VENTILASJON
SVERRE HOLØS, SINTEF

Inneklimaets betydning for helse i en pandemitid
Krav til god ventilasjon for å redusere forekomst av virus, bakterier og fukt i
innemiljøet
• Hvorfor ventilerer vi?
• Bør vi redusere forekomst av virus, bakterier og fukt i innemiljøet?
• Hvor lite er for lite?
• Kan det bli for mye?
• Hvordan ventilere for å minimalisere virussmitte?
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Hvorfor ventilerer vi?
• Tynne ut forurensninger
der vi ikke kan fjerne kilden
• Fra personer
• Fra materialer
• Fra prosesser

• Regulere (vanligvis redusere) fukt
• Transportere varme
• Regulere trykkforhold / luftstrøm
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Foto Sverresborg Trøndelag folkemuseum
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Hvordan ventilerer vi?

Utilsiktet

Naturlig: oppdrift + vindu

Mekanisk, balansert

Mekanisk avtrekk

For å fjerne kroppslukt!
• Pettenkofer (1858): 0,1 % CO2 (=1000 ppm).
• Yaglou (1935): 7-8 l/s per person
• Folkehelseinstituttet i 2021: 1000 ppm
• DiBK i 2021: 7 l/s per person

Wood engraving, after J. Kriehuber.CCBy 4.0
Wellcome Gallery

Constantin P. Yaglou. From the Harvard School of
Public Health 1955 yearbook
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For å fjerne forurensning fra
prosesser

• Matlaging viktig kilde til bl.a. partikler
og tjærestoffer.
• Nødvendig luftmengde avhengig av
"geometrien".
• Mengder i vTEK for små (i realistiske
tilfeller)
• Undersøkes i Healthy energy-efficient
urban home ventilation.

Magdalena Leitner, CC 2.0 NC ND /Flickr

• Andre prosesser?

Stephen N. Flanders, Wikimedia CC BY SA 4.0
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For å fjerne avgassing fra materialer, utstyr og inventar. Fra
Best Vent – prosjektet
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Ingen ventilasjon

3,2-4,0 m3/t per m2

~4.7 m3/h per m2

7,2 m3/t per m2

I følge SDanlegget er
disse
rommene
like gode!

For å fjerne fukt

BKS 740.111. Data fra Tolstoy, 1993
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For mye Møllers tran?
•
•
•
•

Nye leiligheter er ofte små: stort luftskifte per kubikkmeter på grunn av avtrekkskrav.
Balansert ventilasjon virker godt også vinterstid
Lufttettet og velisolerte boliger har lavere kondensrisiko
Healthy energy-efficient urban home ventilation undersøker faktisk fukttilskudd,
opptørking og risiko.
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For å fjerne smitte
• Operasjonsstuer (ofte LAF)
• Isolat (Undertrykksventilert, høy
ventilasjonsrate)
• Behandlingsrom (høy ventilasjonsrate)
• Laboratorier
• Rom for opphold
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Hvilken smitte kan vi påvirke med ventilasjon
Smittemåter (Etter SNL)

Eksempel (mange tilstander
har flere mulige)

Påvirkes av ventilasjon?

Kontaktsmitte
Direkte
Indirekte

Gonoré
Influensa

Tja

Dråpesmitte

Vanlig forkjølelse

Nei

Luftsmitte

Meslinger

Ja

Tarmsmitte (fekal-oral)

Kolera

Nei

Blodsmitte

Hepatitt B

Nei

Vektorsmitte

Borreliose

Nei

Zoonoser

Rabies

Nei

"Miljøsmitte"*

Legionella

Ja

*) SNL bruker ikke denne kategorien

Men hva er forskjellen på
luftsmitte og dråpesmitte?

Smitte til og fra
luftveiene

Mao, N., C. K. An, L. Y. Guo, M. Wang, L. Guo, S. R. Guo and E.
S. Long (2020). "Transmission risk of infectious droplets in
physical spreading process at different times: A review."
Building and Environment 185: 107307.

Figur fra Fröhlich-Nowoisky, J., C. J. Kampf, B. Weber, J. A. Huffman, C. Pöhlker, M. O. Andreae, N. LangYona, S. M. Burrows, S. S. Gunthe, W. Elbert, H. Su, P. Hoor, E. Thines, T. Hoffmann, V. R. Després and U.
Pöschl (2016). "Bioaerosols in the Earth system: Climate, health, and ecosystem interactions."
Atmospheric Research 182: 346-376.
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Dråpesmitte og nærkontakt luftbåren
smitte
Telle til hundre

OBS skala!

Hoste 1 gang

Chen, W., N. Zhang, J. Wei, H. L. Yen and Y. Li (2020). "Short-range airborne route dominates
exposure of respiratory infection during close contact." Building and Environment 176.
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Grunnleggende: Hva skjer med
partikler av ulik størrelse i inneluft

Kohanski, M. A., L. J. Lo and M. S. Waring (2020). "Review of indoor aerosol generation, transport, and control in the context
of COVID-19." International forum of allergy & rhinology: 10.1002/alr.22661.

Hvor mye fortynnes smittestoffer* i lufta ved
"vanlig" ventilasjon?
Vi puster ut ca 4-5 % CO2 = ca 45 000 ppm
CO2-konsentrasjon (ppm)

CO2 økning (ppm)

Andel utpustet luft (ca)

1200

800

1,8 %

1000

600

1,4 %

800

400

0,9 %

600

200

0,4 %
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Virusspredning til luft ved ulike
aktiviteter
ERq (quanta h−1) trends as a function of the viral load in sputum (cv, RNA
copies mL−1) and quanta-RNA copies corrction factor (ci) for different
respiratory activities (voiced counting, whispered counting, unmodulated
vocalization, breathing) and different activity levels (resting, standing, light
exercise, moderate exercise, and heavy exercise). Zones representative of
low (<1 quantum h−1) and high (>100 quanta h−1) quanta emission are
indicated as blue and red shaded areas, respectively.

Buonanno, G., L. Stabile and L. Morawska (2020).
"Estimation of airborne viral emission: Quanta emission
rate of SARS-CoV-2 for infection risk assessment."
Environment International 141: 105794.

Mulige sammenhenger smitterisiko / fukt
• Dråper tørker ut raskere (og litt mer) i tørr luft: Færre dråper rekker å
sedimentere.
• Overlevelse av bakterier og virus er dårligere ved middels enn ved høy og
lav fuktighet ( i hver fall for noen).
• Uttørking av slimhinner kan påvirke mottakeligheten (kanskje også
smittekilden.

REHVAs anbefaling om ventilasjon i relasjon
til COVID 19 – i 15 punkter
1. Ventilation rates : Full ventilasjon
2. Ventilation operation times: Driftstid + 2 timer i hver ende
3. Overrule of demand control settings: Kutt ut behovsstyring
4. Window opening: Bruk vinduslufting jevnlig
5. Toilet ventilation: Avtrekk på do!
6. Windows in toilets : Hold dovinduet lukket!
7. Flushing toilets: Først lukke lokket – så spyle ned!
8. Recirculation: Unngå resirkulering !
9. Heat recovery equipment: Kontroller varmegjenvinnere for lekkasjer !
10. Fan coils and split units: Kjøling og oppvarming er ikke ventilasjon!
11. Heating, cooling and possible humidification setpoints: Ikke kluss med settpunkter!
12. Duct cleaning: Utføres som vanlig, ved behov!
13. Outdoor air and extract air filters. Filterskift ved behov, som vanlig!
14. Maintenance works: Bruk beskyttelsesutstyr ved filterskift!
15. Indoor air quality (IAQ) monitoring: Bruk CO2-sensorer for å kontrollere funksjon!
https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance/rehvacovid-19-guidance
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REHVAs anbefalinger grafisk
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Folkehelseinstituttets anbefalinger COVID
(forkortet)
•

Dråpesmitte vurdert som viktigste smittevei. Majoriteten av smitten antas å skje ved nærkontakt (dråpesmitte under 1 meters avstand

•

Ventilasjon har en begrenset innvirkning siden den i hovedsak påvirker konsentrasjonen av aerosoler/dråper i luft og den delen av spredningen som går
utover 1-2 meter.

•

Ventilasjonstiltak vil ikke kunne erstatte anbefalte smitteverntiltak n

•

Risiko for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon og risikoen øker med stigende oppholdstid. Der er økende evidens for at smittespredning primært
skjer innendørs og hvor mennesker befinner seg i tett nærkontakt til hverandre (under 1 meters avstand).

•

Fokus bør derfor være på å øke ventilasjonen i dårlig ventilerte rom (ihht gjeldende forskriftsdefinisjon).

•

Å forbedre ventilasjonen i allerede godt ventilerte rom vil ha begrenset effekt og kan også potensielt innvirke negativt på smitterisiko (ved at man øker graden
av luftstrømmer i rom). Å øke graden av ventilasjon kan både gjøres ved å åpne vindu/dør og ventiler samt å øke strømningshastigheten.

•

Når man ankommer rommet kan lufting via åpne vindu(er) eller dører i 15 min ha god effekt i rom som mangler ventilasjon. For rom med eksisterende
ventilasjonsanlegg anbefales det ikke å «lufte ekstra» via vinduer/dører siden man da ikke har noen kontroll på luftstrømmen og dermed potensielt kan ende
opp med en høyere smitterisiko.

•

Bruk av CO2-sensor kan fungere som en indikator for dårlig luftkvalitet og dermed også potensiell SARS-CoV-2 tilstedeværelse fra utånding.

•

Antall luftskifter bør være rundt 7 liter/sekund per person i rommet og at man ikke overskrider et nivå på 1000 ppm CO2. Grense-anbefalingen i forhold til
CO2 må balanseres mot at ikke luftfuktigheten blir for lav (minimum rundt 20% luftfuktighet om vinteren og 30% luftfuktighet om sommeren) og justeres om
nødvendig. Det er uheldig med lav luftfuktighet siden da øker både overlevelsesevnen til viruset samtidig som vårt immunsystem påvirkes slik at
mottakeligheten for infeksjon økes.

•

Hvis luftfuktigheten synker til under 15% kan det tyde på at ventilasjonshastigheten er for høy. Lav luftfuktighet kan være spesielt utfordrende ved svært lave
utetemperaturer

https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/inneklima-og-risiko-for-smitte-av-covid-19---rad-om-ventilasjon_27102020.pdf
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Takk for oppmerksomheten!

Teknologi for et
bedre samfunn

