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Slitið og nagladekkin

• Áhrifaþættir
• Hlutfall bíla á nöglum
• Þyngd nagla, fjöldi nagla í dekki
• Þyngd ökutækis (5-10x meira slit hjá þungum bíl)
• Hraði. Meiri hraði = meira slit (Hraði aukin úr 60 í 85  => 44% meira slit)
• Hröðun. Taka af stað og bremsa. Meira slit við gatnamót
• Slitþol malbiks



Slitið og nagladekkin

Slitmáttur mismunandi kynslóða nagladekkja

Bíll á nöglum slítur malbiki miklu meira en bíll á ónegldum dekkjum.
10x, 50x, 100x, 1000x ?
Nýleg rannsókn segir 20-30x meira slit af nýjum nagladekkjum. 
Hálfslitinn nagladekk slíta meira.
Þróun í nöglum gegnum árin. Léttari og slíta minna en samt miklu meira 
slit en af ónegldum dekkjum

Tafla: Brynhild Snilsberg 2016: http://www.h-a-d.hr/pubfile.php?id=929



Slitið og nagladekkin
• Hversu miklu slíta bílar á nöglum v.s. bílar á ónegldum dekkjum
• Forsendur að nagladekk slíti 20X meira.
• Ef 50% bíla eru á nöglum => Bílar á nöglum sjá um 95% slits af 

völdum dekkja

• Ef aðeins 5% bíla eru á nöglum slíta þeir jafnmikið og hin 95% 
sem ekki eru á nöglum



Slit af völdum nagla og hraði

Slípun

Brot og plokkun

Mynd: Birkir Hrafn Jóakimsson
Mynd: Brynhild Snilsberg



Slit/niðurbrot á malbiki
• Aðeins hluti af slitinu er minna en PM10 (c.a. 30%). Stærri korn 

geta síðar brotnað niður undan umferð í minni korn.

• Stór bíll á nöglum slítur malbiki 5-10 X meira en lítill bíll á 
nöglum en ekki rugla sliti á yfirborði saman við niðurbrot 
burðarlags. Þar eykst niðurbrot burðarlags í fjórða veldi miðað 
við öxulþunga.

• Aðrir þættir skipta miklu máli. 
– Frost-þíðusveiflur. Mun tíðari hér en t.d. í Stokkhólmi.

– Saltnotkun (frost-þýðu áhrif aukast) /sandnotkun (sandpappíráhrif)

– Naglar x frostþýðusveiflur x salt x sandur = mjög mikið slitálag



Gjald á nagladekk eða ekki?
• Mín persónulega skoðun er að réttlætanlegt sé að setja gjald á 

nagladekk. Þó ekki væri nema eingöngu út frá aukni sliti. Alveg 
óháð því hversu vel það skilar sér í minni mengun eða ekki.

• Nagladekk stórauka vegslit. Viðhald gatna kostar x milljónir á 
ári.  Sá borgar sem notar.
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Vegryk er ráðandi þáttur stóru toppunum í svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu

Áhrifaþættir í myndun vegryks
Slit á malbiki, fjöldi bíla á nagladekkjum, hraði o.fl.
Uppsöfnun slitins malbiks, dekkja, bremsuborða o.fl.
Uppþyrlun
Mótvægisaðgerðir
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Rannsóknir á samsetningu svifryks í Reykjavík að vetri til

2003 2013 2015
Malbik 55% Malbik 17% Malbik 49%

Heimild: Páll Höskuldsson 2017
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/uppruni_svifryks_i_reykjavik/$file/Uppruni%20svifryks%20%C3%AD%20Reykjav%C3%ADk.pdf

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/uppruni_svifryks_i_reykjavik/$file/Uppruni%20svifryks%20%C3%AD%20Reykjav%C3%ADk.pdf
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Rannsóknir á samsetningu svifryks í Reykjavík 2003
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Rannsókn á samsetningu svifryks í Reykjavík 2015





Skýrsla norrænu ráðherranefndarinnar 
um gagnlegar ráðstafanir gegn vegryki
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Stærð PM10 og PM2.5.
Almennt um svifryk og áhrif þess á heilsu
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Foto: Lennart Nilsson



20

Rafeindasmásjármynd af vegryki af Miklubraut



Svifrykssíur frá Reykjavík. Sama loftmagn dregið 
gegnum síurnar eins og meðalmaður andar að sér á 
einum degi.

Mikið mengaður dagurLítið mengaður dagur



Heilsufarsáhirf svifryks

• Hefur áhrif  á öndunarfæri en einnig hjarta og æðakerfið

• Sýnt hefur verið fram á tengsl svifryksmengunar við 
dánartíðni og innlagnir á spítala

• Almennt er svifryk á Íslandi grófgerðara og frekar úr óvirkum 
efnum heldur en á meginlandi Evrópu

• Meira jarðvegsryk á Íslandi en meira sót í Evrópu



Ótímabær dauðsföll og fjöldi tapaðra æviára

• Missum ekki ungt hraust fólk út af loftmengun

• Það er fólk sem er komið yfir miðjan aldur með undirliggjandi 

sjúkdóma sem deyr ótímabærum dauðdaga. 

Hjartaáföll/Heilablóðföll/Lungnasjúkdómar

• En börn þróa frekar með sér lungnasjúkdóma eins og t.d. 

astma 



Andlát

Áhrif á virkni öndunarfæra og hjarta og 
æðakerfis

Einkenni frá öndunarfærum, aukin lyfjanotkun, 
aukin einkenni hjá astmasjúklingum

Læknisheimsóknir, takmörkun 
á líkamlegri getu

Heimsóknir á 
bráðamóttöku, 

innlagnir á spítala

Píramíti heilsuáhrifa 
loftmengunar

Fjöldi fólks sem verður fyrir 
áhrifum

Al
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Ótímabær dauðsföll 
vegna loftmengunar

60 ótímabær dauðsföll á ári á 
Íslandi vegna loftmengunar

Heimild: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018



Fjöldi tapaðra æviára á 
hverja 100 þús íbúa

• Búlgaría 1.972

• Noregur  250

• Ísland 204



Takk fyrir


