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Raki og mygla
möguleg áhrif: 

• Byggingar
– Verðmæti, niðurbrot, burður, útlit

• Notendur
– heilsa, innivist

• Fyrirtækjarekstur og starfsmannahald
– Starfsorka, veikindi, afköst, framlegð, heilsa

• Samfélagið
– Kostnaður, horfast í augu við vandmálið eða hunsa
– Hvers virði eru forvarnir í þessum málum ?

Hvert er verðmæti bygginga sem geta ekki hýst fólk ?



Íslendingar eru ,,inniþjóð” 

Háð skjóli og athvarfi = byggingum



Heilsufar = erfðir og umhverfi

Inniloft okkar helsta umhverfi



Inniloft fyrr og nú………….



Af hverju er mygla í byggingum?

Tjón eða annað 
óvænt

Hönnun

Framkvæmdir og 
frágangur

Val á 
byggingarefnum

Viðhald og 
umhirða

Lifnaðarhættir 
íbúa

Loftskipti, 
rakabúskapur 

Raki 
og mygla ?



Mygla

VATN
ÆTI

HITASTIG

24-48 klst



Mygla vex þar sem eru skilyrði

• Mynd frá KM

Gró eru alls staðar



� Samlífi

� Hlutverk – niðurbrot

� Sýklalyf

• Skaðlegt
» Sýkingar
» Ofnæmi/óþol
» Lífræn eiturefni
» Niðurbrot og rotnun byggingarefna

Maður og mygla
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Raki, mygla og heilsa

• Hvað vitum við ?

• Hvað vitum við ekki?

• Hver á að njóta vafans?



• Leviticus 14:45 A house desecrated by mildew, mold, or fungus 
would be a defiled place to live in, so drastic measures had to be 
taken. 

Biblían – mygla, söguleg heimild



Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunin 2009

• Raki og mygla er áhættuþáttur heilsu
– Margir áhrifaþættir í rökum byggingum

• Tengslin eru sönnuð
– Áhættuhlutfall 

• Orsakasamhengið er óljóst
– Hvaða áhrifaþátttur og hvað ferli eiga sér stað?

WHO, 2009. Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 



• Rokgjörn lífræn 
efni (VOC)

• Þalöt
• önnur 

uppgufunarefni
• Nano hlutar

Myglusveppir

Bakteríur

Geislabakteríur

Veirur

Rykmaurar og 
aðrar rakasæknar 

lífverur

• Frumuhlutar
• Glúkan 
• Mycotoxin
• Ofnæmisvakar
• Lífræn rokgjörn 

efni (MVOC)
• Önnur afleiðuefni

Uppgufun frá 
byggingarefnum

Uppruni vatns: 
klóak, eða annað

Einkenni/
Húsasótt
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Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunin 2009

• Tengsl; 

Faraldsfræði: 

– Öndunarveg, mæði, hósta, astmi,

– lungnabólgur.

Tilraunir:

– Tíðar sýkingar, lungu, ennisholur 

– öndunarvegur.

Eiturefnafræði:

– Bólguviðbrögð

500 rannsóknir liggja að baki, valdar af WHO.

WHO, 2009. Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 



Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunin 2009

• Sterk tengsl:

– Sýnileg mygla

– Lykt

– Rakaskemmdir

Tengslin eru ekki jafn augljós þegar skoðað er  

í samhengi við myglugró eða loftsýni.

WHO, 2009. Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 



http://www.iaqscience.lbl.gov/dampness-risks-house#damp-fig1



http://www.iaqscience.lbl.gov/dampness-risks-house#damp-fig1



• Engin þekkt viðmið vegna heilsu:
� Koma skal í veg fyrir viðvarandi raka og vöxt 

rakasækinna lífvera á yfirborði og í  
byggingarefnum til að minnka  hættu á 
alvarlegum áhrifum á heilsu.

• Leiðarvísar um hreinsun á rakasvæðum
� Efnanotkun og einföld hreinsun eða úðun 

skilar ekki árangri með tilliti til heilsu.  
FJARLÆGJA rakaskemmd og mygluð 
byggingarefni. .

WHO, 2009. Guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 

Heilbrigði og hollusta



◦ Flensueinkenni
◦ Verkir, liðverkir
◦ Öndunarfæri, astmi, hósti, nefrennsli ofl.
◦ Endurteknar sýkingar, lungnabólgur, ennisholur, eyrnabólgur o.fl.
◦ Þreyta, orkuleysi og svefnvandamál
◦ Höfuðverkur, tannverkur 
◦ Eyrnaverkir, hellur, suð

◦ Uppköst, niðurgangur, meltingartruflanir
◦ Hárlos
◦ Hjartsláttartruflanir
◦ Doði
◦ Minnisleysi og sjóntruflanir

� Einkenni sem tengjast viðveru 
í ákveðnu húsnæði

Hverjir fá einkenni ?
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Viðmið 

• Engin þekkt heilbrigðisviðmið
– Umfang
– Orsök
– Lausnir

• Hver á að njóta vafans
– Bygging
– Notandi

• Hvað leyfum við annars staðar
– Brunamál
– Burðarþol

• Hverjar eru kröfur okkar um aðgengi fólks að byggingum ?
– Fatlaðir
– Börn
– Ofnæmi óþol – hvar eru mörkin?



Forvarnir og framtíðin

• Viðurkenna vandamálið
– Afneitun er ekki lausn

• Hvað ætlum við að gera?
– Getum verið leiðandi

• Samstarf fagaðila er skilyrði
– Rannsóknir
– Miðlun upplýsinga

• Fleira en raki og mygla 
– Eðlisfræði, loftflæði, rakaflæði, hljóðvist, lýsing, efnisval, 

efnanotkun, brunamál, öryggi og aðgengi.

Byggingar eru fyrir fólk







Toppurinn á ísjakanum













• 58% Rakaþétting
– Við rúður eða á köldum flötum

• 50% Baðherbergi
– Sturtur og baðkör
– Oft við hliðina á svefnherbergjum þeirra sem eru með einkenni

• 32 % Leki/vatn að utan 
– sprungur, meðfram gluggum, hurðum, neðanjarðar, halli í 

landslagi.

• 30 % Þak 
– rakaþétting og/eða leki í þaki, léleg loftskipti, loftleki

Orsakir, dæmi frá árinu 2013

Skoðun á síðustu 100 heimilum árið 2013.



TAKK FYRIR



� Morse, R. og Acker, D., 2009.                                                     

Indoor Air Quality and Mold Prevention of the Building Envelope

Whole building design guide 

http://www.wbdg.org/index.php

�

� By og Byg Resultater 020, 2002 - Danmörk

� Skimmelsvampe i bygninger

� http://www.lisssivertsen.dk/page16/files/ByogByg.pdf

�

� Canadian Construction Association

� Mould guidelines for the Canadian construction industry

� http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/cca82.pdf

�

� EPA

� IAQ Design Tools for Schools (DTfS)

� http://www.epa.gov/iaq/schooldesign/

�

� EPA

� Mold and Moisture - Mold Remediation in Schools and Commercial 

Buildings

� http://www.epa.gov/iaq/molds/i-e-r.html

� Institute of inspection, cleaning and restoration certification

IICRC-520 Standard and reference guide for professional mold 

remediation

http://www.iicrc.org/standards/iicrc-s520/

� Mirko Peitzsch, Erica Bloom, 2012 

� Remediation of mould damaged building materials-efficiency of a 

broad spectrum of treatments.

� New York City Department of Health and Mental Hygiene                                         

Guidelines on Assessment and Remediation of Fungi in Indoor 

Environments, November 2008                

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/epi/epi-mold-

guidelines.pdf

� The California Department of Health Services

� Mold in my school: What do I do?

� http://ww2.cdph.ca.gov/programs/IAQ/Documents/MoldinMySch

ool.pdf

� WHO 2009

� Guidlelines for indoor air quality; dampness and mould

� http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92

645.pdf







1872 BMJ





,,Dr. Max Von Pettenkofer has very clearly

shown the great advantages of thorough dryness

in the walls surrounding a dwelling room.

It should be borne in mind that damp walls

absorb much more heat than dry ones, and that

they are frequent agents in causing rheumatism,

kidney disease, and colds”. (Dwellings of the People, Locke Worthington 1901)



• ,,But, aside from the fact that damp houses and damp soils are 

positively disadvantageous to health...,,

• ,,We attach more importance to the fact, likewise established by 
mycologists, that all germs flourish only in fluids and damp media, 
and that moist walls, not dry ones, become moldy.“

(DR. MAX VON PETTENKOFER, Popular Science Monthly Volume 20 February 
1882)


