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Áskorun við gerð fyrirlesturs:
Möguleiki á lögsókn eða afneitun móður



Örveruflóra/örverumengi

• Einkennandi fyrir hvern
einstakling

• Einkennandi fyrir hverja
byggingu/heimili
• Aðliggjandi rými
• Opin rými

• Lykt
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Loftgæði innandyra

• Verjum 90% af tíma 
innandyra

• Heilsa = umhverfi + erfðir

• Inniloft 2-5 x mengaðra en 
útiloft

• Dæmi:Rokgjörn efni 
VOC

• EPA 

• 5. sæti umhverfisógn 
við lýðheilsu

Byggingar og heilsa



Örverumaðurinn

• Skilur eftir sig 37 milljónir 
baktería / klst

• Skilur eftir sig í byggingum og 
á yfirborði

• Á skrifborði í skóla finnast ≈ 
4000 tegundir baktería

• Blandast við örverumengið í 
byggingu

• Býr eða starfar oftast í 
einsleitu umhverfi

• Stýrt umhverfi, hiti og raki

• Sótthreinsað

• Loftræst með síum

• Fjarri náttúrunni



Örverumaðurinn hefur áhrif á umhverfi sitt

Fyrirlestur Jessicu Green 2013



Menn & örverur
• Myglusveppir og bakteríur lifa með okkur á jörðinni

• Erum við eða þau vandamálið?

• Hverjir raska og breyta

• ,,Sveita“ryk vs annað ryk

• ,,Verndandi“ tegundir í sveitaryki og fjölbreyttara

• Bakteríur tengdar plöntum og jarðvegi ,,verndandi“

• Eins í eldhúsum

• Hreinlætiskenningin

• Ekki ,,skítugara“ í sveitum

• Önnur samsetning, fjölbreytileiki

• Hreinsiefni

• Rakaskemmdir raska jafnvæginu



Fjölbreytileiki fer eftir uppruna loftsins



Vélræn loftræsing eingöngu = einsleit 
örveruflóra -fleiri ,,slæmar“ bakteríur



Útiloft endurspeglar jarðvegs bakteríur
Inniloft endurspeglar fólkið 



Vélræn loftræsing vs náttúruleg



Erum við að loka náttúruna of mikið úti ?



Sótthreinsum við of mikið ?
- fjölónæmar bakteríur ?
Triclosan sem sóttvarnarefni



Góðar/slæmar örverur ?



AB mjólk á veggina ?



Kúkur í pillu !



Sveppafunga í byggingum endurspeglar 
útiloft í byggingum ÁN rakavandamála 



Sveppafunga í byggingum með 
rakavandmál frábrugðin



Loftgæði - samantekt

• Örverur eiga uppruna frá notendum 

• Bakteríur

• Góðar og slæmar

• Sveppir

• Uppruni utandyra

• Nema í rakaskemmdum byggingum

• Agnir sem dreifast frá byggingarefnum, bólstruðum munum, fötum ofl

• Efni – VOC, þalöt, hormónaraskandi efni

Upptaka



Vellíðan í byggingum og framlegð

• Eigin stjórn = meiri vellíðan og framlegð

• Áskorun: Einstaklingar kyn, aldur og 
ástand

• Loftræsing og loftgæði

• Geta opnað glugga

• Stillt vinnuaðstæður

- Stjórn á umhverfinu og fjölbreytni



Skrifstofu og skólahúsnæði

▪ Auka loftflæði og koma í veg fyrir raka, fylgjast með CO2

- afkastageta eykst og námsárangur batnar allt að 40% (Charles, K 

.,Magee,R.J.,Won,D.,Lusztyk,E, 2005; Haverinen-Shaughnessy o.fl., 2011;). 

▪ Loftskipti í 10-15 L/s/p jafnvel í 25 L/s/p, hitastig ≤ 23  ̊C  takmarka raka 
og mygluvandamál í skrifstofubyggingum
- Takmarkar líkur á húsasótt
- Minnkar bólgusjúkdóma, sýkingar astma og veikindaleyfi

- Hægt er að spara (2012) gróflega áætlað 20 milljarða  bandaríkjadollara 
(Fisk, W.J. o.fl., 2011). 

▪ Aukin loftskipti og bygging án rakaskemmda = bólusetja starfsfólk vegna 
flensu, fjarvistum frá vinnu getur fækkar um 35% ( Milton D.K o.fl., 2000). 

▪ Hægt er að auka framleiðni starfsmanna um amk 5-10% við góð loftgæði 
(Olesen, 2007).

▪ Opnun glugga getur aukið afköstum 11% (Prashant Kapoor, 2017)



Vitræn starfsemi (cognitive function)

▪ Eykst með aukinni loftræsingu, betri loftskiptum
Allen, J. G. et al. Environ. Health Perspect. 124, 805–812 (2016)

▪ Minnkar með auknum hávaða

▪ Áskorun: 
- opna glugga við umferðargötu ?

- Teppi og ryksöfnun

- Efnisval og útgufun

▪ MAYO clinic
- Tilraunavinnustaður

- Stýrðar aðstæður og prófanir





Vottaðar byggingar og loftgæði

KOSTIR

• Efnisval

• Takmarkað VOC

• Loftræsing

• Þynnir út áhrif efna og 
agna

• Þéttleiki 

• Loftlekar takmarkaðir

ATHUGA

• Lykt gefur ekki endilega 
vísbendingar um VOC

• VOC efni í rekstri líka

• Loftræsingu þarf að vanda

• Hægt að fá stig án þess að 
loftgæði séu tryggð

• Rannsóknir ekki 
samhljóma um betri 
loftgæði eða upplifun 
starfsfólks

- Bæta innivist og loftgæði – eða hvað?

Steinemann, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132316304346



Vottun bygginga:
Sparnaður á kostnað heilsu ?

Kostnaður/hagnaður

▪ Launakostnaður oft meiri en 
rekstrarkostnaður bygginga

- Vellíðan og framlegð 
starfsfólks því dýrmæt

▪ Rekstarkostnaður vegna 
orkunýtingar (byggingar um 
40%)

▪ Kolefnisspor

▪ Rafmagnskostnaður vegna 
lýsingar

▪ Ódýrir nemar og mælar til 
að fylgjast með loftgæðum

▪ Loftgæði
- Færri veikindadagar, aukin 

afköst, minni þreyta

▪ Hitastýring
- Þægindi, meiri afköst
- Útgufun efna

▪ Dagsbirta
- Afslappað og glaðbeitt 

starfsfólk, aukin framlegð 
og viðvera.

- Gluggar, útsýni og heilsa
- ,,Góðar“ örverur

▪ Hljóð
- Truflun, 

einbeitingarskortur, 
frammistaða

Bygging

Maður

Örverur og 
loftgæði

Heilsa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619303348

Ávinningur

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619303348


Hvað höfum við 
lært síðan 1886?
• Örverur eru innandyra

• Bakteríur, sveppir og 
vírusar

• Uppruni ólíkur

• Rannsókn frá 1886

• Bera saman úti og inni

• Fólk hefur áhrif

• Resuspension – þegar 
hróflað er við td þegar 
föt og sængurföt hrist –
mögulegur uppruni 
sýkinga

• Loftskipti hafa áhrif á 
magn örvera innandyra, 
betri loftskipti betri 
loftgæði, sýnt fram á 
með CO2 – þurfum að 
loftræsa skóla



Hverju þurfum við að huga að

• Ekki fórna heilsu fyrir sparnað

• Þurfum jafnvægi 
umhverfi/heilsa/orkunýting

• Viðhöldum ,,góðri“ 
örveruflóru

• Lágmörkum VOC

• Fjarlægja mengunarvald

• Uppsprettu VOC eða 
rakaskemmd efni

• Góð loftskipti

• Fjölbreytileika og nánd við 
náttúruna

• TRYGGJUM VELLÍÐAN OG 
HEILSU Í VOTTUÐUM 
BYGGINGUM

UMHVERFI OG HEILSA

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132316304346
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