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INNGAN
NGUR
Land Garða
abæjar er alls 4.096 ha og nær frá Á
Álftanesi til ssuðausturs innn á austurhluuta Reykjaneesskaga, þar
ssem eru Reykjanesfólkva
angur og Heiiðmörk. Rúm
mlega helminngur landsins, 2.134 ha, eer ofan 80 m hæðarlínu
een neðan heennar eru vöttn 42 ha og hverfisvernd
duð svæði 39
98 ha. Skipuulagssvæði ffyrir byggð, vegi og opin
ssvæði eru þvví alls 1.522
2 ha eða 37%
% af bæjarlandinu. Byg
ggingarsvæðði eru alls um
m 900 ha og eru fullbygg
gð
ssvæði og svæ
æði í bygginngu um 400 ha. Enn er þ
því óbyggðuur rúmlega heelmingur af skilgreindum
m
byggingarsvvæðum bæja
arins. Í gildi er samþykkkt deiliskipula
ag fyrir 4 svæ
æði, samtalss um 100 ha þar sem
fframkvæmdir eru ekki ha
afnar.
012 voru
Um áramótinn 2011 – 20
G
Garðbæinga
ar komnir yffir 11.000.
Um bæinn lig
ggja báðar aðalstofnbra
autirnar á
ssuðurhluta hööfuðborgarssvæðisins,
Hafnarfjarðarvegur og Reykjanesbrraut, og
eer núverandi byggð að mestu vestann
Reykjanesbrrautar. Aðalltenging inna
anbæjar
eer um Vífilsta
aðaveg og A
Arnarnesveg
g. Þessir
vvegir eru í eeigu Vegageerðarinnar. A
Aðrir
uumferðarmikklir vegir og götur eru í eeigu og
uumsjón Garððabæjar.

V
Verkefni þettta er unnið ssamkvæmt reglugerð um
m kortlagning
gu hávaða og aðgerðará
áætlanir nr. 1000 frá
á
árinu 2005. Hávaðakorrtlagningin eer samvinnuveerkefni milli Garðabæja
ar og Vegagerðarinnar ssem eru
vveghaldararr innan bæja
armarka Garðabæjar. G
Greinargerðð þessi og fyylgigögn eru liður í að up
ppfylla kröfuur
á
áðurnefndarr reglugerða
ar.
Í þessari greeinargerð eru teknar niðuurstöður fyrir mat á háva
aða vegna umferðar
u
ökuutækja, en ekki er um aðð
ræða iðnaða
arsvæði, höffn eða flugvööll.
V
Verkfræðistoofan Efla vann útreikning
ga, gerði korrt og samanttekt niðurstaðna fyrir Veegagerðina oog Garðabæ
æ.
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HÁVAÐI FRÁ UMFFERÐ
Forsendu
ur
Notað var norrænt reiknnilíkan NORD
D 2000 Road
d við gerð hhávaðakorta vegna umfeerðarhávaða
a.. Gildi fyrirr
S
7.1. Hávaða
avísirinn Lden segir til um
Lden og Lnight voru fengin með útreiknningum í hugbúnaðinum SoundPLAN
jjafngildishljóóðstig fyrir d
dag, kvöld og
g nótt, að teeknu tilliti til rrefsiákvæða
a, en Lnight er hávaðavísir fyrir hljóðstiig
á næturna, a
að teknu tillitti til refsiákvvæðis.
Umhverfismöörk fyrir hávaðavísa eru Lden > 55 dB(A) og Lnighht > 50 dB(A
A) samkvæm
mt. reglugerðð nr 1000 frá
á
á
árinu 2005, um kortlagnningu hávaða
a. . Hljóðstig
g var reiknaðð í 4m hæð yfir
y jörð.
Lagt var mat á fjölda íb
búða, skóla oog heilbrigðisstofnana seem verða fyrrir hávaðaárraun yfir umhhverfismörkum,
a
ar við vegi m
með umferð yyfir 6 milljónuum ökutækja
a á ári og hinns vegar viðð vegi með um
mferð yfir 3
annars vega
m
milljónum ökutækja á ári. Umferðarfforsendur voru miðaðar við
v stöðu árssins 2011.

Hávaði ffrá vegu m með u
umferð y
yfir 3 millljónum ökutækja
ö
a á ári
Hávaðakort voru reiknuðð fyrir eftirfa
arandi vegi með umferð yfir 3 milljónum ökutækja á ári.
TTafla 1: Vegir með umferrð yfir 3 milljónum ökutækkja á ári.
Vegheiti

Heiti upp
phafspunktss

Heeiti endapunkkts

Le
engd [km]

ÁDU

A
Arnarnesveggur

Hafnarfjarðaarvegur

Fífuhvaammsvegur

0,4

14.000

Bæjarbraut

Arnarnesveggur

Gilsbúð
ð

0,7

8.000

Hafnarfjarðaarvegur

Norðanvert A
Arnarnes

Vífilstaaðavegur

1,5

36.000

Hafnarfjarðaarvegur

Vífilstaðaveggur

Lyngáss

0,4

34.000

Hafnarfjarðaarvegur

Lyngás

Reykjavíkurvegur

0,7

31.000

Reykjanesbraaut

Arnarnesveggur

Vífilstaaðavegur

1,3

32.000

V
Vífilstaðaveggur

Hafnarfjarðaarvegur

Litlatún
n

0,2

12.000

V
Vífilstaðaveggur

Litlatún

Garðattorg

0,3

10.000

V
Vífilstaðaveggur

Karlabraut

Reykjanesbraut

0,8

10.000
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Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L den í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem
m verður fyrir
m
mestum háva
aða: 55-59, 60-64, 65-6
69, 70-74, >
>75.
TTafla 2: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 3 milljónum öökutækja á ári.
Lden

Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
(námundað aað næsta hun
ndraði)

55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

1300
400
0
0
0

a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Fjöldi íbúa
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L night í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem verður fyrrir
m
mestum háva
aða: 50-54, 55-59, 60-6
64, 65-69,>
>70.
TTafla 3: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 3 milljónum öökutækja á á
ári.
Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
Lnight
(námundað aað næsta hun
ndraði)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

700
100
0
0
0

æði sem veerður fyrir h
hávaða - L dden
Heildarsvæ
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á stærð land
dsvæðis (í ha
a) þar sem hljóðstig Lden er hærra enn 55, 65 og 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda fólks (gefið upp í hundruuðum) sem býr
b
á hverju svæ
æði.
TTafla 4: Stærð landsvæðis þar sem err hávaði við vegi með um
mferð yfir 3 milljónum
m
ökutækja á ári, ásamt fjölda
a
ííbúa og íbúðða á viðkomandi svæði.
Heeildarsvæði ssem verður ffyrir
Fjöldi íbúa á h
hávaðasvæðii
Fjöldi íbúða á háávaðasvæði
Lden
hávað
ða [ha]
(nám
mundað að næ
æsta hundraaði) (námu
undað að næ
æsta hundrað
ði)
>55
>65
>75

2
293
7
70
2
26

170
00
0
0

600
0
0
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Hávaði ffrá vegu m með u
umferð y
yfir 6 millljónum ökutækja
ö
a á ári
Dreifing hávvaða var reikknuð fyrir efftirfarandi veegi með umferð yfir 6 milljónum ökuttækja á ári.
TTafla 5: Vegir með umferrð yfir 6 milljónum ökutækkja á ári.
Vegheeiti

Heiti upph
hafspunkts

He
eiti endapun
nkts

Lengd [km]

ÁDU

Hafnarfjarðaarvegur

No
orðanvert Arnarnes

Vífilstaðavegur

1,5

36.000

Hafnarfjarðaarvegur

Víffilstaðavegurr

Lyngás

0,4

34.000

Hafnarfjarðaarvegur

Lyngás

Reykjavííkurvegur

0,7

31.000

Reykjanesbraaut

Arrnarnesvegurr

Vífilstaðavegur

1,3

32.000

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L den
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L den í dB(A) í 4 m hæð yyfir jörðu á þ
þeirri hlið sem
m verður fyrir
m
mestum háva
aða: 55-59, 60-64, 65-6
69, 70-74, >
>75.
TTafla 6: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lden) vvið vegi með umferð yfir 6 milljónum öökutækja á ári.
Lden

Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
(námundað aað næsta hun
ndraði)

55‐59
60‐64
65‐69
70‐74
>75

1200
300
0
0
0

Fjöldi íbúa
a sem verða
a fyrir háva
aða - L night
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á mat á þeim
m fjölda íbúa
a (gefið upp
p í hundruðum
m) sem býr í íbúðum sem verða fyrir
hhávaða á hvverju eftirfarrandi hljóðstiigsbili fyrir L night í dB(A) í 4 m hæð yfir jörðu á þeirri hlið seem verður fyyrir
m
mestum háva
aða: 50-54, 55-59, 60-6
64, 65-69,>
>70.
TTafla 7: Fjöld
di íbúa sem vverða fyrir há
ávaða (Lnight) við vegi meðð umferð yfir 6 milljónum öökutækja á á
ári.
Fjö
öldi íbúa sem
m verða fyrirr hávaða
Lnight
(námundað aað næsta hun
ndraði)
50‐54
55‐59
60‐64
65‐69
>70

600
100
0
0
0
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Heildarsvæ
æði sem veerður fyrir h
hávaða - L dden
Í eftirfarand
di töflu má sjá
á stærð land
dsvæðis (í ha
a) þar sem hljóðstig Lden er hærra enn 55, 65 og 75 dB(A).
Einnig má þa
ar sjá mat á fjölda íbúða
a (gefið upp
p í hundruðum
m) og fjölda fólks (gefið upp í hundruuðum) sem býr
b
á hverju svæ
æði.
TTafla 8: Stærð landsvæðis þar sem err hávaði við vegi
v
með umferð yfir 6 m
milljónum ökutækja á ári, á
ásamt fjölda
ííbúa og íbúðða á viðkomandi svæði.
Heilldarsvæði seem verður fyrrir hávaða
Fjöldi íbú
úa á hávaðassvæði
Fjöldi íbúð
ða á hávaðassvæði
Lden
[ha]
(námundað að næsta hu
undraði)
(námundað að næsta hu
undraði)
>55
>65
>75

219
54
16

1500
0
0

500
0
0
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HLJÓÐVA
ARNIR
Hljóðvarnir eeru til staðarr við flest húss sem standa
a næst þeim vegum sem hér hafa verrið reiknaðirr og sjá má
uupplýsingar um í töflum. Unnið hefurr verið að geerð hljóðvarna í tengslum
m við breytinngar sem gerðar hafa
vverið á veguum og götum
m í bænum. A
Auk þess heffur verið fariið í sérstakar aðgerðir þ
þar sem það hefur þurft.
TTafla 9: Listi yfir þær hljóóðvarnir sem eru til staðarr við vegi meeð umferð yfir 3 milljónum
m ökutækja á ári.
Vegheiti

Lýsingg á hljóðvörn
num

A
Arnarnesveggur

Hljó
óðmanir eða ‐‐veggir við öll íbúðarhús

Bæjarbraut

Hljó
óðmanir við ö
öll íbúðarhús vestan við vveginn

Hafnarfjarðaarvegur

Hljó
óðmanir eða ‐‐veggir við öll íbúðarhús, að undanskiildum aðliggjjandi húsum í Marargrund,
Faxaatúni og Goð
ðatúni

Reykjanesbraaut

Hljó
óðmanir og/eeða ‐veggir við öll íbúðarh
hús

V
Vífilstaðaveggur

Hljó
óðveggir við aaðliggjandi íb
búðarhús í Móaflöt, Markkarflöt og Sun
nnuflöt. Hljóð
ðmön við
Þrasstalund 15‐19
9 og Efstalun
nd 11‐15

V
Við mat á um
mhverfisáhriffum framkvæ
æmda hjá Veegagerðinnihhefur verið farið
f
sérstaklega í gegnuum hljóðvist oog
g
gengið í skug
gga um að hhljóðstig sé fullnægjandi
f
m.t.t. reglug
gerða og lag
gðar til hljóððvarnir í samræmi við það.
Hérna má sjá vefslóðir á verkefni þeess eðlis í Ga
arðabæ.
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/910
hhttp://www..vegagerdinn.is/framkvaeemdir-og-vid
dhald/umhveerfismat/matsskyrslur/nrr/1226
Unnið hefur verið með V
Vegagerðinnii að gerð hljóðvarna við þeirra vegi í sveitarféla
aginu.
G
Garðabær hefur
h
látið ha
anna hljóðva
arnir norðan Vífilsstaðavvegar við Assparlund, Skóógarlund, Hvvannalund,
V
Víðilund og Espilund. Einnig er búið a
að hanna hljóðvegg við Vífilsstaðaveeg að Garða
aflöt.
æjar að uppfylla reglur uum hljóðvist gagnvart
g
byggð og opnuum svæðum eins og kostuur
Það er stefna Garðabæ
eer. Á fjárhag
gsáætlun 20
012 voru 15.000.000 til þessa málafflokks og í tillögum fyrir 2013 eru 25
5.000.000
á
áætlaðar til að bæta hljóðvist.
G
Garðabær hefur
h
undanffarin ár látiðð vinna hljóðvvistarskýrslur fyrir flest hhverfi bæjarrins. Við gerð nýs
d
deiliskipulag
gs og við end
durskoðun eldri deiliskipuulaga eru alltaf unnar hlljóðvistarskýrslur sem eruu hluti
d
deiliskipulag
gsvinnunnar. Og eru kaflar um hljóðvvist í flestum deiliskipulag
gsskilmálum.. Í skipulagsskipmála er
ssíðan sett innn ákvæði um
m hönnun húsa
a með tilliti ttil hávaða og
g útreiknaðs hljóðstigs. SSem dæmi um það er
sskilmálar fyrrir nýskipulag
g í Akrahverrfi, en þar err settar kvaððir á viðkoma
andi hús um að haga hönnnun og
byggingu þa
annig að ákvvæði reglugerðar um há
ávaða sé upp
pfyllt.
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SSAMANTTEKT
SStóru stofnveegirnir tveir, Hafnarfjarððarvegur og Reykjanesbraut valda m
mestum háva
aða í Garðab
bæ. Auk
þeirra eru nookkrar minnii götur sem einnig
e
valda hávaða í íbúabyggð.
Hávaðinn err reiknaður í 4 m hæð yfir jörð samkvvæmt. reglug
gerð um korttlagningu há
ávaða og
a
aðgerðaráæ
ætlanir nr. 10
000 frá árinu 2005.
Hávaði reiknnaður sem Ldden í 4 m hæðð yfir jörð, er
e á milli 55-65 dB(A) hjá
á um 1700 íb
búum. Hávaðði reiknaður
ssem Lnight í 4 m hæð yfir jörð, er á milli 50-65 dBB(A) hjá um 8
800 íbúum.
Hljóðvarnir eeru við stóran hluta þeirrra vega og g
gatna sem eru með mikla
a umferð.
M
Með hávaða
akortum og g
greinargerð þessari er 2
2. áfanga í skilum til Umhhverfisstofnunnar og Evróp
pusambandsins
í samræmi við reglugerðð um kortlagnningu hávaðða og aðgerððaáætlanir nnr. 1000/20
005 lokið.
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Y
YFIRLIT Y
YFIR KORTT
G
GB – 100 - Lden Yfirlitskort 1:12.000
G
GB – 101 - Lden Niðurstöður 1:5.00
00
G
GB – 102 - Lden Niðurstöður 1:5.00
00
G
GB – 103 - Lden Niðurstöður 1:5.00
00
G
GB – 104 - Lden Niðurstöður 1:5.00
00

G
GB – 200 - Lnight Yfirlitskort 1:12.000
G
GB – 201 - Lnight Niðurstöður1:5.000
0
G
GB – 202 - Lnight Niðurstöður1:5.000
0
G
GB – 203 - Lnight Niðurstöður1:5.000
0
G
GB – 204 - Lnight Niðurstöður1:5.000
0
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