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Samantekt 

Forniðurstöður mælinga 10 nemendahópa í BS námskeiðinu umhverfisverkfræði við 

Háskóla Íslands á loftbornu NO2, O3, PM2.5 og PM10 í Reykjavík, við Reykjavíkurflugvöll, 

Reykjavíkurhöfn, Hlíðarenda, Kringlu og miðbæ eru m.a.: 

[1] Almennt voru loftgæði góð á mælitímabilinu 22-26 september. Bæði PM10 og NO2 

mældust á stærðargráðunni var um 10 g/m3.  

[2]  Hækkuð niturdíoxíð gildi mældust ítrekað innan í flugstöðinni á Reykjavíkurflugvelli, 

en gildin fóru lækkandi fljótt. Þetta gefur til kynna að mengunin frá flugvélum berst innan 

í stöðina, en að góð loftræsting lækki þessi gildi hratt.  Ekki náðist að mæla strókinn frá 

flugvélum í lofttaki úti við í logni.  Hækkuð svifryks (og nituroxíð) gildi mældust úti við 

hjá bílum í lausagangi og þar sem fólk stóð og reykti. 

[3] Svifryksmengun sást á Hlíðarenda á malarveginum inná byggingarsvæðið þegar trukkar 

keyrðu inn og út af svæðinu.  Skýið þyrlaðist 2 m upp í loftið og um 100 m þvert á 

malarveg. Sjónmat var að skýstrókurinn náði ekki Hringbraut.  Einnig voru ummerki um 

götusvifryk í kantinum nálægt byggingarstað, sem þyrlaðist upp þegar þungaumferð fór 

framhjá. Engin sjáanleg hreinsun fór fram á dekkjum trukka inn og út af svæðinu. 

Jarðvegsvinna gaf ekki frá sér sýnilega svifryksmengun.  

[4] Hækkuð NO2 gildi mældust við íþróttasvæði Valsmanna. Ekki reyndist unnt að greina 

hvaðan mengunin kom, þeas frá byggingarsvæði eða umferð. Nauðsynlegt er að 

endurtaka slíkar mælingar til að staðfesta hvort gildi séu hækkuð þar sem ungt fólk 

erfiðar. 

[5] Lítil mengun mældist á göngu um miðbæinn á laugardegi meðan flestar götur voru 

lokaðar fyrir almennri bílaumferð. Hækkuð gildi mældust þegar bílar keyrðu fram hjá. 

[6] Þrátt fyrir lyktarmengun mældust ekki markverð hækkuð gildi af NO2 á Reykjavíkurhöfn.  

En ósonið var markvert hærra við höfnina heldur en við Hringbraut, verst 200 g/m3 sem 

er yfir heilsuverndarmörkum.  Nauðsynlegt er að endurtaka þessar mælingar við nýjar 

veðuraðstæður. 

[7] Hækkuð svifryks og nituroxíðgildi mældust í bílakjallara Hörpunnar og Kringlunnar.  

Mengunin var hækkuð nálægt inngöngum í Kringluna, og eitthvað hækkuð í 

matarsalnum.  

[8] Framkvæma þarf fleiri mælingar til þess að sannreyna gildin úr færanlegum mælum.  Sér 

í lagi á eftir að sannreyna há gildi  af óson, svifryki og NO2
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1 Bakgrunnur og markmið 

Höfundur: Hrund Andradóttir 

Árið 2016 kom Larry Anderson, prófessor Emerítus við Háskólann í Koloradó í Denver, til Íslands 

sem hluti af sérfræðingaskiptum Fulbrigth.  Hann  greindi loftgæðagögn í Reykjavík í samstarfi við 

umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands. Í rannsókn sinni taldi hann að styrkur 

svifryks, bæði PM2.5 og PM10, svo og nitursambanda (NOx) væru óvenjulega há fyrir jafnt fámennt 

borgarsamfélag með tiltölulega litlum iðnaði. Sér í lagi uppfyllti mæligögn við Grensás stöðina ekki 

bandarísk viðmið fyrir PM2.5. NO var mælt í mjög háum styrk, í samanburði við bandarískar borgir, 

og taldi Larry að óson hlyti að vera hátt.  

Fram að þessu hefur loftmengun verið talin vera mest af völdum umferðar í Reykjavík og meðfram 

stofnbrautum. Minna er vitað um aðrar uppsprettur mengunar, svo sem flugvélar, skip og 

byggingariðnað. Markmið þessarar rannsókna var að skoða hvernig mengun mælist í kringum slíka 

starfsemi, og reyna að leggja mat að stærð umhverfisfótspors þessarar starfsemi. Leitast við að svara 

þessum spurningum: 

 Er mengun frá skipum, flugvélum og byggingariðnaði markverð í borgarumhverfinu?  

 Hversu langt er hægt að nema mengunina frá uppsprettu? 

 Hvaða þýðingu hafa niðurstöður um útsetningu bæjarbúa fyrir mengun? 

 Hvernig mætti betrumbæta rannsóknir á þessu sviði í borginni? 

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

rannsóknir. Þessi skýrsla tekur saman niðurstöður þessara forrannsókna. Frekari rannsóknir verða 

gerðar í kjölfarið.   
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2 Aðferðir 

 

 Val á mælistöðvum 

Tíu fjögurra manna hópar mældu svifryk, köfnunarefnisdíoxíðs og ósons í 1 klst á mismunandi 

stöðum miðsvæðis í Reykjavík dagana 22-26. september 2018, undir leiðsögn MS nema í  

námskeiðinu UMV120F loftgæði og stýring. Taka þurfti tillit til mismunandi stundatafla nemenda á 

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

mælistöðum. Logni og þurrviðri var spáð um helgina mældu 7 hópar þá, þegar umferð var ekki í 

hámarki.  

 

 Mælitæki 

Þrír nýir handmælar frá Aeroqual (https://www.aeroqual.com) voru notaðir, hver og einn með sitt 

hvorum nemanum. Þessir mælar eru vinsælir sem ódýrir, léttir mælar í hreyfanlegum rannsóknum. 

Þeir gefa hugarlund hvenær loftgæði eru góð eða slök.  Helstu upplýsingar um eiginleika hvers nema 

um sig er gefnar í töflu 1. Viðbragðstími mælanna er mjög mismunandi frá 5 s til 60 s.  Það þýðir að 

það þurfi að vera á sama stað í mínútu til að fá gögn. Mælarnir voru settir af stað 10 mín áður. 

Mælarnir geyma gögn á 1 mínútna millibili. Haldið var á mælinum í mittishæð þegar gengið var um. 

Tafla 1:  Eiginleikar Aeroqual nema  

 PM2.5 og PM10 NO2 O3 

Mælisvið 0,000 til 1,000 mg /m3 0 til 1 ppm 0 til 0,5 ppm 

Gerð nema Laser particle counter GSE GSS 

Lágmarks næmni 0,001 mg/ m3 0,005ppm 0,001ppm 

Nákvæmni 

kvörðunar 

± (0,002 mg/ m3  

+ 15 % of reading) 

<±0,02 ppm 0-0,2 ppm 

<±10% 0,2-1 ppm 

<±0,008 ppm 0-0,1 ppm 

<±10% 0,1-0,5 ppm 

Upplausn 0,001 mg/ m3 0,001ppm 0,001ppm 

Viðbragðstími 5 sekúndur 30 sekúndur 60 sekúndur 

Lofthiti 0 til 40°C 0 til 40°C 0 til 40°C 

Loftraki 
0 til 90%  

(non-condensating) 
15 til 90% 10 til 90% 

Upphitunartími 3-7 mínútur 3-7 mínútur 24 klst 

 

Vindhraði og lofthiti var mældur nokkrum sinnum yfir mælitímabilið með Testo 440 handmæli frá 

Testo. 

 

https://www.aeroqual.com/
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 Prófun á mælum 

Nemarnir voru nýkvarðaðir frá framleiðanda. Nemarnir voru prófaðir í samanburði við  loftmælistöð 

Reykjavíkurborgar tvisvar sinnum við mismunandi aðstæður. Gætt var að því að hafa loftinntakið 

svipuðum stað, sem er töluvert hærra yfir jörðu en mælt með handmæli. Handmælar mæla yfirleitt 

hærra, nær bílauppsprettu (þe. púströri bíla). Taflan sýnir að svifryksmælirinn virðist vera réttur, hann 

mælir lága mengun.  En e-ð er skrýtið við umbreytingu NO2 mælisins úr ppm yfir í míkrogrömm á 

m3.  Ef notast er við mólmassa köfunarefnisdíoxiðs (50 g/mól) deilt með 22,4 L/mól þá fæst gildi sem 

er 9 til 12-falt of hátt. Eins og kemur fram í töflu 1, er nákvæmni kvörðunarinnar ekki ýkja mikil. Því 

munum við leiðrétta þetta með því að deila með 10. Báðir mælarnir mældu hækkuð gildi þegar meiri 

umferð fór fram hjá.  Óson mælirinn var nokkuð stöðugur. 

Tafla 2:  Prófun Aeroqual nema.  

Dags. /tími Veður /umferð PM10 (g/m3) NO2 (g/m3) 

  Aeroqual Hringbraut Aeroqual1 Hringbraut 

/ 16:00  - - 142 ± 40 15±1 

23.09.18 / 12:00 Rakt, enginn vindur, 

meðal umferð 

< 6 4,7 147 ± 34 13±1 

    Skýringar: 1Aeroqual mælir lofttegundir í ppm. Yfirfærsla í g/m3: 1 ppm x mólmassi / 22.4 L/mól x 1000.  

 

 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. 
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3 Reykjavíkurflugvöllur að morgni 

Höfundar: Haukur Darri Hauksson, Jóhannes Ólafsson, Signý Ingólfsdóttir og Þórey Petra 

Bjarnadóttir. 

 

 

  

Mynd 1: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Reykjavíkurflugvöll, 22. September 

2018 kl. 9:09-10:23. 

 

 

 Staðar- og veðurþættir 

  

Mælingar voru framkvæmdar 22.september 2018 frá klukkan 9:09 til 10:23. Gengið var við 

Reykjavíkurflugvöll. Gönguleiðina má sjá á mynd 2. Mælingar hófust við flugstöðina í logni og var 

hitastig 4°C. Gengið var niður að aðstöðuhúsinu og reynt að komast nær flugvélunum. Á flugvellinum 

var lítil flugumferð við upphaf mælinga. Mælingarnar voru gerðar á þeim tíma sem morgun 

flugumferð var nýlokið. Þaðan var gengið til baka að flugstöðinni og stoppað áður en farið var inn. 

Næst var gengið út á bílastæði þar sem var þó nokkur umferð sendibíla. Gengið var upp Þorragötu að 

enda flugbrautar. Síðan var gengið til baka og beygt inn í íbúðarhverfi við Hörpugötu og Góugötu. 

Gengið var inn Fossagötu og til baka. Að lokum var gengið upp Þjórsárgötu að bílastæði flugvallar 

og þaðan gengu kennarar með mæla að skóla til að reyna finna bakgrunnsgildi og hlaða inn 

gögnunum. 
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Mynd 2: Gönguleið í nærumhverfi Reykjavíkurflugvallar, 22.09.2018 kl. 9-10.  Punktar sýna hvar 

numið var staðar. Vindátt er gefin. 

Það var stillt, heiðskírt og svalt veður, hitastigið var um 1- 2 gráður á celsíus. Umferð var í lágmarki, 

örfáir bílar á ferli, nokkrir litlir sendibílar og 2-3 hópferðabílar. Tvær farþegaflugvélar tóku á loft 

meðan mælingar stóðu.  

Í mælistöðinni við Hringbraut 26, var meðaltal loftgæðamælinga frá klukkan 9:00-10:00 á NO₂ 17.82 

µg/m³ og 8.67 µg/m³ fyrir PM₁₀. Bakgrunnsgildið fyrir O₃ var fundið með því að skoða Stórhöfða í 

Vestmannaeyjum og var það á milli 60-80 µg/m³.  

 Tafla 3:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Reykjavíkurflugvöll 22. September  2018. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 
1 (°C) 

Raki 
1 (%) 

Þrýstingur 
1 (hPa) 

Sólarorka 

(W /m2) 

Vind- 

hraði 2 

(m/s) 

Stefna 
2 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

22.09 9:00-

10:00 

1.2  81  1014   250 2  SV  8.67   17.82 60-80 

Heimildir: 1 Veðurathuganir kl 9:00-10:00 á Reykjavíkurflugvelli og 2 veðurstofuhæð  (vedur.is); 2 

Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   

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

reykjavik 
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 Niðurstöður 

 

  

Mynd 3: Niturdíoxíð og óson mælingar 22. september 2018 við Reykjavíkurflugvöll. 

 

Mynd 4: Svifryksmælingar 22. september 2018 við Reykjavíkurflugvöll. 

 

Mælingar á óson sýna töluvert flökt í byrjun. Svo sýna þær núllgildi sem orsakast af því að mælingar 

voru gerðar inni á þeim tíma og þá mælist ekki óson því það er enginn sólarorka að verka inni. Næst 

fórum við aftur út og þá fæst nánast fasti í ósoninu sem er nálægt bakgrunnsgildinu á Hringbraut sem 

er 60 µg/m³. Vegna þess að mælingarnar sýna hærra gildi í óson þegar við fórum út í seinna skiptið 

að þá teljum við að allra fyrstu mælingarnar okkar séu ekki raunverulegar. Það er ekki hægt að bera 

þau gildi saman því að mögulega var mælirinn enn að hita sig upp. Við vorum fyrsti hópurinn sem 

að mældi þennan dag og óson neminn er sá nemi sem tekur lengstan tíma að hita sig upp. Þrátt fyrir 

að það hafi ekki staðið á honum að hann hafi verið að hita sig upp þá höfum við áhyggjur af því að 

mælingarnar sem við mældum fyrstu mínúturnar séu ekki raunverulegar. Ástæðan fyrir því að við 
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höfum áhyggjur af því er að það var flökt í byrjun og svo miklu hærra gildi þegar við fórum út aftur. 

Við hefðum þurft að fara til baka á sama stað til að sjá hvort að þetta væru raunveruleg gildi.   

Hágildi í óson myndast við jörðu vegna þess að nitursambönd og sólarorka mynda saman óson. Þess 

vegna er óson yfirleitt hærra frá uppsprettu. Gögnin sýna lággildi í óson á 80 mín það er þegar að 

kennararnir tóku mælana og fóru með þá upp í VR2 til að reyna að sjá hvort kæmu bakgrunnsgildi á 

leiðinni. Það eru þrír punktar sem mælast lágir. Það getur orsakast vegna þess að tækið hafi verið að 

núllstilla sig. Tækið á það til að detta aðeins út. Önnur skýring gæti verið að það sé öðruvísi óson hjá 

háskólasvæðinu þar sem að gildin mældust, sú skýring er ósennilegri því að það er ekkert sem gaf 

það tilkynna en til að komast að því þá myndi þurfa að fara aftur á staðinn og endurtaka mælingar. 

Fyrir NO₂ sýna gögnin að þegar að við förum inn þá fáum við hágildi sem er tvöföldun á gildinu sem 

við mældum úti. Þannig að það eru tvöfalt verri loftgæði inni í flugstöðinni en aftur á móti lækka þau 

hratt svo það er lofthreinsun. 

PM gögnin sem við fáum eru lág vegna þess að það gleymdist að taka hettu af mælinum. Í gögnunum 

eru þrír svifrykstoppar. Gildin eru ekki markverð en það sem olli þessum toppum í svifryki var að við 

topp 1 var maður að reykja og fólksbíll keyrði framhjá. Þrír bílar voru að keyra framhjá og þá mælist 

toppur 2. Engin sérstök ástæða olli toppi 3. Engin svifryks- mengun var sjáanleg með berum augum. 

Ólykt fannst við aðstöðuhúsið þegar flugvélin var að taka á loft en enginn aukning í svifryki mældist 

á mælinum. Yfirlit yfir öll hækkuð gildi má sjá í töflu 4. 

Tafla 4:  Yfirlit yfir hækkuð gildi við Reykjavíkurflugvöll. 

Tími Staðsetning PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 (μg/m3) 

9:27-9:28  Úti, maður að reykja og 

fólksbíll keyrir framhjá 

  Hækkaði      

9:33-9:34  Inni í biðsal á flugstöðinni 

þegar flugvél er nýlega 

farin 

    28.33    

9:53-9:54  Við skilti Reykjavíkur- 

flugvallar, 3 bilar keyra 

framhjá 

Hækkaði        

10:05-10:06  Þorragata, enginn sérstök 

ástæða 

  Hækkaði      

  Heildarmeðaltal allt 

tímabilið 

ómarktækt  ómarktækt   10.31   45.33 

 

Með því að bera saman niðurstöðurnar á mælingunum okkar úr töflu 4 við bakgrunnsgildin á 

Hringbraut úr töflu 3 sést að meðaltalið sem við fengum var töluvert lægra bæði fyrir óson og 

niturdíoxíð. Ástæðan fyrir þessu er að mælistöðin við Hringbraut er götugljúfur, mengunin festist á 
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milli húsa að einhverju leyti en það var ekki tilfellið þar sem við vorum að mæla þess vegna fáum við 

lægri gildi sem eru langt undir heilsuverndarmörkum og lægri en við stofnbraut.  

Fræðilega þá eiga óson og NO₂ mælingar að vera tengdar. Gögnin sýna að þegar að flöktið er í byrjun 

á ósoninu þá eru engar breytingar í NO₂ gögnunum og það styður tillöguna um það að mælirinn hafi 

verið að hita sig upp. Berum saman toppinn í NO₂ við fyrsta PM toppinn þá sést að þeir eru ekki að 

gerast á sama tíma. Það orsakast af því að þegar við nemum hækkuð gildi í PM sem tengjast ekki 

NO₂ og O₃ þá erum við með ólíkar uppsprettur.  

 

Tafla 5:  Heilsuverndarmörk á Íslands skv. reglugerð frá Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Mengunarefni Heilsuverndarmörk  

á ári 

Heilsuverndarmörk  

á sólarhring 

Heilsuverndarmörk  

á klst 

Svifryk PM₁₀ 40  µg/m³ 50 µg/m³ - 

Svifryk PM₂.₅ 20 µg/m³ - - 

NO₂ 40 µg/m³ 75 µg/m³ 200 µg/m³ 

O₃ - - 240 µg/m³  

 

Það er augljóst að samkvæmt mælingum okkar á mengunarefnum laugardaginn 22/9/18 þá var ekki 

farið yfir heilsuverndarmörk á Íslandi samanborið við töflu 4. Loftgæðin voru einstaklega góð fyrir 

mælingu á mengun, það var stillt og kalt.  Þrátt fyrir það mældist ekki mengun yfir 

heilsuverndarmörkum.  

 

 Umfjöllun 

Rannsókn á svifryki PM₁₀ á litlum flugvelli á grísku eyjunni Mytilene (um 90þ manns). Rannsókn 

þeirra sýnir að þegar flugstarfsemi var í gangi (flugvél að taka á loft, lenda, taxa) þá hækkaði svifryk 

allt að tífalt. Agnir með þvermál frá 10 til 500 nm fjölgaði frá 4 ×10² /cm³ til 8 × 10⁵/cm³. Meðal 

þvermál agna af svifryki minnkaði í 20 nm þegar flugstarfsemi var í gangi. Það var einn mælir 

staðsettur um 50 m frá flugbraut og einn sem var staðsettur 3 km frá flugvellinum fyrir 

bakgrunnsgildi. Árið 2014 fóru um 460 þ. farþegar um flugvöllinn á Mytilene, samanborið við 

Reykjavíkurflugvöll árið 2014 fóru um 390 þ. farþegar (Psanis ofl., 2017). 

Rannsókn á loftgæðum við Heathrow flugvöll árin 2005-2012. Staðsettir voru loftgæðismælar á 8 

mismunandi stöðum við flugvöllinn (<2.5 km). Einnig voru tveir loftgæðismælar staðsettir í fjarlægð 

17 km og 60 km við flugvöllinn til að nema bakgrunnsgildi. Meðalgildi á  NOx á meðan mælingar 

stóðu yfir  (2005-2012) á mæli sem var staðsettur norðan við flugbraut var 114 µg/m³ á klukkutíma. 
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Mælir sem var staðsettur austan við flugbraut var 59 µg/m³ á klukkutíma. Bakgrunnsgildin á NOx 

voru um 14 µg/m³. Á meðan rannsókninni stóð yfir mældist svifryk PM₁₀  aldrei yfir árlegu heilsu 

verndarmörkum ESB (40 µg/m³) (Masiol og Harrison, 2015). 

Flugvöllurinn á Mytilene er sambærilegur í fjölda farþega og Reykjavíkurflugvöllur. Þó er Mytilene 

flugvöllurinn bæði innanlands og utanlands flugvöllur. Svifryksmælingar fyrir Reykjavíkurflugvöll 

voru ekki marktækar útaf hettu sem var ekki fjarlægð af nemanum. Þar af leiðandi ekki hægt að bera 

saman gögnin. Heathrow er engan veginn sambærilegur flugvellinum í Reykjavík. Farþegafjöldi á 

Heathrow var 73 millj. farþega 2014. Því er erfitt að bera saman gögnin vegna stærðarmismunar. NO₂ 

fór nokkrum sinnum yfir heilsuverndarmörk á Heathrow. Út frá því er hægt að áætla að það er ekki 

æskilegt að vera með byggð nálægt slíkum flugvelli sökum mengunar. 

Ef framkvæma ætti rannsóknina aftur að þá myndum við endurtaka mælingar til þess að skera úr um 

hvort að þetta flökt í ósoninu í byrjun hafi orsakast vegna þess að mælirinn var að hita sig upp eða 

hvort það hafi raunverulega verið flökt. Einnig hefðum við fjarlægt hettuna af svifryksmælinum til 

að fá marktækt gildi. 

 

 Heimildir 
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Particulate matter pollution from aviation-related activity at a small airport of the Aegean Sea Insular 

Region. Science of the Total Environment. 596-597,187-193. 

Masiol, M., Harrison, R.M., (2015). Quantification of air quality impacts of London Heathrow 

Airport (UK) from 2005 to 2012. Atmospheric Environment. 115, 308-319. 
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 Viðauki 

Sérstakar athuganir við umferð við Reykjavíkurflugvöll 22. september 2018. 

Tímasetning Staðsetning Athugasemd 

Kl 9:09 Við flugstöðina  

Kl 9:11 hjá aðstöðuhúsi  Mælingar hófust. Verið að taka ísingu af 

flugvél. Vindhraði 0 m/s. Hiti 4°C 

Kl 9:14   Lítil flugvél að setja í gang 

Kl 9:17   Flugvél gangsett 

Kl 9:19                     NO2 aðeins að hækka 

Kl 9:20    Lítil flugvél fer á loft. Stærri flugvél fer 

af stað 

Kl 9:21  Vond lykt finnst. Smá hækkun á NO2 og 

flökt á O3 mæli 

Kl 9:23   Stærri flugvél farin á loft. 

Stór jeppi keyrir framhjá. Engin 

sjáanlegur reykur úr púströri.  

Ráðherrabíll keyrir framhjá 

Kl 9:25  Fyrir utan flugstöð Smárúta keyrir á bílastæði. Smábíll keyrir 

framhjá 

Kl 9:27     Maður að reykja fyrir utan flugstöð. 

Finnst reykingarlykt 

Kl 9:28   Smá hækkun á O3. Fólksbíll keyrir 

framhjá. Örlítil hækkun á PM10. Hækkun 

á NO2 

Kl 9:32 Inni í flugstöð við þjónustuborð PM hækkar.  

Kl 9:33   NO2 hækkar og mælir pípir. 

Kl 9:33 Hjá matsölustað og farangri Finnst brunalykt (brennt brauð). PM10 

hækkar og NO2 minnkar. 
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Kl 9:35   NO2 mælir flöktir 

Kl 9:38 Komin til baka að þjónustuborði Rölt um svæðið 

Kl 9:40   Líklegast eitthvað klúður á NO2 mæli, 

mælist 0.0 

Kl 9:41   Ekkert PM og O3  mælist 

 

Kl 9:43  Loft orðið hreinna 

Kl 9:45 Í anddyri flugstöðvar Anddyri er u.þ.b. 2x3 m2. Hækkun á PM. 

Finnst vond lykt. Hurð opnast og loft 

hreinsast 

Kl 9:47  Þrír sendibílar í lausagangi á bílastæði. 

Kl 9:49  Hæsta mæling á O3 hingað til 

 

Kl 9:51  3 fólksbílar keyra framhjá. Rúta kemur á 

bílastæði og staðnæmist 

Kl 9:52   Vindhraði 0.5 m/s. 5°C 

Kl 9:53 Við skilti Reykjavíkuflugvallar 3 bílar keyra framhjá. PM hækkar. NO2 

hækkar 

 

Kl 9:54  Jeppi og þrír fólksbílar keyra framhjá 

Kl 9:56 Enda bílastæðis Jeppi keyrir framhjá. O3 mælist hærra. 

Fólksbíll og smábíll keyra framhjá 

Kl 9:58  O3 hækkar 

Kl 9:59 Strætóskýli við Reykjavíkurveg NO2 hátt. Lítil umferð 

Kl 10:02 Hörpugata NO2 komið í 0.061 

Kl 10:04 Þorragata Vindhraði 1.0-1.6 m/s. 4.5°C og mikil 

sól. O3 og NO2 hækka.  

Kl 10:05  PM10 hækkar í 0.007 

Kl 10:07 Við enda flugbrautar Strætó keyrir framhjá. NO2 rauk upp. 

Vindur er þvert á flugbraut 

Kl 10:11 Í íbúðarhverfi við Hörpugötu  
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Kl 10:12 Horni Hörpugötu og Góugötu NO2 og O3 lækkar 

Kl 10:15 Reykjavíkurvegur Lítil hækkun á O3 

Kl 10:17 Innst í botnlanga Fossagötu  

Kl 10:20 Reykjavíkurvegur  

Kl 10:22 Gengið yfir Njarðargötu Flugvél að lenda 

Kl 10:23 Bílastæði Reykjavíkurflugvallar Mælingum lýkur 
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4 Reykjavíkurflugvöllur að kvöldi  

Höfundar: Ása Rut Benediktsdóttir, Ásmundur Jóhannsson, Eyrún Aradóttir og Svanur Eyland 

Óðinsson 

 Staðar- og veðurþættir 

Mælingar á styrk PM2.5, PM10, NO2 og O3 hófust klukkan 17:01 fyrir utan flugstöðina og þeim lauk 

klukkan 18:13 á sama stað þann 22. september. Gengið var meðfram flugstöðinni fyrir utan 

girðinguna sem girðir af flugvallarsvæðið. Svo var gengið tilbaka og inn í flugstöðina. Síðan var 

tekinn hringur á bílaplaninu fyrir framan. Loks var gengið inn í Skerjafjörð, meðfram Þorragötu og 

svo smá spöl inn Fossgötu og Hörpugötu. 

 

 
Mynd 5: Gönguleið í nærumhverfi Reykjavíkurflugvallar. Punktarnir sýna helstu há- og lággildi 

mælinga. 22.09.2018 kl. 17-18.  

Myndin er fengin af ja.is. 

 

Veðurfar var nokkuð rólegt og þurrt. Það var heiðskírt og um 6-7 °C úti, en sirka 17 °C inni í 

flugstöðinni. Vindhraði var oftast um 1.5 m/s, en hviður fóru þó upp í 5 m/s og þær komu reglulega. 

Út frá þessu má meta stöðugleikaflokk loftsins sem C. Umferðin var frekar lítil á Reykjavíkurvegi og 

við urðum aðalega vör við fólksbíla. Svolítil aukning var á umferð þegar nálgaðist áætlaðar flugferðir 

og talsverður fjöldi af leigubílum í lausagangi í röð við flugstöðina.  

Bakgrunnsgildin okkar fyrir PM10 og NO2 eru fengin frá loftgæðamæli Reykjavíkurborgar við 

Hringbraut. Bakgrunnsgildin fyrir óson eru fengin frá Vestmannaeyjum, en síðustu tölur fyrir 

ósonmengun þar eru frá 2010.  
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Tafla 6:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Reykjavíkurflugvöll 22. September  2018. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthiti 
1 (°C) 

Raki 
1 (%) 

Þrýsingur 
1 (hPa) 

Sólarorka 

(W /m2) 
Vindhraði 

2 (m/s) 
Stefna 

2 
PM10 

(μg/m3) 
NO2 

(μg/m3) 
O3 

(μg/m3) 

22.09 17 - 

18 
7   55 1050   heiðskýrt  1,9  - 13.3  11.84   60 

Tölur fengnar af vedur.is, reykjavik.is og af https://www.esrl.noaa.gov.  

 

 Niðurstöður 

  

 
Mynd 6: Svifryk, niturdíoxíð og óson mælingar 22. september 2018 við Reykjavíkurflugvöll.  

Gildin mældust há þegar stór ökutæki áttu leið hjá. Þá mældist alltaf einhver aukning af  PM10, PM2,5 

og NO2 í lofti. O3 mældist svipað hátt allan tímann en mældist þó hæst, 112 µg/m3, þegar rúta keyrði 

fram hjá (sjá mynd 6, númerað 3 og 4). Það hefur þó líklegast verið tilviljun þar sem það tekur ósónið 

tíma að myndast. Svifryk, PM10 og PM2.5 mældist mest þegar við stóðum við byggingargrunn inni í 

Skerjafirði. En þegar þessi háu gildi mældust sást engin sjáanleg svifryksmengun, og er því ekki hægt 

útiloka að  mælirinn hafi hækkað gildin vegna lítillar reynslu á mælinum (sjá á mynd 6, númerað 5). 

Gildin á PM og NO2 hækkuðu oftast umtalsvert þegar það komu vindhviður. Þá hefur sennilega borist 

mengun frá flugvellinum til okkar. NO2 toppurinn hjá okkur mældist 28 µg/m3 sem varð þegar maður 

labbaði fram hjá með vape þegar við höfðum gengið inni í flugstöðina (nr 1 á grafi). Hvort það tengist 

https://www.esrl.noaa.gov/


24 

 

vapeinu er ekki vitað en NO2 gildin hækkuðu einnig þegar við fórum inni í flugstöðina í annað sinn 

(sjá mynd 6,  númerað 6). Ósonið mældist lægst inni í flugstöðinni, sem kemur ekki á óvart (nr 2 og 

6 á mynd 6). Það vekur athygli að óson mælist töluvert hærra en gert var ráð fyrir, en gildin frá 

Vestmannaeyjum árið 2010 eru talsvert lægri. Útgildi númer 7 á mynd 6 er eina útgildið sem ekki 

hægt er tengja við neitt sem gerðist í kringum mælinn á þeim tímapunkti. Gæti svo verið að mælirinn 

hafi verið á núllstilla sig, þar sem svipað fall í ósongildum mældist einnig hjá öðrum hópum  

Breytingar í mælingum virtust oftast vera í samræmi við umhverfið. Mælarnir virtust vera nógu 

nákvæmir fyrir þessa rannsókn. Að minnsta kosti sáum við skýrar breytingar á mæligildum þegar 

umhverfisaðstæður breyttust.   

Við komum ekki auga á svifryk nema við grunninn þar sem mengunin mældist afar há. Annars var 

ekki sjáanleg mjög mikil svifriksmengun við flugvöllinn eða í Skerjafirði, en mælarnir mældu oft 

töluverða svifryksmengun þó við hvorki sæum hana né fundum fyrir henni.  

 Við vorum að mæla aðeins minna magn af köfnunarefnisdíoxíði heldur en mælirinn við Hringbraut. 

Líklega er það vegna þess að þar er oft þung umferð. Hjá okkur mældist hæsta gildið um 20 µg/m3 

en við Hringbraut mælist 30-40 µg/m3 af NO2 þegar verst lætur. Þetta virðast því vera trúanlegar 

mælingar. Aftur á móti virtust gildin á svifrykinu hjá okkur vera töluvert hærri en eru að mælast á 

Hringbraut. Það voru miklar sveiflur í mælingunum hjá okkur, eða frá um 8 µg/m3 og upp í 107 

µg/m3 þegar við stóðum við grunninn. Hæsta gildið sem hefur mælst á Hringbraut síðastliðna 7 daga 

er 31 µg/m3 en við fórum nokkrum sinnum vel yfir þá tölu.  

Samkvæmt ársskýrslu Umhverfisstofnunar sem var gefin út árið 2017 kom fram að ársmeðaltal PM10 

svifryks var um 18 µg/m³. Heilsuverndarmörk fyrir PM10 á almannaksári er 40 µg/m³. Borið saman 

við okkar mælingu þá fór gildið nokkrum sinnum vel yfir heilsuverndarmörk þó það væri oftast nær 

núllinu. Mengunin mældist há en varði yfirleitt ekki lengur en í nokkrar sekúndur. Einnig kom fram 

ársmeðaltal köfnunarefnisdíoxíð (NO2) sem er um 19 µg/m³. Heilsuverndarmörkin fyrir NO2 á 

almannaksári er einnig 40 µg/m³. Við vorum að mæla í kringum 20 µg/m3 sem passar vel við 

ársmeðaltalið.  

Samband NO2 og O3 var ekki mjög augljóst, nema þegar NO2 mældist hæst, en þá stóðum við fyrir 

utan flugstöðina og maður með vape labbaði fram hjá. Þegar við svo gengum inn í flugstöðina mældist 

ósonið mjög lágt. Gildin á NO2 voru annars frekar stöðug og virtust ekki mælast í neinu samhengi 

við ósonið. Mengunin sem við mældum kom frá bílum aðalega, og við gátum ekki tengt mengunina 

við flugvélarnar beint, þar sem gildin hækkuðu ekki þegar flugvélarnar voru í flugtaki eða lendingu. 

Við teljum að við höfum verið að mæla mengun frá bílum stuttu eftir að mengun hófst en sennilega 

hefur mengun frá flugvélunum mælst seinna.  

Það var eitthvað samband milli gastegundanna og svifryks í mælingunum. Þegar ökutæki áttu leið hjá 

hækkuðu bæði gildin á svifryki og NO2. Óson og svifrik höfðu ekki sjáanlegt samband.  
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Tafla 7:  Yfirlit yfir hækkuð gildi við Reykjavíkurflugvöll. 

Tími Staðsetning PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

17:18 Í inngangi flugstöðvar - - 28 59 

17:23 Inni í flugstöð  - -  9 28,5 

17:33 Fyrir utan flugstöð Hækkuð Hækkuð  14,5 99  

17:41-

17:43 

 Á gatnamótum Þorragötu og 

Njarðargötu 

11  32  12,2  66,5  

17:53-

17:56 

Við Húsagrunn við Gróugötu 89 89 10 94 

 

18:10-

18:11 

Inni í flugstöð 4 10 17 47,5 

  Heildarmeðaltal allt tímabilið 13.4 7.59 12.2   97.7 

  

 Umfjöllun 

 

Árið 2012 var gerð rannsókn um mengun frá Beirut-Rafic Hariri flugvellinum (RHIA) í Líbanon. 

Mengun frá lendingum, flugtaki og keyrslu flugvéla var áætluð þar sem NO2 ásamt fleiri loftegundum 

voru skoðaðar. Í ljós kom að  92% af NO2 mengun frá flugvellinum kom frá flugvélunum sjálfum. 

50,7 tonn af NO2 mengaði flugvöllurinn yfir árið 2012. Um 5 milljónir ferðuðust í gegnum völlinn 

árið 2012, en hann er staðsettur um 9 km frá Beirut. Þetta er töluverð mengun og það væri áhugavert 

að sjá tölurnar fyrir Reykjavíkurflugvöll (Mokalled o.fl., 2018). 

Í annarri grein er fjallað um rannsókn á þróun loftmengunar af völdum flugvéla á grískum flugvöllum 

á árunum 1980 til 2005. Hún sýndi fram á hækkun á styrk NOx á meðan að styrkur PM2.5 hélst 

nokkurn veginn sá sami. Alls staðar var aukning á flugumferð, eða frá 89.652 ferðum árið 2005 yfir 

í 201.582 ferðir árið 2006. Áætlaður fjöldi ferða er 340.000 árið 2025. Þess má geta að alls fara um 

500 þúsund farþegar um Reykjavíkurflugvöll á hverju ári. Okkur finnst að það mætti rannsaka 

mengun frá Reykjavíkurflugvelli mun betur, sérstaklega þar sem hann er staðsettur í miðri íbúabyggð.  
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Svifriksmengun mældist nokkuð há. PM2.5 og PM10 fylgdust að og gildin mældust oftast álíka há. 

NO2 og PM virtust ekki hafa bein tengsl samkvæmt mælingunum.  

Það helsta sem hefði mátt betur fara við rannsóknina væri að athuga betur vindátt og aðstæður til 

mælinga. Þá hefði verið gott að hafa hvort tveggja í huga við skipulagningu gönguleiðar. Mögulega 

hefði verið betra að ganga allan hringinn í kringum flugvöllinn, þar sem að vindáttin var ekki nógu 

góð til þess að mæla mengun frá flugvélunum sjálfum þegar þær annað hvort lentu eða tóku af stað. 

Einnig hefði verið betra að fara á degi með aðrar veðuraðstæður, en ljóst þykir að þær voru ekki góðar 

til þess að fá áhugaverð gildi. Við höfum lært að vera nákvæm þegar við skráum niður staðsetningu 

og aðstæður á mælistað.  

. 
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5 Reykjavíkurflugvöllur að morgni 

Haukur Yngvi Jónasson, Ingi Sigurður Ólafsson, Kristján Þór Jónsson, Sigurður Darri Björnsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Reykjavíkurflugvöll, 23. September 

2018 kl. 10-11. 

 

 
Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 1: Hópmeðlimir í vettvangsrannsóknum við Reykjavíkurflugvöll, 23. 
September 2018 kl. 10-11. 
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 Staðar- og veðurþættir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við mættum á Reykjavíkurflugvöll klukkan 10:00 í sól, vindur 5 m/s suðvestan átt og 7°C, stefndi 

allt í góðar aðstæður fyrir mælingar. Þegar við vorum að kveikja á mælunum byrjaði að rigna og varði 

rigningin í um hálftíma. 

Engin flugumferð á klukkutímanum sem mælingar voru í gangi og lítil umferð bíla, en við löbbuðum 

framhjá þremur rútum í lausagangi og nokkrum leigubíla kálfum. 

 

Tafla 8:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Reykjavíkurflugvöll 26. September  2018. 

   Veður Loftgæði 

Dags Tími Lofthiti 

(°C) 

Raki 

(%) 

Þrýsingur 

(hPa) 

Sólarorka 

(W /m2) 

Vindhraði 

(m/s) 

Stefna  PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

23.09 10:00-

11:00 

7 69 1019 Ekki gefið 5 Suðvestur 0.6 9.8 Ekki 

gefið 

Mynd 8: Gönguleið þann 23. september klukkan 10-11. Rauðir punktar 

merkja stopp. 
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 Niðurstöður 

Hæstu gildin mældust á bílaplaninu við flugvöllinn, við inngang flugvallar og inni á flugstöð. 

Fyrsti toppur sem mældist var í svifryki, bæði PM10 og PM2.5, á sama stað. Þau gildi voru fengin við 

inngang flugvallar þegar gengið var framjá stelpu að reykja rafsígarettu. Gildin voru 1.553 ppm eða 

1553 µg/m3 fyrir PM10 og 1.354 ppm eða 1354 µg/m3 fyrir PM2.5. 

Toppurinn í NO2 mældist inni í flugstöðinni við farangursbelti þar sem töskur voru að skila sér eftir 

flug. NO2 mælirinn pípti þá og gildin voru 0.153 ppm eða 32 µg/m3. 

Tveir toppar í O3 en þeir mældust báðir á bílaplaninu við flugstöð, með hálftíma millibili. Voru gildin 

bæði þau sömu, 0.035 ppm eða 60 µg/m3. 

Mælarnir voru fljótir að taka við sér og greina loftmengun, allir voru innan uppgefins viðbragðstíma 

að mæla. Það mældust há útgildi en gert ráð fyrir 10-15% óvissu i nemum.  

Vegna veðuraðstæða, rigning, skýjað og logn, var ekkert um sjónrænt svifryk. Ekkert sjáanlegt 

svifryk á framkvæmdastað á Fossagötu, né frá bílum sem voru á ferð. 

Þegar borin eru saman NO2 gildin úr mælingum okkar við Hringbraut, sem mæld eru af 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, þá er gífurlegur munur á klukkustundarmeðaltali. Á 

Reykjavíkurflugvelli var klukkustundarmeðaltal 0.12 µg/m3 miðað við 7.73 µg/m3 á Hringbraut. 

Þar á móti var klukkustundarmeðaltal PM10 töluvert verra á flugvellinum en Hringbrautinni. Á 

Reykjavíkurflugvelli var klukkustundarmeðaltal PM10 290 µg/m3 í samanburð við 17.66 µg/m3 á 

Hringbraut. 

Miðað við veðurfar þá virðast mældu gildin vera nokkuð marktæk og nánast ekkert til að setja út á. 

Hins vegar þá er gildið á svifrykinu fremur hátt sem fengið var þegar labbað í þokuna frá 

rafsígarettunni. Annað hvort hefur mælirinn verið að greina vitlaust eða að það þurfi nauðsynlega að 

opna umræðu og frekari rannsóknir á mögulegum heilsukvillum vegna notkunar á rafrettum, bæði á 

notendum sem og fólki sem óbeint andar að sér gufunni. 

Langtímamælingar í ársskýrslu Umhverfisstofnunar 2017 gefa hvorki upp gildi á PM2.5 né O3. Okkar 

niðurstöður og langtímamælingar á Íslandi eru mjög líkar, ef horft er framhjá PM2.5 og O3. Mæld gildi 

okkar á NO2 eru töluvert lægri en í ársskýrslunni. PM10 gildi okkar og í skýrslu eru mjög svipuð, en 

við mældum í kringum 22 µg/m3 á meðan skýrslan gefur upp um það bil 25 µg/m3.    

Samaborið við viðauka I í Reglugerð nr. 920/2016 heilsuverndarmarka voru niðurstöður okkar 

töluvert betri en uppgefin í viðauka.  

Köfnunarefnisdíoxíð hafði klukkustundarmeðaltal 0,12 µg/m3 en klukkustundarviðmið reglugerðar 

er 200 µg/m3. 

Klukkustandarmeðaltal á PM10 var 22 µg/m3 en engin klukkustundarmörk eru gefin upp í reglugerð 

en borið saman við sólarhringsmörkin, 50 µg/m3, þá eru mælingar okkar töluvert undir þeim mörkum, 

sem er mjög gott. 

Hvorki eru gefin upp klukkustundarmörk né sólarhringsmörk fyrir PM2.5 svo enginn samanburður 

mögulegur. Sjáum samt í töflu 9 að klukkustundarmeðaltal mælinga er 17 µg/m3. 
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     O3 og NO2 gildin sem mældust voru andstæður 

miðað við tímasetningu. Fengin voru há gildi í NO2 

þegar O3 var sem minnst og hæstu gildi O3 mældust 

þegar NO2 var lágt. 

Eins og sjá má á Mynd 9 þá voru hæstu gildi O3 í 

byrjun og lok mælinga á meðan hæsta gildi NO3 er 

fengið hálftíma eftir að mælingar hófust, en á þeim 

tímapunkti er O3 0,00 sem lýsir sambandi 

gastegundanna vel í niðurstöðum mælingar. Þess 

má geta að hæsta gildið á NO3 var fengið innandyra 

svo eðlilega var gildi O3 í núll.   

 Ekki er neitt marktækt samband svifryks við 

gastegundirnar. Vegna rigningar mælist lítið sem 

ekkert svifryk. Eini toppur PM var við inngang 

flugstöðvar líkt og áður kom fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 2: Mæld gildi O3, NO2 & PM 
(ppm) 

Mynd 9: Mæld gildi. (1) fyrir toppa í O3, (2) fyrir topp í PM10 

og PM2.5, (3) fyrir topp í NO3.  
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Tafla 9:  Yfirlit yfir hækkuð gildi við Reykjavíkurflugvöll. 

Tími Staðsetning PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 (μg/m3) 

10:25-10:30 Við inngang flugstöðvar (2) 1466 1514 11 0 

10:35-10:40 Við farangursbelti (3) 26 32 32 0 

10:20-10:24 Á bílaplani (1) 0,25 0,3 8 60 

 Heildarmeðaltal allt tímabilið 17 22 0,12 0,03 

 

 Umfjöllun 

Loftmælingar voru framkvæmdar í nágrenni við Los Angeles International Airport(LAX) um haust 

2003. Markmið þessara mælinga var að mæla mengun frá flugvellinum sem náði að nærliggjandi 

íbúahverfum. Mælingar voru framkvæmdar á nituroxíðum og PM-PAH ásamt fleiri efnum.  

 

Tafla 10:  Samanburður mælinga við Reykjavíkurflugvöll og við LAX í Los Angeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Angeles Reykjavík 

 NOx NO2 

Meðalgildi eða 

miðgildi 

0.1442 ppm 0.0587 ppm 

Hámarksgildi 1.045 ppm 0.1565 ppm 
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Eins og sjá má á töflunni hér að ofan var magn nitoxíða margfalt meira á LAX en á 

Reykjavíkurflugvelli. Verður sá gríðarlegi stærðarmunur sem er á þessum tveimur flugvöllum að 

teljast aðalástæðan fyrir því að munurinn sé svona mikill.  

Erfitt er að spá fyrir um veðurfar á Íslandi, aðstæðurnar sem við unnum í voru mjög góðar ef 

markmiðið var að fá flottar niðurstöður (litla mengun). Ef við ættum að vinna þessa rannsókn aftur 

mætti vera mun meiri umferð, vegna þess að umferðin á þessum tíma var lítil sem engin sem gefur 

villandi niðurstöður. Við hefðum viljað mæla ekki fjarri mælistöð svo betur væri hægt að bera saman 

mældu gildin okkar við það sem Umhverfisstfnun gefur út. 

Vegna þeirra áhugaverðu gilda sem fengust þegar reyk úr rafsígarettu var beint að mælinum við 

mælingar fannst okkur viðeigandi að líta á grein sem kafar dýpra í mælingar á loftmengun vegna 

reykinga rafsígaretta. Í grein þeirri sem greint verður frá hér var tekið saman fjórar rannsóknir á 

rafsígarettum þar sem mælt var gæði lofts innandyra. Tvær þeirra lögðu áherslu á notkun rafsígaretta 

í tengslum við nikótín og tvær þeirra, ein þeirra sem við beinum athyglinni að, í tengslum við mengun 

á lofti. 

 Í rannsókn sem framkvæmd var af Schober et al. ( ) var mælt, í lokuðu 18 m2 herbergi, gildi á 

skaðlegum efnum í lofti fyrir og eftir tveggja klukkustunda notkun á rafsígarettum. Kom þá í ljós að 

magn PAH (skaðlegt krabbameinsvaldandi efni) hafði hækkað um 20% eða alveg upp að 147 ng/m3. 

Magn PM var líka mjög hátt í herberginu eftir notkunina en miðgildið var 197 µg/m3 og hæsta gildið 

hvorki meira né minna en 517 µg/m3. Einnig tvöfaldaðis magn þungmálma í herberginu frá 203 ng/m3 

í 482 ng/m3. Sýna þessar   niðurstöður auðvitað fram á það, eins og mælingar okkar gáfu til kynna, 

að rafsígarettur eru langt frá því að vera eins mengunarlausar eins og framleiðendur þeirra vilja halda 

fram. 
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 Viðauki 

 

Tímasetning Staðseting Athugasemd 

Kl 10:14 Við inngang flugstöðvar  

(Upphafsstaður mælinga) 

Mælingar hófust 

Kl 10:16   Fólksbíll 

Kl 10:19  Bílaplan flugstöðvar Tvær rútur  

Kl 10:24  Við inngang flugstöðvar og bílaplan Stelpa að vape´a 

Kl 10:29   Karlar að reykja 

Kl 10:31   Rúta 

Kl 10:33  leigubíll 

Kl 10:34   Rafsígaretta 

Kl 10:37 Inni á flugstöð  Farangursbelti  

Kl 10:43 Bílaplan flugstöð Leigubíll (kálfur) 

Kl 10:46 Íbúðahverfi við Reykjavíkurflugvöll Stopp á gatnamótum Þorragata og 

Njarðargata 

Kl 10:47   Tveir leigubílar 

Kl 10:48   Fólksbíll  

Kl 10:48  Tveir fólksbílar, annar þeirra rafmagnsbíll   

Kl 10:49 Gatnamót Þorragata og Skerplugata 

(íbúðahverfi) 

Land Cruiser jeppi 

Kl 10:50 Fossagata Stoppað við framkvæmdastað, enginn að 

vinna á meðan við vorum þar 

Kl 10:52   Gengið framhjá manni að vape´a 

Kl 10:54   Stoppað aðeins á Fossagötu 

 

 

 

 



34 

 

 

6 Hlíðarendi fyrir hádegi 

Höfundar: Kolbrún Fríða, Margrét Ásta, Nils Ólafur og Þorvaldur Kári. 

  

 

  

Mynd 10: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Hlíðarenda, 22. September 2018 kl. 

11-12. 
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 Staðar- og veðurþættir 

Mælt var laugardaginn 22. september, frá klukkan 11:05 til 11:47 að hádegi. Upphafsstaður mælinga 

var við Björgunarsveitarhúsið, sjá punkt 1 á mynd 11, og gengið meðfram Nauthólsveg, að 

gatnamótum Nauthólsvegar og Hringbrautar og aftur til baka. Mest var lagt áherslu á mælingar við 

gatnamót Hringbrautar sem og við innkeyrslu að vinnusvæði, sjá punkt 5 á mynd 11. Við innkeyrsluna 

keyrðu stórir og þungir flutningabílar og þyrluðu upp ryki sem að barst af vinnusvæðinu. Við þessa 

staði var mælt tvisvar, á leið niður að Vatnsmýri og svo aftur á leið til baka að 

Flugbjörgunarsveitarhúsi. 

 

Mynd 11: Gönguleið meðfram Nauthólsveg, (kort fengið af map.is), bláu punktarnir sýna staðina sem 

mælt var á. 

Veðuraðstæður voru góðar til loftgæðamælinga. Þurrt var í veðri, logn og heiðskýrt. Lofthiti mældist 

um 6°C, rakastig 55% og loftþrýstingur 1015 hPa. Stöðugleikaflokkur lofts var B, þar sem vindur var 

undir 2 m/s og engin ský (Masters og Ela, 2008, bls 455). Mælingar fóru fram á laugardagsmorgni 

og var umferð því lítil, sér í lagi mátti sjá fólksbíla, rútur og einstaka vörubíla.  Flugumferð á 

Reykjavíkurflugvelli var lítil, ein þyrla og flugvél lentu á meðan mælingum stóð. Mælingar voru 

gerðar í 1,5 - 2 m hæð.  
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Milli 11-12 mældi loftgæðafarstöð I við Hringbraut 26 meðalstyrk köfnunarefnisdíoxíðs (NO2) 10,5 

μg/m3 og svifryk, PM10, 2,79 μg/m3. Heilsuverndarmörk NO2 á klukkustund eru 200 μg/m3 og telst 

því mældur styrkur mjög lágur. Engin viðmið eru til fyrir klukkustundar hámarks styrk PM10 en 

sólarhringsmörk eru 50 μg/m3. Klukkustundarmörk eru öllu jafnan hærri en sólarhrings og má því 

fyllilega áætla að styrkur PM10 hafi verið vel undir heilsuverndarmörkum þegar mælingar fóru fram 

(Reykjavíkurborg, 2018) 

Við mat á bakgrunnsgildum ósons var notast við mælingar frá árinu 2010 á Stórhöfða í 

Vestmannaeyjum. Mælingar gefa til kynna að meðalstyrkur ósons sé u.þ.b. 60-80 µg/m3. Það mega 

teljast há grunngildi en samkvæmt niðurstöðum frá Stórhöfða ekki óvenjuleg og oft álíka há á þessum 

árstíma. Samkvæmt reglugerð nr. 920 má hæsti átta klukkustunda meðalstyrkur ekki fara yfir 120,0 

µg/m3 oftar en 25 sinnum á ári að meðaltali á þriggja ára tímabili. Niðurstöður mælinga gáfu til kynna 

að aðeins var 6 sinnum farið yfir það meðaltal á árunum 1992-2010 (Earth System Research 

Laboratory, 2010) .  

Tafla 11:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Hlíðarenda, 22. september 2018. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Loft-

hiti 1 

(°C) 

Raki 
1 (%) 

Þrýsing-

ur 1 (hPa) 

Skýjahula 

(%) 

Vind-

hraði 2 

(m/s) 

Stefna 
2 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

22.09 11:00

-

12:00 

6  55   1015  0  0  NA 2,79 10,5 60-80 

(2010)  

Heimildir: 1 Veðurathuganir kl 11-12 á Reykjavíkurflugvelli og 2 veðurstofuhæð  (vedur.is); 2 Mælt með Testo 440 

vindhraðamæli;   

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

4. Bakgrunnsgildi ósons tekið af ESRL 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=ICE&program=ozwv&type=ts  

  

http://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=ICE&program=ozwv&type=ts
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 Niðurstöður 

 

 

Mynd 12: Niturdíoxíð og óson mælingar 22. september 2018 við Hlíðarenda. 

Mynd 12 sýnir að styrkur NO2 var nokkuð stöðugur á meðan mælingum stóð. Hæsta gildið mældist 

15,6 μg/m3 klukkan 11:47 á móti byggingarstað, sjá punkt 2 á mynd 11. Lítil umferð var þá um 

Nauthólsveg og telst því líklegt að NO2 komi frá vinnusvæði. Við gatnamót Nauthólsvegar og 

Hringbrautar milli 11:26 - 11:29 mældist styrkur Niturdíoxíðs 14,4 μg/m3 og má tengja við aukna 

umferð um Hringbraut.  

Mældur meðalstyrkur á NO2 er undir ársmeðaltali ef borið er saman við langtímamælingar á 

Grensásvegi. Langtímamælingar sýna að ársmeðaltal seinustu 5 ára hafi verið í kring um 21-22 μg/m3 

(Umhverfisstofnun, 2017). Rétt er þó að athuga að þegar mælingar fóru fram var bílaumferð nánast 

engin sem er ein helsta uppspretta NO2 mengunar á Íslandi. 

Mælingar á svifryki, PM10, eru ómarktækar. Það gleymdist að fjarlægja hettu fyrir ljósopi mælisins 

og mældust því gildin mjög lág. Þrátt fyrir það greindi mælirinn hækkun á gildum PM10 í og við 

innkeyrsluna að byggingarsvæði, sjá punkt 3 og 4 á mynd 11. Sjónrænt mat styrkir stoðir við það en 

þegar hækkuð gildi mældust voru vörubílar að keyra út af svæðinu. Við það þyrlaðist upp mikið 

svifryk sem bæði var hægt að sjá og finna við innöndun. Ætla má að hæsta gildi PM10 hafi verið á 

milli 50-100 μg/m3 (Umhverfisstofnun, 2011). Útbreiðsla mengunar var ekki mikil út frá sjónrænu 

mati og var aðallega við malarveginn á byggingarsvæði (sjá mynd 13). Samkvæmt mynd 13 má telja 

að mengunin hafi náð um 2 m upp í himinn og verið einhverja tugi metra á breidd. Ólíklegt er að 

mengunin hafi náð yfir á Hringbraut. Mengun frá jarðvinnu var lítil þar sem jarðvegur var rakur.  
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Mynd 13: Sjáanleg uppspretta svifryksmengunar á malarplani og á malbiki 

Mælingar við gatnamót Nauthólsvegar og Hringbrautar sýna áhugaverðar niðurstöður. Á þessum stað 

klukkan 11:29 var skráð óson gildið 0,0 μg/m3 en það hrapaði niður frá 79,3 μg/m3 á skömmum tíma. 

Það sem getur útskýrt þessa mælingu er staðsetningin sem mælingin var tekin. Við gatnamót 

Nauthólsvegar og Hringbrautar var mikil bílaumferð í samanburði við aðrar staðsetningar þar sem 

mælingar voru teknar á meðan mengun átti sér stað og stuttu eftir að mengun hófst. Umferð leiðir til 

þess að NO2 gildin hækka og O3 gildin lækka vegna sambands niturdíoxíðs og ósons. Þessu samband 

niturdíoxíðs og ósons er hægt að lýsa með eftirfarandi jöfnu efnahvarfs, NO+O3→NO2+O2. Bæði 

niturmónoxíð og niturdíoxíð myndast við bruna í vélum og getur það þá útskýrt lækkandi gildi ósons 

þar sem niturmónoxíð hvarfast við óson til að mynda niturdíoxíð og súrefnisgas, en þá mældist NO2 

gildið 14,4 μg/m3. Þegar styrkur NO2 fer hækkandi, lækkar styrkur O3 og öfugt (de Souza, Aristone, 

Kumar, Kovac- Andric, Arsic, Ikefuti og Sabbah, 2017). Flestar mælingar sem voru teknar staðfesta 

þetta samband á einhvern hátt. Staðaraðstæður hefðu þurft að vera fullkomnar til að sjá styrkleika 

niturdíoxíðs og ósons breytast í réttu hlutfalli.  

Styrkur O3 nær toppi klukkan 11:10 við gatnamót flugvallarvegar og Nauthólsvegar, en þá mældist 

hann 96,4 μg/m3. Á sama tíma og á sama stað mældist styrkur NO2 10,7 μg/m3, sem er næst lægsti 

mældi styrkur niturdíoxíðs. Staðaraðstæður voru afar góðar fyrir myndun óson þar sem það var 

heiðskýrt og sólarstyrkur nálægt hámarki, miðað við tíma-og veðuraðstæður. Sólargeislar hjálpa með 

myndun O3 með því að rífa í sundur niturdíoxíð, NO2+sólarljós→NO+O, en nú þarf einungis eina 

súrefnissameind til að mynda óson þ.e. O+O2→O3. Óson myndefnið getur nú hvarfast við 

niturmónoxíð til að mynda niturdíoxíð. Því má nefna að toppar NO2 mælast yfir næturnar í köldu og 

dimmu umhverfi á meðan toppar O3 mælast yfirleitt á miðjum degi þegar sól er hæst upp lofti og 

þegar heiðskýrt er (de Souza o.fl., 2017).  

Þar sem mælingar á svifryki eru ómarktækar er erfitt að sjá samband milli svifryksins og 

gastegundanna. Ef litið er til mælinga við inngang að vinnusvæði má ekki sjá sérstaka breytingu á 

gildum gastegunda þrátt fyrir hækkuð gildi á svifryki. Mögulega er skýringin sú að uppspretta 

mengunarinnar var aðallega ryk frá malarvegi en ekki til að mynda frá útblæstri bíla. 
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Tafla 12:  Yfirlit yfir hækkuð gildi við Hlíðarenda  

Tími Staðsetning PM10 (μg/m3) NO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) 

11:05   Flugbjörgungarsveitarhús - 8,63 70,7 

11:10 Gatnamót Flugvallarvegar og 

Nauthólsvegar 

- 10,7 96,4 

11:14 Fyrsti ljósastaur frá gatnamótum 

Flugvallarvegar og Nauthólsvegar (1) 

- 14,4 81,4 

11:20 Tveim ljósastaurum frá inngangi að 

vinnusvæði  

- 11,9 87,9 

11:26 Gatnamót Nauthólsvegar og 

Hringbrautar (1) 

- 14,4 79,3 

11:29 Gatnamót Nauthólsvegar og 

Hringbrautar (2) 

- 14,4 0,00 

11:32 Við inngang að vinnusvæði (1) - 13,1 53,6 

11:34 Við inngang að vinnusvæði (2) Hækkuð 11,1 68,6 

11:38 Einum ljósastaur frá inngangi að 

vinnusvæði, upp Nauthólsveg 

Hækkuð 13,6 62,1 

11:47 Fyrsti ljósastaurum frá gatnamótum 

Flugvallarvegar og Nauthólsvegar (2) 

- 15,6 90,0 

  Heildarmeðaltal allt tímabilið  12,8 78,0 

 

 

 Umfjöllun 

Árið 2004 var gerð viðamikil rannsókn á svifryksmengun í Evrópu. Innan Evrópusambandsins voru 

7 lönd valin þar sem gildi PM2,5 og PM10 voru skoðuð og borin saman eftir staðaraðstæðum. Rýndar 

voru niðurstöður mælinga á svifryksmengun í borgarumhverfi, landsbyggðarumhverfi og meðfram 

götum. Mælingarnar leiddu í ljós að árlegt meðaltal PM10 var á bilinu 19-25 μg/m3 í 
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landsbyggðarumhverfi, 28-42 μg/m3 í borgarumhverfi og 37-53 μg/m3 meðfram götum. Gildin á 

PM2,5 voru heldur lægri, 8-20 ug/m3 í landsbyggðarumhverfi, 20-30 μg/m3 í borgarumhverfi og 25-

40 μg/m3 meðfram götum. Tafla 13 sýnir niðurstöður mælinga (Querol, Alastuey, Ruiz, Artinano, 

Hansson, Harrison, Burungh, ten Brink, Lutz, Bruckmann, Straehl og Schneider, 2004) 

 

Tafla 13:  Árleg meðaltöl svifryksmælinga 

 PM10 (μg/m3) PM2,5 (μg/m3) 

Landsbyggðarumhverfi 19-25 8-20 

Borgarumhverfi 28-42 20-30 

Meðfram götum 37-53 25-40 

Af þeim löndum sem skoðuð voru í rannsókninni var Svíþjóð það land sem er sambærilegast Íslandi. 

Þar voru niðurstöður PM10 mælinga í borgarumhverfi lægri en hjá öðrum löndum, 17 - 23 μg/m3. 

Þessar tölur eru svipaðar ársmeðaltali svifryksmengunar á Grensás seinustu ár (Umverfisstofnun, 

2017).  

Í rannsókn sem framkvæmd var í Barselóna var skoðað magn svifryks á mismunandi stöðum í 

borginni. Niðurstöður leiddu í ljós að svifryk mældist allt að 90% hærra nálægt byggingarsvæðum 

þar sem umferð þungra bíla var meiri. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður okkar 

loftgæðamælinga. Gildin á PM10 hækkuðu þegar við vorum nær þungum opnum ökutækjum við 

byggingarsvæði. Í Barselóna mældist enn meira svifryk þar sem niðurrif bygginga átti sér stað og 

nálægt bryggjum. Á þessum svæðum mældist einnig aukið magn eiturefna í svifrykinu. Til að mynda 

innihélt það eitraða þungmálma, hálfmálma og lífræn efni sem getur haft mikil áhrif á heilsufar 

manna. Efni sem þessi dreifast auðveldlega á þurrum svæðum með farartækjum og vindi (Amato, 

Pandolfi, Viana, Querol, Alastuey og Moreno, 2009). Okkar mæling var einmitt gerð á þurrum degi 

og má áætla að svifrykið hafi dreifst meira en á blautari degi. 

Í Barselóna, sem er 1,6 milljón manna borg, nota 36% almennings samgöngur, 31% ganga eða hjóla 

og 33% nota einkabíla. Hlutfall þeirra sem nota einkabíla á Íslandi er töluvert hærra og því áhugavert 

að bera saman svifryk á þessum svæðum. Í Barselóna eru 956 þúsund ökutæki sem skiptist á milli 

bíla (63%), mótorhjóla (27%) og trukka (8%). Heildarfjöldi ökutækja á Íslandi er aftur á móti um 150 

þúsund (Samgöngustofa, 2017). Í Barselóna er árlegt meðaltal  PM10 frá árunum 2006-2009 39–42 

μg/m3 (Amato o.fl., 2009). Til samanburðar er árlegt meðaltal við Grensásveg á þessum árum um 20 

μg/m3 af PM10 þ.e. tvöfalt minna svifryk í um fimmfalt minni borg.                              

Ef rannsókn væri endurtekin væri áhugavert að framkvæma mælingarnar á öðrum dögum vikunnar, 

snemma á virkum degi eða síðdegis, þá koma fleiri þættir inn, m.a. meiri mengun frá nálægri 

bílaumferð. Það sem við lærðum var að það er mikilvægt að framkvæma samanburðarprófanir og fara 

vel yfir mælitækin áður en að það er hafist handa við mælingar.  



41 

 

 Heimildir 

 

Amato, F., Pandolfi, M., Viana, M., Querol, X., Alastuey A., og Moreno T. (2009). Spatial and    

 chemical patterns of PM10 in road dust deposited in urban environment. Atmospheric 

 Environment. 43:9, 1650-1659. 

De Souza, A., Aristone, F., Kumar, U., Kovac- Andric, E., Arsic, M., Ikefuti, P. og Sabbah, I. 

 (2017). Analysis of the Correlation Between NO, NO2 og O3 Concentration in Campo 

 Grande. Sótt af 

 https://www.researchgate.net/publication/318870568_Analysis_of_the_correlations_betw

 een_NO_NO2_and_O3_concentrations_in_Campo_Grande_-_MS_Brazil  

Earth System Research Laboratory. (2010). Ozone: Stórhöfði, Vestmannaeyjar. Sótt 1. október 

 2018 af 

 https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=ICE&program=ozwv&type=ts  

Masters, G. M. og Ela W. P. (2008). Introduction to Environmental Engineering and Science. 

 Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 

Reykjavíkurborg. (2018). Þjónusta: Loftgæði í Reykjavík. Sótt 27. september 2018 af 

 https://reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik  

Samgöngustofa. (2017). Önnur Tölfræði. Sótt 3. október 2018 af 

 https://www.samgongustofa.is/umferd/tolfraedi/onnur-tolfraedi/    

Umhverfisstofnun. (2017). Ársskýrsla Umhverfisstofnunnar 2017. Reykjavík: Umhverfisstofnun. 

(Útgáfunr: UST-2018:02).   

Umhverfisstofnun. (2011). Loftgæði: Svifryk. Sótt 27. september 2018 af 

 https://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/svifryk/  

Querol, X., Alastuey, A., Ruiz, C.R., Artinano, B., Hansson, H.C., Harrison, R.M., Burungh, E., 

 ten Brink, H.M., Lutz, M., Bruckmann, P., Straehl, P. og Schneider, J. (2004). Speciation 

 and origin of PM10 and PM2.5 in selected European cities. Atmospheric Environment. 

 38:38, 6547-6555. 

 

 

 

 

%09https:/www.researchgate.net/publication/318870568_Analysis_of_the_correlations_betw%09een_NO_NO2_and_O3_concentrations_in_Campo_Grande_-_MS_Brazil
%09https:/www.researchgate.net/publication/318870568_Analysis_of_the_correlations_betw%09een_NO_NO2_and_O3_concentrations_in_Campo_Grande_-_MS_Brazil
%09https:/www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/graph.php?code=ICE&program=ozwv&type=ts
%09https:/reykjavik.is/thjonusta/loftgaedi-i-reykjavik
https://www.samgongustofa.is/umferd/tolfraedi/onnur-tolfraedi/
%09https:/www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/svifryk/
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 Viðauki 

Sérstakar athuganir við umferð á Miklubraut 22. september 2018. 

Tímasetning Staðsetning Athugasemd 

Kl 11:05 Við flugbjörgunarsveitahúsið 

(Upphafsstaður mælinga) 

 

             Lítil sem engin umferð 

Kl 11:10   Nokkrir bílar 

Kl 11:14 Á móti byggingarsvæði  

Kl 11:20  Inngangur að byggingarsvæði Lítil breyting 

Kl 11:26 Gatnamót Nauthólsvegar og 

Hringbrautar 

Mikil umferð við Hringbraut, fólksbílar 

og einn vörubíll 

Kl 11:29  Óson 0 

Kl 11:32 Inngangur vinnusvæðis  

Kl 11:34  - Trukkur inn á byggingarsvæði 

Kl 11:38  Einum ljósastaur frá inngangi að 

vinnusvæði, upp Nauthólsveg. 

Trukkur inn á byggingarsvæði, strætó og 

þyrla keyra hjá. 

Kl 11:47  Tveimur ljósastaurum frá 

gatnamótum Flugvallarvegar og 

Nauthólsvegar 

Á móti byggingarstað. Lítið að gerast.  

Fundið fyrir mengun,  

íhuganir um sannleiksgildi mælis.  
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7 Hlíðarendi um hádegi 

  

Höfundar: Finnur Malmquist, Guðni Dagur Guðnason, Hugrún Helgadóttir og Jón Kjartan Jónasson. 

  

  

Mynd 14: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Hlíðarenda, 22. September 2018 kl. 

12-13. 

  

 Staðar- og veðurþættir 

Hópurinn byrjaði og lauk göngu sinni við gatnamót Flugvallarvegar og Nauthólsvegar. 

Gönguleiðina og staði þar sem sérstakar mælingar voru teknar má sjá á mynd 15. Á upphafspunkti 

var fyrsta mæling skráð (staðsetning 1 á mynd 15). Gengið var í átt að Hringbraut, framhjá 

nýbyggingarsvæði og numið staðar við fótboltavöll þar sem ungir krakkar voru að keppa í fótbolta. 

Þar var önnur mæling skráð (staðsetning 2 á mynd). Þaðan var gengið að Hringbraut og numið staðar 

við brúna Bústaðarvegur/Hringbraut. Það var tekin mæling (staðsetning 3). Því næst var gengið til 

baka að að fótboltavelli og mæling skráð (staðsetning 4). Að lokum var gegnið í kringum 

byggingarsvæðið. Engar mælingar voru teknar eftir það þar sem að mælarnir sýndu engin hækkuð 

gildi, og þótti því ekki ástæða til að skrá frekari mælingar niður. 
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Mynd 15: Gönguleið við Hlíðarenda 22.09.2018 kl. 12-13.  Rauðir punktar sýna hvar sérstakar 

mælingar voru teknar. Vindátt er gefin 2,4 m/s, vindátt breytileg og því ekki teiknuð inn á mynd. 

  

Þennan dag var heiðskýrt, hitastigið um 5°C og vindhraðinn um 2,4 m/s, vindátt breytileg 

(Veðurstofa Íslands, 2018). Þar sem þetta var frídagur og skammt liðið á daginn var umferð mjög lítil 

og strjál. Flest farartæki sem keyrðu eftir Hringbraut voru fólksbílar, en einn strætó keyrði framhjá á 

meðan mælingar stóðu yfir. Við byggingarsvæðið keyrði einn vörubíll, einn sendibíll og einn fólksbíll 

inn á svæðið á meðan mælingar stóðu yfir við innkeyrslu. 

Meðalgildi við Hringbraut fyrstu þrjár vikur septembermánaðar á milli kl. 12 og 13 var 14,13 

μg/m3 NO2 og 6,9 μg/m3 PM10. Mælistöðin við Hringbraut mælir ekki styrk ósons og því var ekki 

hægt að fá samanburðarmælingu á því. Samkvæmt loftgæðastöð við Hringbraut var meðaltal þennan 

dag, 22. september 9,38 μg/m3 NO2 og 3,6 μg/m3 PM10. 

Samkvæmt mælistöð við Stórhöfða í Vestmannaeyjum er meðaltal O3 fyrir septembermánuð u.þ.b. 

95 μg/m3. Ekki er hægt að fá nákvæmt gildi út úr gögnunum sem notuð eru (ESRL Web Team, á. á.). 

  

Tafla 14:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Hlíðarenda 22. September  2018. 

    Veður Loftgæði 

Dags Tími Loft- 

hiti  

(°C) 

Raki  

(%) 

Þrýst- 

ingur  

(hPa) 

Skýja-

hula 

Vind- 

hraði  

(m/s) 

Stefna PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 
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22.09. 12:00-

13:00 

5,7  58 1008 Heið-

skýrt 

2,4 S,N 

Hæg, 

breytileg 

vindátt 

 3,6  9,38 95   

(Veðurstofa Íslands),(Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division) 

 

 Niðurstöður 
  

  

  

Mynd 16: Óson mælingar 22. september 2018 við Hlíðarenda 

  

Eins og sjá má á mynd 16 voru mælingarnar á ósoni mjög stöðugar. Meðalstyrkur ósons var 

90,54 μg/m3. Þar sem að við höfum ekki nákvæmt gildi á bakgrunnsgildi ósons þennan dag þá gerum 

við ráð fyrir að engin mengun af völdum ósons hafi mælst meiri en bakgrunnsgildið. 

Klukkustundaheilsuverndarmörk ósons er 180 μg/m3, og því voru loftgæði góð (ESRL Web Team, á. 

á.). 

Svifryksmælirinn virkaði ekki í mælingum hjá okkur, en sjónrænt mat okkar er það að ekki 

hafi verið mikið svifryk við Hlíðarenda á meðan á mælingum stóð. Einu sjáanlegu vísbendingar okkar 

voru þegar bílar keyrðu inn á byggingarsvæði á möl. Skýin sem bílarnir mynduðu voru lítil, náðu ekki 

mannshæð og voru horfin nokkrum sekúndum eftir að þau mynduðust.  

Þau bárust á þeim tíma um 1-2 metra þannig svo að við gerum ekki ráð fyrir því að mengunin 

hafi borist á svæði sem almenningur dvaldi, t.d. á fótboltavöllin eða íbúðarhúsin þar við hliðiná. 
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 Mælistöð á Hringbraut mældi að svifryk í hádeginu þennan dag hafi verið undir 10 μg/m3 og 

því áætlum við að svifryk við Hlíðarenda hafi verið svipað, en þó hafi toppar verið hærri þegar bílar 

keyrðu um svæðið. Topparnir geta hafa verið í kringum 50 μg/m3. 

  

Tafla 15:  Yfirlit yfir hækkuð gildi við Hlíðarenda. Ekki fengust marktækar mælingar á svifryki. 

Tími Staðsetning PM2.5 (μg/m3) PM10 (μg/m3) NO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) 

12:10  1. Gatnamót (Flugvallavegur 

Nauthólsvegur) 

 - - 9,72 106,0 

12:18  2. Gervigrasvöllur 

Hlíðarenda 

 - - 12,2  106,0 

12:31  3. Undir brúnni 

Hringbraut/Bústaðarvegur 

Hækkað Hækkað  14,2  89,0 

12:35  4. Milli gervigrass og 

hringbrautar 

 -  -  17,4  82,0 

  Heildarmeðaltal yfir allt 

tímabilið 

 - -  13,38 96,0 

  

Hópurinn skrifaði niður mælingar á fjórum stöðum á gönguleiðinni. Það eru staðsetningar 1-

4 á mynd 16 og gildin má sjá í töflu 15 hér að ofan. Há gildi í NO2 mælinum mældust þegar hópurinn 

stóð undir brúnni Bústaðarvegur/Hringbraut (sjá staðsetningu 3 í töflu) og í undirgöngum sem fara 

undir aðrein að Hringbraut (staðsetning 4). Undir brúnni hækkuðu gildin eftir að lítill hópur bíla 

(u.þ.b. 10-15 fólksbílar) og einn strætisvag hafði farið fram hjá hópnum. Hópurinn sá ekki umferðina 

í undirgöngunum en gera má ráð fyrir að aftur hafi aftur verið á ferðinni lítill hópur bíla. Gildin á 

mælinum hækkaði úr ca. 0,05 ppm í 0,07 og 0,086 ppm, sem er örlítið meira en óvissubil mælanna 

segja til um. Breytingarnar eru því marktækar. 

Meðaltal mælinga á NO2var mjög nálægt meðaltali fyrstu 22 daga septembermánaðar, sé litið 

á meðaltöl á milli kl. 12 og 13. Klukkustundaheilsuverndarmörk fyrir NO2 er 200 μg/m3. Þar sem  

þessi dagur var meðaldagur við Hringbraut má álíta að loftgæði þar séu góð. 

Erfitt er að greina hvort að samband hafi verið á milli mælinga á NO2 og ósoni og svifryki og 

gastegundanna vegna þess að við höfum ekki mælingar á NO2 og svifryki til þess að bera saman. Það 

virðist ekki vera samband á milli hágildanna sem skráð voru niður af NO2 mælinum og 

ósonmælingunum, þ.e.a.s. þá eru ekki hágildi eða lággildi í ósonferlinum á sama tíma og þau mældust 

á NO2 mælinum. 
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 Umfjöllun 
  

Fyrri rannsóknin sem fundin var til samanburðar var framkvæmd í Edinborg árin 2013-2014. 

Þar settu rannsakendur upp mælitæki á 30 stöðum í borginni og mældu NO2 og O3 í 6 vikur yfir 

sumarið og 6 vikur yfir veturinn. Skipt var um NO2 mæla vikulega en O3  mæla á tveggja vikna fresti, 

þ.e. gerðar voru 12 og 6 mælingar. 

Mikil dreifni mældist í styrk mengunarinnar, þó mun meiri í styrk NO2. Neikvæð fylgni var á milli 

styrks NO2 og O3 sem passar við fræðin, þar sem NO2  hvarfast í O3 fyrir tilstilli sólarljóss. Þá kom á 

óvart að styrkur ósons eykst á veturna, en það er í samræmi við veðurfræðileg skilyrði sem myndast 

í vestur Evrópu. (Heal, M. R. o.flr. 2016) 

Rannsakendurnir birtu aðeins gögn frá einni mælistöð sem staðsett var í almenningsgarði, svo 

við berum niðurstöður okkar saman við þau gögn, sbr. tafla 16. hér að neðan. Þar sést að bæði meðaltal 

og hámarksgildi ósons voru lægri í Edinborg heldur en Reykjavík, en meira mældist af niturdíoxíði. 

Seinni rannsóknin sem var notuð var gerð í Bronx hverfi í New York-borg árið 2001 í ágúst, 

nóvember og desember. Út af slæmum loftgæðum var Bronx hverfi orðinn sá staður með hæstu tíðni 

astma sjúklinga og því hafði verið komið fyrir nokkrum mælum. Þessir mælar voru hinsvegar allir 

ofan á byggingum í um 15 metra hæð og var því markmið þessarar rannsóknar að finna muninn á 

loftgæðum í 15 metra hæð og í um 4 metra hæð. Notaður var bíll með mælitæki sem var komið fyrir 

á þessum svæðum og síðan var gerður samanburður á mæligildunum. Mælingar voru gerðar á PM2,5, 

SO2, NO2, O3 og CO en þær sem við höfum áhuga á eru NO2 og O3. 

NO2 gildin sem fengust við mælingar í 4 metra hæð voru þó nokkuð hærri heldur en gildin 

sem fengust úr mælingum í 15 metra hæð en meðaltalið fór úr 29,7 µg/m3 í 74,35 µg/m3 og fara þessar 

mælingar þó nokkuð yfir heilsuverndarmörk sett af EPA sem eru 53 µg/m3. Mæligildin á óson í 4 

metra hæð voru hinsvegar aðeins lægri en gildin sem fengust í 15 metra hæð sem stenst við fræðina 

eins og var útskýrt hér að ofan. Þegar þessi rannsókn er borin saman við þau gildi sem fengust í okkar 

mælingum sést að meðalgildi á NO2 í 4 metra hæð er mun hærra en gildið sem var fengið með okkar 

mælingum en óson miðgildið var á móti mun lægri í New York en gildið sem fengið var í Hlíðarenda. 

(Blaustein o.fl, 2004) 

 

Tafla 16:  Samanburður mælinga milli rannsókna við Hlíðarenda, Edinborg í Skotlandi og í New 

York í Bandaríkjunum. 

  Edinborg Reykjavík New York 

  O3 (µg/m3) NO2 

(µg/m3) 

O3 (µg/m3) NO2 

(µg/m3) 

O3 (µg/m3) NO2 

(µg/m3) 
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Meðalgildi 45,0 35,0  96,0 13,38 22,69 47,56 

Hámarksgildi 88,0 136,0  100,6  17,4 90,0 110,0 
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8 Hlíðarendi eftir hádegi 

 

 

Höfundar: Agnes Guðlaugsdóttir, Alexandra Ýr Kolbeins, Björg Bjarnadóttir, Snærós Axelsdóttir og 

Þóra Kristín Jónsdóttir 

 

 

 
 

Mynd 17: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Hlíðarenda, 22. September 2018 kl. 

13-14.  
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 Staðar- og veðurþættir 

 

Lagt var af stað frá húsi Flugbjörgunarsveitarinnar klukkan 13:10, laugardaginn 22. september. 

Gengið var í kringum byggingarsvæði milli Nauthólsvegs og Hringbrautar. Nákvæma gönguleið og 

helstu staðsetningar má sjá á mynd 18. Gengið var um ófjölfarna götu, Nauthólsveg. Mest var um 

vörubíla á leið til eða frá byggingarsvæðinu, en eitthvað var um fólksbíla og annars konar farartæki. 

Milt var í veðri, hiti og vindur mælt með Testo 440 mæli, var frá 6,9-10,3°C og 0,0-1,7 m/s, norð-

vestan átt. Í töflu 17 má sjá lýsingu á veðri frá Veðurstofu Íslands og loftgæðamælingar frá 

Reykjavíkurborg. Út frá veðuraðstæðum þegar mælingar voru framkvæmdar má meta að loftið hafi 

verið í stöðuleikaflokki B eða frekar óstöðugt. 

 

 
 

Mynd 18: Gönguleið í nærumhverfi Hlíðarenda, 22.09.2018 kl. 13-14.  Punktar sýna hvar numið var 

staðar og skráð niður mælingar. Hjá fjólubláu stjörnunni sást mesta sjónræna mengunin. 
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Tafla 17:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Reykjavík 22. September  2018. 

    Veður1 Loftgæði2 

Dags Tími Lofthiti 

(°C) 

Raki 

(%) 

Þrýsingur 

(hPa) 

 Skýjahula Vindhraði 

(m/s) 

Stefna PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3  

(μg/m3) 

22.09 12:00-

13:00 

5.2 61 1014 1/8  2-4 NV 10 ± 2 13 ± 2 Óuppgefið 

1. Veðurstofa Íslands,e.d.   2. Reykjavíkurborg, e.d 

 

Mælingar á PM10 hjá Reykjavíkurborg eru líklega nær raunverulega gildinu á PM10 en þau 

gildi sem voru mæld þar sem plastlok var á svifryksmælinum. Þau gildi sem mældust af NO2 eru 

sambærileg þeim gildum sem mældust í Reykjavík. Ekki er hægt að bera saman teknar óson 

mælingar við mælingar Reykjavíkurborgar þar sem gögn frá Reykjavík eru ekki til.  

 

 Niðurstöður 

 

Tafla 18:  Skráðar mælingar. Sjá viðauka 6.5 fyrir nákvæmari skráningu mælinga. 

Tími Mæling Staðsetning PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

13:11 1 Við bílastæði húsi Flugbjörgunarsveitarinnar 3,0 8,2 105,0 

13:16 2 Byggingarsvæði v. Arnarhlíð 1 3,0 13,6 109,3 

13:23 3 Nauthólsvegur 3,0 9,4 77,1 

13:24 4 Nauthólsvegur 4,0 10,5 83,6 

13:27 5 Nauthólvegur 3,0 15,2 87,9 

13:29 6 Nauthólsvegur 27,0 11,9 87,9 

13:33 7 Nauthólsvegur, innkeyrsla byggingarsvæðis 60,0 14,0 94,3 

13:40 8 Miklabraut 7,0 16,6 109,3 

13:43 9 Miklarbraut 34,0 15,8 107,1 

  Heildarmeðaltal allt tímabilið 16 12,7 96,4 
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Mynd 19: Svifryk, óson og NO2 mælingar 22. september á Hlíðarenda 

 

Niðurstöður mælingar má sjá á mynd 19. Línurnar sýna gildi frá mælitækjum en punktarnir sýna 

skráðar mælingar, en skráðar voru niður mælingar þegar svikrykið mældist hærra en 2μg/m3. NO2 

mælingar sýna einungis punkta sem skráðir voru niður þar sem mælitækið geymdi ekki gildin. Ekki 

er hægt að taka mark á tölulegum gildum á PM10 vegna plastloksins. Þó er hægt sé að skoða sveiflur 

í mælingum til að meta dreifingu mengunar. Viðbragðstími mælanna er mismunandi sem gæti útskýrt 

tímaskekkju á sveiflum, sérstaklega á mælum NO2 og O3. Einnig skal taka fram að ólíklegt þykir að 

núllgildi óson mælingarinnar séu rétt.  
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Mynd 20: Samband NO2 og O3 

Umhverfisstofnun: https://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/oson/ 
 

 

Sveiflur á mælingum fyrir NO2 og O3 má ekki rekja til sérstaks atviks. Gera mætti ráð fyrir 

að gildi NO2 myndu hækka á sama tíma og gildi O3 myndu lækka, eins og sjá má á mynd 20.  

 

NO2 + hvarfgjörn efni  → NO O3                  (1) 

 

O3 + NO → NO2 + O2              (2) 

 

 

Þegar mikil umferð keyrði framhjá, ætti NOx að hvarfast við O3 og mynda NO2 og O2, 

samkvæmt (2) en það var ekki sýnilegt í mælingunum. Gildin héldust frekar stöðug allan tímann. 

Erfitt er að skoða samband NO2 við O3  eða svifrykið þar sem aðeins voru 9 skráðar mælingar á NO2. 

Ef þessar 9 mælingar eru skoðaðar, á NO2 og O3, er þó hægt að sjá samstíga samband á milli 

lofttegundanna, sem líklegt er að stafi af því að viðbraðstími mælanna er mismunandi eins og kom 

fram hér að ofan. Einnig er erfitt að bera saman töluleg gildi O3 og svifryks vegna ónákvæmni í 

mælinga PM10. Samkvæmt gögnunum er ekki er augljóst samband í sveiflum þeirra.  

Allir toppar á svifrykinu mældust þegar bílaumferð fór framhjá, þá einna helst stærri bifreiðar, 

t.d. vörubílar og rútur. Frá kl. 13:32-13:34 voru mælingar teknar fyrir utan innkeyrslu vinnusvæðis. 

Svifryksmælingin náði hápunkti kl. 13:33 og mældist gildið 6 μg/m3 en þá keyrðu tveir stórir vörubílar 

út af vinnusvæðinu en þá var augljós svifryksmengun sem hægt var að sjá með berum augum. Ef 

borið er saman við myndband frá Umhverfisstofnun er hægt að álykta að þegar svifryksmengunin var 

sem mest náði hún gildum um 50-100 μg/m3. Þessi svifryksmengun barst ekki langt, aðallega þar sem 

veðurfar var mjög milt, en við metum að áhrifasvæði þess var 10m3, sjá fjólubláa stjörnu á mynd 18. 

Einnig var augljós sjónræn svifryksmengun almennt þegar litið var inn á vinnusvæðið, sjá myndir 21 

og 22.  Lítill vindur var úti svo svifryksmengunin barst aðallega með bílunum og dreifðist lítillega 

með vindinum. 
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Mynd 21: Trukkur að keyra af byggingarsvæði 

Mynd úr einkasafni 
Mynd 22: Innkeyrsla á byggingasvæði. 

Mynd úr einkasafni 

 

 

 

 

 

Þegar borið er saman fengnar mælingar við langtímamælingar Umhverfisstofnunar frá 

ársskýrslu 2017, sést að seinustu ár hafa gildin á PM10 og NO2 verið að flökta í kringum 20 μg/m3 

sem er í samræmi við fengnar mælingar. Hæsta mælda gildi PM10 var 60 μg/m3, en þetta stakur toppur, 

svo ef litið er á klukkustund þá er ólíklegt að gildin fari yfir heilsuverndarmörk. Einnig má þess geta 

að mælingar á NO2 fóru aldrei yfir heilsuverndarmörk. Upplýsingamörk ósóns eru 180 μg/m3 og 

viðmiðunarmörkin 240 μg/m3. Mælingar fóru aldrei upp fyrir þessi mörk, en meðaltal mælinga var 

95,7 μg/m3.  Hins vegar fengust ósonmælingar frá Umhverfisstofnun, frá árunum 2003-2010, og út 

frá þeim voru bakgrunnsgildi ósons í september á Grensásvegi metin 25 μg/m3. Því er ljóst að gildin 

sem mældust eru frekar há  samanborið við bakgrunnsgildi ósons.  

Meðalgildi úr mælingum fyrir NO2 var 12,8 μg/m3. Samkvæmt töflu 17 fékkst meðalgildi 

NO2 í Reykjavík, á svipuðum tíma, 13±2 μg/ m3 og því sést að mælingum ber nokkuð vel saman. 

Meðalgildi PM10 var 1,95 μg/m3, þessu ber þó ekki vel við gildi úr töflu 17 sem var 10±2 μg/m3. 

Engar mælingar fengust fyrir óson á vefsíðu heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Þar sem að NO2 

mælingum ber vel saman þá er hægt að áætla að þessar upplýsingar séu trúverðugar. Því getum við 

gert ráð fyrir að raungildi PM10 sé í kringum 10 μg/m3. 
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 Umfjöllun  

 

 

 

Mynd 23: Ósonmælingar 2006 og 2009 frá Grensásvegi (UST) og Stórhöfða (Earth Research 

Laboratory, e.d.) 

 

Á mynd 23 má sjá greinilegar árstíðarsveiflur á ósoni, O3. Sjónrænt mat var tekið á meðalgildi 

í september. Á Stórhöfða fékkst meðalgildið 60μg/m3 árið 2006 en meðalgildið á Grensásvegi var 25 

μg/m3. Meðalgildi á Stórhöfða árið 2009 var 70μg/m3 en 25μg/m3  á Grensásvegi. Út frá þessu sést að 

meðalgildum frá Stórhöfða ber betur saman við meðalgildi mælinga á ósoni, sem var 95,7 μg/m3. 

Þetta má rekja til þess að á Grensásvegi er mikil umferð, þar hvarfast NOx og O3, sjá (2).  

Í vormánuðum er styrkur ósons hærri heldur en í öðrum mánuðum, ástæðu þess má meðal 

annars rekja til hærri styrks sólarorku og hærri hitastigs, sem eru hvatar til (1) svo og uppsafnaðs 

hvarfefnis yfir vetrarmánuðina til myndunar á ósoni. Yfir sumartímann lækkar meðalgildi ósons um 

u.þ.b. 15-20 μg/m3 en áætla má að helsta ástæða þess sé að umferð er minni á sumrin. Það leiðir til 

þess að myndun hvarfefna í (1) minnki og það dregur úr myndefnunum, þ.e. NO og O3 Styrkur ósons 

hækkar svo aftur á haustin og veturna en þá er sólarorkan ekki eins sterk, svo styrkur ósons nær ekki 

eins háum gildum og á vormánuðum (Fahey og Hegglin, 2011).  

 

 Rannsókn sem gerð var í Indlandi frá apríl til júní 2014 og desember 2014 til febrúar 2015 

mældi meðal annars PM10 og NO2. Þar var borið saman mælingar frá þéttbýli, dreifbýli og 

iðnaðarsvæðum. Sveiflur voru mun meiri í PM10 en NO2, en svifrykið mældist hæst á iðnaðarsvæðum 

og NO2 í þéttbýli, sjá tölflu 3 (Ghosh, Rabha, Chowdhury og Padhy, 2018).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518309834#!
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Tafla 19:  Mælingar á PM10 í Bolpur (dreifbýi), Berhampore (þéttbýli) og Durgapur (iðnaðarsvæði).  

 Dreifbýli Þéttbýli Iðnaðarsvæði 

 Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

PM10 [µg/m3] 204.77 72.25 308.87 184.62 330.81 65.16 

NO2 [µg/m3] 0.03 0.01 0.06 0.02 0.05 0.03 

 

 

  Í samanburði, samkvæmt töflu 17, var meðaltal PM10 í Reykjavík á tímanum sem okkar 

mælingar voru gerðar 10±2 μg/m3 sem er mun lægra en 330.81 μg/m3. Ekki er hægt að bera þessar 

rannsókn við okkar mælingar á PM10 þar sem gildin hljóta að vera röng vegna plastloksins á 

mælitækinu. Augljóst er frá töflu 19 að hæsta gildi PM10 er á iðnaðarsvæði, því má álykta að 

raunverulega gildið á PM10 umhverfis byggingarsvæðið við Hlíðarenda sé hærra en mælt var í 

Reykjavík (Ghosh, Rabha, Chowdhury og Padhy, 2018).  Tafla 17 segir okkur einnig að meðaltal 

NO2 á tímanum sem mælingarnar okkar voru gerðar var 13±2 μg/m3, sem er mun hærra en í Indversku 

rannsókninni. Ekki er hægt að bera saman okkar mælingar þar sem við höfum einungis 9 gildi á NO2. 

Því er hægt að álykta að magn ósons sé mun hærra á Indlandi en hérlendis og því er NO2 svona lágt 

þar (Ghosh o.fl, 2018).  

Í rannsókn sem gerð var í London á árunum 2002-2013 kom fram að hækkun verður á PM10 

gildum umhverfis byggingarsvæði. Í rannsókninni var mæld svifryksmengun frá byggingariðnaði þar 

sem valin voru nokkur byggingarsvæði og var komið upp mælistöðvum í kring. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að PM10 hækkaði um allt að 120% á þeim tíma dags þar sem framkvæmdir 

áttu sér stað á byggingarsvæðunum. Aukinn styrkur PM10 í kringum byggingarsvæði sýnir augljós 

þörf til þess að hanna nákvæmari áhættumatsaðferðir til að minnka áhrif svifryks á vinnufólk 

byggingarsvæðanna ásamt íbúum nærumhverfis (Azarmi, Kumar, Marsh og Fuller, 2016).  

Báðar þessar rannsóknir sýna að mengun mælist að jafnaði meiri í kringum byggingarsvæði 

og er því vert að skoða betur hvað er hægt að gera til að halda menguninni í skefjum. 

Áhugavert var að framkvæma þessa rannsókn og bera okkur saman við mælingar Reykjavíkur 

og annarra landa. Ef framkvæma ætti rannsóknina aftur myndum við leggja áherslu á að kynna okkur 

mælana og hvernig þeir virka, betur, áður en farið væri af stað. Þar sem ósonið var að mælast svona 

hátt hefði verið gott að þekkja betur til ósons og hvað þættir hafa áhrif á gildi þess. Einnig hefði verið 

sniðugt að fara með mælana að virkum mælistöðvum til samanburðar. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518309834#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653518309834#!
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 Viðauki 

Sérstakar athuganir við mælingar á Hlíðarenda 22. september. 

 
Mæling PM10  

μg/m3 

(ppm) 

NO2 

μg/m3  

(ppm) 

O3 
μg/m3 

(ppm)  

Hnit Tími Veður Athugasemd 

1 3 
(0.003) 

8,2 
(0.004) 

105,0 
(0.049) 

64°7‘54‘‘ N 
21°55’42 W 

13:11 T =10.3°C 
0.5 m/s 

Við bílastæðið 

2 3 
(0.003) 

13,6 
(0.0066) 

109,3 
(0.051) 

64°7’59‘‘ N 
21°55‘33‘‘ W 

13:16 T = 7.9°C 
0.7 m/s 

Nýkomnar á 
byggingarsvæði v. 

Arnarhlíð 1 

3 3 
(0.003) 

9,4 
(0.0046) 

77,1 
(0.036) 

64°7‘59‘‘ N 
21°55‘33‘‘ W 

13:23 T = 6.9°C 
1.6 m/s 

Nauthólsvegur 
Trukkur keyrði 

framhjá 

4 4 
(0.004) 

10,5 
(0.0051) 

83,6 
(0.039) 

64°7‘59‘‘ N 
21°55‘33‘‘ W 

13:24 T = 8.6°C 
0.3 m/s 

Nauthólsvegur 
Strætó keyrði 

framhjá 

5 3 
(0.003) 

15,2 
(0.0074) 

87,9 
(0.041) 

64°7‘59‘‘ N 
21°55‘33‘‘ W 

13:27 T= 7.7°C 
2.2 m/s 

 

Nauthólsvegur 
Margir bílar keyrðu 

framhjá 

6 27 
(0.027) 

11,9 
(0.0058) 

87,9 
(0.041) 

64°8‘0‘‘ N 
21°55‘57‘‘ W 

13:29 T = 7.6°C 
1.7 m/s 

Nauthólsvegur 
Lítil rúta keyrði 

framhjá 

7 60 
(0.06) 

14,0 
(0.0068) 

94,3 
(0.044) 

64°8‘0‘‘ N 
21°55‘57‘‘ W 

13:33 T = 7.8°C 
0.2 m/s 

Innkeyrsla 
vinnusvæðis, tveir 

trukkar keyrðu fram 
hjá 

8 7 
(0.007) 

16,6 
(0.0081) 

109,3 
(0.051) 

64°8‘0‘‘ N 
21°55‘57‘‘ W 

13:40 T = 7.5°C 
0.2 m/s 

Miklabraut við 
göngubrú 

9 34 
(0.034) 

15,8 
(0.0077) 

107,1 
(0.050) 

64°8‘7‘‘ N 
21°55‘32‘‘ W 

13:43 T =9.7°C 
0.0 m/s 

Göngubrú hjá 
vinnusvæði 

Meðaltal 16 
(0.016) 

12,7 
(0.0062) 

96,4 
(0.045) 

- - T =8.2°C 
0.82 m/s 

- 
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9 Miðbær 

Höfundar: Atli Ágústsson, Atli Freyr Þorvaldsson, Dóróthea Magnúsdóttir og María Ýr Þráinsdóttir. 

 

 

  

Mynd 24: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum í miðbæ Reykjavíkur, 22. september 2018 

kl. 14-15. 

  

9.1 Staðar- og veðurþættir 

Mælingar á loftgæðum í miðbæ Reykjavíkur voru framkvæmdar þann 22. september 2018 milli 14:05 

til 14:58. Upphaf leiðar var við Hallgrímskirkju og þaðan gengið niður Frakkastíg að Laugavegi, 

meðfram Laugavegi og niður Klapparstíg. Frá gatnamótum Klapparstígs og Hverfisgötu var gengið 

niður Hverfisgötu en stöðvað í bílastæðahúsi við Hverfisgötu 20 áður en leið var haldið áfram í átt að 

Lækjargötu (Lækjartorgi), inn Thomsensund og Hafnarstræti og þaðan inn Pósthússtræti. Næst var 

gengið upp Austurstræti að Lækjargötu og Laugaveg. Frá Laugavegi var gengið inn Skólavörðustíg 

aftur upp að Hallgrímskirkju. Mynd 25 sýnir gönguleið hópsins. 
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Mynd 25: Gönguleið í miðbæ Reykjavíkur, 22.09.2018 kl. 14-15. Punktar sýna hvar numið var staðar 

og rauða örin sýnir vindátt.  

 

Veðrið í miðbæ Reykjavíkur þann 22. september 2018 var stillt en kalt, hitastig um 4°C, léttskýað og 

léttur andvari (1-4 m/s). Stöðugleikaflokkur lofts í Reykjavík miðað við þessar veðuraðstæður er B 

eða C. Lítil umferð bíla var á Laugavegi þar sem lokað hafði verið fyrir bílaumferð og þegar gengið 

var niður Hverfisgötu þá var gengið undan vindi en bílaumferðin var þó mest þar. Mikið var um 

smábíla á ferð en lítið af sendiferðabílum og/eða stærri farartækjum. Umferð gangandi vegfarenda 

var mun meiri heldur en bílaumferð og gæti það verið vegna þess hve milt og gott veðrið var. 

Þegar ósonið er borið saman við bakgrunnsgildi í september á Stórhöfða, þá var meðalgildið 

okkar hærra en þar (85 μg/m3 á mót 71 μg/m3). Því má reikna með umtalsverðri hækkun á gildunum 

okkar. Klukkustundarmeðaltal úr mælistöð við Hringbraut 26 (Loftgæðafarstöð 1) þann 22. 

september 2018 milli 14-15 var 17 µg/m3 fyrir styrk niturdíoxíðs umhverfis mælistöðina og svifryks 

styrkur mældist 9 µg/m3. Þetta eru góð loftgæði. 

Tafla 20:  Veðurskilyrði 22. september og loftgæðaskilyrði 30. september 2018, í miðbænum. 

 Veður Loftgæði 

Tími 

Lofthiti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýst- 

ingur 1 

(hPa) 

Sólar- 

Orka 

 (W /m2) 

Vind- 

hraði 2 

(m/s) Stefna 2 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

14-15 4 75 1,014 Léttskýjað 1 sunnanátt 9.3 17 - 

Heimildir: 1 Veðurathuganir kl 14 í miðbænum og Veðurstofuhæð (vedur.is); 2 Mælt með Testo 440 vindhraðamæli;   

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

Mynd 26 sýnir mæld gildi á styrkjum þriggja mengunarvalda sem mældir voru í miðbænum.

 

Mynd 26: Svifryk, niturdíoxíð og óson mælingar 22. september í miðbænuml.  

 

Ekki er hægt að greina svifryksmælingar vegna ónákvæmni í mæli en þó sjást tveir greinilegir 

útgildispunktar við graf PM10 á mynd 26 ((1) og (2)). Fyrsta hækkun var þegar bíll keyrði framhjá 

á Laugavegi (pkt.1) og sú seinni aftur þegar amerískur jeppi keyrði framhjá (pkt. (2)).  

Lítið er hægt að greina frá grafi niturdíoxíðs þar sem gögn skiluðu sér ekki úr mælinum og 

hæstu gildin einungis skráð niður og engin útgildi eru þar sem hæstu gildin voru skrásett og voru 

þau svipuð.  
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Efst uppi á Skólavörðuholti, var styrkur niturdíoxíðs talsvert lægra en þegar gangan hófst 

niður Frakkastíginn. Í bílastæðahúsinu (kjallara) við Traðarkot, þá hækkuðu gildin í 14,4 µg/m3. 

Mælirinn fór ekki svona hátt aftur fyrr en við Lækjartorg, þar sem umferð er mikil, sér í lagi stórra 

vinnubíla, enda Hafnartorg í mikilli uppbyggingu. Stórt stökk kom (10,1 í 16,2 µg/m3), þegar 

gengið var upp Skólavörðustíginn að Bergstaðastræti. Þessum kafla götunnar hefur verið lokað 

yfir sumartímann (sumargötur Reykjavíkur) og bílar á Skólavörðustíg hafa allflestir þurft að fara 

fyrir þetta horn. Sömuleiðis er lítið bílastæðahús nálægt. Í lok göngunnar (efst á Skólavörðustíg) 

kom hæsta gildi nituroxíðs, 22,8 µg/m3, en þá voru margir bílar að koma hjá. 

Þegar ósonið er skoðað, virðist það vera frekar stöðugt, en það hækkar um leið og bíll keyrir 

framhjá en var fljótt að lækka. Sem dæmi, þá fór mælirinn úr 40,7 í 92,1 µg/m3, þegar bíll keyrði 

framhjá okkur við 11una, Hverfisgötu 18. 

Sem áður er ekki hægt að taka mark á breytingum á svifryki, en breytingar á NO2 og O3 voru 

þónokkuð markverðar. Þó má benda á bakgrunnsgildi ósons í kafla 9.1 að ofan, þar sem segir að 

ósonmælingarnar séu hærri en búast mætti við. 

Meðaltal skráðra gilda í miðbænum voru 14 µg/m3 fyrir niturdíoxíð er aðeins lægra en gildi á 

Hringbraut (sjá töflu xx), sem samræmist að mikið af götum í miðbæ voru lokaðar. Ef skoðuð 

eru mæld gildi svifryks þá eru þau mjög lág miðað við gildi frá mælistöð við Hringbraut en 

styrkur mældist 1,6 µg/m3 í miðbænum. Líkt og niðurstöður NO2 þá er varla marktækt að bera 

þessi gildi saman vegna þess að notkun á mælinum var ekki rétt þar sem gleymdist að fjarlægja 

hettu fyrir leysir sem átti að mæla svifrykið. Hefði þetta ekki klikkað þá væri gildið svipað.  

 

Mynd 27: Langtímamælingar úr ársskýrslu umhverfisstofnunar 2017 

Skv. ársskýrslu umhverfisstofnunar 2017 eru niðurstöður nokkuð svipaðar nýjustu mælingum í 

langtímamælingum umhverfisstofnunar. Hæstu gildin á bæði PM10 og NO2 eru aðeins hærri en sést á 

mynd 26 eða í kringum 20 míkrógrömm í rúmmetra.  

Ef við berum mæld gildi saman við skilgreind heilsuverndarmörk úr Reglugerð nr. 920/2016 

frá ríkinu fyrir bæði niturdíoxíð og svifryk (PM10) þá voru klukkustunda gildi bæði langt undir 

heilsuverndarmörkum en fyrir NO2 er 200µg/m3 og fyrir svifryk er það 50 µg/m3. Viðvörunarmörk 
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fyrir óson (O3) eru 240 µg/m3 og upplýsingarmörk 180 µg/m3 en meðaltal ósons mældist 86 µg/m3. 

Því er ljóst að ekki þarf að vara almenning við vegna of hárra gilda á ósoni miðað við rannsóknir í 

miðbænum þennan daginn.  

Þar sem við mældum í miðbænum, þá mældist mengun í rauntíma, þar sem sú umferð sem var, 

hækkaði gildin, eins og sjá mátti hjá ósoninu. Ekki er hægt að greina samband á milli svifryks og 

gastegundanna út frá mælingum okkar, en í skýrslu einni (Páll Höskuldsson og Arngrímur Thorlacius, 

2017) fást þær upplýsingar að mögulega tengist fínna svifryk (s.s. sót) og gasið, í gegnum útblástur 

bíla. 

 

Tafla 21:  Yfirlit yfir hækkuð gildi í miðbæ Reykjavíkur. 

Tími Staðsetning PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

14:21-7:25 Laugavegur og 

Klapparstígur 

20 13,35   109 

14:29-14:39  Hverfisgata  17 14,58 111 

14:44-14:49 Austurstræti  3,0 13,35 101   

14:58-15:00 Skólavörðustígur 4,0      13,35      99  

 Heildarmeðaltal allt 

tímabilið 

1,6 14 86 

 

9.3 Umfjöllun 

Í þéttbýli Porto í Portúgal var rannsakað áhrif á loftflæði og loftgæði. Rannsakað var tvo 

mengunarvalda; NOX og PM10 á 4 svæðum: grunnlínusvæði, grænu þéttbýlissvæði, grænu þaksvæði 

og gráu svæði (trjálaust). Niðurstöður þar sýndu að græn svæði bæta loftgæði og vildu þeir meina að 

dreifing þéttbýlis væri nauðsynleg til að sporna gegn hækkandi loftmengun (S. Rafel o.fl., 2018).  

Porto er næststærsta borg Portúgal með rúmlega 240 þúsund íbúa en þéttbýlið er með 2,4 milljón íbúa 

dreift yfir 389 km2. Á meðan er íbúafjöldi í Reykjavík rúmlega 130 þúsund. Sumrin í Portúgal eru 

hlý og þurr en rigning á veturna. Augljóslega eru veðurskilyrðin því ólík. í töflu 22 má sjá að 

meðalgildi NO2 var hærri í Reykjavík en í Porto en aftur á móti var hámarksgildið tvöfalt hærra í 

Porto eða um 40 µg/m3. Við nánari athugun á mynd má sjá að hágildi fæst um klukkan 10 en við 

vorum að mæla milli kl. 14-15. Áhugavert er að sjá mælingar sem voru teknar á þakinu í Porto en þau 

eru mun hærri en á hinum mælistöðunum.  
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Mynd 28: Niðurstöður úr rannsókn á loftgæðum í Porto (S. Rafel o.fl., 2018).  

 

Tafla 22:  Samanburður mælinga milli rannsókna í miðbæ í Reykjavík og í miðbæ Porto 

  Porto Reykjavík 

  NO2 (µg/m3) NO2  (µg/m3) 

Meðalgildi 11  13,94 

Hámarksgildi 40  22,8 

  

Skoðuð var grein sem fjallaði um rannsókn á áhrifum loftmengunar á börn sem liggja á göngudeild 

vegna öndunarfærasjúkdóma. Frá árunum 2013 til 2015 var upplýsingum frá rúmlega 550.000 

sjúklingum sem dvöldu á sjúkrahúsi í Shijiazhuang í Kína ásamt upplýsingum um styrki 5 

mengunarvalda; PM10, PM2.5, SO2, NO2 og O3 safnað. Þessar upplýsingar voru notaðar til 

samanburðar við sjúklingaheimsóknir á deildina. Þá kom í ljós að við 10 µg/m3 hækkun á tveggja 

daga meðaltali fyrir NO2, PM2.5 og SO2 varð til þess að fjöldi daglegra innlagna sjúklinga á spítalann 

hækkaði um 0,66%. Áhrifin voru sterkari við árstíðarbreytingar eins og í apríl, maí, september, 

október. Vísindamenn komust að þeirri niðurstöðu að tenging væri milli slæmra loftgæða og 

heilsufarsvandamála fólks (Jie Song o.fl., 2018). Kína stendur frammi fyrir verstu loftgæðum sem 

hafa verið í áratugi, sem dæmi þá var árlegt meðaltal svifryks <2,5 µm og <10 µm 141 µg/m3 og 303 

µg/m3 en tafla 23 sýnir styrki 5 mengunarvalda í samanburði við mælingar úr miðbæ Reykjavíkur 

(Song o.fl., 2018). 
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Tafla 23:  Samanburður mælinga milli rannsókna í miðbæ Reykjavíkur og Shijiazhuang í Kína (Jie 

Song o.fl., 2018).  

 Lágmarksgildi 

Reykjavík 

Lágmarksgildi 

Shijiazhuang  

Hámarksgildi 

Reykjavík 

Hámarksgildi 

Shijiazhuang 

NO2 (μg/m3) 10 13 23 176,8 

O3 (μg/m3) 0 3,3 111 262,4 

PM10 (μg/m3) 0 22,3 20 842,1 

PM2.5 (μg/m3) - 9,8 - 771,3 

Hitastig (°C) 4 -7,7 6 34,7 

 

Sjáum á niðurstöðum úr töflu 23 að gildi allra mengunarvaldanna er töluvert hærri í Shijiazhuang 

heldur en í Reykjavík. Veðuraðstæður á Íslandi og Kína eru mjög ólíkar, þar sem á Íslandi er veður 

frekar þurrt og kalt en mikill raki og hiti getur verið í Kína. Reykjavíkurborg og Shijiazhuang eru 

einnig mjög ólíkar borgir hvað varðar stærð og fólksfjölda en í Shijazuang búa rúmlega 2,19 milljón 

manns í þeim hluta sem rannsóknin var gerð og er borgin þétt byggð. Einnig verður að athuga að 

rannsóknin í Kína var gerð yfir 3 ára tímabil en rannsókn í miðbæ yfir 1 klukkustund. Við erum því 

að horfa á tölur frá ýmsum árstíðum í Kína þar sem hitinn fór niður í -7,7 °C og allt upp í 34,7 °C. Í 

Kína er kynnt með kolum sem hefur mikil áhrif á magn mengunar í loftinu. Þrátt fyrir þennan mun er 

samt áhugavert að bera saman aðrar borgir í heiminum við Reykjavík.  

Ef framkvæmt yrði aftur, þá myndum við vilja fá betri kennslu á mælana, og þá muna eftir því að 

taka hettuna af svifryksmælinum. Erfitt var að vinna upp úr niðurstöðum þar sem að gildin vistuðust 

ekki eða mælar virkuðu ekki sem skyldi. Áhugavert væri að skoða næst svæði þar sem er meiri umferð 

bíla þar sem að Laugavegurinn var lokaður fyrir bílaumferð. 
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9.5 Viðauki 

Athugasemdir tímaskráðar niður á meðan mæligöngu stóð.  
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10 Reykjavíkurhöfn um miðmorgun 

Höfundar: Diljá Heba Petersen, Karen Sif Magnúsdóttir, Ólafur Davíð Friðriksson og Snædís 

Arnardóttir. 

  

Mynd 29: Mynd af hópmeðlimum í vettvangsrannsóknum við Reykjavíkurhöfn, 26. september 2018 

kl. 10-11. 

 

 Staðar- og veðurþættir 

Genginn var um það bil 1 km um Reykjavíkurhöfn. Byrjað var við bílastæði HB Granda þar og fyrsta 

mæling var tekin þar sem listaverkið Þúfa er. Þá var gengið framhjá HB Granda meðfram sjónum og 

í norðvesturátt. Þá var gengið upp að höfninni til suðausturs og þar eftir eins mikið meðfram höfninni 

eins og hægt var. Mynd 30 sýnir slóð rannsakenda. 
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Mynd 30: Gönguleið í nærumhverfi Reykjavíkurflugvallar, 26.09.2018 kl. 10-11.  Punktar sýna hvar 

numið var staðar. 

Veður var milt. Það var kalt en glitti til sólar. Það hafði rignt mikið um morguninn svo það var ekkert 

götu-svifryk sjáanlegt. Það dropaði þó einnig og rigndi á meðan mælingum stóð. Hitastigið var 5,5°C 

og vindstig frá 0 m/s upp í 2,7 m/s. Þá var úrkomumagn á bilinu 0 – 2 mm. Lítil umferð var á 

mælingartíma. Þá keyrðu tveir flutningabílar framhjá rannsakendum og flaug ein flugvél yfir. Margir 

bátar voru í smábátahöfninni en var þó að öllum líkindum slökkt á flestum þeirra. Þegar gengið var 

út á bryggju sást að það var verið að sjóða eða gera við skip u.þ.b. 100 m frá mælingarstað. Mörg 

skip voru einnig á móti bryggjunni í höfn en ólíklegt er að margar skipvélar hafi þó verið í gangi 

miðað við aðstæður. Þar sem gengið var í höfninni, í kringum fiskverksmiðju og veitingastaði var 

nokkuð um fisk-lykt. Næsta loftgæðastöð við höfnina er Hringbraut. Gildin sem mældust þar á 

þessum tíma, þ.e. frá 10:00 – 11:00 voru eins og sjá má á töflu 24 hér fyrir neðan. 

 

Tafla 24:  Veður- og loftgæðaskilyrði við Reykjavíkurhöfn 26. september  2018. 

    Veður Loftgæði3 

Dags Tími Lofthi

ti 1 

(°C) 

Raki 1 

(%) 

Þrýstingur 4 

(hPa) 

Skýjahula Vindhraði 2 

(m/s) 

Stefna 2 PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 5 

(μg/m3) 

26.09 10:00-

11:00 

 5,5  79 1006,1   Léttskýjað 2  NA  2,89 14,64 95 

Heimildir: 1 Veðurathuganir kl 10 á Reykjavíkurhöfn og 2 veðurstofuhæð  (vedur.is); 2 Mælt með Testo 440 

vindhraðamæli;   

3 Loftgæða mælingar Reykjavíkurborgar, Hringbraut sótt af http://testapi.rvk.is/#/stodvardetail/01. 

4. Vegagerðin-Veðurstöðvar. Miðbakki - öldur, veður og sjávarföll. 

http://www.vegagerdin.is/vs/StationsDetails.aspx?ID=141&Per=24&Dt=201809270000&nohead=false.  

 5. Umhverfisstofnun. https://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/oson/  

http://testapi.rvk.is/#/stodvardetail/01
http://www.vegagerdin.is/vs/StationsDetails.aspx?ID=141&Per=24&Dt=201809270000&nohead=false
https://www.ust.is/einstaklingar/loftgaedi/oson/
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 Niðurstöður 

 

Mynd 31: Gildi fyrir NO2, bláa línan eru gildi skráð á staðnum, appelsínugula línan eru gildi tekin úr 

mælitæki. 

Niturdíoxíð gildin eru „eðlileg“ í u.þ.b. 9.23 μg/m3. Þau hækkuðu þegar gengið var að Þúfu og var 

þar einhver lykt. Talið var að lyktin gæti stafað af olíu frá höfninni hjá HB Granda en var þó líklegri 

skýring að þar sem það var fjara að þetta væri lykt af þara. Þegar komið var að HB Granda hækkuðu 

öll gildin. Þegar lengra var komið flaug flugvél yfir á sama tíma og flutningabíll keyrði framhjá, við 

þetta hélst þó gildi NO2 í stað frá því mælingunni á undan. Þá lækkaði gildið þegar komið var að 

bílastæði hjá sjónum. Við enda HB Granda hríðféll svo gildið niður í 0,025 og var það jafnframt næst 

lægsta mælingin sem gerð var. Þá hækkaði gildið þó nokkuð í götugljúfri hjá Marshall-húsinu. Þar 

var einnig vond lykt, líklega þó fiskilykt frá eldhúsi Marshallhússins. Þegar haldið var áfram þaðan 

byrjaði að dropa. Í kjöfarið rigndi svo aðeins en hún stoppaði fljótt. Mældust ekki há gildi um þetta 

leyti. Þau hækkuðu þó aðeins þegar gengið var út á enda bryggju. Mögulega gætu skipsvélar í 

höfninni á móti bryggjunni verið í gangi en það er þó ólíklegt miðað við tíma mælinga. Hélst þessi 

hækkun á meðan mælingum stóð bakvið Sjóminjasafnið en lækkuðu þegar gengið var áfram í 

Grandagarði og út að Fish n‘Chips vagninum sem er staðsettur á enda Hlésgötu. 

Hæsta gildi NO2 mældist á stað númer 2, sem er við listaverkið Þúfan við HB granda. En NO2, eða 

niturdíoxíð, myndast meðal annars óbeint vegna bruna eldsneytis í bifreiðum. Því er mjög líklegt að 

þessi hækkun í NO2 gildum komi frá bátunum sem voru á móti mælingarstað og hefur borist fyir með 

gustinum sem var þá, 0,4 m/s. 
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Við lentum í vandræðum með mælitækin og voru NO2 einu samfelldu gildin sem við fengum, en með 

því að bera saman okkar skráðu gildi við mæld gildi (mynd 31) sést að mældu gildin eru mun hærri 

en okkar skráðu gildi. Hæðsta gildið sem við skráum toppur 1 (NO2 = 16,6  μg/m3 ) gerist á milli HB 

Granda og RR þar sem eins og hefur komið fram ók vörubíll framhjá. Toppur 2 (NO2 = 20,1  μg/m3) 

sem kemur frá mælitækinu sýnir verulega hækkun á NO2, þessi mæling er þegar við stöndum á 

bryggjunni og sjáum við svipaða hækkun á PM2,5 og PM10, sem bendir til að þarna sé einhver mengun 

sem blæs yfir bryggjuna. 

 

Mynd 32: Skráð gildi fyrir O3 frá Reykjavíkurhöfn. 

 

Mælingar á Óson voru á bilinu 86-200 μg/m3 en þær má sjá í töflu 24 og settar upp í hægra grafinu á 

mynd 3. Mælingarnar voru bornar saman við bakgrunnsgildið 95 μg/m3 sem fengið er út úr mælingum 

á Stórhöfða, Vestmannaeyjum. Allar nema tvær mælinganna eru yfir bakgrunnsgildinu sem bendir til 

þess að óvenju hátt magn ósons hafi verið í loftinu. Meðaltal gilda yfir klukkustundina sem mælingar 

fóru fram er 157 μg/m3 en til viðmiðunar má nefna að Evrópustaðlar mælast fyrir um að meðalgildi 

yfir 8 klst. sé ekki hærra en 120 μg/m3 oftar en 25 sinnum á ári. 

Lægstu gildin mældust í punkti 2 og 8 (sjá mynd 3). Önnur mælingin var gerð hjá HB Granda og 

mikil lykt var í loftinu svo þar var búist við gildi í meðallagi eða háu. Líklega ástæða þess að gildið 

var svo lágt í þessari mælingu er að mælirinn hafi ennþá verið að hita sig upp og þess vegna sýnt of 
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lágt gildi. Seinni lága mælingin, mæling 7, var gerð eftir að byrjaði að dropa og kom því ekki á óvart 

að hún var lág. 

Hæsta gildið er 200 μg/m3. Hún var skráð í mælingu 9 en þar voru skilyrðin þannig að skip stutt frá 

gaf frá sér þykkan hvítan reyk. Einnig var þar mikil sól og stillt, sem stuðlar að því að óson myndast. 

Mælingin fór fram á milli 10-11 að morgni á virkum degi. Þá er morgunumferðin nýbúin og 

hádegisumferðin ekki byrjuð og því ekki eins mikil mengun og á þeim tíma. En á þessum tímapunkti 

eru flutningabílar á ferð sem geta leitt til meiri mengunnar, þó ekki eins mikil mengun og 

morgunumferðin hefur í för með sér. 

Vegna þess að vindurinn var lítill ætti NO2 magnið ekki að hafa minnkað mikið á þessu svæði eftir 

asa morgunsins en mælingar á því reyndust samt lágar. Óson myndast ði úr efnasamböndum eins og 

NO2 og þennan morgun voru þessi skilyrði til staðar; sól, logn og kalt. Svo möguleg ástæða hárra 

mæligilda ósons og lágra á NO2 er að NO2 sem var til staðar eftir bíla- eða skipaumferð um morguninn 

hafi orðið að ósoni.  

 

Mynd 33: Skráð gildi fyrir svifryk (PM2,5 og PM10) og NO2 frá Reykjavíkurhöfn. 

Mælingar á PM2,5 og PM10 sýna að svifryk var nokkuð lágt, sjáum gildi frá 1 μg/m3 upp í 18 μg/m3 

og meðalgildið um 5 μg/m3. Þar sem rigndi um morguninn koma þessi gildi ekki á óvart, þannig erfitt 

er að meta hvort þetta séu markverðar mælingar þar sem regnlaus dagur gæti sýnt hærri gildi fyrir 

svifryk. Nokkur áhugaverð hágildi fengust þó (sjá mynd 33) toppur 1 (PM2,5 = 8 μg/m3 og PM10  =8 

μg/m3 ) fannst við bílastæði HB Granda og var vörubíll á ferðinni um leið og mælingin var tekin, 
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toppur 2 (PM2,5 = 10  μg/m3 ) fannst í opi milli HB Granda og RR og annar vörubíll ók framhjá á 

meðan flugvél flaug yfir. Toppur 3 (PM2,5 = 18  μg/m3 PM10  = 14  μg/m3 ) fékkst svo við enda 

bryggjunar og er líklegt að mælingin sýni mengun frá umferð eða skipum í höfninni. 

Samkvæmt ársskýrslu Umhverfisstofnunnar 2017 var ársmeðaltalið á Grensási á PM10 svifryki á 

bilinu 28-38 μg/m3 á árunum 1994-2016 (að undanskildum 2000-2002). Það er undir 

heilsuverndarmörkum, sem eru 40 μg/m3. Ársmeðaltalið á NO2 á Grensási var 19-40 

microg/rúmmeter á árunum 1995-2016. Heilsuverndarmörk NO2 eru 40 μg/m3. Árið 1995 var eina 

árið sem NO2 var á heilsuverndarmörkum en eftir það var árssmeðaltal NO2 undir 

heilsuverndarmörkum. Þegar litið er á meðtal mældra gilda hjá okkur: 

PM10=5,9 μg/m3 og NO2=10,7 μg/m3, er ljóst að bæði gildi eru vel undir ársmeðaltali svo ef 

allar klukkustundir ársins væru eins og þessi væri Reykjavíkurhöfn vel undir 

heilsuverndarmörkum. 

Hér má sjá viðmiðunar-og heilsuverndarmörk fyrir PM2,5 og NO2 samkvæmt reglugerð 

nr.920/2016. Ekki var til klukkustundarviðmið fyrir PM10 og einungis var til ársviðmið fyrir 

PM2,5. 

NO2, ein klukkustund=200 μg/m3. Meðaltalið sem mælt varyfir klukkustunda tímabil var 10,7 

μg/m3 og því mjög vel undir heilsuverndarmörkum. 

PM10, einn sólarhringur=50 μg/m3. Meðaltalið sem mælt var yfir þetta klukkustunda tímabil 

var 5,9 μg/m3 og væri því mjög vel undir heilsuverndarmörkum hefði þetta haldist svona í 

sólarhring. 

PM2,5, almanaksár=20 μg/m3. Meðtalalið yfir þessa klukkustund var 4,5 μg/m3, einnig vel 

undir heilsuverndarmörkum. Ef miðað er við að þetta hefði haldist svona í heilt ár. 
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 Umfjöllun 

Fundnar voru tvær sambærilegar rannsóknir gerðar á loftgæðum í höfnum. Þær voru báðar gerðar á 

Ítalíu, annars vegar í Napoli og hins vegar í Crotone. Mikill stærðarmunur er á þessum höfnum en 

samkvæmt staðli síðunnar „Searates” (2018) er Napoli höfn skilgreind sem stór en Reykjavíkurhöfn 

og höfnin í Crotone skilgreindar sem litlar. Þá heimsækja langflest skip höfnina í Napoli, eða að 

meðaltali 2430 á virkum degi á meðan rannsókn stóð (Maria Vittoria Prati, Maria Antonietta 

Costagliola, Franco Quaranta & Fabio Murena, 2015). Þann 1. október 2018 voru sjö skip með 

viðkomu í höfninni samkvæmt síðu Faxaflóahafna, þó það hafi margir smábátar sem og annað verið 

í höfn.  

  

Tafla 25:  Samanburður mælinga milli rannsókna við Reykjavíkurhöfn og við Napoli höfn.  

 μg/m3 Reykjavík Napoli 

  PM10 NO2 PM10 NO2 

Meðalgildi 5 9,86 27,1 48,4 

Hámarksgildi 14  12,5 95,5 156,5 

Rannsóknin sem gerð var á höfninni í Napoli fór fram árið 2012 og var framkvæmd í tveimur hlutum. 

Magn PM2.5 var ekki skoðað í þessari rannsókn. Þá var magn PM10 og NO2 skoðað. Meðalgildi í 

Napoli höfn á NO2 var 48,4 μg/m3 og hámarksgildið var 156,5 μg/m3. Meðalgildi PM10 var 27,1 

μg/m3 og hámarksgildi 95,5 μg/m3 (Maria Vittoria Prati, Maria Antonietta Costagliola, Franco 

Quaranta & Fabio Murena, 2015).  

Rannsóknin í Crotone fór fram árið 2015 og var aðeins annars eðlis en okkar. Þá var verið að rannsaka 

efnasamsetningu PM10 frekar en magn þess og getum við því ekki borið þessar mælingar saman. 

PM2.5 var ekki skoðað. Þá var ekki gefið upp meðal- eða hæsta gildi á NO2 heldur bilið sem magn 

þess var á. Magn NO2 í Crotone var á bilinu 20,6 - 31,1 μg/m3 (Romagnoli, P., Vichi, F., Balducci, 

C. et al. Environ Sci Pollut Res, 2017).   

Rannsóknirnar tvær eiga það sameiginlegt að vera gerðar yfir lengra tímabil en mælingarnar sem 

gerðar eru í Reykjavík. Þá eru reykvísku mælingarnar mun lægri en þær sem mældar eru í Napoli, 

meðalgildi NO2 þar er tæplega fimmfalt hærra en það í Reykjavík og meðalgildi PM10 rúmlega 

fimmfalt hærra. Hæstu gildi á PM10 og NO2 í Napoli eru tæplega sjöföld og rúmlega tólfföld það sem 

mælt var í Reykjavík. Þessi mikli mismunur stafar líklega af stærðarmun hafnanna, mismun í loftslagi 

og lengd rannsóknanna. Þar sem mælt var í Reykjavík yfir eina klukkustund var mælt yfir lengri tíma 

í Napoli eða í 33 daga (Maria Vittoria Prati o.fl., 2015). Þá eru NO2 gildi frá Crotone einnig hærri en 

þau sem mæld voru í Reykjavík. Reykvíksku gildin eru á bilinu 1,3-12,5 μg/m3 sem eru mun lægri 

en þau ítölsku þrátt fyrir að hafnirnar séu af svipaðri stærðargráðu, en hæsta gildi sem mælt er í 

Reykjavík er minna en það lægsta í Crotone. Þá má aftur benda á lengdarmun á rannsóknum sem 

líklega skýringu en loftgæðamælingar í Crotone stóðu yfir 12 daga. Væri líklegt að ef að mælingarnar 
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yrðu gerðar yfir lengri tíma í Reykjavík væri hægt að sjá hærri gildi og einnig breiðara bil gilda þar 

sem lítil var um að vera í höfninni á meðan mælingum stóð (Romagnoli, P. o.fl., 2017).  

Við framkvæmd rannsóknarinnar hefði mátt kenna betur á tækin. Þegar við hófum mælingar vissum 

við lítið hvað var að eiga sér stað, hvernig tækin virkuðu og hvað þau voru í raun og veru að segja 

okkur. Þá hefði verið hægt að gefa upp hvaða gildi væru innan eðlilegra marka á hefðbundnum degi 

svo hægt hefði verið að átta sig betur á því hvort hækkun væri innan eðlilegra marka eða hvort hún 

væri óeðlilega há. Einnig hefði verið gott að hita ósonmælinn lengur upp því upphitunartími hans er 

24 klst. Há gildi fengust í mælingum á ósoni en vegna þess að ekki hafði verið kveikt á mælinum 

nema u.þ.b. hálftíma áður en mælingar hófust er ekki víst að þessar mælingar séu áreiðanlegar. 

Tímasetning mælinganna væri líka vel valin til að geta skoðað svifryk betur. Rigning dagana áður en 

mælt var kom í veg fyrir að við sáum svifryk eða gátum mælt markverðar breytingar á magni þess. 

Það sem við lærðum á rannsókninni var hvað veðurskilyrði eru mikilvæg og hversu mikil áhrif þau 

hafa á mæld gildi. Það sem við lærðum einnig er að vinna úr gögnum og setja þau upp á sjónrænan 

máta. Áhugavert var að kafast fyrir um hvaða ástæður gætu verið á bakvið há eða lág gildi og nota 

sjálfstætt aðrar mælingar til að bera saman. 
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 Viðauki 

 

Yfirlit yfir hækkuð gildi við Reykjavíkurhöfn. 

nr. Tími Vindh

raði 

[m/s] 

Staðsetning PM2.5 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

1 10:10 0,12 

NA 

Upphaf bílastæði bakvið HB 

Granda 

2   7 8,6  x 

2 10:13 0,4 NA Við listaverkið Þúfa, á móti 

Esjunni.  

 3 10  13,3 

  

86 

3 10:18 3 NA Við HB Granda á móti smábátahöfn  5 5  16,6  140 

4 10:20 0,4 NA Milli HB Granda og RR  8  8 16,6 110 

5 10:25 0,5 NA Við sjóinn við bílastæði  2  6 13,1 110  

6 10:28 2,7 NA Við enda HB Granda, við byrjun 

Norðurslóðar 

 2  5 5,1 180 

7 10:38 1,5 NA Við byrjun bryggjunnar við 

Norðurbugt 

2  4  8,8 92 

8 10:42 0,3 NA Við Fiskmarkað Íslands  10  2 4,1  170 

9 10:45 11,5 

NA 

Við Bryggjan Brugghús  5 6  10 200 

10 10:49 0,2 NA Við byrjun bryggjunnar hjá 

Bryggjan Brugghús 

 1 4 8,2 170 

11  10:52 0  Á enda bryggjunnar  18  14 13,0 170 

12  10:54 0 Fyrir framan Sjóminjasafn Íslands  2  4 12,5 150 

13  10:57 0,5 NA Á Grandagarði, hjá Fish n‘ Chips 

vagninum 

1   4 8,6  170 

14  10:59 0,1 NA Á hinum enda tangans við Fish n’ 

chips vagninn 

 2  4 11,3 160 
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11 Kringlan um hádegi 

 

Höfundar: Daníel Þór Gunnarsson, Gísli Friðrik Magnús Grétarsson, Herdís Ýr Þórhallsdóttir, 

Sigurður Páll Stefánsson 

 

 

Mynd 34: Mynd af hópmeðlimum í sem fóru í vettvangsrannsókn við Kringlu, 26. September 2018 

kl.12-13. 

 

 

 Staðar- og veðurþættir 

Mælingar fóru fram miðvikudaginn 26. september 2018 klukkan 12:08 til 12:52 að degi til. Ákveðið 

var að framkvæma mælingar í og við verslunarmiðstöðina Kringluna í stað þess að fara í 

Reykjarvíkurhöfn vegna veðurs en það byrjaði að rigna rétt fyrir þann tíma sem mælingar áttu að 

hefjast. Mælingar utandyra voru framkvæmdar í bílastæðahúsi á fyrstu hæð og í bílakjallara. 

Mælingar innandyra voru framkvæmdar á öllum þremur hæðum verslunarmiðstöðvarinnar. Þótt að 

veðrið hafi ekki ýkja mikil áhrif á okkar mælingar miðað við mælingar sem framkvæmdar eru á opnu 

svæði utandyra má samt geta þess að hitastig í Reykjavík var 7°C á þeim tíma sem mælt var og vindur 

um 5 m/s úr vestur-suðvestur.  Þar sem bílastæðahúsið er yfirbyggt var aðeins smá gola á einum stað 

og hitastig örlítið hærra. Innan verslunarmiðstöðvarinnar hefur veðrið hverfandi áhrif á mælingar.  

Byrjað var að ganga milli hólfa í bílastæðahúsi sem merkt eru á burðarsúlum. Á fyrstu hæð voru 

teknar 5 mælingar og síðar voru teknar 3 mælingar í bílakjallara þar sem veður hafði enn minni áhrif.  
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Mynd 35: Mynd af fyrstu hæð bílastæðahús við Kringluna. 

 

Mynd 36: Mynd úr bílakjallara við Kringluna. 

 

Innanhús voru teknar 19 mælingar sem skiptust þannig: 5 mælingar á  fyrstu hæð, 9 mælingar á 

annarri hæð og 5 mælingar á 3 hæð. Gönguleið innanhús var tilviljunarkennd og var flakkað á milli 

hæða í stað þess að taka hverja hæð fyrir sig því voru aðeins merktir inn staðir þar sem mælt var til 

einföldunar. Á myndum 4-6 má sjá fyrstu til þriðju hæð inni í verslunarmiðstöðinni og merkt er inn 

hvar mælingar fóru fram. Allar mælingar fóru fram á gangi fyrir framan skilgreindan matsölustað eða 

verslun. 
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Mynd 37: Yfirlitsmynd af fyrstu, annarri og þriðju hæð Kringlunnar.[5] 

Mikil umferð var bæði innanhús og utanhús þegar mælingar fóru fram þar sem margir sækja kringluna 

í hádeginu vegna fjölda veitinga og skyndibita staða sem þar eru. 
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Tafla 26:  Veður- og loftgæðaskilyrði í Reykjavík 26. September  2018.[1] [2] 

    Veður Loftgæði2 

Dags Tími Lofthiti 
1 (°C) 

Raki 
1 (%) 

Þrýsing

ur 1 

(hPa) 

Sólarork

a (W 

/m2) 

Vindhra

ði 1 (m/s) 

Stefna 1 PM10 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3

) 

O3 

(μg/m3) 

26.09 12:00-

13:00 

7 71 1009 
- 

4,7 WSW 7,86 
42,9 

- 

 

 

 Niðurstöður 

Í gröfunum hér að neðan má sjá þau gildi sem mældust á NO2, O3, PM2,5 og PM10 athugið að 

mælistaðir eru í tímaröð frá 12:08 til 12:52. Ákveðið var að setja þetta upp í þrjú gröf svo betur mætti 

greina gildin á hverju fyrir sig. Stuttur samanburður verður á gildum NO2, PM2,5 og PM10 við 

loftgæðamælingar Reykjavíkurborgar við Grensásveg. Ákveðið var að velja þessa stöð þar sem hún 

er næst Kringlunni. 

 

 

Mynd 38: Niðurstöður mælinga á NO2 í Kringlu 
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Áberandi hærri NO2 gildi mælast utandyra eins og við mátti búast. Topparnir í grafinu þegar við 

skoðum mælingarnar utandyra mældust þegar bílar keyrðu framhjá nema þegar við fórum í 

bílakjallarann en þar var engin umferð en þar var einkennileg lykt og fólk að reykja á svæðinu. Lægsta 

mælingin utandyra var þegar vindur blés að ofan inn í bílastæðahúsið.  

Þegar við skoðum grafið fyrir mælingar sem voru framkvæmdar innandyra eru tveir áberandi toppar 

en þeir geta útskýrst af því að þeir eru nálægt útgöngum úr verslunarmiðstöðinni á 2. hæð.  Gildin á 

NO2 (eftir að deila með 10) eru sambærileg þeim við loftgæðastöð Reykjavíkur á Grensásvegi. 

 

 

Mynd 39: Niðurstöður mælinga á O3 í Kringlu 

 

Ósonið mælist aðeins þegar mælingar fóru fram á 1. hæð bílastæðahús og var toppurinn í byrjun á 

mælingum. Það útskýrist af því rifur í loftinu á bílastæðahúsinu voru nálægt þar sem mælt var og gat 

sólarljósið skinið örlítið þar inn ásamt því að smá vindur fannst og þá sérstaklega við hólf 6. Óson 

þarf geislun frá sólinni eða útfjólublátt ljós til að myndast og því skiljanlegt að það mælist ekkert 

innandyra eða í bílakjallaranum.  

Óson mælingar eru ekki birtar hjá loftgæða mælingum Reykjavíkurborgar  
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Mynd 40: Niðurstöður mælinga á svifryki í Kringlu, bæði PM2,5 og PM10 

 

Þegar við skoðum grafið fyrir svifryk sjáum við að gildin á PM2,5 og PM10 fylgjast að mestu leiti að. 

Fyrsti toppurinn sem er við hólf fjögur í bílastæðahúsi er sennilega vegna umferðar en nokkrir bílar 

keyrðu framhjá í röð. Hæsti toppurinn myndast innarlega í bílakjallaranum sem er í mestu skjóli frá 

veður og vindum og er einnig á svipuðum stað og hæsti toppur sem mældist fyrir NO2. Inni í 

bílakjallaranum var lágt til lofts og ekki vart við vind.  Ekki var svifryksmengun sýnileg við neinar 

mælingar. Áhugavert er einnig að sjá að meira svifryk mælist á störnutorgi á 3. hæð þar sem flestir 

matsölustaðir verslunarmiðstöðvarinnar eru.  Þegar við berum saman gildin okkar og þau sem berast 

frá mælistöð á Grensásvegi eru gildin sem mælast hjá okkur hærri að meðaltali en svipuð þegar við 

skoðum 1. og 2. hæð í kringlunni. Útskýring á hærri gildunum er að við erum að mæla í afmörkuðu 

rými með mikilli bíla umferð og því ekki sambærilegur mælistaður. Að lægri gildinn innan 

verslunarmiðstöðvarnar gefa það þó til kynna að hægt sé að marka loftgæðamælingar 

Reykjavíkurborgar. 

Topparnir fyrir NO2 , PM2,5 og PM10 fylgjast augljóslega að þegar gröfin eru borin saman en O3 hefur 

enga tengingu þegar gröfin eru skoðuð.  

Skekkja í nemum sem notaðir voru útskýrir ekki mismun á þeim gildum sem voru mæld og er því eru 

breytileg gildi marktæk sérstaklega þegar einblínt er á toppana í gröfunum.  
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Ef við skoðum heilsuverndarmörk á Íslandi getum við séð að við erum mjög langt fyrir neðan 

leyfilegan styrk á ósoni og PM2,5 . En þegar kemur að styrk  fáum við hágildi í  0.045 ppm en 

heilsuverndarmörk eru eru 50 µg/m³ að meðaltali á dag eða 0,050 ppm. Meðaltalið okkar á 

klukkutíma göngu jafnast svo út í gildi sem er mun lægra. Sömu sögu má segja með NO2 en 6 

mælingar fóru yfir heilsu verndarmörk en  til að teljast gild þar styrkur að vera yfir 200 µg/m³ á klst 

eða 0.110 ppm sem á okkar klukkutíma við náðum alls ekki. 

 

Tafla 27:  Yfirlit yfir hæstu gildi sem mældust við Kringluna. 

Staðsetning Gildi Athugasemdir 
  

  

O3 
[µg/m3] 

NO2  

[µg/m3] 
PM2,5 

[µg/m3] 
PM10 

[µg/m3] 

  

Úti - bílastæðahús Mælingar hefjast kl. 12:08 

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 4 0,059 244 16 19 Bílar keyrðu framhjá 

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 2 0,004 250 4,0 9,0   

 Bílakjallari, hægra 

megin 0,014 364 6,0 10 Einkennileg lykt 

 Bílakjallari, miðja 0,000 261 7,0 16 Reykingar 

 Bílakjallari, vinstra 

megin 0,000 101 20 45 Við rafbílastæði 

Inni - Kringlan Mælingar hefjast kl. 12:28 

3. hæð - við Ice Phone 0,000 82,7 5,0 16   

3.hæð - Café Bleu - 

stjörnutorgi 0,000 48,9 10 17   

2. hæð - Joe & Juice 0,000 241 6,0 8,0  Nálægt útgangi 

2. hæð - Augað 0,000 228 3,0 5,0  Nálægt útgangi  

2. hæð - Macland 0,000  173 3,0 4,0  
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 Umfjöllun  

Borið var niðurstöðurnar við tvær rannsóknir. Önnur var gerð í miðbæ Dublin á Írlandi árið 2014.[3] 

En þar voru 10 mælingar gerðar á fjögurra daga tímabili í stórum skrifstofu og verslunarhúsnæðum. 

Styrkur á NO2 og svifrykinu PM2.5 voru mældir. Allar mælingar voru gerðar 1-1,5m hæð frá gólfi en 

það var gert til að vera sem næst því lofti sem við öndum inn að okkur. Mælingar voru gerðar á meðan 

fólk var að vinna í byggingunum sem var flestum tilfellum var vinnutíminn níu til sex en nokkrar 

byggingar opnuðu 8 og lokuðu 5. Meðaltalið á PM2.5 á vinnutíma var 24.2 ± 8.5 µg/m3 en gildið 

lækkaði niður í 20.9 ± 12.0 µg/m3 á nóttinni. Rannsakendur töldu að gildin hækki á sumrin. 

Ef við berum þetta saman við okkar mælingar getum við séð að okkar gildi eru mjög sambærilegar. 

Við erum að vísu með miklu minna sýni. Þar sem þau voru með fjóra heila daga en við vorum hálftíma 

úti og hálftíma inni.  

það koma toppar og botnar eins og hjá okkur en mjög athyglisvert er að gildinn á PM2.5inni voru 

sumstaðar hærri en úti sem maður hefði ekki haldið fyrirfram. Gildinn á  NO2 voru svo aftur einnig 

sambærileg við okkar niðurstöður. Sem gefur til að kynna að mengun í miðbæ Dublin sé svipuð og í 

Kringlunni Reykjavík  

Mjög athyglisverður punktur í greininni er að þó að Evrópulönd hafi sett ýmsar reglugerðir um það 

hvernig loftgæði eigi að vera. Finnst ransakanda að það ætti að þrengja þessa reglugerð. Meðal annars 

með því að setja strangar reglur um loftgæði innan í húsum þar sem flest allt fólk eyðir stórum hluta 

dagsins innandyra allt að 90%. Væri þetta ekki eitthvað sem ætti að skoða. Því mengandi efni geta 

haft alvarleg áhrif á heilsu starfsfólks. Helsta rannsóknarefnið var hverning loftgæði voru inn í 

húsunum eftir því hvernig loftræsti kerfið var.  

Seinni greinin fjallar um stóran bílakjallara í Harbin Kína (Zhao ofl. 2017). En þar er mælandi að nota  

sams konar mælir og við vorum með. Þeirra könnun var hverning gildi á  PM2.5og PM10 breytast eftir 

árstíðum og umferðarþunga. Niðurstöður þeirra mælingar segja til um að svifryksmengun sé miklu 

meiri í Kína á veturnar heldur en sumrin. Við getum þó ekki fært þetta alveg til Íslands því mikill 

hluti mengunarinnar er vegna upphitun húsa sem er mikill hluti mengunar. Við skoðum 

haustmánuðina til að vera á sama tíma. En gildin í Kína eru miklu hærri. Partur af því að bílastæða 

kjallarinn er alveg lokaður en bílastæðin við Kringluna eru það ekki sem gæti skýrt hvers vegna gildin 

þar voru svona lág. Heilt yfir eru gildin í Kína langt yfir heilsuverndarmörkum á Íslandi um svifryk. 

Yfir versta mánuðinn fara gildin á svifryki allt að 20 falt yfir heilsu verndarmörk á Íslandi í 

bílskúrnum.  
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 Viðauki  

Yfirlit yfir gildi sem mældust í við Kringluna. 

Staðsetning Gildi Athugasemdir 

  

  O3 [µg/m3] 
NO2 

[µg/m3] 
PM2,5 

[µg/m3] 
PM10 

[µg/m3] 

  

Úti - bílastæðahús Mælingar hefjast kl. 12:08 

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 8 0,000 178,623 5,000 9,000   

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 6 0,062 9,401 2,000 7,000 Smá vindur 

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 4 0,059 244,431 16,000 19,000 Bílar keyrðu framhjá 

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 2 0,004 250,072 4,000 9,000   

1. hæð - bílastæðahús, 

hólf 1 0,016 107,174 2,000 6,000 Lítil umferð 

 Bílakjallari, hægra megin 0,014 364,766 6,000 10,000 Einkennileg lykt 

 Bílakjallari, miðja 0,000 261,353 7,000 16,000 Reykingar 

 Bílakjallari, vinstra 

megin 0,000 101,533 20,000 45,000 Við rafbílastæði 

https://ac.els-cdn.com/S0360132314001826/1-s2.0-S0360132314001826-main.pdf?_tid=12358f14-3075-480f-b576-964e5d8dd310&acdnat=1538409193_aab962aae8ade6bf80ff8d5ceffc88ac
https://ac.els-cdn.com/S0360132314001826/1-s2.0-S0360132314001826-main.pdf?_tid=12358f14-3075-480f-b576-964e5d8dd310&acdnat=1538409193_aab962aae8ade6bf80ff8d5ceffc88ac
https://www.kringlan.is/verslanirthjonusta/yfirlit-yfir-verslanir/
https://www.kringlan.is/verslanirthjonusta/yfirlit-yfir-verslanir/
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Inni - Kringlan Mælingar hefjast kl. 12:28 

2. hæð - Urban 0,000 0,000 2,000 4,000   

2. hæð - Bónus 0,000 39,485 4,000 9,000 Matarlykt 

3. hæð - við Ice Phone 0,000 82,730 5,000 16,000   

3. hæð - Serrano - 

stjörnutorgi 0,000 43,245 8,000 13,000 Steikingarlykt 

3. hæð - Sbarro - 

stjörnutorgi 0,000 13,162 6,000 7,000   

3.hæð - Café Bleu - 

stjörnutorgi 0,000 48,886 10,000 17,000   

3. hæð - Te og Kaffi - 

stjörnutorg 0,000 39,485 7,000 8,000   

2. hæð - Joe & Juice 0,000 240,670 6,000 8,000   

1.hæð - Hraðlestin 0,000 84,611 9,000 12,000   

1.hæð - Nike Air 0,000 75,209 7,000 11,000   

1.hæð - Local 0,000 116,575 3,000 4,000   

1.hæð - Bodyshop 0,000 63,928 3,000 4,000   

1.hæð - Þjónustuborð 0,000 103,413 2,000 5,000 Milli rúllustiga og inngangs 

2. hæð - Vodafone 0,000 77,090 2,000 3,000   

2. hæð - Joe Boxer 0,000 80,850 2,000 2,000   

2. hæð - Augað 0,000 227,509 3,000 5,000   

2. hæð - Macland 0,000 172,982 3,000 4,000   

2. hæð - Hugo Boss 0,000 63,928 6,000 7,000 Matarlykt 
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2. hæð - Inglot 0,000 60,168 5,000 13,000 Mælingum lokið 12:52 

Meðaltal alls 0,006 116,714 5,741 10,111  

Meðaltal úti 0,019 189,669 7,750 15,125  

Meðaltal inni 0,000 85,996 4,895 8,000  

 

 

 


