
Vöktun vatnsgæða strandsjávar 
Reykjavíkur 2003-2010

Almennt um fráveitu Reykjavíkur

Hrein strönd
Undanfarna tvo til þrjá áratugi hafa verið 
gerðar miklar úrbætur í frárennslismálum á 
höfuðborgarsvæðinu. Gerlamengun við 
strendur Reykjavíkur hefur í kjölfar þessara 
úrbóta minnkað verulega og ástandið er 
almennt gott. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hóf árið 2003 
vöktun á vatnsgæðum strandsjávar í 
Reykjavík.  

Staðsetning sýnatökustöðva með strandlengju Reykjavíkur.  

Reglugerðir sem lúta að vöktun 
strandsjávar
Helstu reglugerðir sem gilda um vöktun 
með strandsjó eru reglugerð nr. 798/1999 
um fráveitur og skólp og reglugerð nr. 
796/1999 um varnir gegn mengun vatns. 
Markmið  reglugerðanna er að koma í veg 

fyrir og draga úr mengun vatns og 

umhverfis þess af mannavöldum. 

Kristín Lóa Ólafsdóttir, Svava  S. Steinarsdóttir , Rósa Magnúsdóttir & Árný Sigurðardóttir                                  

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar

Flokkur Ástand

I Mjög lítil eða engin saurgerlamengun

(< 14/100 ml)

Almennt um fráveitu Reykjavíkur
Árið 1992 undirritaði Reykjavíkurborg 
samning við nágrannasveitafélög sín um 
hreinsun strandlengjunnar með 
uppbyggingu fráveitukerfa og tilheyrandi 
dælu- og hreinsistöðvum. Skólp úr útrásum 
sem áður opnuðust út í fjörur hefur nú að 
mestu verið leitt í gegnum dælustöðvar og 
þaðan í hreinsistöðvar áður en því er veitt 
til sjávar.  

Fyrsta hreinsistöðin (Ánanaust) var tekin í 
notkun árið 1998 og önnur stöðin árið 
2002 (Klettagarðar) og eru um 99,5% íbúa 
Reykjavíkur nú tengd við fráveitukerfi með 
hreinsistöð. Til stendur að opna þriðju 
hreinsistöðina fyrir Grundarhverfi á 
Kjalarnesi á næstu árum. Með opnun 
þeirrar stöðvar verða öll íbúðarhverfi 
Reykjavíkur tengd fráveitu með 
hreinsistöð.  

Vöktun strandlengjunnar
Sýnataka með strandlengju Reykjavíkur fer 
fram ár hvert frá apríl til október einu sinni 

Umhverfismörk fyrir saurgerlamengun í yfirborðsvatni vegna útivistar, sbr. 
fylgiskjal A með reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. 
Í reglugerð nr. 796/1999 segir í fylgiskjali A að umhverfismörk skulu falla 
innan tiltekinna bila í a.m.k. 90% tilfella nema að annað sé tiltekið.  
Saurgerlar mega í 10% tilvika fara upp í 43 í 100 ml en vatnið samt áfram 
teljast í I flokki ef 90% eru innan 14 í 100 ml.

Einnig er mikilvægt að nefna 
Vatnatilskipun Evrópusambandsins en  
tilgangur hennar er að setja ramma um 
vernd yfirborðsvatns á landi, árósavatns, 
strandsjávar og grunnvatns þannig að 
komið sé í veg fyrir frekari afturför á 
vatnakerfum ásamt því að auka verndun 
og umbætur.  

II Lítil saurgerlamengun

(14-100/100 ml)

III Nokkur saurgerlamengun

(100-200/100 ml)

IV Mikil saurgerlamengun

(200-1000/100 ml)

V Ófullnægjandi ástand vatns

(>1000/100 ml)

Ár Heildarfjöldi
sýna

Fjöldi sýna yfir
umhverfismörkum

, II flokki

Hlutfall sýna yfir
umhverfismörkum (%)

2003 70 9 12,9

Mæliþættir
Við sýnatöku eru eftirfarandi þættir 
skráðir og  mældir: hitastig, veðurfars-
þættir, sjávarstaða, saurkólí/enterokokkar.

Niðurstöður úr sýnatöku fyrir saurgerla 
eru bornar saman við umhverfismörk í rgl. 
nr. 796/1999.

Niðurstöður vöktunar vatnsgæða 
strandsjávar
Frá því að vöktun hófst árið 2003 hefur 
mengun minnkað verulega, t.d. í Eiðsvík 
en þar var útrás tengd dælistöð í Gufunesi 
árið 2005.  Einstöku sýni fer þó enn yfir 
mörkin ár hvert.

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá þann 
fjölda sýna sem farið hefur yfir 
umhverfismörk  frá árinu 2003. 

Fyrsta þreps hreinsun á skólpi. Í hreinsistöðvunum tveimur í Reykjavík fer
fram fyrsta þreps hreinsun á skólpi og er skólpinu að lokinni hreinsun veitt út 
í Faxaflóa sem er skilgreindur sem síður viðkvæmur viðtaki. 

Hlutfall sýna yfir umhverfismörkum 2003-2010.  Hér má sjá hlutfall sýna 
sem farið hafa yfir umhverfismörk frá 2003-2010 
Skv. reglugerðinni (798/1999) mega sýnin fara yfir mörkin í 10% tilvika.  
Þegar litið er yfir heildina er það einungis árið 2003 sem yfir 10% 
heildarsýna fer yfir þau mörk.  Eftir að skólpútrásinni í Eiðsvík var lokað er 
undir 10% heildarsýna fyrir ár hvert yfir mörkunum.

fram ár hvert frá apríl til október einu sinni 
í hverjum mánuði.

2003 70 9 12,9
2004 70 7 10,0

2005 70 6 8,6
2006 75 3 4,0
2007 76 6 7,9
2008 77 3 3,9
2009 77 5 6,5
2010 77 5 6,5

Helstu uppsprettur mengunar í strandsjó: 
•Ofanvatn.
•Yfirföll dælustöðva.
•Rangar tengingar skólps.
•Náttúrlegur uppruni.  
•Losun skólps frá skipum og smábátum í 
hafnir.

Sýnatökustaðir
Sýnatökustaðir eru ellefu talsins, meðfram 
strandlengjunni, frá Kjalarnesi yfir í 
Nauthólsvík. Staðirnir voru valdir með 
tilliti til þess að líklegt væri að fólk 
stundaði þar útivist. Umhverfisvöktun er 
með þynningarsvæði skólphreinsi-
stöðvanna og Ylströndinni í Nauthólsvík. 

Niðurstöður vöktunar eru birtar á 
heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur á 
slóðinni 
http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/ta
bid-3822/6631_view-2954/

Strandsjór í Reykjavík hefur ekki verið 
flokkaður en niðurstöður vöktunar munu 
koma að góðum notum við flokkun hans 
þegar þar að kemur. 


