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LYKILORÐ ÚTDRÁTTUR 

Mengaður jarðvegur Fjallað er um jarðkönnun og mengunarrannsóknir sem gerðar voru í júní 
og júlí 2021 á því svæði Nýja Skerjafjarðar sem er í dag innan flugvallar-
girðingar Reykjavíkurflugvallar. Einnig er fjallað um jarðkönnun frá 2018 
og niðurstöður úr báðum rannsóknum notaðar til að magntaka þann 
jarðveg sem þarf að flytja til á staðnum til að undirbúa svæðið fyrir 
uppbyggingu samkvæmt deiliskipulagi. Jarðveginum er skipt í flokka 
landnotkunar skv. nýrri reglugerð 1400/2020 um mengaðan jarðveg. 
Flokkarnir eru landnotkun íbúðarsvæðis og landnotkun atvinnusvæðis, 
sem afmarkast af leyfilegum hámarksgildum tiltekinna þungmálma og 
lífrænna efnasambanda. Einnig getur jarðvegur mælst ofan viðmiðunar-
marka fyrir báða flokka sem kallar á sérstaka meðhöndlun hans og 
brottflutning. Gerð er tillaga um hvar beri að koma þessum uppgrafna 
jarðvegi fyrir, sér í lagi þeim jarðvegi sem flokkast undir landnotkun 
atvinnusvæðis sem sýnt er fram á að koma megi fyrir innan flugvallar-
svæðisins samkvæmt nýjum skipulagsmörkum flugvallarins. 
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Inngangur 

Umfangsmikil jarðkönnun og rannsóknir á jarðvegsmengun fóru fram árið 2018 við Reykjavíkurflugvöll í tengslum 
við fyrirhugaða uppbyggingu í Skerjafirði [1]. Rannsóknirnar tvær voru gerðar samhliða af EFLU verkfræðistofu á 
fyrirhugaðri íbúabyggð á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem nefnist Nýi Skerjafjörður [2] [3]. Svæðið nær 
yfir gamla Skeljungssvæðið og suðvesturhluta NA-SV flugbrautar (06/24) Reykjavíkurflugvallar, sem hefur verið 
lokað. Svæðið afmarkast nokkurn veginn af götunni Skeljanesi í vestri, öryggissvæði A/V flugbrautar (13/31) í norðri 
og öryggissvæði N/S flugbrautar (01/19) í austri. Til suðurs afmarkast svæðið af strandlínu Fossvogs. Svæðið er 
oftast nefnt Skerjafjörður eða Vatnsmýri en réttnefni er Seljamýri, sem stóð sunnan við Skildinganesmela. Innan 
flugvallarsvæðisins hefur verið fjölbreytt starfsemi frá því á stríðsárunum. Einnig var birgðastöð eldsneytis lengi 
vel á svokallaðri Skeljungslóð. Nánari upplýsingar um svæðið sjálft, fyrri rannsóknir o.fl. má sjá í fyrrnefndri skýrslu: 
Jarðkönnun og mengunarrannsóknir í Skerjafirði [1].  

Alls voru 63 jarðvegssýni tekin árið 2018 auk tveggja vatnssýna. Í þeirri rannsókn var notast við norsk viðmið [4] 
og drög að íslenskri reglugerð um mengun í jarðvegi. Í millitíðinni kom út íslensk reglugerð um mengaðan jarðveg 
nr. 1400/2020 [5], en hún tók gildi 1. janúar 2021 og verður notast við hana í þessari rannsókn. Í stuttu máli er 
jarðvegur nú settur í tvo notkunarflokka m.t.t. innihalds þungmálma og lífrænna efnasambanda; landnotkun 
íbúðarsvæðis og landnotkun atvinnusvæðis. Sé innihald ofan viðmiðunarmarka telst jarðvegurinn ónothæfur til 
notkunar á íbúðar- og atvinnusvæðum. 

Niðurstöður rannsóknanna 2018 heimfærð á reglugerðina gáfu til kynna að á nokkrum svæðum væri töluverð og 
mikil mengun (mynd 1). Þá flokkuðust 32 sýni (50%) hæf undir íbúðarsvæði, 23 sýni (36%) til landnotkunar 
atvinnusvæðis og 9 sýni (14%) lentu yfir viðmiðunarmörkum. Mest var um að olía og olíuefni, PAH-efni og nikkel 
mældist yfir mörkum. Þá var Skeljungssvæðið mjög mengað af olíu og PCB-efnum.   

Talin var brýn þörf á því að afmarka þessi menguðu svæði betur og sjá hvort að mengunin væri staðbundin eða 
útbreidd. Þetta hefur sérstaklega mikil áhrif á magnútreikninga jarðvegsmassa, en gera þarf ráðstafanir með allan 
mengaðan jarðveg á svæðinu, hvort sem hann er nothæfur innan atvinnusvæðis eður ei, en einnig ef flytja þarf 
hann burt til meðhöndlunar og e.t.v. förgunar.  

Að beiðni Reykjavíkurborgar var því ákveðið að fara í frekari rannsóknir á svæðinu. Ákveðið var að horfa fyrst og 
fremst á svæðið innan núverandi girðingar Reykjavíkurflugvallar. Beðið verður með að skoða Skeljungssvæðið, en 
þar er ljóst að gera þarf sérstakar ráðstafanir varðandi mengaðan jarðveg (sjá mynd 1). 
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MYND 1 Niðurstöður rannsóknar á jarðvegsmengun frá 2018 heimfærðar á reglugerð 1400/2020. Grænir punktar merkja sýni þar 
sem jarðvegurinn er hæfur til notkunar á íbúðarsvæði, gulir punktar merkja sýni þar sem jarðvegur er hæfur fyrir atvinnusvæði og 
rauðir punktar merkja að þar séu þungmálmar og lífræn efnasambönd yfir viðmiðunarmörkum fyrir bæði íbúðar- og atvinnusvæði. 
Rauða línan afmarkar það svæði sem ákveðið var að gera rannsóknir á nú, en þar er um að ræða þann hluta Nýja Skerjafjarðar sem 
er innan núverandi flugvallargirðingar.  

Mengaður jarðvegur 

Rannsóknir á menguðum jarðvegi snúast um að kanna mengunarefni í jarðveginum með tilliti til fyrirhugaðrar 
landnotkunar á svæðinu í framtíðinni. Á landsvæðinu hefur farið fram ýmis starfsemi þar sem losun mengunarefna 
í jarðveg gæti hafa átt sér stað. Einnig hefur verið færður til jarðvegur sem áður var i flugbrautum og var skipt út í 
tengslum við uppbyggingu flugbrautanna um síðust aldamót. Fari styrkur mengunarefna yfir ákveðin viðmiðunar-
mörk má búast við áhrifum á heilsu fólks og umhverfið þannig að hreinsa þarf jarðveginn, fjarlægja eða einangra.  

Við rannsóknina nú 2021 var stuðst við áðurnefnda reglugerð um mengaðan jarðveg.  Áður höfðu verið gefin út 
drög að þessari reglugerð og er hún byggð á sambærilegum reglugerðum m.a. í Noregi og Hollandi. Þar eru gefin 
viðmiðunarmörk fyrir þungmálma, lífræn efnasambönd og sjúkdómsvalda í jarðvegi. Í íslensku reglugerðinni eru 
mengunarviðmið greind í þrjá flokka m.v. landnotkun:  

 Landnotkun íbúðarsvæðis 
 Landnotkun atvinnusvæðis 
 Yfir viðmiðunarmörkum.  

Viðmiðunarmörkin úr reglugerðinni má sjá í viðauka A.  

Til einföldunar í þessari umfjöllun er jarðvegur sem hentar fyrir landnotkun íbúðarsvæðis hér einnig kallaður grænn 
jarðvegur, sá sem lendir í notkunarflokki atvinnusvæðis gulur jarðvegur og sá sem ekki hentar til landnotkunar 
íbúðar- eða atvinnusvæðis þannig kallaður rauður jarðvegur. 
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Viðmiðin í íslensku reglugerðinni er nokkuð sambærileg þeim norsku, þ.e. viðmiðunarmörk eru sett fyrir sömu efni. 
Auk þess eru fimm málmar í íslensku reglugerðinni sem ekki er að finna í þeirri norsku, en þeir eru: Antímon (Sb), 
kóbolt (Co), mólýbden (Mo), tin (Sn) og vanadíum (V). Einnig miðast íslensku viðmiðin við PAH10, en PAH16 í þeim 
norsku (summa 10 PAH-efna í stað 16). 

Samkvæmt reglugerðinni skal Umhverfisstofnun (UST) gefa út leiðbeiningar um frummat, áhættugreiningu, 
aðferðir við sýnatöku og meðhöndlun mengaðs jarðvegs. Þegar þessi rannsókn var gerð (í júní 2021) höfðu engar 
leiðbeiningar komið út frá UST og því var ákveðið að sýnatakan yrði með sambærilegum hætti og EFLA hefur gert 
í fyrri rannsóknum á menguðum jarðvegi, m.a. í Skerjafirði árið 2018. 

Framkvæmd 

Sýnatakan fór fram í júní 2021. Alls voru 54 sýni tekin á svæðinu, öll í nánd við rauða punkta frá 2018 eða þá á milli 
punkta af mismunandi lit. Holurnar voru innmældar með Trimble R10 GPS mælitæki. Öll hnit eru í ÍSNET93 og 
hæðarkerfi Reykjavíkur. 

Jarðvegssýnin eru tekin með sérstökum sýnataka sem festur er á bor. Borinn sem var notaður er af gerðinni Cobra 
Combi og er bensínknúinn slagbor. Sýnatakinn er afsagað hálfrör með oddi, hálfrörið er 150 cm að lengd og 33 mm 
að innra þvermáli (sjá mynd 2). Sýnatakinn er rekinn niður í jarðveginn (eða jarðefnið) með bornum. Jarðefnið 
gengur inn í sýnatakann og helst inni í honum. Yfirleitt þjappast jarðefnið í sýnatakanum, sérstaklega ef um er að 
ræða mjúkan jarðveg líkt og mýrarjarðveg. Ef jarðvegur er nógu djúpur er sýnatakinn rekinn niður um hálfan metra 
niður fyrir yfirborð. Þannig fæst sýni af yfirborðsjarðvegi niður á u.þ.b. 1,8 m. Stundum er jarðvegur ekki nógu 
djúpur og fæst þá grynnra sýni. Einnig getur grjót stoppað eða stíflað sýnatakann, þá er sýnatakinn rekinn niður 
aftur. Sýnatakinn er síðan tjakkaður varlega upp þannig að sýnið hrynji ekki úr hálfrörinu. Sýnatakanum er síðan 
komið fyrir á bretti. Sýnið er hreinsað, mynd tekin af því og sýninu svo komið í fötu eða poka.  

Sýnunum var komið á rannsóknarstofu EFLU þar sem þeim var skipt niður í ákjósanlega stærð og komið í sérstaka 
sýnapoka. Sýnin voru geymd í kæli þar til þau voru send til ALS í Noregi til greiningar. Sýnin eru efnagreind 
samkvæmt Normpakke-Basic auk þeirra fimm málma sem finna má í íslensku reglugerðinni. 

 

MYND 2 Cobraborinn (t.v.) sem notaður var til að kanna jarðvegsaðstæður og sýnatakinn (t.h.) sem notaður var við að taka 
jarðvegssýni, sýnatakinn var rekinn niður með bornum. 
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Niðurstöður mengunarmælinga 2021 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir þau sýni sem tekin voru ásamt lýsingu. Einnig var skráð hvort að olíulykt væri af sýni í 
sýnataka. 

TAFLA 1 Yfirlit á þeim jarðvegssýnum sem tekin voru, lýsingu o.fl. Einnig var skráð hvort að olíulykt væri af sýni í sýnataka. 
Yfirborðshæð er í hæðarkerfi Reykjavíkur. Ítarlegri upplýsingar um holurnar má sjá í töflu í viðauka B.  

Nr. 
Holu 

Hæð 
yfirborðs
Rvk-hæð 

Borað dýpi 
(m) 

Yfirborð Lýsing 
Olíu 
lykt 

SM-01 10,0 1,2 Grasflöt Malarblandaður lífrænn jarðvegur.    

SM-02 9,8 1,2 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 10 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 18 cm 
steypu. Undir því er um 0,4 m malarlag (rauðamöl). Neðan við það er malarblönduð 
lífræn fylling og þéttpakkaður ljósbrúnn sandsteinn neðan við 1,1 m dýpi. 

x 

SM-03 9,9 0,9 Flugbraut 
Borað í flugbraut. 7 cm malbik ofan á 13 cm steypu. Undir því er um 0,1 m malarlag 
(rauðamöl). Neðan við það er malarblönduð lífræn fylling og þéttpakkaður 
ljósbrúnn sandsteinn neðan við 0,8 m dýpi. 

x 

SM-04 10,3 1,4 Grasflöt Lífrænn jarðvegur efstu 0,4 m og undir því sand- og malarlag. Undir því er 
malarblandaður lífrænn jarðvegur. 

x 

SM-05 11,8 1,5 Grasflöt Lífrænn jarðvegur efstu 0,7 m, undir því er malarblandaður lífrænn jarðvegur.   

SM-06 10,9 1,5 Grasflöt Lífrænn jarðvegur, nokkuð grýttur efst.   

SM-07 10,2 1,5 Grasflöt 
Lífrænt blönduð fylling, malarblandað efstu 0,6 m og undir því nokkuð hreinn 
lífrænn jarðvegur.   

SM-08 10,3 1,5 Grasflöt Borað í hvilft við gám. Lífrænn jarðvegur en 10-15 cm, hreint malar- og sandlag á 
um 20 cm dýpi. 

  

SM-09 10,4 1,5 Grasflöt Borað í hvilft við gám. Lífrænn jarðvegur blandaður möl og sandi.   

SM-10 11,8 1,5 Grasflöt 
Borað í fláa. Lífrænn jarðvegur blandaður möl og sandi. Linsa af möl og malbiki á 1,0 
m dýpi, neðan við það er sendinn lífrænn jarðvegur. x 

SM-11 11,5 1,5 Grasflöt Borað í fláa í hól. Grýttur lífrænn jarðvegur.    

SM-12 13,0 1,5 Grasflöt Borað í fláa í hól. Grýttur lífrænn jarðvegur blandaður sandi, möl og silti.   

SM-13 12,9 1,5 Grasflöt Borað í fláa í hól. Grýttur lífrænn jarðvegur blandaður sandi, möl og silti.   

SM-14 9,1 1,5 Grasflöt 
Borað í hlíðarfót hóls. Grýttur lífrænn jarðvegur blandaður sandi, möl og silti. Mikið 
vatn í jarðvegi. 

  

SM-15 8,4 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt neðan við hól. Möl og skeljasandur niður á ca 0,3 m og svargrá möl 
og sandur undir því. Lífrænn jarðvegur neðan við 1,1 m. 

x 

SM-16 8,4 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt neðan við hól. Möl og skeljasandur niður á ca 0,2 m, sandur og möl 
niður á 0,5 m. Brúngrár lífrænn jarðvegur sem verður siltríkari er neðar dregur. 

x 

SM-17 9,7 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt á fyllingu sem stendur hærra en upprunalegt yfirborð. 
Malarblandaður lífrænn jarðvegur efstu 0,2 m og undir því möl og sandur.   

SM-18 9,4 1,6 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 10 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 19 cm 
steypu. Undir því er um 0,3 m hreint malarlag. Neðan við það er malarblönduð 
lífræn fylling og þéttpakkaður ljósbrúnn sandsteinn neðan við 1,5 m dýpi. 

x 

SM-19 0,0 1,4 Flugbraut 
Borað í flugbraut. 10 cm malbik ofan á 18 cm steypu. Undir því er um 0,1 m 
malarlag (rauðamöl). Neðan við það er malarblönduð lífræn fylling og þéttpakkaður 
ljósbrúnn sandsteinn neðan við 1,3 m dýpi. 

x 

SM-20 9,2 1,4 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 10 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 12 cm 
steypu. Undir því er um 0,2 m hreint malarlag. Neðan við það er malarblönduð 
lífræn fylling og þéttpakkaður ljósbrúnn sandsteinn neðan við 1,2 m dýpi. 

x 

SM-21 9,0 1,6 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 10 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 18 cm 
steypu. Undir því er um 0,1 m malarlag. Neðan við það er malarblönduð lífræn 
fylling og hreinn ljósbrúnn sandur neðan við 1,4 m dýpi. 

x 

SM-22 9,1 1,6 Flugbraut 
Kjarnaborað niður 0,3 m. 12 cm malbik og 25 cm steypa. 0,45 m þykkt malarlag 
(bögglaberg og rauðamöl) og undir því er lífrænn jarðvegur blandaður möl og sandi. 

x 

SM-23 9,0 1,5 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 10 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 25 cm 
steypu. Undir því er um 0,4 m malarlag (rauðamöl). Neðan við það er óhreyfður 
lífrænn mýrarjarðvegur. 

  

SM-24 9,1 1,5 Grasflöt 
Borað í slétt plan við flugbraut. Möl (m.a. rauðamöl) í efstu 0,5 m. Lífrænt blönduð 
möl frá 0,5-1,2 m og möl undir því. Hrundi úr sýnataka. 

  

SM-25 8,1 1,5 Plan 
Borað í plan við hauga. Sendin möl í yfirborði en lífrænn jarðvegur sem verður 
siltríkari er neðar dregur, grábrúnt efst en verður dökkgrátt neðar. Hrundi úr 
sýnataka. 

  

SM-26 8,0 1,5 Plan 
Borað við enda á steyptri plötu. Gráleit og blaut möl og sandur efsta 0,5 m, undir 
því malarblandaður lífrænn jarðvegur niður á 1,1 m dýpi. Undir því óhreyfður, 
svarbrúnn mýrarjarðvegur. 
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Nr. 
Holu 

Hæð 
yfirborðs
Rvk-hæð 

Borað dýpi 
(m) Yfirborð Lýsing 

Olíu 
lykt 

SM-27 7,8  1,5  Grasflöt  Borað í grasflöt, við steypt plan. Sendin möl og silt efsta 0,9 m og undir því 
siltkenndur mýrarjarðvegur. 

x 

SM-28 12,6  1,5  Grasflöt 
 Borað uppi á hól. Sendin lífrænn jarðvegur með möl (rauðamöl) efsta 1,0 m, undir 
því lífrænn jarðvegur. 

  

SM-29 12,9  1,5 Grasflöt  Borað uppi á mön. Lífræn fylling blönduð möl og sandi, laus í sér efsta 0,5m.   

SM-30 8,9 1,5 Plan 
(skeifa) 

Borað í kverk í skeifunni. Malarblandaður lífrænn jarðvegur efstu 0,8 m. Undir því er 
biksvört, blaut möl og sandur. 

x 

SM-31 8,2 1,3 Plan 
(skeifa) 

Borað í kverk í skeifunni. Malarblandaður lífrænn jarðvegur efstu 0,5 m. Undir því er 
hrein möl og sandur. 

x 

SM-32 7,9 1,5 
Plan 

(skeifa) 
Borað á mitt plan í Skeifunni. Mjög grýtt efni í toppinn en undir því meira lífrænt 
blandað. Hrundi mikið úr sýnataka. 

x 

SM-33 8,2 1,5 
Plan 

(skeifa) 
Borað í kverk í skeifunni. Grýtt efni niður á 0,6 m og undir því er lífrænt blandaður 
sandur og möl. 

  

SM-34 10,9 1,5 Grasflöt 
Borað í fláa í hól. Lífrænt blandaður sandur og möl, brúngrátt. Töluvert af 
steypubrotum. 

  

SM-35 7,9 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt, rétt utan við steypt plan. Hrein möl efstu 0,7-0,8 m og undir því 
óhreyfður lífrænn mýrarjarðvegur. Hrundi úr sýnataka efsta 0,4 m. 

x 

SM-36 7,5 1,5 Plan Borað við steypt plan. Grábrún lífrænt blönduð fylling (möl, sandur og silt).   

SM-37 7,7 1,5 Plan 
Borað utan við steyptan veg. Efsti 0,5 m er möl og sandur blandað lífrænum 
jarðvegi. Undir því er lífrænn mýrarjarðvegur niður á 0,8 m dýpi. Neðan við 
mýrarjarðveginn er silt og sandur. 

  

SM-38 8,9 1,6 Flugbraut 
Borað í grasflöt ofan á flugbraut. 12 cm jarðvegur ofan á 5 cm malbiki og 19 cm 
steypu. Undir því er um 0,4 m malarlag (rauðamöl). Neðan við það er malarblönduð 
lífræn fylling og hreinn sandur neðan við 1,3 m dýpi. 

  

SM-39 8,7 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt við brautarenda. Rauðamöl niður á 0,3 m dýpi. Undir því lífrænt 
blönduð malarfylling.   

SM-40 8,9 1,6 Flugbraut 
Kjarnaborað niður 0,3 m. 12 cm malbik og 25 cm steypa. 0,5 m þykkt malarlag 
(rauðamöl) og undir því lífrænn jarðvegur blandaður möl, sandi og silt. x 

SM-41 8,7 1,5 Grasflöt Borað í grasflöt við brautarenda. Malarlag niður á 0,4 m dýpi og undir því lífrænt 
blönduð malarfylling. 

x 

SM-42 8,0 1,5 Plan 
Borað utan við steyptan veg. Efstu 0,5 m er möl og sandur blandað lífrænum 
jarðvegi. Undir því er lífrænn mýrarjarðvegur niður á 1,1 m dýpi. Neðan við 
mýrarjarðveginn er dökkgrár sandur, silt og möl. 

  

SM-43 7,4 1,5 Grasflöt 
Borað utan við steyptan veg. Mýrarjarðvegur niður á 1,1 m dýpi. Undir því er 
dökkgrár/svartur sandur og möl.   

SM-44 7,3 1,5 Grasflöt 
Borað í graslendi við skurð og steypt plan. Lífrænt blönduð fylling með 
steypubrotum niður á 0,6 m dýpi. Undir því er óhreyfður lífrænn jarðvegur.   

SM-45 6,6 1,5 Grasflöt 
Borað á flata við skurð. Mýrarjarðvegur niður á 1,0 m dýpi. Sandur og silt undir því. 
Grunnvatnsborð rétt undir yfirborði.   

SM-46 10,5 1,5 Grasflöt Borað í fláa í hól. Lífrænt blandaður sandur og möl, brúngrá. Steypubrot á 0,7-0,8 m 
dýpi. 

  

SM-47 7,4 1,5 Grasflöt Borað í grasflöt á milli skeifunnar og skýlis 3. Lífrænt blandaður sandur og möl, 
dökkbrúnt. 

  

SM-48 6,6 1,5 Grasflöt Borað í grasflöt við skurð. Lífrænt blandaður sandur og möl með sandlinsum inn á 
milli, ljósbrúnt. 

  

SM-49 6,4 1,5 Grasflöt Borað í grasflöt við hliðina á steyptu plani. Lífrænn jarðvegur blandaður möl og 
sandi niður á 0,5 m, undir því er óhreyfður mýrarjarðvegur. 

  

SM-50 6,6 1,5 Grasflöt Borað í grasflöt við veg. Mýrarjarðvegur niður á 1,2 m dýpi, undir því er sandur og 
silt. Grunnvatnsborð á ca 1,3 m dýpi. 

  

SM-51 6,9 0,9 Plan 
Borað í malarplan utan við girðingu. 0,3 m sandur og undir því lífrænt blönduð möl. 
Stopp á 0,9 m á klöpp eða grjóti. 

  

SM-52 8,0 1,2 Grasflöt 
Borað í grasflöt. Lífrænn jarðvegur blandaður grjóti og sandi. Stopp á klöpp eða 
grjóti. 

  

SM-54 8,2 0,8 Grasflöt 
Borað í grasflöt milli brautarenda og Skeljungssvæðis. Lífrænt blönduð fylling (möl 
og sandur). Stoppað á klöpp eða grjóti. 

  

SM-55 7,7 1,5 Grasflöt 
Borað í grasflöt milli brautarenda og Skeljungssvæðis. Lífrænt blönduð fylling (möl 
og sandur). 
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MYND 3 Staðsetning sýnatökustaða ásamt notkunarflokki jarðvegsins skv. niðurstöðum rannsóknanna. Sýnin frá 2021 eru merkt 
SM-## en sýnin frá 2018 eru einnig sýnd, merkt SC-##. Grænir punktar merkja að jarðvegssýni er undir viðmiðunarmörkum fyrir 
íbúðarsvæði, gulir punktar að jarðvegssýni séu undir viðmiðunarmörkum fyrir atvinnusvæði og rauðir punktar gefa til kynna jarðveg 
sem er yfir viðmiðunarmörkum. Kortið má sjá í fullri stærð í viðauka C. 

Niðurstöður mengunarmælinga á jarðvegssýnum ásamt viðmiðunarmörkum má sjá í töflu 2. Þar má sjá gildi hvers 
efnis fyrir sig í hverju jarðvegssýni. Gulmerktir reitir eru yfir viðmiðunarmörkum fyrir landnotkun íbúðarsvæðis og 
rauðmerktir yfir viðmiðunarmörkum fyrir landnotkun atvinnusvæðis. Til viðmiðunar eru sýnd hámarksgildi efna 
fyrir notkunarflokkana. Allar tölur eru uppgefnar sem mg/kg þurrefnis. 

Niðurstöðurnar má einnig sjá á mynd 3 hér fyrir ofan. Litir punktanna eru í samræmi við leyfilega landnotkun, 
grænt fyrir íbúðarsvæði, gult fyrir atvinnusvæði og rautt er ofan marka. Kortið má sjá í fullri stærð í viðauka C. 

Enn fremur eru ljósmyndir af jarðvegssýnunum sýndar í viðauka D.  
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TAFLA 2 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndar fyrir hvert sýni. Gulmerktir reitir eru yfir viðmiðunarmörkum fyrir landnotkun 
íbúðarsvæðis og rauðmerktir yfir viðmiðunarmörkum fyrir landnotkun atvinnusvæðis. Til hægri eru hámarksgildi fyrir 
notkunarflokkana. Allar tölur eru uppgefnar sem  mg/kg þurrefnis. 

Efni SM-01 SM-02 SM-03 SM-04 SM-05 SM-06 SM-07 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

íbúðarsvæðis 
[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 77,9 83,3 77,9 74,9 66,6 65,9 64,8 -  -  

Sb (Antímon) 2,4 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 51 53 46 51 28 55 37 35 190 

Cr (Krom) 120 120 150 130 39 130 41 130 180 

Cu (Kopar) 120 120 130 130 75 120 71 100 190 

Hg (Kvikasilfur) <0.010 <0.010 <0.010 0,04 0,043 0,051 0,03 0,83 4,8 

Pb (Blý) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) <0.20 0,25 <0.20 <0.20 0,66 <0.20 0,29 88 190 

Ni (Nikkel) 170 150 150 160 63 140 40 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 57 48 57 78 76 150 180 97 250 

Zn (Sink) 100 60 74 76 55 75 82 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 5 63 0,3 21 16 30 18 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  75 590 <70 170 68 120 62 190 500 

 

Efni SM-08 SM-09 SM-10 SM-11 SM-12 SM-13 SM-14 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

íbúðarsvæðis 
[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 70,4 79,6 72,1 81,4 78,2 75,1 79,8 -  -  

Sb (Antímon) 2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 45 44 38 38 41 38 42 35 190 

Cr (Krom) 100 87 65 62 72 64 81 130 180 

Cu (Kopar) 120 120 97 97 110 130 110 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,045 <0.010 0,011 <0.010 0,036 0,039 <0.010 0,83 4,8 

Pb (Blý) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) 0,79 0,83 <0.20 <0.20 <0.20 0,41 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 130 150 100 120 120 130 150 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 96 57 74 51 69 55 45 97 250 

Zn (Sink) 66 61 60 49 60 61 55 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 21 19 25 12 11 2,2 7 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  170 220 390 120 89 85 130 190 500 
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Efni SM-15 SM-16 SM-17 SM-18 SM-19 SM-20 SM-21 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

íbúðarsvæðis 
[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 79,3 69,9 90 82,2 75,4 79,6 80,2 -  -  

Sb (Antímon) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1,1 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 27 26 32 53 45 49 51 35 190 

Cr (Krom) 31 42 95 110 130 100 110 130 180 

Cu (Kopar) 100 55 130 120 110 100 110 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,019 0,019 <0.010 0,033 <0.010 0,037 <0.010 0,83 4,8 

Pb (Blý) 12 2,4 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) <0.20 0,22 <0.20 0,32 <0.20 <0.20 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 73 38 72 120 160 150 150 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 42 89 83 62 79 65 76 97 250 

Zn (Sink) 73 58 64 60 57 62 57 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 1093 82 11 15 0,3 51 27 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  2200 380 170 160 80 270 190 190 500 

 

Efni SM-22 SM-23 SM-24 SM-25 SM-26 SM-27 SM-28 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

íbúðarsvæðis 
[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 78,6 66,4 76,6 61,3 65,3 74,5 81,3 -  -  

Sb (Antímon) 2,1 <1.0 1,7 <1.0 <1.0 1,5 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 3,2 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 48 38 45 32 32 22 34 35 190 

Cr (Krom) 100 66 100 34 56 34 66 130 180 

Cu (Kopar) 110 93 100 100 150 89 100 100 190 

Hg (Kvikasilfur) <0.010 0,031 0,017 0,11 2,4 0,061 0,036 0,83 4,8 

Pb (Blý) <1.0 <1.0 <1.0 11 99 1,6 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) <0.20 <0.20 0,32 <0.20 0,24 <0.20 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 140 61 120 43 62 44 110 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 62 210 110 130 110 60 61 97 250 

Zn (Sink) 67 74 68 82 720 62 56 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 0,0 0,5 0,7 1,5 0,9 50 27 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  64 80 57 88 300 340 430 190 500 
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Efni SM-29 SM-30 SM-31 SM-32 SM-33 SM-34 SM-35 

Hámarksgildi 
- landnotkun 
íbúðarsvæðis 

[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 69 82,7 84,2 92,1 75,9 71,7 62,6 -  -  

Sb (Antímon) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) 5 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 40 25 34 30 49 28 29 35 190 

Cr (Krom) 72 40 47 70 100 42 43 130 180 

Cu (Kopar) 110 67 94 110 140 80 87 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,046 <0.010 <0.010 <0.010 0,038 0,016 0,031 0,83 4,8 

Pb (Blý) 8,6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 8,2 210 530 

Mo (Mólýbden) <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 110 80 93 71 160 77 44 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 79 36 52 70 71 59 97 97 250 

Zn (Sink) 66 39 48 52 77 53 100 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 3,9 178 94 47 8 26 124 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  81 2300 2900 1500 110 61 940 190 500 

 

Efni SM-36 SM-37 SM-38 SM-39 SM-40 SM-41 SM-42 

Hámarksgildi 
- landnotkun 
íbúðarsvæðis 

[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 70,8 54,9 79,9 83,1 79,7 87,6 75,5 -  -  

Sb (Antímon) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1,7 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 39 46 47 36 44 32 42 35 190 

Cr (Krom) 36 68 86 78 95 81 83 130 180 

Cu (Kopar) 88 110 95 87 100 86 120 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,051 0,08 0,034 0,026 0,037 0,03 0,012 0,83 4,8 

Pb (Blý) 8,1 7,9 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) 0,73 0,97 <0.20 0,21 <0.20 <0.20 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 79 86 130 120 140 120 130 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 64 170 58 46 61 41 77 97 250 

Zn (Sink) 61 110 48 50 61 44 73 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 0,3 8 156 5,0 0,3 79 0,5 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  38 130 220 60 <70 340 26 190 500 
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Efni SM-43 SM-44 SM-45 SM-46 SM-47 SM-48 SM-49 

Hámarksgildi 
- landnotkun 
íbúðarsvæðis 

[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 67,9 63,6 63,6 71,9 70 63,7 65,2 -  -  

Sb (Antímon) 1,6 <1.0 <1.0 <1.0 1,2 <1.0 <1.0 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 0,61 <0.020 1 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 45 32 34 42 30 45 25 35 190 

Cr (Krom) 89 45 48 57 53 72 29 130 180 

Cu (Kopar) 110 84 60 120 73 93 59 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,048 0,056 0,012 0,062 0,013 0,021 0,024 0,83 4,8 

Pb (Blý) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 2,2 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) <0.20 0,79 0,41 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 130 53 87 110 83 95 30 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 86 110 71 72 72 130 98 97 250 

Zn (Sink) 88 74 51 66 48 80 110 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 2,1 0,9 0,1 11 6,6 0,6 0,2 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni 34 36 51 75 110 180 11 190 500 

 

Efni SM-50 SM-51 SM-52 SM-54 SM-55 

Hámarksgildi 
- landnotkun 
íbúðarsvæðis 

[mg/kg] 

Hámarksgildi - 
landnotkun 

atvinnusvæðis 
[mg/kg] 

Þurrefni % 57,3 82 72,1 84,8 74,8 -  -  

Sb (Antímon) <1.0 1,8 1,6 <1.0 2,2 15 22 

As (Arsen) <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 27 76 

Cd (Kadmíum) <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 1,2 4,3 

Co (Kóbolt) 37 44 45 42 45 35 190 

Cr (Krom) 45 110 79 88 110 130 180 

Cu (Kopar) 73 110 94 110 120 100 190 

Hg (Kvikasilfur) 0,076 0,032 0,048 0,032 0,041 0,83 4,8 

Pb (Blý) 16 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 210 530 

Mo (Mólýbden) 1 <0.20 0,23 0,27 <0.20 88 190 

Ni (Nikkel) 75 160 97 150 130 160 200 

Sn (Tin) <10 <10 <10 <10 <10 180 900 

V (Vanadíum) 99 63 110 48 100 97 250 

Zn (Sink) 77 54 83 62 79 200 720 

PCB <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0,04 0,5 

PAH-10 0,7 0,1 0,9 0,4 0,5 6,8 40 

Bensen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,2 1 

Toluen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Etylbensen <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,2 1,25 

Xylener <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 <0.040 0,45 1,25 

BTEX <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 -  -  

Olíuefni  53 <70 52 <70 <70 190 500 
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Jarðvegsmengun – greining og túlkun 

Samtals voru tekin 54 sýni (sjá töflu 3). Af þeim voru 2 sýni undir viðmiðunarmörkum íbúðarsvæðis fyrir öll efni 
(4%). 39 sýni (72%) voru yfir einhverjum hámarksgildum íbúðarsvæðis en undir hámarksgildum fyrir atvinnusvæði. 
13 sýni (24%) sýndu gildi yfir viðmiðunarmörkum beggja notkunarflokka fyrir eitt eða fleiri efni, flest í námunda 
við sams konar sýni frá rannsókninni 2018. Vert er að merkja að sýnatökustaðir 2018 voru jafndreifðir um svæðið, 
en 2021 var lögð áhersla á að afmarka betur svæði með rauðum og gulum jarðvegi með því að taka sýni umhverfis 
rauða punkta frá 2018 og á mörkum gulu og grænu svæðanna miðað við fyrri sýnatöku. 

TAFLA 3 Fjöldi sýna 2021 og 2018 ásamt dreifingu þeirra í flokka. 

Flokkur 
Fjöldi sýna 

2021 
Hlutfall  

2021 
Fjöldi sýna 

2018 
Hlutfall  

2018 
Fjöldi sýna 

alls 
Hlutfall 

alls 

Landnotkun íbúðarsvæðis 2 4% 32 50% 34 29% 

Landnotkun atvinnusvæðis 39 72% 23 36% 62 53% 

Yfir viðmiðunarmörkum 13 24% 9 14% 22 19% 

Samtals  54 100% 64 100% 118 100% 

Flest sýnin voru yfir hámarksgildum á fleiri en einu efni. 36 sýni voru yfir hámarksgildi kóbolts fyrir íbúðarsvæði og 
26 sýni yfir hámarksgildi kopars fyrir íbúðarsvæði. Flest þau sýni sem voru yfir viðmiðunarmörkum voru með of há 
gildi af PAH-efnum og olíuefnum. 29 sýni voru yfir hámarksgildi PAH-efna fyrir íbúðarsvæði, þar af 11 sýni einnig 
yfir hámarksgildi atvinnusvæðis. 15 sýni voru yfir hámarksgildi olíuefna fyrir íbúðarsvæði, þar af voru 6 sýni einnig 
yfir viðmiðunarmörkum atvinnusvæðis. Þá var eitt sýni yfir viðmiðunarmörkum sinks og eitt sýni yfir viðmiðunar-
mörkum kadmíums. 

Flest sýnin sem voru yfir viðmiðunarmörkum fyrir íbúðarsvæði voru með of hátt gildi af málmum svo sem kóbolt, 
kopar, vanadíum o.fl. Hafa verður í huga að bakgrunnsgildi fyrir þessi efni eru almennt hærri á Íslandi en gengur 
og gerist í Evrópu. Það er vegna þess að jarðvegur á Íslandi er eldfjallajarðvegur og töluvert frábrugðinn jarðvegi á 
meginlandi Evrópu. Styrkur króms og kopars getur verið yfir tvisvar sinnum hærri frá náttúrunnar hendi og styrkur 
nikkels yfir fimm sinnum hærri en hæsti styrkur í jarðvegi á meginlandi Evrópu [6]. Þannig má nefna að norsk 
viðmiðunarmörk fyrir kopar eru tvöfalt hærri í flokknum góður jarðvegur (n. tilstandsklasse 2 - God) í norsku 
viðmiðunum en fyrir landnotkun íbúðarsvæðis í þeirri íslensku. Hámarksgildi kopars fyrir landnotkun 
atvinnusvæðis eru 190 mg/kg í íslensku reglugerðinni en styrkur kopars má vera 200-1000 mg/kg í flokknum 
meðalgóður jarðvegur (n. tilstandsklasse 3 - Moderat) í norsku viðmiðunum, en sá jarðvegur er þar álitinn í lagi 
fyrir miðbæjar- og þjónustusvæði.  
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Færsla og meðhöndlun jarðvegs  

Eins og fram hefur komið í tengslum við undirbúning uppbyggingar í Skerjafirði þarf að færa til töluvert magn af 
jarðvegi á því svæði sem er afmarkað með grænu á mynd 4 hér fyrir neðan. Þetta svæði er í dag innan 
flugvallargirðingar en er hluti þess lands sem tilheyrir 1. áfanga í uppbyggingu Nýja Skerjafjarðar. Þar er hæð 
núverandi lands töluvert frábrugðin þeirri hæð sem landið þarf að vera í svo þar megi hefja uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis, gatna- og veitukerfa, skóla og þjónustu skv. deiliskipulagi fyrir Nýja Skerjafjörð. Þeim svæðum 
sem samkvæmt skipulaginu verða lögð undir íbúðarhúsnæði, götur, stíga og skólalóð þarf að koma í rétta hæð 
miðað við hönnunarhæð skipulagsins og í burðarhæft ástand eins og við á. 

 

MYND 4 Sýnir deiliskipulag fyrir 1. áfanga Nýja Skerjafjarðar. Svæðið sem er afmarkað með grænu er það svæði sem rannsóknin 
og magntakan fjallar um, þ.e. það svæði sem er innan núverandi flugvallargirðingar en verður utan marka flugvallarins þegar 
uppbygging hefst í Nýja Skerjafirði.  

Bent er á að þessi nafngift og skipting jarðvegsins til hægðarauka í grænan, gulan og rauðan jarðveg er óháð því 
hvort jarðvegurinn sé lífrænn eða ekki og því hvort hann sé óburðarhæfur eða burðarhæfur.  

Samkvæmt umhverfissjónarmiðum og eðli málsins verður leitast við að nýta eins mikið af uppgröfnum jarðvegi og 
hægt er á staðnum, þ.e. ekki aka honum á brott. Grænan jarðveg má nýta í landmótun og á opnum svæðum, í 
inngörðum eða skólalóð. Færa má rök fyrir því að allur gulur jarðvegur sem í dag er á skipulagssvæði Nýja 
Skerjafjarðar skuli grafinn upp og færður til, enda er hann skv. reglugerðinni ekki leyfður til notkunar á 
íbúðarsvæði, en verði þess í stað nýttur í nágrenninu þar sem er landnotkun atvinnusvæðis. Reglugerðin skilgreinir 
landnotkun atvinnu- og íbúðarsvæðis þannig [5]: 

Landnotkun atvinnusvæðis: Önnur landnotkun en landnotkun íbúðarsvæðis, s.s. athafnasvæði, iðnaðarsvæði, 
verslun og þjónusta, flugvellir, hafnir, opin svæði, skógræktar- og landgræðslusvæði og óbyggð svæði. 

Landnotkun íbúðarsvæðis: Landnotkun þar sem gert er ráð fyrir íbúðabyggð, frístundabyggð, almennings-
görðum og íþróttasvæðum sem og annarri landnotkun þar sem gert er ráð fyrir dvalarsvæði á lóð, 
landbúnaðarsvæði, kirkjugarðar og grafreitir og önnur sambærileg landnotkun. 
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Af þessu má ráða að gulur jarðvegur verði líklega best nýttur til landmótunar og fyllingar á því svæði sem verður 
áfram innan flugvallargirðingar þegar sú girðing verður aðlöguð að nýjum skipulagsmörkum flugvallarins, enda eru 
flugvellir skilgreindir sem atvinnusvæði í reglugerðinni. Einnig mætti skoða að nýta burðarhæfan gulan jarðveg í 
undirfyllingar samgöngumannvirkja á skipulagssvæði Nýja Skerjafjarðar og jafnvel á þeim opnu svæðum sem liggja 
að flugvallargirðingunni, enda er þar ekki gert ráð fyrir dvalarsvæði á lóð, svo vitnað sé í orðalag í viðauka 
reglugerðarinnar. Einnig mætti nýta burðarhæfan gulan jarðveg innan þess skipulagsreits sem inniheldur bílahús, 
verslun og þjónustu.  

Hér ber að nefna að í Noregi er leyft að nota gulan jarðveg í undirfyllingar á íbúðarsvæðum að undangenginni 
athugun á efnainnihaldi og áhættumati fyrir slíka notkun. Nánar má lesa um það í viðauka E sem fjallar m.a. um 
slík viðmið. Ekki virðist vera opnað fyrir slíka notkun hér á landi í orði kveðnu, en EFLA leggur til að hafið verði 
samtal við Umhverfisstofnun (UST) og Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) um að nýta hann á tilteknum svæðum 
eins og á hefur verið minnst. 

Áður en fjallað verður nánar um forsendur og niðurstöður útreikninga á því hve mikið magn þarf að færa til í 
hverjum notkunarflokki eru niðurstöðurnar nú kynntar: 

TAFLA 4 Taflan sýnir áætlað heildarmagn jarðvegs og hlutdeild burðarhæfs jarðvegs í landnotkunarflokkum íbúðarsvæðis (grænn) 
og atvinnusvæðis (gult), auk jarðvegs sem sýnir mengun ofan viðmiðunarmarka fyrir báða flokka (rautt). Hér er um að ræða svæðið 
milli girðinga, þ.e. innan núverandi flugvallargirðingar en utan við ný skipulagsmörk flugvallarins í landi Nýja Skerjafjarðar. 

 

Það er mikilvægt að átta sig á stærðargráðu magns þess jarðvegs sem þarf að grafa upp, hvort sem hann geti nýst 
á íbúðarsvæðum, atvinnusvæðum eða þurfi að meðhöndla og farga. Útreikningar þessarar rannsóknar benda til 
þess að færa þurfi til á bilinu 150-190 þúsund rúmmetra af gulum jarðvegi, sem jafngildir um 10-13 þúsund 
flutningabílum með tengivagni. Því er lagt til að öllum gulum jarðvegi verði komið fyrir á svæðinu milli Einarsness 
og austur/vestur-flugbrautarinnar (13/31), en þar má skv. mælingum og útreikningum í þessari rannsókn koma 
fyrir um rúmlega 170 þúsund rúmmetrum án þess að það rýri notkunarmöguleika flugvallarins eða sé í ósamræmi 
við reglur, kröfur og viðmið í þeim öryggis- og hönnunarforsendum sem um flugbrautina gilda.  

Hafa verður í huga að mikið af þessum gula jarðvegi sem er á svæðinu inniheldur vægt magn af lífrænum 
efnasamböndum, jafnvel mjög nálægt hámarksgildum fyrir landnotkun íbúðarsvæðis. Það eitt að lofta um 
jarðveginn (grafa upp og hreyfa) verður til þess að flýta fyrir náttúrulegu niðurbroti margra þessara efna. Slík ferli 
gætu með tímanum gert það að verkum að jarðvegurinn lækki um flokk og megi síðar nota á íbúðarsvæðum. Ekki 
er hægt að vita hvenær þessi jarðvegur verður tilbúinn með vissu, en hægt væri að gera rannsóknir á jarðveginum 
þegar hann er kominn á sinn stað og síðan aftur innan fárra ára. Niðurstöður þeirra rannsókna gætu nýst við 
uppbyggingu annarra mengaðra svæða innan Reykjavíkurborgar og víðar. 

Ekki er gert ráð fyrir öðru hér en að koma gula jarðveginum fyrir á svæðum sem án nokkurs efa falla undir 
landnotkun atvinnusvæðis, enda er lagt til að öllum gulum jarðvegi verði komið fyrir á þeim stöðum sem 
reglugerðin leyfir skv. orðanna hljóðan og hugsanlega á stöðum eða svæðum þar sem færa má rök fyrir og fá leyfi 
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fyrir slíkri notkun. Hér er aðeins verið að útskýra það að stór hluti þessa gula jarðvegs er alls ekki langt frá því að 
vera nothæfur á íbúðarsvæðum.  

Magn og mengandi innihald rauða jarðvegsins er með þeim hætti að gríðarlega mikilvægt er að átta sig vel á 
umfanginu svo gera megi aðgerðaáætlanir er snýr að uppgreftri, flutningum, móttöku og meðhöndlun. 
Reykjavíkurborg þarf að mati skýrsluhöfunda að vera í forystu við að tryggja að móttaka, meðhöndlun og förgun 
sé í höndum þar til bærra aðila, og á svæðum sem henta, enda er slík starfsemi starfsleyfisskyld og svæðin þurfa 
að hafa slíkar afmarkanir í skipulagi. Uppgröftur og flutningur ætti hins vegar líklega best heima í höndum 
einkaaðila og fyrirtækja sem sérhæfa sig í slíku, en þar væri einnig um starfsleyfisskylda starfsemi og öll tæki, tól 
og verkferlar samkvæmt regluverkinu. Hér þarf að hefja án tafar samtal við umhverfis- og heilbrigðisyfirvöld, ekki 
síður en skipulagsyfirvöld, til að koma þessari meðhöndlun og notkun mengaðs jarðvegs í fastar og lögformlegar 
skorður. Samkvæmt rannsóknunum 2018 og 2021 og útreikningum í þessari skýrslu gætu þetta verið um 45 þúsund 
rúmmetrar af rauðum jarðvegi, sem sagt sannarlega menguðum jarðvegi. Hann þarf að grafa upp og flytja til 
meðhöndlunar og förgunar, alls um 3.000 ferðir með sérstaklega útbúnum flutningabílum. 

Einnig ber að nefna að færa þarf til að minnsta kosti 33 þúsund rúmmetra af grænum jarðvegi, þar af eru um 1.600 
rúmmetrar burðarhæft efni. Svo koma þessu til viðbótar um 4.500 rúmmetrar af steypu og 1.250 rúmmetrar af 
malbiki sem þarf að rífa, en þar er um að ræða gamla flugbrautarendann og gamlar akbrautir sem eru á 
skipulagssvæði Nýja Skerjafjarðar. Steypuna mætti vel nýta í undirfyllingar hvort sem væri á flugvallarsvæðinu eða 
jafnvel við gatnagerð í Nýja Skerjafirði, en malbikinu þyrfti að farga. 

Alla þessa meðhöndlun og flutninga þarf að skilgreina og skipuleggja í samráði við UST og HER. Öll vinna, 
meðhöndlun og færsla jarðvegs innan nýs skipulagssvæðis flugvallarins þarf að vera í samráði við Isavia. 

Magnútreikningar 

Hér verður gerð grein fyrir þeim forsendum og aðferðum sem notaðar eru til að magntaka og flokka þann jarðveg 
sem þarf að færa til á svæðinu. Um er að ræða það svæði sem í dag er innan flugvallargirðingar en lendir utan 
hennar samkvæmt nýjum skipulagsmörkum flugvallarins. Þetta svæði er hér til einföldunar kallað svæðið milli 
girðinga. 

Einnig er sýnt hvernig reiknað er út hve miklu magni jarðvegs má koma fyrir innan flugvallargirðingar milli 
Einarsness og A/V-flugbrautarinnar 13/31. 

Flákar 

Til þess að magntaka þann gröft sem þarf til að koma uppbyggingarsvæðinu í rétta hæð og skipta því uppgrafna 
efni í notkunarflokka skv. reglugerð 1400/2020 um mengaðan jarðveg var eftirfarandi háttur hafði á: 

1 Sýnatökuholur frá 2018 og 2021 fá lit eftir notkunarflokki – grænn, gulur og rauður jarðvegur. 
2 Flákar útbúnir með þeim sömu litum þannig (sjá mynd 5): 

- svæði milli punkta með sama lit fá þann lit 
- mörk svæða eru dregin mitt á milli punkta sem eru grænir og gulir eða gulir og rauðir 
- ef grænn og rauður punktur eru næstir hvor öðrum er svæðinu á milli skipt í þrennt, 

grænt/gult/rautt með jafnt bil á milli marka 
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MYND 5 Myndin sýnir staðsetningu allra sýna sem tekin voru 2018 og 2021 ásamt þeim flákum sem  notaðir eru 
í magntökuútreikningum. Mynd 3 sýnir heiti hverrar sýnatökuholu og má einnig sjá í fullri stærð í viðauka C  

3 Fjögur landlíkön eru sett saman  
a) landlíkan núverandi yfirborðs skv. innmælingum eða LUKR 
b) landlíkan hannaðs yfirborðs Nýja Skerjafjarðar* 
c) hæðarlíkan burðarhæfs botns skv. jarðkönnunum 
d) hæðarlíkan fastur botn skv. jarðkönnunum 

*Hér er notast við hæðarlíkan gatnahönnunar og strengds yfirborðs þar á milli, mínus 0,85 metrar 
sem er dýpi frá endanlegu yfirborði niður á burðarhæfa fyllingu. Ofan á þetta koma svo síðar burðarlög 
og slitlög fyrir götur og stíga, en sökklar bygginga á uppbyggingarreitunum. Strengt yfirborð má skilja 
þannig að ímyndaður dúkur sé strengdur milli gangstétta kringum reitinn. 

4 Flákarnir (2) eru svo lagðir ofan á landlíkönin í (3) og þá fæst magntala fyrir hvert lag og hvern 
notkunarflokk þannig: 
- Ef núverandi yfirborð er efst þá fæst það magn af lausum jarðvegi sem þarf að grafa burt niður að 

burðarhæfum botni. Ef sá burðarhæfi botn er ofar en hannað yfirborð (skv. 3b) þá er grafið áfram 
niður að yfirborði 3b. Ef burðarhæfi botninn er neðar en yfirborð 3b er reiknuð burðarhæf fylling 
upp að yfirborði 3b. 

- Ef núverandi yfirborð er neðar en yfirborð 3b er einnig reiknað þannig að grafið sé niður að 
burðarhæfum botni og svo fyllt upp að yfirborði 3b. Ef núverandi yfirborð er burðarhæft þá er 
fyllt upp að yfirborði 3b. 

- Ef yfirborð 3b er neðar en fastur botn er ekki farið neðar en fastur botn . Ef yfirborð götu eða 
strengt yfirborð er neðar en fastur botn  þarf að fara nægilega langt niður í klöpp til að koma fyrir 
burðarlögum og lögnum. Í þessu líkani er þetta síðastnefnda ekki skoðað sérstaklega. Útboðsverk 
gatnagerðar og lagna mun í öllum meginatriðum sjá um slíkar klapparskeringar. 

- Ef botn sýnatökuholu 2018 eða 2021 er ofar en yfirborð 3b og sýni er gult eða rautt þarf að gera 
nýjar athuganir þegar komið er svo djúpt í greftri. Niðurstöður þeirra mælinga skera svo úr um 
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hvort grafa skuli enn dýpra og e.t.v. jarðvegsskipta. Umfang þessa er ekki ljóst að svo stöddu, en 
verður skoðað í tengslum við skipulag og verklýsingu jarðvegsflutninganna. 
 
Í stuttu máli er alltaf er reiknað með að grafið sé a.m.k. niður að burðarhæfum botni. Ef sá botn 
er grænn þá er stoppað þar. Ef sá botn er gulur verður athugað síðar hvort það megi stoppa þar, 
en reiknað með að grafa gula burðarhæfa efnið burt og fylla upp að yfirborði 3b með burðarhæfu 
efni, annað hvort nýju aðkeyrðu efni eða grænu burðarhæfu efni af staðnum. 
Rauður jarðvegur er alltaf fjarlægður niður að föstum botni og fyllt upp að yfirborði 3b með sama 
hætti og fyrr er lýst. 

Niðurstöður útreikninga og magntöku voru kynntar ofar í skýrslunni (tafla 4) en eru hér endurteknar: 

TAFLA 5 Magn þess jarðvegs sem þarf að grafa upp og færa til, sbr. tafla 4 

 

Það er sem sagt áætlað að grafa þurfi upp og færa um 267 þúsund rúmmetra af jarðvegi. 

Af þeim 33 þúsund rúmmetrum af grænum jarðvegi sem upp kemur er til að byrja með reiknað með að helmingur 
þess geti nýst aftur í þekjulög og landmótun á skipulagssvæðinu, en hinn helmingurinn gæti nýst í öðrum verkum 
utan skipulagssvæðisins. Það eru um 32 þúsund fermetrar af opnum svæðum á skipulagssvæðinu samkvæmt 1. 
áfanga deiliskipulagsins og þar mætti koma fyrir grænum jarðvegi til geymslu á fyrri stigum uppbyggingarinnar. 

Gulur jarðvegur reiknast alls tæplega 190 þúsund rúmmetrar, þar af um 38 þúsund rúmmetrar af burðarhæfu efni. 
Þessir rúmlega 150 þúsund rúmmetrar af óburðarhæfum gulum jarðvegi ættu að komast fyrir á því svæði sem 
skilgreint hefur verið innan flugvallarsvæðisins, eins og lýst er í næsta kafla. Hvernig burðarhæfur gulur jarðvegur 
nýtist er óráðið að svo stöddu, en undirfyllingar innan flugvallarsvæðisins hafa verið nefndar, sem og möguleikar 
á notkun í undirfyllingar á þeim hlutum skipulagssvæðisins í Nýja Skerjafirði þar sem eru samgöngumannvirki og 
jaðarsvæði, auk verslunar og þjónustu. 

Svæði fyrir gulan jarðveg 

Eins og fram hefur komið þá er mælt með því að grafa upp og færa allan gulan jarðveg og koma fyrir innan nýrra 
skipulagsmarka flugvallarins, nema ef ske kynni þann burðarhæfa. EFLA hefur átt samtal við Isavia um þessa 
tilhögun og magntekið mögulegt rúmmál jarðvegs sem má koma fyrir á svæðinu norðan Einarsness og sunnan A/V-
flugbrautar 13/31. Þar er byggt er á eftirfarandi forsendum: 

- EFLA mældi inn núverandi land u.þ.b. frá malbiksbrún flugbrautar að girðingu við Einarsnes (á 
breiddina) og frá núverandi byggð norðan Einarsness að öryggissvæði N/S-flugbrautar 01/19 (á 
lengdina), sbr. meðfylgjandi mynd 6. 
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MYND 6  Rauðir punktar sýna nýja innmælingu af svæðinu milli Einarsness og A/V-flugbrautar 13/31. Einnig var mæld 
malbiksbrún flugbrautarinnar og má sjá stöðvasetningu línu sem lögð var rétt innan við malbiksbrúnina (25,5 metra 
frá miðlínu). Gul brotalína sýnir hvar snið er tekið, sbr. síðar (mynd 8) 

- Innmælingin og loftmyndir sýna að það eru um 26 metrar frá miðlínu 13/31 að malbiksbrún. 
Flugbrautin sjálf nær 22,5 metra frá miðlínu og svo er rúmlega þriggja metra malbikuð öxl. Utan 
við malbikið er slegið slétt hallandi hliðarsvæði (e. graded transverse slope) áfram að u.þ.b. 50 
metrum frá miðlínu.  

- Reglugerð um flugvelli, flugmálahandbókin AIP, handbók EASA um flugvelli (CS-ADR-DSN – útg. 5) 
og ICAO Annex 14 um flugvelli (útg. 8) gefa eftirfarandi upplýsingar, án þess að fara í smáatriðin: 

o Öryggissvæði flugbrautar 13/31 nær 70 metra frá miðlínu 
o Hindranaflötur flugumferðar er lárétt hliðruð miðlina 70 metra til hliðar og svo skáflötur 

1:7 upp 
o Hliðarsvæði flugbrautarinnar þarf fyrst og fremst að vera jafnt, slétt og laust við hindranir 

og tryggja að ofanvatn berist burt frá flugbrautinni. Þverhalli frá flugbraut skal ekki vera 
meiri en 2,5-3% á þessum hluta. 

o Utan við slegið slétt hallandi hliðarsvæði, þar sem búið er að koma ofanvatni burt, má 
hliðarhalli hliðarsvæðis ekki vera meiri en 5% upp á við í stefnu frá miðlínu brautarinnar 

- Miðað við innmælingar og forsendur í stöðlum og reglum er því lagt til eftirfarandi þversnið miðað 
við fjarlægð og stefnu frá miðlínu (punktur a á mynd 7): 

 
MYND 7  Handgerð skissa sem sýnir meginatriði reiknilíkansins fyrir það svæði sem lagt er til að taki við 
gulum jarðvegi. Horft er í austur eftir austur-/vestur-flugbraut 13/31 og merkir punktur a og lína 0 
miðlínu flugbrautar. Til hægri á skissunni er þá hornrétt á miðlínu flugbrautarinnar.  

 
o 0-25,5m núverandi malbikaður flötur (flugbraut og öxl), áætlaður halli 1,5% niður 
o 25,5-50m núverandi sléttur sleginn flötur, mældur halli ca 1-2% niður 
o ~50-55m  millisvæði – eins og landið er í dag 
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o frá u.þ.b. 55m fræðilegur flötur (sbr. lína L á mynd 7) sem snertir kverkina á hindrana-
fletinum með 5% halla upp. Þessi flötur er þannig teiknaður að lína með 5% halla upp er 
sett upp að kverkinni á hindranafletinum (punktur f á mynd 7), en sú kverk er 70 metra 
frá miðlínu og í hæð miðlínunnar. Þessi 5% hallandi flötur sker núverandi land í um 55m 
fjarlægð frá miðlínu og er alltaf neðar en skáhluti hindranaflatarins (h á mynd 7). 

o Rétt innan við girðingu meðfram Einarsnesi er teiknuð lína (m á mynd 7) sem hallar 1:2 á 
móti og „lokar“ þannig þeim fleti sem táknar mögulega fyllingu í hverju sniði. Á mynd 8 
má sjá hvernig þetta kemur út í reiknilíkaninu, sniðið í stöð 430 (sjá staðsetningu sniðs á 
mynd 6 af flugbraut og innmældum fleti).  

 

MYND 8  Snið úr reiknilíkani magntökunnar, sjá einnig viðauka G og H. Lóðréttu línurnar sýna ca malbiksbrún 25,5m frá miðlínu, 50m 
frá miðlínu og 70m frá miðlínu sbr. handgerða sniðið hér fyrir ofan (mynd 7). Lengst til hægri sést girðingarlínan og 1:2 fláinn. Neðst 
er svo núverandi land. 

Niðurstöður útreikninga gefa heildarúmmálið 171.469 m3 á svæðinu milli Einarsness og flugbrautar 13/31. 
Reiknað var frá stöð 360 (rétt austan við byggð norðan Einarsness) og að stöð 990 (rétt vestan við mörk 
öryggissvæðis N/S-flugbrautar 01/19.  

Óburðarhæfur gulur jarðvegur skv. magntöku á svæðinu milli girðinga reiknast 151.418 m3 og burðarhæfur er 
38.104 m3. 

Það ætti því að vera pláss til að koma fyrir a.m.k. hinum óburðarhæfa gula jarðvegi fyrir. 

Um fyllingar, aðferðir við jarðvegsflutninga og ýmislegt annað sem tengist svæðinu verður fjallað nánar um síðar, 
en slíkt er utan við verkefnislýsingu þessa verks, jarðkönnunar og magntöku mengaðs jarðvegs. 
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