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Samkvæmt beiðni Faxaflóahafna var framkvæmd skoðun á ástandi innanhúss á suðurhluta 4. hæðar í 

Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 17 í Reykjavík. Skoðunin er hluti af stærri skoðun á heildarástandi hússins bæði 

innanhúss og utanhúss. Skoðunin var framkvæmd af verkfræðistofunni EFLU í samráði við fulltrúa Faxaflóahafna 

og utanaðkomandi byggingarverktaka sem aðstoðaði við rif og hreinsun á skoðunarstöðum.  

Tilgangur skoðunar á húsnæðinu var að kanna hvort að loftgæðum sé ábótavant og þá með áherslu á raka og 

myglu. Markmiðið var að greina orsök vandamáls ef það er til staðar, koma með tillögur að úrbótum og leggja 

fram aðgerðaráætlun til þess að bæta innivist í húsnæðinu. 

Skoðun var framkvæmd með nokkrum mismundandi aðferðum. Helstu aðferðir við skoðun var sjónræn skoðun 

á skemmdum og eðlisfræðilegri uppbyggingu hússins, upplýsingaöflun frá notendum, rakamæling og sýnataka, 

þ.e. sýni úr byggingarefnum. Tekin voru 35 byggingarefnissýni á 5 stöðum í suðurhluta 4. hæðar sem afmarkast 

af „turnum“ sem standa upp úr þaki hússins. Sýnin voru síðan send til nánari greiningar hjá Náttúrufræðistofnun 

Íslands á Akureyri.  

Niðurstöður rannsókna gefa sterkar vísbendingar um að loftgæði innandyra í suðurhluta 4. hæðar sé ábótavant 

þar sem rakavandamál eru víða og mygluvöxtur kominn í byggingarefni á nokkrum stöðum. Skemmdir eru 

einkum staðsettar í gólfi, veggjum og þaki upp við útveggi hússins og lekavandamálum tengt turnum (5. hæð) í 

þaki. Gera má ráð fyrir að ryk og mygla geti haft áhrif á viðkvæma einstaklinga þar sem rakaskemmdir eru verstar 

og mælt er með því að takmarka notkun herbergja nr. 407, 410, 415A, 423 og 442 þangað til nánari rannsóknir 

á útbreiðslu vandans liggur fyrir.  

Nauðsynlegt er að grípa til aðgerða sem fyrst og lagt er til að framkvæma endurbætur á þeim stöðum þarf sem 

raki og mygla hefur greinst auk þess skoða og greina ástand hússins betur. Lagt er til að grípa strax til aðgerða 

með því að endurstilla loftræsikerfi og tryggja örugga loftun innanhúss til að takmarka áhrif skemmda á 

starfsfólk.  

Í forgangsröðun viðgerða er lagt til að byrja strax á því að koma í veg fyrir leka frá þaki, gluggum og öðrum 

byggingarhlutum og skipta út skemmdum byggingarefnum auk þess að hreinsa ryk. Mikilvægt er að fylgja 

ákveðnum verkferlum varðandi hreinsun á raka og myglusvæðum til að koma í veg fyrir að ryk og önnur mengun 

berist um húsið.  

 


