (Gamla-Hringbraut). 

    Gerð var línuleg aðhvarfsgreining á sót og svifryks mælingum (Mynd 14). Fylgnin milli 

mælinga var ekki mjög mikil. Mesta fylgnin var milli sóts og PM1 þar sem R2 = 0.25 og litlu minni 

fylgni var milli sóts og PM2,5 þar sem R2 = 0.25. Aðhvarfsgreining gefur því í skyn að mest tengsl 

séu milli PM1 og BC sem er rökrétt þar sem sótagnir eru fínar agnir af svipaðri stærðargráðu og 

PM1. Hinsvegar var fylgni milli PM10 og sóts mun minni þar er  R2 = 0.14.  

 

  

 

Mynd 14: Línuleg aðhvarfsgreining á BC og a) PM1, hallatala: 2.1; b) PM2,5, hallatala: 0.5, og c) 

PM10, hallatala línunnar: 0.070. 
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5.3 Umfjöllun 

Mælingar sýndu fram á mun hærri styrk loftmengunarvalda á ákveðnum tíma- og staðsetningum, sem 

hægt er að tengja við mismunandi uppsprettur (díesel-flutningsbíla), og landslagi (dæld, hæð osfrv). 

Tengsl sóts og PM10 virðast ekki vera mjög sterk, taka má sem dæmi að þar sem er áberandi hæstur 

styrkleiki sóts er PM10 ekki óvenju hátt. Í inngangskaflanum kemur fram að samkvæmt 

efnagreiningum sé sót um 30% af PM10. Þetta er ekki í góðu samræmi við þessar mælingar þar sem 

sót virðist vera talsvert undir 30%. Stóra myndin er því sú að fylgni er meiri milli sóts og fíns svifryks 

en milli sóts og grófara svifryks. Hugsanlegt er að það stafi af mismunandi uppsprettum efnanna, en 

ekkert liggur fyrir um það. 

Þegar framkvæmdar eru rannsóknir á loftgæðum er oft hagnýtt að bera niðurstöður sínar 

saman við sambærilegar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið áður til að sannreyna þær tilgátur 

og gögn sem lagðar eru fram í niðurstöðum mælinga. Nú verður greint frá rannsókn í Englandi. TNC 

(e. total particle number > 7 nm), PM2.5, ígildi sóts (eBC) og gas mengunarvaldar (NO, NO2, Nox, 

O3, CO), voru mæld bæði í og í grennd við Leicester yfir tveggja ára tímabil, frá 2014 til 2015 (Hama 

o.f.l, 2017). Hámarkstyrkur fyrir alla áðurnefnda mengunarvalda, að utanskyldu óson, mældist yfir 

vetrartímann. Þó þarf að taka tillit til þess að húshitun í Bretlandi er með öðru móti og því ólíklega 

fylgni á milli þessa, þar sem mengun frá húshitun er mun meiri þar samanborið við á Íslandi. 

Megináhersla var lögð á greiningu á uppsprettum loftmengunarvalda sem og veðurfarslegum áhrifum 

á styrk mengunar, þ.m.t. hitastig, vindstyrk og vindátt. 

Magn fyrstu og annarrar gráðu uppspretta mjög smárra agna (e. ultrafine particles (UFPs) var 

greind fyrir styrk fyrstu gráðu mengunarvalda í útjaðri Leicester. Í jaðarhverfi Leicester, þar sem 

loftmengun orsakast að mestu leyti vegna útblásturs frá samgöngum, voru TNC gildin flokkuð í ólíka 

undirflokka, þ.e. TNC = N1 + N2. Gildið N1 stóð fyrir beina útsetningu við mengun og þá 

mengunarvalda sem verða fyrir ljósgeislun og hvarfast í andrúmsloftinu beint eftir útblástur. Gildið 

N2 stóð fyrir agnir sem myndast við sambland mengunarvalds við andrúmsloft og þegar útblástur frá 

vélum kólnar og myndar ný efnasambönd (e. NPF). Mestur styrkur N1 (49%) mældist í 

morgunumferðinni, samsvarandi við NOx og sót, en mestur styrkur N2 (62%) mældist um miðjan 

dag. Almennt var styrkur N2 hærri en N1 m.t.t. TNC fyrir alla daga yfir tímabil mælinga. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að það eru tveir megin áhrifavaldar á TNC í 

Leicester. Fyrstu gráðu uppsprettur (útblástur frá samgöngum) og einnig annarar gráðu uppsprettur. 

Rannsóknin sýndi einnig fram á bein tengsl umferðarþunga við mengunarstyrk og þá sérstaklega fyrir 

sót. Það komu fram skýr hærri gildi styrks þegar farartæki keyrði framhjá mælistöð og samræmist 

það niðurstöðum mælinga okkar vel. Það er því sterk fylgni milli umferðarþunga, veðuraðstæðna og 

styrks loftmengunar. Aðstæður m.t.t. veðurfars og vindátt spila þar einnig mikilvægan þátt, þar sem 

mikill vindur orsakar meiri dreifingu mengunar en lítill vindur veldur því að mengunin verður 

staðbundin í grennd við umferðargötur o.s.frv. (Hama, S. M. L. o.f.l, 2017).  

Samanburður á ofangreindri rannsókn í Leicester sýnir m.a. fram á að niðurstöður mælinga 

við gömlu Hringbrautina eru samsvarandi því að styrkur sóts er í beinu samræmi við umferðarþunga. 

Þar sem veðuraðstæður voru mjög góðar á mælingardegi, má leggja áherslu á að mikilvægt væri að 

framkvæmda einnig sambærilegar mælingar á öðrum degi, hvort sem það væri virkur dagur eða helgi. 

Það er mikilvægt að því leyti að veðuraðstæður hafa áhrif á styrk og dreifingu mengunar og því 

mikilvægt að kortleggja þá mengun sem getur verið til staðar miðað við ólíkar veðuraðstæður.   
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6 Reykjavíkurhöfn að morgni 

Höfundar: Benjamín Þráinsson, Daníel Sæmundsson, Páll Ársæll Hafstað og Úlfar Arinbjarnar 

 

 

 
 

Mynd 15: Mynd af hópmeðlimum í hópi 4 við Reykjavíkurhöfn 
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6.1 Staðarhættir, leiðarlýsing og veður 

 

Loftmæling á sóti var gerð við Reykjavíkurhöfn morguninn 16. október milli kl.10:09 og 10:59. 

Gengið var frá Hörpu í vestur, niður að Austurbakka. Þar var gengið meðfram bakka nálægt sjó að 

Miðbakka. Síðan var Miðbakkinn genginn í vestur að Suðurbugt og þar var haldið áfram í vestur að 

Ægisgarði. Þaðan var farið eftir neðri Mýrargötu að Hlésgötu. Hlésgatan var gengin út að sjó og þar 

var snúið við og gengið upp að Mýrargötu. Þá var farið var í átt að Hörpu meðfram Mýrargötu og 

Geirsgötu. Á þeirri leið voru byggingar sitt hvorum megin við götuna svo að þar myndaðist 

götugljúfur (e. Street canyon). Einnig var þar töluverð umferð stórra flutningabíla. Þegar komið var 

að Austurbakka var hann genginn að Hörpu og hringurinn kláraður. Að lokum var gengið inn í 

Hörpuna og farið niður í bílakjallara. 

 
 

 

Mynd 16: Gönguleið frá Hörpu að Hlésgötu og til baka meðfram Geirgötunni. Staðsetningar atvika 

(og há- og lággilda) eru númeraðar  

 

Veðurskilyrði voru góð fyrir loftmælingar þar sem vindhraði var 0-3 m/s og úrkoma var engin. Það 

var bjart en skýjað og lofthitinn var 6°C. Því má áætla að veðurskilyrðin hafi ekki dregið verulega úr 

styrk sóts í loftinu.  

Tafla 7:  Veðurskilyrði 16. október 2017 miðsvæðis um kl. 9:00. 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýsingur 1 

(Pa) 

Vindhraði 2 

(m/s) 

Vindátt 2 

Mán 16. okt 10:09-10:59 6° C 68 1009  1,5  Austan-átt  
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6.2 Niðurstöður 

 

  

Mynd 17: Sótmælingar við Reykjavíkurhöfn 16. Október 2017. Rauð lína sýnir meðaltal mælinga (0 

á tíma-ás er kl. 10:09). 

Niðurstöður sótmælinga eru sýndar að ofan. Hæsta 10-mínútna-meðaltalið á BC (sóti) var 4,2 𝜇𝑔/𝑚3 

og mældist við Mýrar- og Geirsgötu þegar mikið af flutningabifreiðum fór fram hjá. Meðaltalið yfir 

allan mælingatímann var 1,7𝜇𝑔/𝑚3. Veðurskilyrði höfðu lítil áhrif á mælingar þar sem vindur var 

mjög hægur og úrkoma engin. Á leiðinni voru nokkur atvik, númeruð í samræmi við staðsetningar á 

mynd 16.  

Tafla 8:  Umhverfisaðstæður við há- og lággildi á gönguleið við Reykjavíkurhöfn 16.10.17 

Nr. Tími Mín Umhverfisaðstæður 

1 Kl. 10:27 17 Gengið á milli tveggja bygginga sem mynda götugljúfur.  

2 Kl. 10:30 20 Gengið framhjá gröfu sem er við vinnu ásamt sendiferðabíl sem er skilinn eftir í 

gangi. Einnig inni í götugljúfri sem er skapað af byggingum til beggja hliða. 

3 Kl. 10:37 27 Nokkrir stórir flutningabílar keyra framhjá Mýrargötu. Gatan er þröng og nokkuð 

háar byggingar eru sitthvorum megin við götuna. 

4a Kl. 10:39 29 Gengið meðfram götu, létt umferð. Nokkrir vörubílar keyra framhjá. 

4b Kl. 10:42 32 Gengið á milli umferðarinnar á Geirsgötu og vinnusvæðis þar sem steypubíll dælir. 

5 Kl. 10:47 37 Gengið yfir götu þar sem létt umferð er að keyra um. 

6 Kl. 10:50 40 Við hliðina á Hörpu er vinnusvæði en engar vélar að vinna og engin skip í gangi né 

bílaumferð. Upp við bryggjuna er lággildi ferðarinnar þar sem lítið er að gerast. 

Vert er að taka fram að stuttu eftir þetta var farið inn í Hörpuna á leiðinni í 

bílakjallarann og þá mældust enn lægri gildi. 
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6.3 Umfjöllun 

 

Fyrsta ISI-greinin sem valin var tengist kolnanóröra (e. Carbon nanotubes) framleiðslu, en þar má 

búast við að verði til mikið magn af sóti. Greinin fjallar um mælingar á sótmagni í lofti í þessari 

framleiðslu. Markmið rannsóknarinnar var sú að komast að því hvort öruggt væri að vinna við þessa 

framleiðslu miðað við meðmæld heilsuverndarmörk (e. Recommended exposure limit). Þar kemur í 

ljós að meðal sótmagn í lofti á meðan á vinnu stendur var í kringum 4 𝜇𝑔/𝑚3. Niðurstöður voru 

bornar saman við viðmið NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) í 

Bandaríkjunum fyrir elemental carbon, en það er 1𝜇𝑔/𝑚3 (Kim og fleiri, 2016). 

Seinni greinin sem var valin fjallar um hvernig sót í andrúmsloftinu hefur áhrif á útgeislunarstuðul 

(e. Radiative forcing) yfir borginni Karachi í Pakistan og hvaða afleiðingar það getur haft. Karachi er 

ein fjölmennasta borg í heimi með 15 milljóni íbúa. Rannsóknin leiðir í ljós að mikið sót í loftinu 

stuðlar að því að yfirborð jarðar hitnar enn meira á sumrin og kólnar enn meira yfir veturinn (Bibi og 

fleiri, 2017). Samkvæmt mælingum sem rannsakendur greinarinnar gerðu þá var ársmeðaltalið við 

yfirborð svæðisins 5.5 ± 2.7𝜇𝑔/𝑚3. 

Í þessari rannsókn var sót mælt á 10 s fresti og út frá þeim mælingum reiknuðum við versta 10 mín 

meðaltal, 4.2𝜇𝑔/𝑚3 , sem tengdist flutningsbílaumferð á Mýrar- og Geirsgötu á hæglátum, skýjuðum 

hausteftirmiðdegi. 10 mínútna meðaltöl eru töluvert næmari fyrir toppum en mælingar sem eru yfir 

lengra tímabil. Þess vegna er hægt að segja að árs- og mánaðarmeðaltöl séu venjulega lægri. Skv. 

greinunum sem voru ræddar að ofan þá er annars vegar mánaðarmeðaltalið í nánd við verksmiðju 

aðeins lægra en okkar 10 mínútna meðaltal og ársmeðaltal yfir iðnaðarhverfin í Karachi er aðeins 

hærra. Þar sem um ræðir ársmeðaltal hins vegar þá má álykta að 10 mínútna meðaltölin, þ.e. topparnir 

sem verða, séu töluvert hærri. Þar sem unnið er með 10 mínútna meðaltöl hér og þar sem einungis 

var mælt í 50 mínútur þá er erfitt að bera þetta saman, en ef þetta er dæmigerður dagur á svæðinu þá 

lítur Reykjavíkurhafnarsvæðið betur út en á þeim stöðum sem greinarnar töluðu um. 

Á svæðinu sem við rannsökuðum er alltaf mikil umferð gangandi vegfarenda. Mikið er um hótel og 

veitingastaði og því fara margir ferðamenn þarna um. Einnig eru íbúðarhúsnæði við Geirsgötu og 

Mýrargötu sem eru ofan í umferðinni. Því má segja að margir séu útsettir af þeirri mengun sem 

mældist á svæðinu. Sót er augljóslega stórt áhyggjuefni þar sem það hefur mun verri áhrif á heilsu 

manna en önnur PM mengun (Grahame o.fl., 2014) og því þyrfti að hafa betri stjórn á henni.  

Við teljum þó ekki að sótmengunin sem við mældum við Reykjavíkurhöfn sé áhyggjuefni þar sem 

hágildin sem mældust voru skammlíf. Vert væri að kanna sótmengun á svæðinu yfir lengra tíma. 
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7 Laugavegurinn að morgni 

 

 Höfundar: Freyja Viðarsdóttir, Hjörtur Þorgeirsson og Lovísa Rós Jóhannsdóttir. 

  

 

 

 

Mynd 18: Mynd af hópmeðlimum í hópi 5 við vettvangsrannsóknir  
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7.1 Staðar- og veðurþættir 

Rannsókn var framkvæmd þann 17. október 2017 frá kl. 09:00 til kl. 09:27. Mælingar hófust við enda 

Austurstrætis hjá Ingólfstorgi og lauk við Hlemm á Laugavegi. Leiðin lá upp Laugaveg að 

undantekinni hjáleið þar sem farið var niður Ingólfsstræti að Hverfisgötu og upp Smiðjustíg að 

Laugavegi. Gengið var eftir aðalgöngugötu Reykjavíkur þar sem taldar voru miklar líkur á að 

gangandi vegfarendur yrðu útsettir fyrir mengun. Göngugatan er svokallað götugljúfur. Á þessari leið 

eru vöruflutningabílar tíðir á morgnanna þegar afferming fer fram. Leiðin sem gengin var er í nágrenni 

sjávar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19: Gönguleið rannsóknar (Kort fengið frá AethLabs). Rauður punktur er staðsettur á 

Lækjartorgi þar sem hágildi mælinga fengust.  

  

Meðalhiti á rannsóknarleiðinni var um 6,7°C og meðalraki um 59%. Meðalvindhraði var 1,4 m/s og 

austanátt á leiðinni. Loftgæðamælingar frá loftgæðafarstöð að Eiríksgötu sýna að gildi 𝑃𝑀10var 2,4 

µg/𝑚3og að gildi 𝑁𝑂2var 18 µg/𝑚3á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd.  

  

Tafla 9:  Veður- og loftgæðaskilyrði 17. október 2017 miðsvæðis um kl. 9:00. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýstingur 1 

(hPa) 

Vindhraði 2 

(m/s) 

Stefna 2 PM10 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

Þri 17. okt 

2017 

9:00-9:27  6,7 59   1012   1,4  Austur  2,4 18  

Heimildir: 1. Mælt ; 2. Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   3. Loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar, Eiríksgata, sótt af 

http://testapi.rvk.is/#/stodvar 

 

  

http://testapi.rvk.is/#/stodvar
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7.2 Niðurstöður 

 

  

Mynd 20: Sótmælingar á Laugaveginum 17.10.17.  

 

Í töflu 10 má sjá yfirlit yfir sérstakar mælingar á kennileitum. 

 

Tafla 10:  Mæld loftgæði eftir svæðum á Laugaveginum 17. október 2017. 

Staðsetning Sót 

(µg/m3) 

PM1 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

Gatnamót Austurstrætis og 

Veltusunds við Ingólfstorg 

 

17 

    

 0,44 

  

5,0 

 

 46 

Lækjartorg 19    3,9 

  

 11 36  

Hlemmur 6 Engar 

Mælingar 

Engar 

Mælingar 

Engar 

Mælingar 

Meðaltal  

yfir alla gönguleið 

0,73 0,62 3,6 15 
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Mynd 21: Samanburður á sóti og ókvörðuðum svifryksmælingum 17.10.17 á Laugaveginum.  

Fleiri hápunktar mælast í PM10 en af sóti. Mæligildi fyrir sót og PM1 virðist vera almennt af sömu 

stærðargráðu að undanskildnum toppi sóts en fylgni þeirra á milli hefur  jákvæðan fylgistuðul R=0,14. 

  

Mynd 22: Fylgni sóts við PM1   
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Mælingar loftgæðafarstöðvar að Eiríksgötu á tímabilinu 1. september til 23. október 2017 gefa 

meðalgildi köfnunardíoxíðs 𝑁𝑂2 13 µg/𝑚3 og meðalgildi 𝑃𝑀10 5,5 µg/𝑚3. Á þeim tíma sem 

rannsókn fór fram, þann 17. október, var meðalgildi 𝑁𝑂2 18 µg/𝑚3samkvæmt loftgæðafarstöð að 

Eiríksgötu. Mælingar yfir 10 mín tímabil gáfu meðalgildi 𝑃𝑀10 15 µg/𝑚3 sem var sexfalt hærra en 

mælt gildi á Eiríksgötu. Svifryksmælirinn er því að ofmeta svifrykið, en mælirinn var ekki að virka 

sem skyldi.  

 

7.3 Umfjöllun 

Alastuey ofl. (2008) rannsökuðu áhrif hafgolu á mengun í strandborginni Santa Cruz de Tenerife á 

Kanaríeyjum. Hafgola er afar fátíð hérlendis á haustin og einna helst ef það er vestanátt. En, þar sem 

miðbær Reykjavíkur er nálægt sjó þá er oft vindur sem kemur beint af sjó tengt norðan-, vestan- og 

suðurátt. Alastuey ofl. (2008) lýsa hvernig loftið er hreint á morgnanna áður en morgunumferðin 

byrjar og vindur ekki farinn að blása inn landið. Aðstæður sem þessar eru svipaðar hérlendis þar sem 

loftið er ferskt á morgnanna áður en fólk fer af stað til vinnu. Í greininni er tekið fram að þegar 

morgunumferð byrjaði mældist mikil mengun. Einnig er nefnt að það sé samhengi milli 

umferðarmengunar og mældra gilda fyrir sót og PM2,5-10. Helsta ástæðan fyrir háum gildum PM2,5-10 

er talin vera vegna ryks sem þyrlast upp við morgunumferðina. Í greininni sjást hinsvegar engin tengsl 

milli umferðarmengunar og smærri svifryksagnanna (PM2,5 og PM1). Við samanburð niðurstaðna 

greinarinnar og okkar mælinga kemur í ljós að þær eru í raun mjög ólíkar. Samkvæmt mælingum 

hérlendis fékkst svipuð stærðargráða fyrir PM1 og sót. Hægt var að tengja þær niðurstöður að hluta 

til við mengun frá umferð þó svo að augljósir toppar hafi ekki komið í hvert skipti vegna almennar 

umferðar. Í raun segja niðurstöður mælinga að mögulega eru smæstu svifryksagnir frá umferð og 

valda sótmengun. Mælingar fóru fram að morgni til en í greininni fengust hæstu gildi PM2,5 og PM1 

hinsvegar að nóttu til. Ástæða þess er talin vera hafgolan sem blæs fersku lofti inn landið að morgni 

sem hægt og þétt mettast af mengun yfir daginn í miðborginni. Um hádegi fer svo mettað mengað 

loft að reka burt frá miðbænum og um kvöldið mælast hæstu gildin við ströndina. Greinin nefnir líka 

að tengsl séu milli vindhraða og PMx, þeim mun meiri vindur því lægri mælingar fást en slík tengsl 

sjást ekki í mælingum í miðbænum mögulega vegna takmarkaðra úrvinnslugagna. Greinin nefnir 

einnig að vindur var talinn draga úr áhrifum sótmengunar en þó minna en á svifryksmengun. Gögn 

svifryksmælinga í miðbæ Reykjavíkur voru mjög takmörkuð en tímasetning vindkviða var skráð og 

þá féll gildi sóts í andrúmsloftinu. Erfitt er að segja til um orsakasamhengi á milli svifryks og 

vindkviða þar sem aðeins einu sinni var skráð mikil vindkviða.  

Þegar mælingar voru framkvæmdar í miðbæ Reykjavíkur var engin hafgola en samt sem áður vindur 

sem sá um blöndun lofts. Ástæða lágra mæligilda allra efnanna er líklegast sú að rannsóknarleiðin 

sem farin var er ekki mikil umferðargata. Laugarvegur og Austurstræti eru að mestu leiti göngugötur 

í dag. Umferð um þær er aðallega vegna vörubíla. Vörubílar á rannsóknarleiðinni voru margir hverjir 

með slökkt á vélinni við affermingu. Þegar litið er á veðurskilyrði er fátt sem stendur upp úr. 

Meðalvindhraði á leiðinni var 1,4 m/s í austanátt og meðallofthiti var 6,7°C. Túlka má niðurstöður 

mælinga sem svo að fólk er líklegast til að vera útsett af svifryks- og sótmengun nálægt umferð bíla. 

Stærsta uppspretta mengunar í rannsókninni var útblástur strætisvagna og annarra stærri bifreiða. 

Þegar meðalgildi sótmælinga ransóknarinnar (0,73 µg/m3) er borið saman við tillögu að 

heilsuverndarmörkum sóts í Bandaríkjunum (1µg/m3) þá er loftmengun vegna sóts ásættanleg. Aftur 

á móti er hágildi sóts 19 µg/m3 á Lækjargötu og því má segja að loftgæði við aðstæður sem þessar sé 

áhyggjuefni. Mælt meðalgildi 𝑃𝑀10 (15 µg/𝑚3) er  tiltölulega langt frá heilsuverndarmörkum 
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Umhverfisstofnunar sem eru 50 μg/m3 að meðaltali yfir sólarhring og 20 μg/m3 að ársmeðaltali. Aftur 

á móti er mælt hágildi 𝑃𝑀10 46 µg/𝑚3 sem er ekki fjarri heilsuverndarmörkum svifryks yfir 

sólarhring. Hinsvegar þarf að taka tillit til þess að mælir hafði ekki verið kvarðaður í langan tíma. Ef 

rannsóknin væri framkvæmd aftur þá þyrfti að hafa svifryksmæli sem væri nýbúið að kvarða til að 

niðurstöður væru marktækari. Veðurskilyrði sem líkleg eru til þess að gefa verstu mögulega mengun 

væru við algjört logn og heiðskýran himinn og mikinn kulda, þegar stöðugleiki flokks er hár 

(stöðugleikaflokk F). 

 

8 Hverfisgatan að morgni 

 

Höfundar: Einar Bjarni Hermannsson, Guðlaugur Bjarki Lúðvíksson, Ómar Svan Ómarsson og 

Þorsteinn Hálfdanarson. 

 

 

 

Mynd 23: Mynd af hópmeðlimum í hópi 6 við vettvangsrannsóknir. 
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8.1 Staðar- og veðurþættir 

Mælingar voru gerðar frá klukkan 09:35 til 10:04 þriðjudaginn 17. október 2017. Byrjað var við 

Hlemm og þaðan gengið niður Hverfisgötu. Mest alla leiðina niður Hverfisgötu voru háar byggingar 

þétt á vinstri hönd en til hægri voru opnari svæði af og til. Hópurinn gekk allan tímann á gangstétt 

við hlið götunnar í um 2-3 m fjarlægð frá umferð. Þegar komið var niður á Lækjartorg, klukkan 9:58, 

opnaðist svæðið til beggja handa þar til komið var inn á Hafnarstræti. Þaðan var síðan beygt inn á 

Pósthússtræti. Mælingum var loks hætt við gatnamót Pósthússtrætis og Austurstræti. Mynd 24 sýnir 

leiðina sem hópurinn gekk. Inn á hana eru merktir þeir punktar í tímaröð þar sem mest mengun 

mældist. Sérstaklega er fjallað um þau hágildi í niðurstöðum. 

 

 

Mynd 24: Gönguleið frá Hlemm niður Hverfisgötu. Hágildli merkt á kortið. 

Hvasst var á opnun svæðum en nokkuð stillt þar sem mælingar voru gerðar. Hitastig var um 7°C sem 

er rétt undir meðalhitastigi í október í Reykjavík. Loftgæði voru almennt góð en lyktarmengunar varð 

vart af og til. Hágildið á NO2 á mælistöð á Eiríksgötu kom á meðan mælingum stóð en er þó lægra 

en að meðal morgni. PM10 mengun var minni en venjulega líkt og NO2. Þar sem að um 3 m/s vindur 

var, fremur kalt og léttskýjað má draga þá ályktun að um var að ræða stöðuleikaflokk C (örlítið 

óstöðugt loft). Nánari upplýsingar um veðurskilyrði og loftgæði má sjá í töflu að neðan. 

Tafla 11:  Veður- og loftgæðaskilyrði 17. október 2017 miðsvæðis um kl. 9:30. 

  Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýsingur 1 

(hPA) 

Vindhraði 2 

(m/s) 

Stefna 2 PM10 

(g/m3) 

NO2 

(g/m3) 

Þri 17. okt 9:30-10:00 6.9 56.9 1012 3 SA 3.0 26.1 

 
Heimildir: 1. Mælt eða fengið frá Veður.is ; 2. Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   3. Loftgæða mælingar 

Reykjavíkurborgar, Eiríksgata sótt af http://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik.  

  

SA-átt 

http://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik
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8.2 Niðurstöður 

 

 
 

Mynd 25:  Sótmælingar á Hverfisgötu 17.10.17 

Mynd 25 sýnir niðurstöður mælinganna á sóti á Hverfisgötu í miðbæ Reykjavíkur. Á myndinni eru 

fjórir hápunktar áberandi. Fyrsti hápunktur varð klukkan 9:37 við gatnamót Hverfisgötu og 

Barónsstígs þar sem strætó og sendibílar biðu á rauðu ljósi. Nokkuð mikillar lyktarmengunar varð 

vart. Síðan var haldið áfram niður Hverfisgötuna og var þó nokkur umferð. Það var þó ekki fyrr en 

kom að því að stór sendiferðabíll, strætó og lítill sendiferðabíll keyra fram hjá og gengið var yfir 

Hverfisgötuna að hápunktur 2 mældist. Sú mengun var mikil og stöðug í tæpa mínútu, frá 9:50-9:51. 

Þó nokkur önnur umferð var einnig og fannst lyktarmengun. Sterk lyktarmengun fannst á milli 

hápunkta 2 og 3 en kom ekki fram í mælingum. Hápunktur 3, sem jafnframt er hæsta gildi sem 

hópurinn mældi kom skammt frá bílastæðahúsi við Traðarkot þegar rúta, 3 strætóar, sendiferðbíll og 

einn tvöfaldur strætó keyrðu fram hjá um 9:56. Eftir það kom hópurinn inn á opnara svæði með minni 

umferð. Klukka 9:59 mældist síðasti hápunkturinn við gatnamót Lækjargötu og Hverfisgötu. Eftir 

það minnkaði umferð talsvert og komu ekki fleiri hágildi í mælingum. Tafla 2 sýnir yfirlit yfir þessi 

hágildi og sýnir jafnframt meðalstyrk BC yfir mælingatímann. Jafnframt má sjá í viðauka þær 

athugasemdir sem hópurinn skráði hjá sér meðan mælingar voru teknar. 

Tafla 12:  Yfirlit yfir hágildi og meðalstyrk sóts á Hverfisgötu frá Hlemmi að Pósthússtræti 17.10.17. 

Nr Tími Staðsetning Faratæki Sót 

(μg/m3) 

1 9:37 Gatnamót Barónsstígs og Hverfisgötu Strætóar og sendibílar á rauðu ljósi.  7,7 

2 9:50 Gengið yfir Hverfisgötu Stór sendiferðabíll, strætó og lítill 

sendiferðabíll 

15 

3 9:56 Við Traðarkot Rúta, 3 strætóar, sendiferðbíll og einn 

tvöfaldur strætó keyrðu 

29 

4 9:59 Gatnamót Lækjargötu og Hverfisgötu  9 

  Meðalstyrkur sóts yfir mælingatíma Meðalstyrkur sóts yfir mælingatíma 1,6 
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8.3 Umfjöllun 

 

Rivas ofl. (2017) lögðu mat á útsetningu á sóti í einkabíl, rútu, neðanjarðarlest og gangandi í London 

og nágrenni hennar.  Í þessari skýrslu verður ekki skoðað áhrif neðanjarðarlesta þar sem slíkt er ekki 

að finna á Íslandi. Meðaltal og hæstu gildi fyrir BC eru dregnar saman í töflu 13. 

Tafla 13:  Sótmælingar í London miðað við mismunandi fararmáta (Rivas ofl. 2017) 

Fararmáti: Bíll Rúta Gangandi 

 Meðaltal Hágildi Meðaltal Hálgildi Meðaltal Hágildi 

Sót [
𝝁𝒈

𝒎𝟑] 4,4 12,2 5,7 17,6 3,1 16,7 

 

Vindur við mælingarnar í London var um 3,6 m/s fyrir gangandi sem er nærri lagi því sem var við 

mælingarnar við Hverfisgötu sem var um 3 m/s. Rakastigið í London var aðeins hærra, eða á bilinu 

66,7 til 72,6% í samanburði við 56,9% á Hverfisgötunni. Mun hærri lofthiti var í London, eða 15,9-

24,2°C en um 6,9°C á Hverfisgötu. 

Þegar borið er saman niðurstöður frá Hverfisgötu og fyrir gangandi vegfaranendur í London kemur í 

ljós nokkuð sem kom höfundum á óvart. Meðaltal sóts í London er 3,1
𝜇𝑔

𝑚3  en á Hverfisgötu var 

1,6 
𝜇𝑔

𝑚3.  Íbúar í London eru  8,8 milljónir meðan allir Íslendingar eru rúmlega 340.000. 

Hverfisgatan er ein sú fjölfarnasta gata á Íslandi þegar það kemur að strætóum, þar sem flestir strætóar 

sem fara frá Hlemmi fara eftir Hverfisgötunni. Því var áhugaverð spurning hvort að þeir sem taki 

strætó verði meira útsettir fyrir BC mengun heldur en aðrir þar sem mengun á Hverfisgötunni jókst 

marktækt þegar strætóar óku fram hjá. Niðurstaða þessarar rannsóknar sýna það að þeir sem taka rútu 

verða meira útsettir fyrir BC heldur en fólk á einkabílum og gangandi vegfaraendur. Aftur á móti 

koma gangandi vegfarendur verr út en þeir sem notast við einkabíla. Ástæður þess gætu verið að fólk 

á einkabílum eru almenn með lokaða gluggana á bílum sínum meðan á akstri stendur meðan gangandi 

anda að sér loftmengun frá farartækjum á götum borgarinnar. Þeir sem taka rútur (eða strætó) verða 

þó fyrir mestri útsetningu, það gæti stafað af því að þeir eru úti eins og gangandi vegfarendur og anda 

þá svipuðu lofti og þeir að sér, en standa svo og bíða eftir sinni rútu á biðstöðum. Þar stoppa rútur og 

taka af stað með tilheyrandi útblæstri. Þetta gæti verið ástæða þess að einstaklingar sem taka rútu eru 

meira útsettir fyrir BC en þeir sem gera það ekki.  

Okonon ofl. (2017) birtu frá rannsókn sem var framkvæmd árið 2011 í Helsinki, Rotterdam og 

Þessalóníku. Rannsóknin lagði mat á hversu útsett fólk er fyrir mengun á mismunandi fararmátum. 

Alls voru fjórir fararmátar skoðaðir, hjól, strætisvagn og einkabíll, bæði með opinn og lokaðan 

glugga. Helstu niðurstöður samanburðarins (Tafla 4) leiða í ljós hversu mjög fólk á hjólum er útsett 

fyrir mengun. Ástæðan er einföld, loftinntaka þeirra sem hjóla mun meiri en samanburðarhópanna. Í 

öllum borgunum þremur varð fólk á hjóli fyrir lang mestri útsetningu hópanna fjögurra.  
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Tafla 14:  Meðal inntaka af svifryki eftir fararmáta í Helsinki, Rotterdam og Þessalóníku (Okonon ofl. 2017) 

 

Mengunarvaldarnir sem voru skoðaðir voru PM2.5, PM10 og BC. PMC táknar svifryk sem er 2,5-10 

μm í þvermál. PNC táknar síðan fjölda einda (particles) á rúmsentímeter. Gildin í töflunni eru 

útreiknuð inntaka mengunar, sem miðar við massa þann mengunaragna í lofti sem einstaklingur andar 

að sér á 8 km ferðalagi. Inntaka mengunar, I, var metin út frá meðalstyrk mengunarvalds í 

andrúmslofti, E, tímalengd útsetningarinnar, T, og meðalrúmtaki öndunar á mínútu, V samkvæmt 

formúlunni: 

𝐼 = 𝐸 ∗ 𝑇 ∗ 𝑉 

Almennt reyndist meðalstyrkur mengunar í þessari tilraun hærri en þau gildi sem mæld voru á 

Hverfisgötunni í Reykjavík. Hins vegar er ekki hægt að bera þau saman með góðu móti þar sem gildin 

okkar voru miðuð við göngu en þessi tilraun sem vísað er í miðar við aðra ferðamáta. Hins vegar sýna 

niðurstöðurnar skýrt fram á hversu slæmt það getur t.d. verið að stunda líkamsrækt utandyra þegar 

mengun er mikil. 

Framkvæmd tilraunarinnar gekk vel og skilaði góðum niðurstöðum. Ef hópurinn myndi endurtaka 

mælingarnar myndi hann hafa tvo virka mæla meðferðis til að geta borið þá saman og séð hvort 

samsvörun væri að finna milli toppa í gögnunum. 
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9 Reykjavíkurhöfn í roki 

 

Höfundar: Arnór Jóhannsson, Benedikt N. Bjarnason, Björgvin Brynjarsson og Kári Freyr Grettisson.  

 

 

 

Mynd 26: Mynd af hópmeðlimum í hópi 7 við vettvangsrannsóknir 
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9.1 Staðar- og veðurþættir 

Farið var út kl 12:52 og gengið leiðina sem sýnd er á mynd 27 um Gömlu Höfnina í Reykjavík. Byrjað 

var hjá Hörpu og gengið þaðan meðfram bryggjunni í norðvestur og aftur til baka um Mýrargötu og 

Geirsgötu. Rannsókn var lokið kl 13:27. Ætlunin var að mæla meðal annars mengun sem kæmi frá 

hvalaskoðunarskipum sem væru að leggja úr höfn en sökum mikils vinds var öllum 

hvalaskoðunarferðum aflýst svo að ekkert varð úr þeim mælingum. Þegar gengið var framhjá 

bryggjunni var þó eitt skip að færa sig. Þá má nefna að Mýrargatan er nokkuð þröng gata og myndar 

svokallað götugljúfur (e. street canyon) sem getur lokað mengunina inni.  

 
 

Mynd 27: Rannsóknasvæði við Gömlu Höfnina í Reykjavík. Hágildi í PM er merkt með rauðu og 

hágildi í BC í bláu. Kort fengið frá AethLabs 

Í töflu 15 eru sýnd meðalgildi fyrir veðuraðstæður ásamt loftgæðum yfir rannsóknatímann. Það var 

létt umferð á svæðinu, um 8 m/s austanvindur og skýjað með lítilli úrkomu í lokin. Vindhraði var þó 

mjög breytilegur og mjög hvassar vindhviður inn á milli. 

Tafla 15:  Veður- og loftgæðaskilyrði 17. október 2017 miðsvæðis um kl. 13. 

  Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýsingur 1 

(Pa) 

Vindhraði 2 

(m/s) 

Stefna 2 PM10 

(g/m3) 

NO2 

(g/m3) 

Þri 17. okt 12:52-13:27 10,0 51,2 1011 8,0 119 9,12 12,7 

Heimildir: 1. Veður.is, 17.10.2017; 2. Mælt með Testo 440 vindhraðamæli; 3. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, 17.10.2017) 

 

Styrkur NO2 var 12,7 µg/m3 (hálftímameðaltal) skv. loftgæðamæli við Eiríksgötu á 

rannsóknatímanum. Styrkur PM10 mældist 9,12 µg/m3 (hálftímameðaltal) yfir rannsóknatímann. 

Mesti styrkur PM10  mældist 21,4 µg/m3 og 27,9 µg/m3 fyrir NO2 við Eiríksgötu sama dag. Styrkur 

efnanna yfir rannsóknatímann var því lítill m.v. mælistöðina við Eiríksgötu (Heilbrigðiseftirlit 

Reykjavíkur, 17.10.2017). 
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9.2 Niðurstöður 

 
 

Mynd 28: Mælingar 17.10.2017 við Gömlu Höfnina í Reykjavík á a) sóti og b) ókvörðuðu svifryki. 

Láréttu línur tákna meðaltöl yfir allt tímabilið. Númer a toppum vísa í staðsetningar á mynd 27. 

Eins og sjá má á mynd að ofan var nokkuð um háa toppa í styrk en lítið er um tímabil þar sem styrkur 

mengunarvalda helst hár. Meðalsótstyrkurinn yfir tímabilið var 0,9±1,2 µg/m3 sem er undir 

heilsuverndarviðmiðum fyrir elemental kolefni (1 µg/m3 skv. NIOSH; Kim o.fl. 2016).  

Á tímabilinu 13:02 til 13:05 mældust tveir toppar í sótstyrk (toppar 2 og 3). Á þessum tíma voru 

mælitækin á bryggjunni (bláir hringir 2 og 3 á mynd 2) undan vindi frá bæði iðnaðarsvæðinu austast 

og frá hvalaskoðunarbáti sem var að færa sig. Einnig fundu rannsakendur talsverða mengunarlykt á 

þessum stað. Meðalsótstyrkur á tímabilinu 13:02 til 13:05 var 1,9 µg/m3 sem er nokkuð yfir 

heilsuviðmiðunum og hæsti styrkurinn 4,5 µg/m3. Þessar mælingar gefa vísbendingar um að vélar 

hvalaskoðunarbátanna, sem oft eru gamlar díselvélar, og iðnaðartæki gefa frá sér talsvert af sóti.  

Aðra toppa í sótmengun má rekja til bílaumferðar sem fór framhjá á sama tíma og topparnir sjást. Í 

flestum tilvikum sjást toppar á sama tíma og þegar stórir díselbílar keyrðu framhjá mælinum. Hæsta 

a) 

b) 
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gildið yfir tímabilið var 10,0 µg/m3 (toppur 5) en á þeim tímapunkti var talsvert um umferð stórra 

díselbíla á götunni. 

Meðaltal yfir allt tímabilið var 41±33 µg/m3 fyrir heildarsvifryksmengun, 24±17 µg/m3 fyrir PM10, 

5,6±2,4 µg/m3 fyrir PM2,5 og 0,8±0,5 µg/m3 fyrir PM1  sem bendir til þess að styrkurinn hafi sveiflast 

töluvert upp og niður. 

Helst eru það tvö tímabil þar sem svifryksstyrkurinn helst nokkuð stöðugt yfir meðaltalinu en það eru 

tímabilin frá 12:56 til 13:02 (toppar 1, 2 og 3 á mynd 28 b)) annars vegar og 13:10 til 13:16 (toppar 

4, 5 og 6) hins vegar. Þennan aukna styrk á fyrra tímabilinu (meðalheildarstyrkur 61±36 µg/m3, meðal 

PM10 styrkur 38±16 µg/m3) má líklega rekja til bílaumferðar mjög nálægt mælitækjum auk 

hvalaskoðunarskipsins og vinnusvæðisins sem áður var rætt um í sambandi við sótmengunina.  

Aukna styrkinn á seinna tímabilinu (meðalheildarstyrkur 51±40 µg/m3, meðal PM10 styrkur 29±17 

µg/m3) má hins vegar rekja til þess að á þessu tímabili voru mælitækin kyrrstæð við hlið strætisvagns 

og flutningabíls auk  þess sem töluverð umferð var um veginn. 

Aðra toppa má rekja til bílaumferðar. Eins og var sagt að ofan myndar Mýrargata götugljúfur sem 

lokar mengunina inni en það var einmitt þar sem toppar 4 og 5 mældust. Þó gæti verið að vindurinn, 

sem hafði stefnu nær samsíða götunni, hafi komið í veg fyrir að þessi áhrif yrðu veruleg. 

 
 

Mynd 29: Samanburður á ókvörðuðu PM10 og BC 

Á mynd 29  og töflu 16 má sjá samanburð á styrk í PM10 og sóti. Eins og sjá má bæði af myndinni og 

af meðaltölum yfir bæði allt tímabilið og stök tímabil er sótstyrkurinn nokkuð langt frá því að vera 

30% af PM10 eins og rannsóknir á PM10 í Reykjavík hafa sýnt. Svifryksmælirinn var bilaður og ofmat 

svifryk.  

Á mynd 29 má einnig sjá að oft þegar toppar í BC mælast líður nokkur tími (reglulega um 1 mínúta) 

áður en toppur í PM10 mælist sem bendir til þess að möguleiki er á að innri klukkur mælanna hafi 

ekki verið stilltar eins. Sé ekki tekið tillit til þess má þó greina einhverja fylgni en þó eru tímabil þar 

sem styrkur PM10 rýkur upp (t.d. í kringum 13:24 og 13:10-13:15) en ekki styrkur BC. Því má álykta 

að nokkuð stór hluti svifryks komi ekki frá sömu uppsprettum og sótið en aðaluppspretta þess er úr 
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bílum sem brenna eldsneyti ekki fullkomlega. Í töflu 16 má sjá að svifryksstyrkur í kringum 

iðnaðarsvæðið var nokkuð svipaður bæði skiptin sem gengið var framhjá því en sótstyrkur er næstum 

fimm sinnum minni í seinna skiptið. Ef til vill má rekja muninn til iðnaðarbíls sem var í lausagangi í 

fyrra skiptið en hafði verið slökkt á þegar gengið var framhjá í seinna skiptið (sjá töflu í viðauka).  

Tafla 16:  Mæld loftgæði eftir svæðum meðfram við gömlu Höfnina í Reykjavík og nálægar götur 17.10.17 

milli 12:52 og 13:27.  

Staðsetning Kort Sót 

(g/m3) 

PM1  

(g/m3) 

PM2.5 

(g/m3) 
PM10 

(g/m3) 

Iðnaðarsvæði, á leið frá Hörpu 1, 2, 1 1,4±1,5 0,80±0,29 6,0±1,3 36±15 

Bryggjan 3, 2, 3 1,9±1,3 0,82±0,36 5,3±0,88 18±7 

Mýrargata, Geirsgata 4, 5, 6, 4, 5 1,4±2,1 1,2±0,7 7,1±2,2 29±17 

Iðnaðarsvæði, á leið að Hörpu 7, 8 0,28±0,37 0,65±0,32 6,7±5,1 36±33 

Meðaltal yfir allt tímabilið  0,9±1,2 0,8±0,5 5,6±2,4 24±17 

Skýringar: Í dálkinum „Kort“ tákna bláar tölur staðsetningar við bláa hringi á mynd 27 og rauðar tölur staðsetningar við 

rauða hringi. 

 

9.3 Umfjöllun 

Áhugavert er að bera niðurstöður mælinganna við niðurstöður mælinga hóps 4, sem mældi daginn 

áður (16.10.2017) á sama svæði en í mun minni vindi. Meðalsótstyrkur í mælingum hóps 4 var 1,7 

µg/m3 og hæsta gildi 27 µg/m3 sem er töluvert hærra en bæði meðaltal og hæsta gildi okkar mælinga. 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvað veldur þessum mun því aðeins er um eina mælingu að ræða 

og mælingar fóru fram sitthvorn daginn og ekki á sama tíma dags. Þó má leiða líkur að því að 

munurinn í vindstyrk spili nokkuð stórt hlutverk. 

Stöðugleikaflokkur loftsins á þeim tíma sem mælingar fóru fram var líklega D (vindhraði meira en 6 

m/s og skýjað, sjá töflu 7.7 í Masters og Ela) en hjá hópi fjögur hefur stöðuleikaflokkurinn líklega 

verið C (um 3 m/s og skýjað). Sé Gaussian plume líkanið (fyrir punktuppsprettu) skoðað (kafli 7.11 

í Masters og Ela) má sjá að styrkur í ákveðinni fjarlægð frá punktuppsprettu er minni eftir því sem 

vindstyrkur er meiri og er minni fyrir loft í stöðugleikaflokki D heldur en C. Þetta er í fínu samræmi 

við muninn á mælingum okkar og mælingum hóps fjögur. Þó að líkanið sé fyrir punktuppsrettu má 

gera ráð fyrir að það sama gildi fyrir dreifða uppsprettu.  

Þrátt fyrir að mælingar í vindi séu óhagstæðar við leit að uppsprettum þá nýtast þær við almennt mat 

á loftgæðum í Reykjavík. Mikill vindur er algengur á Íslandi og því mikilvægt að þekkja loftgæði 

bæði í logni sem og miklum vindi.  

Fólk sem gengur mikið um þetta svæði eða vinnur á því, til dæmis í kringum hvalaskoðunarbátana, 

er nokkuð líklegt til að vera útsett fyrir menguninni en út frá þessum niðurstöðum er erfitt að leggja 

mat á hvort að því stafi veruleg hætta af henni, þar sem aðeins er um eina mælingu að ræða. Gott 

hefði verið að gera nokkrar mælingar, nokkra daga á sama tíma dags, helst við mismunandi 

veðurskilyrði og með rétt kvarðaðan PM mæli. Eins og áður kom fram var meðalsótstyrkur yfir 

tímabilið undir heilsuviðmiðum NIOSH en hjá hópi fjögur, sem mældi við minni vindstyrk, var 

meðaltalið nokkuð yfir heilsuviðmiðunum og gæti því verið vel þess virði að rannsaka sótmengun á 

þessu svæði frekar. 
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Áhugavert er að bera saman almenn loftgæði á Íslandi og í erlendum borgum af svipaðri stærð og 

Reykjavík. Til samanburðar eru íbúar Umeå í Svíþjóð um 120.000 sem er svipaður íbúafjöldi og í 

Reykjavík. Vegin ársmeðaltöl m.t.t. íbúafjölda í Umeå eru skv. Segersson o.fl. (2017)  PM10 = 8,5 

μ/m3, PM2,5
 = 5,2 μ/m3 og BC = 0,5 μ/m3. Í sömu rannsókn kemur fram að áætluð dauðsföll sem rekja 

megi til svifryks og BC séu 19 til 33 á ári eða 90-150 á hverja milljón íbúa á ári.  

Árið 2014 voru um 108.000 ökutæki skráð í Reykjavík (Samgöngustofa, 21.10.2017). Til 

samanburðar voru um 52.000 ökutæki skráð í Umeå sama ár (Trafikanalys, 25.3.2015). í Reykjavík 

eru því tvöfallt fleiri skráð ökutæki. Ef gert er ráð fyrir því að umferðagötur séu megin orsök 

svifryksmengunar er hægt að færa rök fyrir því að dauðsföll í Reykjavík vegna svifryks séu fleiri en 

19-33 á ári. Hinsvegar er ljóst að staðhættir eru töluvert frábrugðnir og er þar veðurfar veigamesta 

breytan, t.a.m. meðalvindhraði, raki o.s.frv. (Sigurður B. Finnsson og Snjólaug Ólafsdóttir, 2007). 

Samkvæmt Klimont o.fl. (2017) hefur útblástur svifryks í Evrópu fallið hratt á tímabilinu 1990 til 

2010. Á sama tímabili hefur svifryksmengun við Grensársveg í Reykjavík sveiflast mikið milli ára. 

Ársmeðaltöl á tímabilinu 1995 til 2010 fóru flest árin yfir heilsuverndarmörk (20  μ/m3) en í heildina 

hefur styrkur svifryks minnkað lítillega á tímabilinu (Ríkisendurskoðun, 2016). Af þessu sést að ekki 

er hægt að tala um mikla minkun á svifryksmengun í Reykjavík á sama tímabili og losun svifryks í 

Evrópu er hratt á niðurleið. Þetta er því augljóslega mikið áhyggjuefni fyrir heilsu fólks í Reykjavík 

og nágrenni. 
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10 Háskólinn að miðbæ í roki 

Höfundar: 

Hans Linnet, Hjörtur Leó Guðjónsson, Matthías Árni Guðmundsson, Ólafur Ingi Jónsson. 

 

 
 

Mynd 30: Mynd af hópmeðlimum í hópi 8 við vettvangsrannsóknir  

 

10.1 Staðar- og veðurþættir 

 

Genginn var lítill hringur í Reykjavík með mælitækin í barnavagni um háannartíma, milli kl. 16 og 

17 á þriðjudegi. Byrjað var hjá Haskólatorgi og farið var kringum hringtorgið á gatnamótum 

Hringbrautar og Suðurgötu. Þaðan var haldið til Ráðhúss Reykjarvíkur og kíkt í bílakjallarann. Síðan 

var gengið Suðurgötuna með fram Hólavallargarði í suðurátt og lauk rannsóknarleiðangrinum nálægt 

Veröld húsi Vigdísar. Áhugaverðir punktar ferðarinnar  voru merktir á kortinu í mynd 31. 

1. Byrjunarreitur og hágildi í PM 

2. Mælistöð Reykjavíkur, farstöð I við Hringbraut 26 

3. Bílakjallari Ráðhúss Reykjavíkur 

4. Rúta í lausagangi 

5. Bílar í lausagangi og þung umferð hjá gangbraut. Strætisvagnar og sendiferðarbíll.  

6. Endastöð 

Vitnað verður í þessa punkta í framhaldi á þessari skýrslu. 
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Mynd 31: Hringleið frá Háskóla Íslands til Ráðhúss Reykjavíkur. 

 

Veðrið var ekki ákjósanlegt fyrir loftgæðamælingar. Það var norðaustan vindur sem var um 4-5 m/s 

að meðaltali, þar sem hviður fóru yfir 10 m/s. Það var alskýjað á þessum tíma og var því einangrun 

sólargeisla annað hvort mikil eða ágæt. Því er metið að loftið hafi fallið í stöðugleikaflokk B eða C, 

Í þessum stöðugleikaflokkum er loftið talið vera svolítið stöðugt (B) og nokkuð óstöðugt (C).  

Það rigndi á köflum, svo neyðst var að setja PM mælitækið undir skyggnið í barnavagninum 

sem líklega hafði áhrif á mælingar. Nær alltaf var gengið með fram bílagötu þar sem gangstéttirnar 

voru alltaf við veginn á þessari leið um borgina. 

 

Tafla 17:  Veður- og loftgæðaskilyrði 17. október 2017 miðsvæðis um kl. 16-17. 

 

Dagur 

 

Tími 

Veður Loftgæði 

Lofthiti Raki 

(%) 

Þrýstingur 

(Pa) 

Vind- 

hraði 

Stefna PM10 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

17. okt. 

2017 

16:09 - 

16:56 

8-9°C 53-

80% 

1000 4-5 m/s Norðaust- 

anátt 

22 17 
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10.2 Niðurstöður 

 

 
Mynd 32: Ókvarðaðar svifryksmælingar í miðbæ 17. október 2017 

 

Á mynd 32 má sjá niðurstöður úr svifryksmælingum. Eins og sjá má eru nokkur hágildi og 

þar ber helst að nefna toppana tvo á milli 16:30-16:35 inni í bílakjallara Ráðhúss Reykjavíkur. Hæsti 

toppurinn (300 g/m3 heildarsvifryk) mældist við inngang bílakjallarans og má hugsanlega gera ráð 

fyrir að yfirþrýstingur sökum innblásturs safni svifryki fyrir þar, en það var reyndar bíll í lausagangi 

þegar komið var inn í kjallaranum, þar sem sá bíll fór stuttu eftir. Ekki er hægt að vita hversu lengi 

hann hafði verið þar í lausagangi en það var slæm lykt þegar gengið var inn í kjallarann. Seinni 

toppurinn mældist þegar gömul Range Rover bifreið var að fara leggja af staf og mælt var mjög 

nálægt jeppanum þegar ræst var á honum. Jeppanum gekk síðan hálfilla að komast á 

útgönguakgreinina og var því í dágóðan tíma að spúa óæskilegum efnum á mælitækin. Á undan þessu 

atviki kemur fram merkilegt lággildi í bílakjallarnum. Sennilega hafa loftræstikerfið virkað sem 

skyldi. 

Aðrir toppar sem koma fram á grafinu eiga sér góðar skýringar. Fyrsti toppurinn klukkan 

16:10 kemur þegar lagt var af stað og stafar líklega af því að vindáttin var þannig að hann blés frá 

Hringbraut hjá Vatnsmýrinni að Háskólatorgi og aðalbyggingunni þar sem upphafsstaðurinn var. 

Athugavert er að heildarsvifrykið er langt yfir PM10 gildum á þessu stutta tímabili. Það hefur þá verið 

mikið af svifryki stærri en PM10 þarna að blása á háskólasvæðið. Ekki liggur fyrir hvers vegna það 

er.Nokkuð hár toppur kemur svo undir lokin, eða rétt fyrir 16:50. Hann má útskýra með mikilli umferð 

á Hringbraut, sem var að mestu í lausagangi þegar gangandi vegfarendur hafa réttinn hjá 

gangbrautinni.  

Meðaltal heildar PM10 mælinga var 33 µg/m3 (sjá töflu 18), og 47 µg/m3 fyrir heildar svifrik. 

Samkvæmt WHO eru heilsuverndarmörk fyrir PM10 50 µg/m3 þegar miðað er við sólarhringsmeðaltal. 

Meðaltalið fyrir mælda rúmlega klukkustund er því undir mörkunum. Hafa ber þó í huga að eftir 

samanburð við loftgæðamælistöð við Hringbraut sést að líklega er ofmat um að ræða á styrk 

svifryksins.  
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Mynd 33: Mælingar á sóti í miðbæ Reykjavíkur, hátoppurinn er skorinn af. 

 

Á mynd 33 má sjá niðurstöður úr sótmælingum. Nú sést að helsti toppurinn er vegna Range Rover 

jeppans. Mælitækið stóð rétt hjá er ræst var á jeppanum og gaf hljóðið í honum til kynna díselvél. Í 

kjölfarið ruku gildin upp, hæst upp í 100 g/m3 (ekki sýnt á mynd).  Punktur 4, rútan í lausagangi 

kemur vel fram hjá BC-mælingum. Rútan hafði verið að afferma ferðamenn og verið í lausagangi í 

rúmlega mínútu og keyrði burt einmitt þegar komið var að henni. Norðan þess punkts á Suðurgötu er 

götugljúfur með skjól beggja vegna, og keyrðu minnst fjórir strætisvagnar fram hjá á þessum 

vegakafla, auk rútunnar. Það kemur ekki sérlega vel fram á sótgröfunum, en gildi rísa eitthvað áður 

en toppurinn kemur.  

    Þegar snúið var aftur til Hringbrautar var umferðin búin að þyngjast og klukkan að nálgast 17. 

Farið var yfir gangbrautina sem stöðvar umferðina í báðar áttir í um það bil 20-30 sekúndur. Hún er 

mikið notuð, m.a. af nemendum sem taka strætó í skólann. Margir bílar eru því mjög oft í lausagangi 

á stað þar sem strætóumferð er mikil og fólk sem notar strætó þarf að bíða við þessar aðstæður. Það 

kom upp hágildi eftir að tveir strætisvagnar og sendiferðarbíll þeyttust fram hjá mælitækinu.  

 Meðaltalið úr þessum mælingum, sem er 2,9 µg/m3 (sjá töflu 18). Neikvæð gildi voru sett sem 

núll fyrir meðaltalsreikninga og gröf. Það sést því hér að sótið í loftinu er nokkuð yfir viðmiði 

vinnuverndarstofnunar Bandaríkjanna (NIOSH) fyrir elemental kolefni sem er <1 µg/m3 fyrir 8 tíma 

vinnudag. Þó ber að taka slíkan samanburð með fyrirvara, því toppurinn í bílakjallaranum dregur 

meðaltalið upp og viðmið NIOSH er ekki fyrir sót heldur elemental carbon tengt við nanoframleiðslu. 

 

Tafla 18:  Mæld loftgæði eftir svæðum miðsvæðis 17. október 2017 frá kl 16:10-17:00. 
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# 
Dags: [17.10.17] 

Tími: 
Staðsetning 

Sót 

[µg/m3] 

PM1 

[µg/m3] 

PM2,5 

[µg/m3] 

PM10 

[µg/m3] 

1 16:10-16:15 Framan háskóla 1,6 2,0 12 37 

2 16:15-16:20 Mælistöð við Hringbraut 1,1 1,0 11 41 

3 16:30-16:35 Bílakjallari 17 2,6 11 35 

4 16:39-16:43 Suðurgata, götugljúfur 1,8 1,3 9,2 33 

5 16:45-16:48 Gangbraut hjá Hringbraut 2,3 0,8 7,0 27 

- 16:10-16:56 Heild 2,9 1,2 9,4 34 

 

 

 

 
Mynd 34: Samanburður á styrk sóts og ókvörðuðu svifryki. 

 

Sót og svifryk var skoðað saman á grafi fyrir samanburð og hversu vel mælingar samsvara. Það sést 

að þegar ræst er á Range Rover-jeppanum. Báðir mælar sýna háa toppa, en það sem vekur forvitni er 

að sótið er á sömu stærðargráðu og heildarsvifryk, og mun hærra en fína svifrykið (PM1 og PM2.5). 

Eins og kemur fram í töflu 18, er sót á sömu stærðargráðu og PM1 á öðrum mældum tímabilum. 

    Hjá gangbrautinni á Hringbraut (punktur 5)  var líka samsvörun í hágildum hjá PM og BC 

mælingum, þó að virðist vera örlítið seinkun á BC mælinum. Einnig fyrir rútuna í lausagangi (4).  

Út frá þeirri hugsun að sót eigi að vera innan PM1 mælinga, þá var fylgnin milli þeirra tveggja 

athuguð. BC mælingarnar voru teiknaðar upp á móti PM1 og er útkoman að finna í mynd 35. 
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Aðhvarfslína var fundin auk skýringarhlutfallinu í reikniforriti. Fylgnistuðull er síðan kvaðratsrótin 

af skýringingarhlutfallinu. 

 

 
 

Mynd 35: Sót teiknað á móti PM1 með jöfnu aðhvarfslínu og skýringarhlutfalli 

 

Þetta segir að PM1 útskýri um 16% af dreifni BC. Fylgnistuðullinn þar á milli er: 

 

𝑟 = √𝑅2 = 0,40 

 

Svo það sést að það er ekki mjög góð fylgni á milli þessara tveggja eins og vonast var eftir.  

 

 

10.3 Umfjöllun 

 

Niðurstöður voru bornar saman við styrkleika BC og PM2,5 í miðbæ Londrina borgar í Suður-Brasilíu 

með 550 þúsund íbúa og um það bil 362 þúsund skráð ökutæki (Targino ofl., 2016). Greinarnar eru 

svipaðar í þeim skilningi að einnig var mælt með hreyfanlegum mælum en þeir hjóluðu um miðbæinn 

og söfnuðu gögnum þannig. Gögnum var safnað níu sinnum, annað hvort um morguninn eða síðdegis 

frá 13. mars til 28. apríl.  

Eins og við má búast við voru veðuraðstæður þeirra mjög ólíkar okkar. Hitastigið hjá þeim 

var á bilinu 20 °C til 27 °C og vindhraðinn frá 1 m/s upp í 5 m/s. Annað sem getur haft áhrif á mengun 

er hæð yfir sjávarmáli en Londrina er í um 600 m hæð yfir sjávarmáli. 

    Meðaltal BC hérna var 2,9 µg/m3 en 5,1 µg/m3 í Londrina. Mengun er almennt minni í hærra 

hitastigi, en nú munar yfir 15 °C milli borga. Þeirra mælingar voru gerðar í stærri borg en Reykjavík 

svo munurinn á BC er skiljanlegur. Annað sem skilur að mælingarnar er stærð sýnisins en þeir tóku 

yfir 5000 sýni af BC en við tókum einungis 285.  

Veðurskilyrði í Brasilíu eru ólík þeim á Íslandi en það er engu að síður áhugavert að bera sig 

saman við önnur lönd í þessum efnum. Miðað við Londrina virðast niðurstöður sótmælinga í 

Reykjavík ekki slæmar, sérstaklega ef tekið er tillits til verri veðráttu með tilliti til mengunar en 

Londrina. 
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Tafla 19:  Svifryks og sóts mælingar í Londrina í Brasilíu (Targino ofl., 2016).  
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11 Bílastæðahús í miðbænum 

Embla Jóhannesdóttir 

Kristín Kara Ragnarsdóttir 

 Nanna Óttarsdóttir 

Sif Guðjónsdóttir 

 

 

 

  

Mynd 36: Mynd af hópmeðlimum í hópi 9 við vettvangsrannsóknir.  

  

(á myndina vantar Emblu). 
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11.1 Staðar-og veðurhættir 

 

Mælingar voru framkvæmdar miðvikudaginn 18.10.2017 frá 9:14-10:02 fyrir hádegi. Veðurskilyrði 

voru óhagstæð til mælinga, það var rigning og mikið rok. Vindstyrkur samkvæmt Veðurstofu Íslands 

var 13-14 m/s og hviðurnar fóru upp í 23-24 m/s. Þess vegna var  svifryk og sót aðallega mælt inni í 

bílastæðahúsum, á þremur stöðum í miðbænum: við Kalkofnsveg, Traðarkot og Vitatorg. Einnig fóru 

mælingar fram á meðan gengið var á milli húsa. Reglulega var vindstyrkur mældur með Testo 440 

vindhraðamæli. Á mynd 37 má sjá leiðina sem farin var. Í töflu 20 má sjá lýsingu á veðri frá 

Veðurstofu Íslands og loftgæðamælingar frá Reykjavíkurborg. Út frá vindstyrk og skýjahulu var 

metið að loftið hafi verið hlutlaust, þeas. í stöðugleikaflokki D. Mælingar teknar með Testo 

vindmælinum voru tölvert lægri en vindhraðinn í töflu 20 en hann var á bilinu 0-10 m/s. Þær voru 

aðallega teknar fyrir utan bílastæðahúsin. 

 

 

 

Mynd 37: Gönguleið byrjaði við Kalkofnsveg, farið rangsælis og þrjú bílastæðahús þrædd (Kort 

fengið frá AethLabs). Örin sýnir vindáttina. 

 

Tafla 20:  Veður- og loftgæðaskilyrði 18. október 2017 miðsvæðis um kl. 9. 

  Veður Loftgæði2 

Dags. Tími Lofthiti1 

(°C) 
Raki1 

(%) 
Þrýstingur1 

(Pa) 
Vindhraði1 

(m/s) 
Stefna PM10 

(μg/m3) 

NO2  

(μg/m3) 

18.10.17 09:14 8 76.30 1001,4 13-14 SA 6,70 9,44 

Heimildir: 1. Vedur.is; 2. Loftgæðamælingar Reykjavíkurborgar, Eiríksgötu, sótt af http://testapi.rvk.is/#/stodvardetail/04 

.  
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11.2 Niðurstöður 

a) 

 

b) 

 

 

Mynd 38: Niðurstöður a) sóts og b) ókvarðaðar mælinga 18.10.2017. 

 

Sót: Þrír toppar mældust í sóti. Í töflu 21 má sjá stað- og tímasetningar mældra hágilda í sóti og 

samsvarandi punkta á korti á mynd 37. Klukkan 9:26 fóru mælingar fram á hæð -1A þar sem 
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díselknúinn bíll var í gangi til um kl. 9:27. Gengið var í gegnum mökkinn frá bílnum sem skýrir hátt 

gildi sótstyrks (15 μg/m3). Klukkan 9:58 mældist styrkur sóts mjög hár eða 15μg/m3 en þá var 

gengið inn í bílakjallarann við Kalkofnsveg og um einni og hálfri mínútu seinna var staðið við 

inngang á sama bílakjallara þar sem tveir díselbílar óku inn og díselknúin steinsög var í gangi fyrir 

utan. Það skýrir þetta hágildi sótstyrks sem var  26 μg/m3. Klukkan 9:31 er lággildispunktur sem 

mældist á efstu hæð bílastæðahúss þar sem hærra var til lofts og meiri loftun. Klukkan 9:39 var einnig 

lággildispunktur en það var sérstakt þar sem á þeim tímapunkti ók strætisvagn fram hjá. Þriðji 

áberandi lággildispunkturinn kom fram klukkan 9:48-9:49 en þá var gengið eftir Skúlagötu og umferð 

nánast engin. 

 

Tafla 21:  Yfirlit yfir hágildi í og við bílastæðahús 17.10.17. 

Númer á 

mynd 
Tími Staðsetning 

Hágildi í sóti 

(μg/m3) 

1 9:27:33 Bílastæðahúsið við Traðarkotssund. 15 

1 9:27:43 Bílastæðahúsið við Traðarkotssund. 11 

2 9:58:53 Þegar gengið var aftur inn í bílastæðakjallarann við Kalkofnsveg. 15 

3 

 

10:00:23 
Við innganginn á bílastæðahúsinu við Kalkofnsveg. Tveir díselbílar 

að keyra inn og díselknúin steinsög í gangi fyrir utan húsið. 
26 

 

Heildarsvifrik og PM10: Mælingarnar flöktuðu mikið og voru að staðaldri mun hærri en í 

loftgæðastöð á Eiríksgötu (sjá töflu 20). Fyrri hluti tímabils var með hærra meðaltal en seinni hluti, 

samhliða mældum lægri vindstyrk. 15 toppar fóru yfir heildar PM-styrkinn 100 μg/m3, og við fyrstu 

sýn voru ekki tengdir hágildum á BC. Rok og rigning var til staðar. Þannig er möguleiki að PM toppar 

séu tengdir ryki og óhreinindum sem vindurinn feykir áfram, og mögulega er svifryksmælirinn líka 

að mæla litlar rigningadropa. Hágildi kom fram klukkan 10:02:21 þar sem heildarstyrkur var 769 

μg/m3(577 μg/m3PM10) við innganginn á bílastæðahúsinu við Kalkofnsveg þar sem tveir díselbílar 

keyrðu inn og díselknúin steinsög var í gangi fyrir utan. Allt bendir til þess að skekkja hafi verið í 

tímamælingum þar sem hágildi í svifryki mældist um tveim mínútum seinna en í sóti. Ekki mátti sjá 

sérstaka fylgni milli sóts og svifryks og ástæðan er sennilega veðurfar þennan dag, en það var rok og 

rigning. 

PM1: Styrkur PM1 hélst við 1 μg/m3 mest allan tímann. Klukkan 09:31:21 mátti sjá topp sem fór í 

67 μg/m3 á þriðju hæð Traðarkots. Þar var opið í gegn og mikil loftun sem skýrði illa hágildið, en 

fimm mínútum áður var gengið fram hjá díselbíl sem var í gangi. Möguleg tímaskekkja gæti hafa 

verið í mælitæki en slík skekkja hafði einnig komið upp við mælingar fyrr í vikunni. 

PM2.5: Flest gildi voru um 15 μg/m3. Hágildisstyrkur fór upp í 156 μg/m3 klukkan 10:02:21 sem er 

á sama tíma og hágildi heildarsvifryks kom fram. Næst hæsta gildið mældist klukkan 09:31:21 og var 

79 μg/m3, þá á þriðju hæð Traðarkots. 
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11.3 Umfjöllun 

Rannsókn var skoðuð sem framkvæmd var í Barselóna á Spáni árið 2009. Í Barselóna er hátt hlutfall 

díselbíla og mikil þungaumferð. Borgin stendur við höfn þar sem gífurlegt magn skemmtiferðaskipa 

koma á ári hverju. Líkt og við höfnina í Reykjavík myndast mikil mengun frá svona skipum sem 

síðan flyst með vindi til borgarinnar. Einnig er iðnaður staðsettur í nágrenni hennar. Mælingar í 

rannsókninni fóru fram við eina af aðalumferðargötum Barselóna. Mælt var PM10 og BC, auk annarra 

efna (Reche o.fl., 2011).  

Barselóna er mun fjölmennari borg en Reykjavík og veðurfar þar er allt annað en hérlendis. 

Þessi rannsókn er auk þess orðin töluvert gömul svo líkur eru á að eitthvað hafi breyst. Hún var 

framkvæmd við miklu fjölfarnari staði en þessi rannsókn. Samanburður í töflu 22 gefur til kynna að 

meðalgildi sóts var um helmingi minna í Reykjavík en Barselóna. Hins vegar mældust hærri hágildi 

í Reykjavík sem gæti verið vegna þess að inni í bílastæðahúsum eiga sér stað minni loftskipti en 

utandyra svo styrkur mengunarinnar verður meiri þar. Einnig er töluverður munur á því að mæla 

mengun úr fjarlægð, eins og gert var í Barselóna, og að mæla mengun við uppsprettu, eins og að 

ganga fyrir aftan útblástur bíla. 

Fólkið sem á það á hættu að verða fyrir mengun er það sem nýtir sér bílastæðahúsin mest. 

Bílastæði eru af skornum skammti í miðbæ Reykjavíkur svo bílastæðahúsin eru mikið notuð af fólki 

sem starfar á því svæði. Sem betur fer eyðir fólk sjaldan miklum tíma inni í slíkum húsum svo 

mengunin ætti ekki að hafa mikil áhrif á heilsu þess. 

 

Tafla 22:  PM10 og BC í Barselóna 2009 og Reykjavík 18.10.2017 

 Barselóna Reykjavík 

 PM10 BC PM10 BC 

Meðalgildi 30 μg/m3 1,7 μg/m3 - 0,9 μg/m3 

Hámarksgildi 60 μg/m3 3,8 μg/m3 - 26 μg/m3 
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12 Þakkir 

Rannsóknasjóði Háskóla Íslands er þakkað fyrir að styrkja rannsóknina. Umhverfisstofnun og 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur er þakkað fyrir aðgang að loftgæðagögnum frá Grensás, Eiríksgötu 

og Hringbraut. Veðurstofu Íslands er þakkað fyrir veðurgögn.   



61 

 

13 Heimildir 

Alastuey, A., Cuevas, E., González, Y., Miguel, P., Pérez, N., Ramos, R., Rodríguez, S. and Querol, 

X. (2008). Influence of sea breeze circulation and road traffic emissions on the relationship 

between particle number, black carbon, PM1, PM2.5 and PM2.5-10 concentrations in a coastal 

city. Atmospheric Environment, 42(26), 6523-6534 

Anderson L. (2017). PM in Reykjavík. Hrund Ó. Andradóttir (Ritstj.). Skýrsla, umhverfis- og 

byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands. 

Bibi, S., Alam, K., Chishtie, F., Bibi, H., Rahman, S. (2017). Observations of black carbon aerosols 

characteristics over an urban environment: Radiative forcing and related implications, In Science 

of the Total Environment, 603-604, bls: 319-329. 

DHHS (NIOSH) (2013). Occupational Exposure to Carbon Nanotubes and Nanofibers. Publication 

No. 2013–145. Sótt 26 október 2017 af: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-145/pdfs/2013-

145.pdf 

Grahame, T. J., Klemm, R., Schlesinger, R. B. (2014). Public health and components of particulate 

matter: The changing assessment of black carbon, Journal of the Air & Waste Management 

Association, 64(6), bls: 620-660. 

Hama, S. M. L., Cordell, R. L. og Monks, P. S. (2017). Quantifying primary and secondary source 

contributions to ultrafine particles in the UK urban background. Atmospheric Environment, 166, 

62-78. 

Kim, J. B., Kim, K. H., Yun, S.-T., Bae, G.-N. (2016). Detection of Carbonaceous Aerosols Released 

in CNT Workplaces Using an Aethalometer. The Annals of Occupational Hygiene, 60(6), bls: 

717–730. 

Klimont, Z., Kupiainen, K., Heyes, C., Purohit, P., Cofala, J., Rafaj, P., Borken-Kleefeld, J., og 

Schöpp, W. (2017). Global anthropogenic emissions of particulate matter including black carbon, 

Atmospheric Physics 17(14), 8681-8723. 

Masters, G. M. og Ela, W. P. (2008). Introduction to Environmental Engineering and Science (3. 

útgáfa). New Jearsey: Pearson Education, Inc.  

Okokon, E.O., Yli-Tuomi, T., Turunen, A.W., Taimistoa, P., Pennanena, A., Vouitsis, I., Samaras, 

Z., Voogt, M., Keuken, M., and Lankia T. (2017). Particulates and noise exposure during bicycle, 

bus and car commuting: A study in three European cities. Environmental Research, 154, 181-189  

Páll Höskuldsson (2013). Samsetning svifryks í Reykjavík. Skýrsla nr. 2. Unnin af Eflu 

Verkfræðistofu fyrir Vegagerðina 

Páll Höskuldsson og Arngrímur Thorlacius (2017). Uppruni svifryks í Reykjavík. Skýrsla unnin af 

Eflu Verkfræðistofu fyrir Vegagerðina 

Pérez, N. Pey, J. Cusack, M. Reche, C. Querol, X. Alastuey, A. Viana, M. (2010). Variability of 

Particle Number, Black Carbon, and PM10, PM2.5, and PM1 Levels and Speciation: Influence of 

Road Traffic Emissions on Urban Air Quality. Aerosol Science and Technology, 44:7, 487-499. 

Pirjola, L. Dittrich, A. Niemi, JV. Saarikoski, S. Timonen, H. Kuuluvainen, H. Jarvinen, A. Kousa, 

A. Ronkko, T. Hillamo, R. (2016). Physical and Chemical Characterization of Real-World Particle 

Number and Mass Emission from City Buses in Finland. Environmental Science and Technology, 

294-304. 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-145/pdfs/2013-145.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2013-145/pdfs/2013-145.pdf


62 

 

Pirjola, L., Niemi, J.V., Saarikoski, S., Aurela, M., Enroth, J., Carbone, S., Saarino, K., Kuuluvainen, 

H., Kousa, A., Rönkkö, T. , Hillamo, R. (2017). Physical and chemical characterization of urban 

winter-time aerosols by mobile measurements in Helsinki, Finland. Atmospheric Environment, 

158, bls 60-75. 

Reche, C., Querol, X., Alastuey, A., Viana, M., Pey, J., Moreno, T., Quincey, P. (2011). New 

considerations for PM, Black Carbon and particle number concentration for air quality monitoring 

across different European cities. Atmospheric Chemistry and Physics, 11(13), 6207-6227. doi: 

10.5194/acp-11-6207-2011 

Reglugerð um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, 

svifryk og blý í andrúmsloftinu, styrk ósons við yfirborð jarðar og um upplýsingar til almennings 

nr. 920/2016 .  

Ríkisendurskoðun. (2016). Loftgæði á Íslandi – Umhverfi og heilsa. Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 

skýrsla til Alþingis. 

Rivas, I., Kumar, P., Hagen-Zanker, A., de Fatima Andradec, M., Slovic, A.D., Pritchard, J.D. Geurs, 

K.T.  (2017). Determinants of black carbon, particle mass and number concentrations in London 

transport microenvironments. Atmospheric Environment, 161, 247-262.  

Samgöngustofa. (21.10.2017). Bifreiðatölur. Sótt af http://bifreidatolur.samgongustofa.is/?nid=1322 

Segersson, D., Eneroth, K., Gidhagen, L., Johansson, C., Omstedt, G., Nylén, A. E., og Forsberg, B. 

(2017). Health Impact of PM10, PM2.5 and Black Carbon Exposure Due to Different Source 

Sectors in Stockholm, Gothenburg and Umea, Sweden. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 14(7), 742. 

Sigurður B. Finnsson og Snjólaug Ólafsdóttir. (2007). Svifryksmengun í Reykjavík árin 1995-2005 

(UST-2006:03). Reykjavík: Umhverfisstofnun og Umhverfissvið Reykjavíkur. 

Skúladóttir, B., Arngrímur Thorlacius, Larssen, S., Bjarnason, G.G. and Hermann Þórðarson (2003). 

Method for determining the composition of airborne particle pollution - Nordtest Report TR544, 

Espoo, Finland. 

Targino, A.C., Gibson, M.D., Krecl, P., Rodrigues, M.C., dos Santos, M., de Paula Correa, M. (2016). 

Hotspots of black carbon and PM2.5 in an urban area and relationships to traffic characteristics. 

Enviromental Pollution, 218. Bls. 475-486.  

Trafikanalys. (25.3.2015). Fordon 2014, Sveriges officiella statistik. Sótt af 

https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/   

World Health Organization (2012). Health Effects of Black Carbon. Copenhagen, Denmark: WHO. 

World Health Organization (2016). Ambient (outdoor) air quality and health.. Sótt 26 október 2017 

af: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/  

 

 

 

  



63 

 

14 Viðaukar 

 

14.1 Gögn hópur 1 – Miklubraut við Skeifu 

Sérstakar athuganir við umferð á Miklubraut 16. október 2017. 

Tímasetning Staðseting Athugasemd 

Kl 7:30 Undir brúnni við Skeiðavog 

(Upphafsstaður mælinga) 

Mælingar hófust 

Kl 7:31   Lítill trukkur 

Kl 7:32   Strætisvagn 

Kl 7:32   Rúta 

Kl 7:34   Trukkur 

Kl 7:36   Strætisvagn 

Kl 7:36 Við göngubrúna hjá Skeifunni 

(staðsetning 2 á mynd 2)  

Gengið var hjá lítilli brekku hægra megin sem 

gæti ollið meiri styrk. 

Kl 7:37   Trukkur 

Kl 7:38   Strætisvagn 

Kl 7:39   Tveir strætisvagnar 

Kl 7:39 Við gatnamót Miklubrautar og 

Grensásveg 

Stoppað var aðeins á gatnamótunum meðan 

beðið var eftir grænu gönguljósi 

Kl 7:40   Strætisvagn 

Kl 7:41   Tveir strætisvagnar 

Kl 7:41 Eftir gatnamótin við Grensásveg og 

Miklubraut 

Göngustígurinn lá bak við mön sem gerði það 

að verkum að ekki sást lengur í 

umferðargötuna og fjarlægðin frá 

umferðargötunni jókst aðeins.   

Kl 7:45 Við gatnamót Miklubrautar og 

Háaleitisbrautar 

Á gatnamótunum er engin mön við 

göngustíginn. En báðum megin við 

gatnamótin er mön við göngustíginn. 

Kl 7:46 Við gatnamót Miklubrautar og 

Háaleitisbrautar 

Á gatnamótunum voru m.a. kyrrstæðir bílar 

og strætisvagn. Mengunarlykt fannst. Trukkar 

fóru framhjá þegar gengið var yfir gatnamótin 

Kl 7:47   Gengið var bak við mön þegar komið var yfir 

gatnamót Miklubrautar og Háaleitisbrautar 

Kl 7:47   Trukkur 
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Kl 7:50 Við göngubrúnna yfir Miklubrautinni, 

við Kringlunna 

Mönin hættir og göngustígurinn er í um 2 m 

fjarlægð frá Miklubrautinni 

Kl 7:51   Bílahrina 

Kl 7:52   Göngustígurinn beygir aðeins frá 

Miklubrautinni. Fjarlægð göngustígsins frá 

Miklubrautinni er um 30-40 m 

Kl 7:53 Fyrir aftan bensínstöðina Orkuna við 

Miklubrautinna (Lokastaður mælinga) 

Mælingu lýkur 

 

Mælingar á vindstyrk 16. október 2017. 

Staðsetning Vindhraði (m/s) Tími Átt 

Undir búnni við Skeiðavog 

(Upphafsstaður mælinga) 

0,4 Kl 7:31   

Við göngubrúnna hjá Skeifunni 

(staðsetning 2 á mynd 2)  

1,5 Kl 7:35 Austanátt 

Við gatnamót Miklubrautar og 

Grennsásveg 

0 Kl 7:40   

Við gatnamót Miklubrautar og 

Háaleitisbrautar 

0,8 Kl 7:45 Suð- Austanátt 

Fyrir aftan bensínstöðina Orkuna við 

Miklubrautinna (Lokastaður 

mælinga) 

0,2 Kl 7:50   
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14.3 Gögn hópur 2 –Miklabraut við Hlíðar 
 

Tími (t) Vindur 

(austanátt) 

Umhverfi Flutninga-

bílar 

Strætó/ 

Rútur 

Götur 

08:00     Stopp við Dirty Burger and Ribs 

8:10 0.4 m/s     

8:11  tré veggur vinstra megin    

8:14  --"---  x2  

8:15 0 m/s     

8:16     Umferð að keyra yfir gatnamót 

8:17 0.2 m/s skógur til hægri (Hreinsar 

loft) 

 x1 Umferðarteppa 

8:19    x3  

8:20  skógur búinn    

8:21   x2   

8:22    x3  

8:23   x2 

(miðþungir

) 

  

8:24   gamall 

jeppi og 

flutninga-

bíll 

  

8:25   x1 x1  

8:26 0.3 m/s  x2 x2 Gatnamót 

8:27  veggur + gróður til hægri   Umferðarteppa búin, en stöðug 

umferð 

8:28   x1 x2   

8:29   x3 x1  

8:31  hár veggur  x3  

8:32    x1  

8:33  veggur búin x2 x1  

8:34   x2 x2  

8:35 0.2 m/s lítill veggur  x3  

8:36   x1 x1  

      

8:38  labba í undirgöng    

8:40 0.8 m/s     
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14.4 Gögn hópur 3 – Miðsvæðis í Reykjavík 

 

Tímasetning [kl.] Staðsetning Staðaraðstæður Vindhraði 

8:54 Undirgöng Snorrabrautar við 

Gömlu Hringbraut 

  

8:55 Gamla Hringbraut Strætó keyrir framjá  

8:56 Gamla Hringbraut Strætó keyrir framjá  

8:58 Gamla Hringbraut Göngum yfir götuna, Trukkur keyrir 

framhjá 

1,5 m/s A 

9:01 Biðskýli við Hringbraut Tveir strætóar stopp í 30 s  

9:02 BSÍ Flugvél að lenda 1,8 m/s A 

9:04 BSÍ Rúta í gangi Nánast logn 

9:06 BSÍ Göngum milli tveggja rúta sem eru í 

gangi 

 

9:07 BSí Rúta Keyrir af stað  

9:09 Fyrir framan BSÍ  1,8 m/s A 

9:10 Nálægt BSÍ  Strætóar keyra framhjá og vinnubíll  

9:12 Göngustígur nálægt subway Rúta keyrir framhjá  

9:13 Gamla Hringbraut Göngum yfir götuna, rúta keyrir framhjá  

9:14 Neðst í Njarðargötu Stór bíll keyrir 0,8 m/s NA 

9:16 Njarðargata Sendibíll keyrir framhjá  

9:17 Njarðargata Stór bíll keyrir framhjá, löbbum framhjá 

vegg 

 

9:18 Njarðargata Engin umferð  

9:20 Njarðargata Tveir jeppar keyra framjá 1,2 m/s 

9:21 Njarðargata Fólksbílar keyra framhjá   

9:23 Gatnamót við Hallgrímskirkju  1,0 m/s NA 

9:24 Við Hallgrímskirkju Sendiferðabíll keyrir framhjá  

9:25 Við Hallgrímskirkju Rúta í gangi  

9:26 Við leikskóla Rúta keyrir framhjá 0.2 m/s 

9:30 Við leikskóla Trukkur í gangi  

9:33 Við leikskóla Jeppi keyrir framhjá  
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Tíminn færður aftur á þessum gröfum, vegna þess að PM mælirinn var 1:05 mín  á undan BC 

mælinum 

 

Mynd : Svifryksmælingar PM2.5 
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14.5 Gögn hópur 4 – Reykjavíkurhöfn I 

 

Tími Staðsetning Atvik/hlutur Vindur 

Átt 

Sót (�g/m3) 

(meðaltal, 

staðalfrávik) 

10:09 Aðalinngangur Hörpunnar Lagt af stað 0,4m/s 

A 

2,4 

1,2 

10:11 Vestan megin við Hörpu Útblástur úr bílakjallara 0,4m/s 

A 

1,9 

0,62 

10:16 Austurbakki Lokað að ofan 0,3m/s 

A 

 1,6 

0,56 

10:17 Austurbakki Vörubíll, létt umferð annars 0,3m/s 

A 

 1,3 

0,27 

10:19 Miðbakki Ísbrjótur MSV Nordica 0,8m/s 

A 

1,0 

0,42 

10:20 Miðbakki Sendiferðabíll 1,4m/s 

A 

0,58 

0,39 

10:25 Ægisgarður, við Mýrargötu1 Löbbum meðfram slipp 3m/s 

A 

0,33 

0,31 

10:26 Mýrargata1 Lokað til beggja hliða (gljúfur) 2m/s 

A 

3,3 

3,2 

10:28 Mýrargata1 Rafall 1m/s 

NA 

0,64 

0,51 

10:29 Hlésgata, við Mýrargötu1 Grafa og kyrrstæður sendiferðabíll 1m/s 

NA 

4,1 

2,8 

10:32 Hlésgata Ferskt sjávarloft 2,6m/s 

A 

0,60 

0,52 

10:35 Hlésgata, við Mýrargötu1 Grafa og kyrrstæður sendiferðabíll 0,5m/s 

N 

0,70 

0,59 

10:36 Mýrargata2 3 vörubílar, gljúfur 0,4m/s 

A 

3,7 

5,4 

10:37 Mýrargata2 Vörubíll 0,6m/s 

A 

11 

9,5 

10:38 Mýrargata2, við Ægisgötu Þyrla 1m/s 

A 

4,3 

2,9 

10:39 Mýrargata2, milli Ægisgötu og 

Norðurstígs 

Létt umferð, ekki lengur gljúfur 1,5m/s 

A 

3,1 

1,3 

10:40 Geirsgata, milli Norðurstígs og 

Tryggvagötu 

Þyngri umferð, vinnusvæði, mikið 

af þungabifreiðum 

1,8m/s 

A 

4,6 

3,9 



69 

 

10:41 Geirsgata, milli Norðurstígs og 

Tryggvagötu 

Steypubíll 2m/s 

A 

3,8 

2,0 

10:42 Geirsgata, við Tryggvagötu Vörubílar, vinnusvæði, létt umferð 1,7m/s 

A 

3,5 

0,98 

10:44 Geirsgata Vörubíll 1,7m/s 

A 

2,4 

1,1 

10:50 Vestan megin við Hörpu Útblástur frá bílakjallara, fólk að 

reykja 

2m/s 

A 

0,35 

0,36 

10:53 Harpa Bílakjallari 0m/s  

   Meðaltal 1,7 

 

14.6 Gögn hópur 5 - Laugavegurinn 

 

Tímasetning Vindhraði [m/s] Staðsetning Uppspretta 

09:00 1,6 Ingólfstorg  

09:01  Austurstræti 1 Trukkur 

09:04 2,4 Lækjartorg 1 strætó og 2 bílar 

09:05  Laugavegur 1 trukkur 

09:07  Laugavegur 2 sendiferðabílar 

09:08 1,2 Hverfisgata 1 strætó og jeppi 

09:09  Hverfisgata 1 sendiferðabíll 

09:10  Hverfisgata Bílakjallari og 4 sendiferðabílar 

09:12  Laugavegur 2 sendiferðabílar og 3 fólksbílar 

09:13 2,7 Laugavegur 1 sendiferðabíll 

09:15  Laugavegur 4 sendiferðabílar 

09:16  Laugavegur 2 díselbílar 

09:17 0,2 Laugavegur 1 sendiferðabíll 

09:18  Laugavegur 2 sendiferðabílar og 1 fólksbíll 

09:19 0,8 Laugavegur 1 sendiferðabíll og 1 fólksbíll 

09:21  Laugavegur 2 sendiferðabílar og 6 fólksbílar 

09:22  Laugavegur 1 trukkur 
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09:23 1,5 Laugavegur 1 trukkur og 1 sendiferðabíll 

09:25  Laugavegur 1 strætisvagn, 2 sendiferðabílar og 2 

fólksbílar 

09:26  Hlemmur 4 strætisvagnar 

09:27 1,1  Gatnamót Hverfisgötu og 

Snorragötu 

4 strætisvagnar 
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14.7 Gögn hópur 6 - Hverfisgatan  

 

 
Tafla 5: Tímasett atburðaskrá við mælingar. Þar sem hágildi mældust eru athugasemdir feitletraðar. 

 

Tími Athugasemd 

9:35 4 strætóar keyra framhjá. Vindur var 2,5m/s austanátt. 

9:36 Strætó keyrir fram hjá og annar í lausagangi við vegkannt. 

9:38 Gatnamót, strætóar og sendibílar á rauðu ljósi. Sterk lyktarmengun. 0,8m/s SA 

9:39 Sendibíll, strætó og lítil rúta keyra fram hjá. 

9:40 2 strætóar keyra fram hjá. 2,3m/s SA 

9:41 Ölgerðar sendibíll keyrir fram hjá. 3,2m/s austanátt. 

9:42 
Lyktarmegnun mikil. Veggur öðru meginn við veg en opið svæði hinu meginn. 1,3m/s 

austanátt. 

9:43 Pallbíll keyrir fram hjá. Vinnuvél vinnur á vinstri hönd. 2 gröfur vinna á hægri hönd. 

9:44 2 strætóar keyra fram hjá. 0,9m/s austanátt. 

9:45 Strætó, 2 litlir sendibílar og 1 stór flutningabíll keyra fram hjá. 1,1m/s austanátt. 

9:46 Lítil sem engin umferð, einstaka fólskbíll/jeppi. 

9:47 
Strætó keyrir fram hjá. Gamall fólskbíll startar og mikil lyktarmengun fylgir honum. 

Brúnleitur reykur kom undan honum. Sterk lyktarmengun. 1,5m/s austanátt. 

9:48 Götur þrengjast. Lítil umferð. Ennþá lyktarmengun. 

9:49 
Strætó og lítill sendibíll keyra fram hjá. Mengunarský leggst yfir götuna. 2,3m/s 

austanátt. 

9:50 Stór sendibíll, strætó og lítill sendibíll keyra fram hjá. 1,7m/s austanátt. 

9:51 Sendibíll keyrir fram hjá. Þónokkur umferð. Lyktarmengun. 

9:52 Kranabíll í lausagangi. Strætó keyrir fram hjá. 2,3m/s austanátt. 

9:53 Jarðvegsþjappari í notkun og vinnubíll í lausagangi. 1,7m/s norðanátt 

9:54 2 sendibílar keyra fram hjá. Sterk lyktarmegnun. 4,3m/s austanátt. 

9:55 Rúta, 2 strætóar og 1 tvöfaldur strætó keyra fram hjá. 

9:56 Strætó og sendibíll keyra fram hjá. 1m/s austanátt. 

9:57 Strætó keyrir framhjá. Sterk lyktarmengun. 

9:58 
Svæði opnast við styttuna af Ingólfi Arnarsyni. Sendibíll og tveggja hæða rúta keyra fram 

hjá. 

9:59 
Gatnamót. 3 litlar rútur, 1 stór rúta og sendibíll stopp á rauðu ljósi og taka svo af 

stað. 3m/s norðanátt. 

10:00 Götur þrengjast. 

10:01 Engin umferð. 2,2m/s austanátt. 

10:02 Lítil umferð en sterk mengunarlykt við Landsbankann. 

10:03 1,9m/s austanátt. 

10:04 Mælingum hætt á gatnamótum Austur- og Pósthússtrætis. 
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14.8 Gögn hópur 7 – Reykjavíkurhöfn II  

Tafla 3:  Athugasemdir sem voru gerðar á meðan á mælingum stóðum, auk vindmælinga á vettvangi 

Tími Athugasemd Vindmæling 

12:52 Mælt á opnu svæði 10 m/s austur 

12:54 Gengið fyrir ofan bílakjallara   

12:55 Gengið framhjá iðnaðarsvæði, skjól   

12:55 Bíll keyrir framhjá   

12:56 Gengið framhjá stórum iðnaðarbíl í lausagangi   

13:00 Hvalaskoðunarskip færir sig   

13:00 Smárúta keyrir framhjá   

13:02 Mengunarlykt finnst 5 m/s austur 

13:03 Jepplingur keyrir framhjá   

13:05 Bíll keyrir framhjá   

13:05 Mælitæki standa undan vindi frá hvalaskoðunarskipi   

13:05 Díselbíll keyrir framhjá   

13:06 Trukkur keyrir framhjá   

13:08 Hópferðabílar keyra framhjá   

13:08 Jeppi og smárúta keyra framhjá 8 m/s austur 

13:09 Díselbíll keyrir framhjá   

13:10 Díselbíll keyrir framhjá   

13:11 Mælitæki kyrrstæð við hlið flutningabíls og rútu   

13:12 Flutningabíll og díselbíll keyra framhjá 5 m/s austur 

13:14 Rautt ljós á umferðargötu, röð af bílum og bifhjólum   

13:15 Stór bíll keyrir framhjá   

13:16 6 bílar keyra framhjá, líklega einhverjir díselbílar   

13:17 Reykingar mjög nálægt mæli, iðnaðarsvæði, bílar   

13:18 Tveir stórir bílar keyra framhjá   

13:19 Mælir staðsettur á umferðareyju, umferð báðum megin við   

13:20 Hópferðabíll keyrir framhjá   

13:21 Smá rigning 3-6 m/s austur 

13:21 Stór bíll keyrir framhjá   

13:22 Steypubíll og stór bíll keyra framhjá   

13:23 Rúta keyrir framhjá   

13:23 Gengið framhjá iðnaðarsvæði, skjól 3-6 m/s austur 

13:25 Gengið framhjá iðnaðartæki og spjóti   

13:27 Gengið fyrir ofan bílakjallara 13 m/s austur 
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14.9 Gögn hópur 8 – Háskólinn að miðbæ 

 

Sjá má ytri aðstæður við mælingar í töflunni hér að neðan. 

 

Tímasetning Staðsetning Aðstæður Vindhraði og 

átt 

 Helsti mengunarvaldar 

16:10-16:13 Háskólasvæði Tré beggja vegna 10 m/s NA-átt  Vindur frá Hringbraut 

16:15-16:23 Hringbraut Opið svæði, mikil 

umferð 

3,5 m/s A-átt  Stór pallbíll, vörubíll og 

strætóar 

16:24-16:30 Tjarnagata Lokað svæði, tré og 

hús 

2 m/s A-átt  Lítil umferð 

16:30-16:35 Bílakjallari Lokaður kjallari engin  Range Rover 

16:36-16:39 Vonarstræti Skjól af húsum 5 m/s N-átt  Lítil umferð 

16:39-16:43 Suðurgata Götugljúfur 0,2 m/s A-átt  Strætóar og rútur 

16:45-16:49 Hringbraut Opið svæði, mikil 

umferð 

3 m/s NA-átt  Rúta, strætó og sendibíll 

16:51-16:55 Suðurgata Opið svæði 6 m/s A-átt  Rúta og strætó 
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14.10 Gögn hópur 9 – Bílastæðahús í miðbæ 

Rvíkur 

Í töflu má sjá allar markverðar tímasetningar í framkvæmd mælinganna, þ.e. hvenær vindhraði var 

mældur og þegar töluverð umferð fór framhjá. 

9:14 Gengið inn í bílastæðahúsið við Kalkofnsveg. 

9:16  Farið á neðri hæð og genginn hringur þar, sýnilegt svifryk á handriði. 

9:21 
Mælir ofan í kerru og gengið í átt að Hverfisgötu. Mældur vindstyrkur var 2-7 m/s í 

suðaustur átt. 

9:22 
Á Hverfisgötunni á móts við Þjóðleikshúsið, strætó fór fram hjá og töluverð bílaumferð. 

Mældur vindstyrkur var 2,2-7 m/s austanátt og mikill vindur. 

9:23 Strætó ók fram hjá. 

9:24 Farið var inn í neðra bílastæðahúsið á Hverfisgötunni.  

9:25 Staðið á neðstu hæð, hæð -2A, í bílastæðahúsinu. Engin umferð þar. 

9:26 
Staðið á hæð -1A. Þar var dísel-bíll í gangi til um kl. 9:27 - gengið í gegnum 

útblástursmökkinn frá bílnum. 

9:28 Staðið á  jarðhæð, hæð 1B, þar sem opið var í gegn svo það loftaði vel út. 

9:29 Bíll ók fram hjá sem virtist ekki gefa frá sér mikla mengun. 

9:30 Staðið á efri hæð og þar sem var nær alveg opið í gegn. 

9:31 Staðið á næst efstu hæð þar sem er hærra til lofts og mikið opið svo meiri loftun. 

9:32 Farið inn í stigaganginn á efstu hæð og staldrað við í eina mínútu. 

9:34 Farið inn í lyftu og svo út. 

9:35 

Mældur vindstyrkur var 3-5 m/s og austanátt. Guli mælirinn, sem mældi svifryk, var settur 

ofan í kerru vegna rigningar. 

Fjórar smárútur og einn lítill vörubíll óku fram hjá. 

9:37 Farið fram hjá vinnusvæði þar sem vörubíll var í gangi. 

9:38 
Staðið hjá Bíó Paradís. Strætó ók fram hjá og stoppaði á stoppustöð fyrir framan. 

Vörubíll í gangi. 

9:39 Strætó ók fram hjá og var að keyra í gagnstæða átt. 

9:40 Rúta ók fram hjá. Mældur vindstyrkur fyrir utan Vínyl á Hverfisgötunni var 6 m/s. 

9:41 Staðið inni í hinu bílastæðahúsinu á Hverfisgötunni. 

9:42 Í lyftu á leiðinni niður. 

9:43 Staðið niðri þar sem engir bílar voru í gangi og inngangur svo loftaði vel. 

9:45 Við útgang þar sem loftaði einnig vel út. 

9:46 Staðið úti fyrir aftan gröfu sem var í gangi á vinnusvæði. 

9:47 Mældur vindstyrkur var 0-2 m/s, hviður 5 m/s í suðaustur. 
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9:48 Staðið á Skúlagötunni þar sem var mjög róleg umferð. 

9:50 Mældur vindstyrkur var 2-10 m/s í austur. 

9:54 Staðið á Klapparstíg þar sem umferð jókst. 

9:56 Þrjár smárútur óku fram hjá okkur. 

9:57 Farið fram hjá bíl frá Veitum sem var í gangi en lítil lyktarmengun fannst. 

9:58 Gengið inn í bílakjallarann við Kalkofnsveg. 

10:01 
Staðið við innganginn að bílastæðakjallaranum við Kalkofnsveg þar sem tveir díselbílar óku 

inn og díselknúin steinsög var í gangi fyrir utan. 

 


