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Sæl 
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svifryki á höfuðborgarsvæðinu eru sendar skipulags- og samgönguráði og umhverfis- og 
heilbrigðisráði til meðferðar. 
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Dr�g� þ�rf úr n�g��dekkj�notkun

R�nnsókn � svifryki � höfuðborg�rsvæðinu

25.��.2020

� kö�du og sti��tu veðri �íkt og hefur verið í höfuðborginni

und�nf�rið mynd�st �ðstæður sem �uk� �íkur � svifryki.

� r�nnsókn�rskýrs�unni; Losun svifryks fr� g�tn�kerfinu

� höfuðborg�rsvæðinu – fer��r og �ík�n, sem styrkt v�r

�f R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r er not�st við

NORTR�P �ík�nið ti� �ð sp� fyrir um svifryk vegn� bí��umferð�r og f� vísbending�r um hv�ð

þurfi �ð ger� ti� �ð sporn� við svifryksmengun. Ein �f niðurstöðum skýrs�unn�r er sú �ð

veru�eg� þurfi �ð dr�g� úr n�g��dekkj�notkun en næmnigreining gefur ti� kynn� �ð

n�g��dekkj�notkun sé ��ng veig�mesti þ�tturinn í myndun svifryks fr� umferð �

höfuðborg�rsvæðinu.

NORTR�P �ík�nið (NOn-exh�ust Ro�d TR��c �nduced P�rtic�e emission) v�r þró�ð �

Norður�öndum en þ�ð sp�ir fyrir um um h�ut svifryks í �ndrúms�ofti vegn� bí��umferð�r með

því �ð �íkj� eftir fer�um g�tn�svifryks.

Verkefnið v�r unnið � tím�bi�inu �. �gúst 20�9 ti� �. jú�í 2020 en �ok�skýrs�u v�r ski��ð ti�

Veg�gerð�rinn�r í sum�r.

Skýrs��n v�r unnin �f Bri�n C. B�rr, meist�r�nem�nd� við J�rðvísind�dei�d H�skó�� �s��nds en

verkefn�stjóri v�r Hrund Ó. Andr�dóttir, prófessor við umhverfis- og bygging�verkfræðidei�d

H�. Bri�n flutti fyrir�estur um efni skýrs�unn�r � R�nnsókn�r�ðstefnu Veg�gerð�rinn�r h�ustið

20�9. 

Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér.Lok�skýrs�un� m� finn� hér. 

Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.Lok�verkefni Bri�n C. B�rr m� finn� hér.

Tekin voru s�m�n gögn um veðurf�r, m�gn umferð�r, s�msetningu umferð�r og �st�nd

götuyfirborðs við K�uptún í G�rð�bæ � tím�bi�inu október 20�7 ti� �prí� 20�8. NORTR�P

�ík�nið tím�setti ve� gr�� d�g� þeg�r svifryk fór yfir hei�suvernd�rmörk en þó v�r svifrykið

��mennt séð ofmetið í niðurstöðum �ík�nsins og því þ�rf �ð tú�k� þær sem �eiðbein�ndi.

https://www.vegagerdin.is/media/frettir-2020//VEG_BK_806A0078minni.jpg
https://www.vegagerdin.is/
http://www.vegagerdin.is/media/rannsoknir/1800-678-Lokaskyrsla.RannsoknsjVegagerdar.Gotusvifryk.30.06.2020.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/36857/1/MS_Thesis_Final_Writeup_FINAL_DRAFT.pdf
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Næmnigreining benti ti� �ð n�g��dekkj�notkun spi�i ��ng stærst�n þ�tt í myndun svifryks fr�

umferð í borginni en �ðrir �hrif�þættir eru; tegund vegyfirborðs, umferð�rm�gn, umferð�rhr�ði

og vegþjónust� eins og sö�tun og sko�un.

Lík�nið gefur ti� kynn� �ð h�utur þung�umferð�r í svifryksmyndun sé �íti�� og �ð götuþvottur sé

óski�virk �ðferð. Hins veg�r er þessi niðurst�ð� um þvottinn í ós�mræmi við er�end� reyns�u og

r�nnsóknir og frek�ri skoðun n�uðsyn�eg.

Vegr�ki er s�mkvæmt r�nnsókninni miki�væg�st� veðurbreyt�n þeg�r kemur �ð myndun,

eyðingu og uppþyr�un svifryks.

Beit� þ�rf sk�mmtím�- og ��ngtím��ðgerðum

NORTR�P �ík�nið gefur vísbending�r um hv�ð þurfi ti� �ð n� ��ngtím� m�rkmiði ís�enskr�

stjórnv��d� um �ð enginn d�gur f�ri yfir ski�greind hei�suf�rsmörk fyrir svifryk �f vö�dum

umferð�r.

Mið�ð við núver�ndi umferð er t��ið �ð dr�g� þurfi úr h�m�rks n�g��dekkj�notkun � miðjum

vetri úr �6% niður í �5%. Þess m� get� �ð �ægst� með��h�utf��� n�g��dekkj� � götunni

mæ�dist 2�% veturn� 20��-20�2 og 20��-20��, og h�fði þ� �ækk�ð úr �2% � �0 �rum.

Mæ�ing�r gef� hins veg�r ti� kynn� �ð svifryk h�fi f�rið um sjö sinnum yfir hei�suvernd�rmörk

þeg�r n�g��dekkj�notkun v�r í ��gpunkti.

� skýrs�unni er tekið fr�m �ð miki�vægt sé �ð beit� bæði ��ngtím�- og sk�mmtím��ðgerðum ti�

�ð dr�g� úr svifryki. Bent er � nokkr�r sk�mmtím��ðgerðir:

Með því �ð minnk� umferð um he�ming � gr�um dögum, ti� dæmis með því �ð b�nn�

notkun ���r� bí�� sem end� � s�éttri (eð� odd�-) tö�u og �ækk� h�m�rkshr�ð� um

�5km/k�st. ætti �ð ver� hægt �ð �ækk� styrk svifryks um he�ming � gr�um dögum.

Með því �ð b�eyt� götur � þurrk�tím� og dr�g� úr umferð um �0% væri hægt �ð �ækk�

styrk�eik� svifryks um �5%.

Sk�mmtím��ðgerðir ein�r og sér kom� ekki í veg fyrir gr�� d�g�. Því þ�rf ��ngtím��ðgerðir

eins og �ð:

dr�g� úr fjö�d� bí�� um �5%

�ækk� h�utf��� bí�� � n�g��dekkjum niður í 20%.

�uk� hörku steinefnis í s�it�ögum.

Stofnvegir þvegnir þrisv�r � �ri
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Veg�gerðin er vegh��d�ri stofnveg� � höfuðborg�rsvæðinu � borð við Kring�umýr�rbr�ut,

Sæbr�ut, Mik�ubr�ut, Hringbr�ut og Reykj�nesbr�ut, en svifryk er mest n��ægt stórum

umferð�ræðum.

Þess�r götur eru þvegn�r reg�u�eg� yfir �rið. S�mkvæmt Bj�rn� Stef�nssyni forstöðum�nni

umsjón�dei�d�r Suðursvæðis Veg�gerð�rinn�r voru göturn�r þvegn�r þrisv�r í �r, í vor, sum�r

og h�ust. Þ� er Veg�gerðin í s�mst�rfi við Reykj�víkurborg um �ð rykbind� göturn�r

sérst�k�eg� þeg�r stefnir í �ð svifryk verði yfir mörkum. Reykj�víkurborg hefur þ� frumkvæði

og k����r út verkt�k� þeg�r �ðger� er þörf.

Ti� g�m�ns m� get� �ð hægt er �ð fy�gj�st með �oftgæðum � vefnum �oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is�oftgæði.is 

Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�Opn�ð verður fyrir umsóknir um styrki úr R�nnsókn�sjóði Veg�gerð�rinn�r í byrjun næst�

�rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. �rs. 

L�us störf

Umferð�rtö�ur � korti

Ti�kynn� tjón

Veg��engdir

Útboð og opn�nir

Persónuvernd�rstefn�

R�frænir reikning�r

Veg�gerðin

https://xn--loftgi-tua4f.is/?zoomLevel=7&lat=64.894972&lng=-18.675028
http://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/rannsoknir-og-throun/umsoknir/
https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/laus-storf/
https://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/umferdartolur-a-korti/
https://www.vegagerdin.is/thjonusta/tilkynning-um-tjon/
https://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/
https://www.vegagerdin.is/framkvaemdir/utbod/
https://www.vegagerdin.is/um-vegagerdina/markmid-og-stefnur/personuverndarstefna/
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Lokaskýrsla til Rannsóknasjóðs Vegagerðarinnar 

30.06.2020 

 

Heiti verkefnisins: Losun svifryks frá gatnakerfinu á höfuðborgarsvæðinu – ferlar og líkan 

Verkefnisstjóri: Hrund Ó. Andradóttir, prófessor, umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Háskóla Íslands. 

Starfsmaður verkefnisins: Brian C. Barr, meistaranemandi við Jarðvísindadeild, Háskóla 

Íslands.      

Aðrir þátttakendur: 

Þröstur Þorsteinsson, prófessor, umhverfis- og auðlindafræði Háskóla Íslands. 

Sigurður Erlingsson, prófessor, umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands. 

 

Samantekt 

Alþjóðlega heilbrigðismálastofnunin telur að loftmengun sé mesta umhverfisógnin við heilsu 

almennings og dragi 7 milljón manns ótímabært til dauða á hverju ári. Loftmengunin sem 

veldur einna mestri áhættu fyrir lýðheilsu á Íslandi er svifryk, sem mælist í háum styrk 

klukkutíma til daga í senn sérstaklega nálægt stórum umferðaræðum. Uppruni svifryks er að 

hluta til frá ökutækjum, annars vegar beinn útblástur og hins vegar vegna slits malbiks vegna 

nagladekkja sem og dekkja og bremsa ökutækjanna sjálfra. Svifrykið sest til á yfirborði gatna 

og nágrenni þeirra, þyrlast upp og flyst til eftir veðurfars- og gatnaskilyrðum. Á 

Norðurlöndum hefur verið þróað NORTRIP (NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle 

emission) líkanið til að spá fyrir um hlut svifryks í andrúmslofti vegna bílaumferðar með því 

að líkja eftir ferlum gatnasvifryks. Líkanið má einnig nýta við ákvarðanatöku 

mótvægisaðgerða til að lágmarka hlut svifryks í andrúmslofti.  

Markmið þessa verkefnisins var tvíþætt: Annars vegar að leggja mat á ferla sem ýta 

undir að uppsafnað ryk vegna gatna-, dekkja- og bremsuborðaslits losni í andrúsmloft, þar 

sem það getur valdið hættu heilsu manna. Hins vegar að leggja mat á skilvirkni mismunandi 

mótvægisaðgerða til að ná langtíma markmiði íslenskra stjórnvalda um að fækka árlegum 

fjölda daga þar sem svifryk fer yfir skilgreind heilsufarsmörk af völdum umferðar úr 7-20 
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skiptum niður í núll skipti fyrir árslok 2029. Til þess að ná þessum verkefnum var notast við 

NORTRIP líkanið. 

Verkefnið var unnið á tímabilinu 1. ágúst 2019 til 1. júlí 2020. Tekin voru saman gögn 

um veðurfar, magn umferðar, samsetningu umferðar og ástand götuyfirborðs við Kauptún í 

Garðabæ á tímabilinu október 2017 til apríl 2018. NORTRIP líkanið var sannreynt með því að 

bera niðurstöður hermana við mæld gildi við Grensásveg í Reykjavík. Næmni líkansins fyrir 

veðurbreytum, umferðarþunga, nagladekkjanotkun og götuþjónustu var kannað með því að 

breyta inntaksstikum líkansins. Þá voru keyrðar mismunandi sviðsmyndir fyrir aðgerðum til 

að draga úr götusvifryki.  

NORTRIP líkanið tímasetti vel gráa daga þegar svifryk fór yfir heilsuverndarmörk. 

Leitnistuðullinn var 59% milli hermds og mælds svifryk við Grensásveg í Reykjavík. Þessi 

gæðastuðull er í samræmi við aðrar rannsóknir á Norðurlöndunum sem höfðu ekki mælingar á 

göturakastigi, eins og var tilfellið í þessari rannsókn. Svifrykið var hins vegar almennt séð 

ofmetið, sem lýsti sér í hærra meðaltali (0,8 µg/m3; hæst +19 µg/m3) og fleiri 

frammúrkeyrslum úr heilsuverndarmörkum. Ástæður fyrir þessum mun geta verið 

margvíslegar, eins og óvissa í gerð nagladekkja í notkun, en vegslit fer eftir fjölda og stærð 

nagla. Þá var jafnframt gert ráð fyrir hefðbundnu íslensku slitlagi þar sem steinefnin eru með 

minni hörku (NBM = 7,9) en í sumum erlendum samanburðarrannsóknum sem höfð voru til 

hliðsjónar. Í dag er Vegagerðin að nota sterkari efni í slitlag. Vegna þessa ofmats verður að 

túlka niðurstöðurnar sem leiðbeinandi. Frekari rannsóknir og prófanir í felti, t.d. á því að 

lækka umferðarhraða og draga úr nagladekkjanotkun, eru nauðsynlegar til að sannprófa 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

Næmnigreining gefur til kynna að nagladekkjanotkun er lang veigamesti þátturinn í 

myndun svifryks frá umferð á höfuðborgarsvæðinu. Aðrir áhrifavaldar eru tegund 

vegyfirborðs, umferðarmagn, umferðarhraði og vegþjónusta, eins og söltun og skolun. 

Líkanið gefur til kynna að hlutur þungaumferðar í svifryksmyndun sé lítill  og að götuþvottur 

sé óskilvirk aðferð. Síðari niðurstaðan er þó í ósamræmi við erlenda reynslu og rannsóknir, og 

því þarf að skoða þennan þátt í frekara framhaldi. Vegraki er mikilvægasta veðurbreytan 

varðandi myndun, eyðingu og uppþyrlun svifryks. Sterk tengsl eru á milli loftraka og úrkomu 

sem bendir til þess að spá megi fyrir um svifrykstoppa.  

NORTRIP líkanið gefur vísbendingar um hversu mikið þarf til að ná langtíma 

markmiði íslenskra stjórnvalda um að enginn dagur fari yfir skilgreind heilsufarsmörk fyrir 

svifryk af völdum umferðar.  Ef gert er ráð fyrir núverandi umferð, gefur líkanið til kynna að 

draga þurfi úr hámarks nagladekkjanotkun á miðjum vetri úr 46% niður í 15%. Í sögulegu 
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samhengi þá er slík lækkun róttæk, því lægsta meðalhlutfall nagladekkja á götunni mældist 

um 23% veturna 2011-2012 og 2013-2014, og hafði þá lækkað úr 42% á 10 árum. Mælingar 

gefa til kynna að svifryk hafi þó farið um 7 sinnum yfir heilsuverndarmörk þegar 

nagladekkjanotkun var í lágpunkti. Því þarf fjölþættar aðgerðir til að minnka svifryksmengun, 

sem flokka má í tvennt: Annars vegar skammtíma aðgerðir til að bregðast við fyrirsjáanlegri 

mengun á svokölluðum gráum dögum. Hins vegar langtíma aðgerðir til að draga úr allri 

umferðartengdri loftmengun. Auk svifryks þá er mikilvægt að horfa til samlegðarávinninga 

þess að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda, svo og nituroxíða og sóts sem eru 

heilsuspillandi. Útblástur bíla var ekki megináhersla í þessari rannsókn en eru beintengdar við 

fjölda bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti á götunni   

Róttæk skammtímaaðgerð væri að banna notkun alla bíla sem enda á sléttri (eða odda-

) tölu á gráum dögum og þannig minnka umferð um helming. Ef að auki hámarkshraði væri 

lækkaður um 15 km/klst þá spáir líkanið fyrir helmingslækkun á styrk svifryks á gráum 

dögum. Önnur aðgerð væri að bleyta götur á þurrkatíma sem ásamt þess að draga úr umferð 

um 10% myndi lækka styrkleika svifryks um 35%. Hafa þarf þó í huga  að líkanið hefur að 

svo stöddu ekki getu til að meta áhrif annarrar rykbindingar en að bleyta götur. Meðan þessar 

tvær aðgerðir lækka verulega styrkleika svifryks í lofti, þá nægja þær ekki til að eyða gráum 

dögum. Því þarf auk þess langtímaaðgerðir eins og að draga úr fjölda bíla um 15% og hlutfalli 

bíla á nagladekkjum niður í 20%. Einnig má trúlega draga úr svifryki með því að auka hörku 

steinefnis í slitlögum t.d. NBM = 6,5.   
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