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Sammanfattning  
Smittspridning i ventilerad inomhusmiljö har sedan Covid-19 pandemin startade blivit 
ett högaktuellt ämne. Smittan som uppstod i Kina spred sig snabbt över hela världen och 
gav upphov till omfattande restriktioner och förändringar i det vardagliga livet för 
miljarder människor. Till en början antogs Covid-19 endast spridas via dropp- och 
kontaktsmitta men forskning och kända utbrott visar att luftburen smitta via aerosoler 
förekommer. Dagens människa spenderar en stor del av sitt liv inomhus. Att förstå samt 
räkna på hur virusbärande aerosoler beter sig i inomhusmiljö är nödvändigt för att kunna 
utforma ventilationssystem korrekt och således begränsa smittspridningen.  
 
Examensarbetet undersöker huruvida det går att koppla uppmätta partikelmängder till en 
konkret riskberäkning för att bli smittad via luftburna aerosoler i inomhusmiljö. 
Eftersom partikelmätningar är enkla att genomföra är ett sådant samband användbart. 
Syftet med examensarbetet är även att bedöma hur risken att bli smittad av Covid-19 
ändras med olika ventilationslösningar. Begränsning görs till att endast undersöka risken 
att bli smittat på en arbetsplats och samtliga beräkningar utgår från en teoretisk situation 
där en smittsam person befinner sig i ett konferensrum. För att knyta samman det 
används verkliga mätdata från ett konferensrum där deplacerande ventilation har införts.  
 
I bakgrundskapitlet beskrivs ämnen och begrepp som är nödvändiga för att kunna förstå 
val av metod, resultat och diskussion. Fokus ligger på vilka aspekter det är som påverkar 
antalet partiklar som når en människa och hur virus smittar i ventilerad inomhusmiljö. 
De beräkningsmodeller som nyttjas presenteras och ingående variabler beskrivs 
grundligt. Val av metod grundar sig i litteraturstudie samt samarbete med handledare 
från Airson. Arbetsgången presenteras i en kronologisk ordning där varje metod 
presenteras, utvärderas och avgörs om de kan användas för att uppnå examensarbetets 
syfte.  
 
För att bestämma ett samband mellan antalet partiklar och risken för att bli smittad 
behöver ventilationsindex nyttjas, slutsatsen blir därmed att ett direkt samband till antalet 
partiklar inte går att fastställa med data tillgänglig i denna studie. I stället blir 
ventilationssystemets förmåga att föra bort partiklar från vistelsezonen avgörande för 
riskbedömningen. Åtgärder som visar sig vara effektiva för att minska risken att bli 
smittad påverkar alla mängden infektiöst material i vistelsezonen. Då stor del återluft 
nyttjas visar det sig att filtrets avskiljningsgrad har stor inverkan på risken. 
 
Det krävs mer forskning om Covid-19 för att kunna genomföra riskberäkningar med god 
precision. Att genomföra åtgärder i ventilationssystemet i syfte att höja ventilationsindex 
minskar risken för att bli smittad. 
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Abstract  
The transmission of airborne aerosols in a ventilated indoor environment has become 
highly relevant since the Covid-19 outbreak. Initially, Covid-19 was only assumed to be 
spread via droplet and contact infection, but research and known outbreaks show that 
airborne transmission via aerosols occurs. Modern humans spend a large part of their life 
indoors. Understanding and calculating how virus-carrying aerosols behave in an indoor 
environment is necessary to be able to design ventilation systems in the most efficient 
way to limit the spread of infection. 
 
The thesis examines whether it is possible to link measured particle quantities to a risk 
for becoming infected via airborne aerosols in an indoor environment. Since particle 
measurements are easily conducted, such a correlation is useful. In addition, this thesis 
also aims to determine how the risk of becoming infected with Covid-19 varies with 
different ventilation solutions. The study is limited to analysing the risk of infection in 
an office environment; therefore, all calculations are based on a theoretical situation with 
an infectious person in a conference room. Applying it to reality, measurement data is 
used from a conference room where displacement ventilation has been installed.    
 
The primary point of focus is on which aspects affect the number of particles that reach 
a person and how viruses spread in a ventilated indoor environment. The workflow is 
presented in a chronological order where each method is presented, evaluated and it is 
decided whether they can be used to achieve the purpose of the thesis. 
 
To determine a correlation between the number of particles and the risk of becoming 
infected, a ventilation index needs to be used. It is therefore concluded that it is not 
possible to determine a direct connection to the number of particles with the data 
available in this thesis. Instead, the ventilation system's ability to remove particles from 
the occupancy zone is crucial for the risk assessment.  
 
More research on Covid-19 is needed to be able to perform risk calculations with good 
precision. Implementing measures in the ventilation system to increase the ventilation 
index reduces the risk of becoming infected. 
 
  



 

iv 
 

 
 

 



 

v 
 

Förord  
Ett stort tack till Airson Engineering AB, speciellt Johanna Johansson och Petter 
Gustafsson för all handledning och ett gott samarbete.  
Vi vill också tacka Victor Fransson för att han har varit en bra handledare under arbetets 
gång.  
 
Lund i maj 2021  

Karl Lundstedt och Isac Ederberg 

 
 
 
 
  



 

vi 
 

 
 
 



 

vii 
 

Innehållsförteckning  

 
1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1  Bakgrund ......................................................................................................... 2 
1.1.1  Vilka aspekter är det som påverkar antalet partiklar som når en människa 
i en ventilerad miljö ................................................................................................. 3 
1.1.2 Ventilationseffektivitet ............................................................................ 4 
1.1.3 Filter och risker kopplat till återluft ......................................................... 5 
1.1.4 Hur smittas människor av virus i ventilerad inomhusmiljö? ................... 6 
1.1.5 Vad är quanta-tal ..................................................................................... 8 

1.2 Syfte ................................................................................................................. 9 
1.2.1 Forskningsfrågor .................................................................................... 10 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................... 10 
2 Metod ..................................................................................................................... 11 

2.1  CO2 som indikator för smittrisk ..................................................................... 11 
2.2  Airshower ...................................................................................................... 11 
2.3 Indata ............................................................................................................. 13 

2.3.1  Testinstallation i provanläggning, Bilaga A .......................................... 13 
2.3.2  Konferensrum i Tumba, Bilaga B .......................................................... 13 
2.3.3 Konferensrum Impact Hub, Bilaga C .................................................... 14 

2.4 Evans modell ................................................................................................. 14 
2.5 Användandet av den procentuella partikel-reduceringen i Evans modell ..... 16 
2.6 Användandet av partiklarnas procentuella volym-minskning ....................... 17 
2.7 Användandet av flöde och ventilationsindex ................................................. 18 
2.8 Jämvikt .......................................................................................................... 19 
2.9 Gammaitoni & Nuccis ekvation och ingående variabler ............................... 20 
2.10 Problem med jämförelsen av partikelreducering ........................................... 23 
2.11 Kopplingen mellan risk och ventilationsindex .............................................. 23 
2.12 Gammaitoni & Nuccis ekvation med ventilationsindex ................................ 25 

3 Resultat och analys ................................................................................................ 27 
4 Diskussion ............................................................................................................. 35 

4.1 Aerosolers inverkan på smittspridning av Covid-19 ..................................... 35 
4.2 Termisk komfort och energianvändning ........................................................ 35 
4.3 Resultatets osäkerhet ..................................................................................... 35 
4.4 Beräkningsmodellens tillgänglighet .............................................................. 36 
4.5 Risker kopplade till återluft ........................................................................... 36 
4.6 Något oväntat från resultatet? ........................................................................ 37 
4.7 Källkritik ........................................................................................................ 37 

5 Slutsats ................................................................................................................... 39 
5.1 Framtida utvecklingsmöjligheter ................................................................... 39 

Referenser ...................................................................................................................... 41 
Bilagor ........................................................................................................................... 45 
 
 



 

viii 
 

 
 
 
 
 
  



Smittspridning i ventilerad inomhusmiljö 

1 
 

1 Inledning 
Sent 2019 kommer nyheter om att en ny mutation av SARS viruset börjat spridas, SARS 
Cov-2, i den kinesiska staden Wuhan. Viruset tros ha sitt ursprung bland stadens 
djurmarknader, där vilda djur varit i närkontakt med människor. Trots tidiga åtgärder 
från kinesiska myndigheter sprids viruset snabbt och i februari 2020 påträffas flera fall i 
skidorter i norra Italien, där turister från hela Europa befinner sig. Spridningen till 
Sverige är nu ett faktum.  
 
Virus är den vanligaste livsformen på jorden. Majoriteten av dem är ofarliga för 
människan men vissa kan åstadkomma sjukdom av varierande allvarlighetsgrad. Virus 
kan inte lagra energi själva och behöver därför förlita sig på en värd för att överleva och 
reproducera sig (Tajouri 2020). 
 
Virusvarianten SARS Cov-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 sprids via tre olika sätt; 
kontaktsmitta, droppsmitta och luftburen smitta (Asadi et al. 2020). Hur fördelningen 
mellan dessa smittvägar är har gått från att i början hos många myndigheter och 
intuitioner runt om i världen ansåg det vara en kontakt- och droppsmitta till att det verkar 
som att luftburen smitta är en viktig del (Morawska och Milton 2020). Kontaktsmitta 
innebär att spridningen sker via förorenade ytor, denna går att dela upp i direkt och 
indirekt kontaktsmitta. Direkt kontaktsmitta sker via hud mot hud-kontakt, exempelvis 
vid handslag eller sexuella relationer. Indirekt kontaktsmitta sker via kontakt med en yta 
som en smittsam person varit kontakt med tidigare, till exempel ett handtag eller 
klädesplagg. 
 
Droppsmitta sker när en smittsam individ hostar, nyser eller kräks och avger en stor 
mängd vätskedroppar som innehåller infektiöst material, då dropparna når den 
mottagliga personens ögon eller slemhinnor finns en risk att bli smittad. Risken är som 
störst på upp till 1 meter avstånd från en infekterad. (World Health Organization [WHO] 
mars 2020).  
 
Dropparna som sprids från en smittsam person varierar i olika storlekar mellan 0,3 och 
100 µm. Det stora dropparna faller med tiden sönder till droppkärnor, även kallad 
aerosoler. Då en mottaglig person andas in aerosolerna benämns smittan som luftburen. 
I mars 2020 antog WHO att spridning via små luftburna partiklar var osannolikt, denna 
uppfattning har med tiden ändrats och WHO har därefter gått ut med att luftburen smitta 
inte kan uteslutas (WHO juli 2020). Den andningsbara storleken 1–10 µm är av störst 
intresse, speciellt 1–5 µm, då de befinner sig i luften längre (Wang & Du 2020).  
 
Människans huvudsakliga strategi för att begränsa spridningen av sjukdomar som ej går 
att vaccinera har länge varit social distansering och god hygien, tex. att tvätta händerna 
ofta. God hygien är en bra åtgärd och en grundbult i skyddet mot sjukdomar, men när 
smittan är luftburen och sprids via aerosoler behövs andra strategier, speciellt inomhus 
(Qian et al. 2020).  
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Dagens människor spenderar 80–90% av sin tid inomhus och andas luft som delas med 
andra (Klepeis et al. 2001). Detta sker antingen till följd av luftrörelser i ett och samma 
rum, återluft via ventilationen eller överluft som kommer från andra rum. Finns det en 
kontaminator (infekterad och smittsam individ) i samma byggnad som omfattas av 
samma ventilationssystem är det viktigt att titta på hur systemet är uppbyggt för att 
förhindra smittspridning via aerosoler. I kontor är det inte ovanligt med 
värmeåtervinning. Vid metoder som kan överföra föroreningar eller direkt användning 
av återluft föreligger det en smittrisk då dessa två fall medför att virus som ventileras ut 
kan återföras med tilluften. 
 
Studier visar att smittspridningen till störst del sker i hemmet och därefter vid andra 
sociala sammankomster då familj och vänner har nära kontakt. Efter sociala 
sammankomster är det vanligast att spridning sker vid resor följt av smittspridning inom 
vården, på femte plats ligger smittspridning på arbetsplatser. För arbetsplatser varierar 
förhållandena beroende på bransch, land och möjligheterna att införa 
smittspridningsåtgärder, vilket gör det svårt att hitta en generell siffra för arbetsplatser 
och i vissa fall kan smittrisken vara högre än för tidigare nämnda situationer. Studien 
visar på över tio gånger större risk att utsättas för viruset i hemmet jämfört med på 
arbetsplatsen (H Thompson 2021). Värt att notera är att de stora utbrotten av Covid-19 
har skett utanför hemmet, i inomhusmiljöer som till exempel arbetsplatser där fler 
människor vistas än i hemmet.  
 
Spridningen inom hemmet är besvärlig att förhindra då människor lever nära varandra 
vilket gör det svårt att införa verkningsfulla åtgärder. Smittspridningen på arbetsplatsen 
går att påverka genom att minska tiden arbetarna tillbringar på kontoret, tex. genom att 
personalen arbetar hemifrån. Krävs fysisk närvaro på arbetsplatsen bör andra sätt att 
minska risken att bli smittad undersökas. Social distansering och handsprit skyddar mot 
kontaktsmitta, och ett bra utformat ventilationssystem kan motverka smitta via aerosoler. 
 
AirSon Engineering AB är en del av energikoncernen E.ON och arbetar med avancerad 
och nischad VVS-projektering samt energirådgivning åt främst industriella och 
energiintensiva kunder inom exempelvis mikroelektronik, medicin, livsmedel och 
forskningsanläggningar.  Airson har tagit fram tilluftsdonen Airshower som har en 
förmåga att skapa distinkta zoner av ren luft. Det finns ett intresse hos Airson och deras 
kunder att ta reda på hur mycket risken att bli smittad av covid-19 minskar i dessa zoner. 
AirSon är initiativtagare till examensarbetets ämne men upplägget där risken att bli 
smittad under dessa don undersökt har tagits fram gemensamt. 
 

1.1  Bakgrund 
Smittspridning i inomhusmiljö beror enligt tidigare på många olika faktorer, även om 
detta arbete fokuserar på partikelmängdens koppling krävs en förståelse för samtliga 
ingående variabler till de beräkningsmodeller som nyttjas. I bakgrundskapitlet behandlas 
ämnen som är nödvändiga för att kunna förstå val av metod och resultat. Inledningsvis 
tas ventilationens inverkan på inomhusklimatet upp och luftföringsprinciper för att förstå 
hur partiklar sprids. Därefter undersöks återluftsfiltren för att studera hur smittrisken 
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förändras då virusbärande partiklar tillförs via återluften. I de efterföljande styckena 
beskrivs hur virus smittar människor och quanta introduceras som ett riskbedömnings 
hjälpmedel. 
 

1.1.1  Vilka aspekter är det som påverkar antalet partiklar som når en 
människa i en ventilerad miljö 

1.1.1.1 Ventilationens inverkan på inomhusklimat 
Luftkvaliteten i våra byggnader är viktig därför att den moderna människan spenderar 
större delen av sitt liv inomhus (Klepeis et al. 2001). Ventilationssystemet är bland annat 
nödvändig för att kyla inomhusluften. Ett annat viktigt syfte ventilationssystemet har är 
att tillföra ren luft och transportera ut förorenad luft. Föroreningar består av 
mikrometerstora partiklar som genereras hela tiden när vi lever och verkar. De uppstår 
från möbler, kläder, våra kroppar och i form av aerosoler när vi andas och pratar. De 
kommer också utifrån via tilluft, exempelvis pollen och damm. Traditionellt används 
mängden koldioxid (PPM) som indikator på föroreningar alstrade av människor. En 
koldioxidnivå över 1000 PPM (alltså 0,1%) anses vara en gräns för dålig luftkvalitet. 
Anledningen till att just koldioxidhalten används som indikator är för att andra 
föroreningar ofta tillkommer och avlägsnas i samma takt som är kopplade till människor 
(Industritorget, 2018). Exempelvis är fukt en förorening som alstras inomhus och 
ventilationssystem är nödvändigt för att hålla luftens fuktinnehåll på en godkänd nivå. 
 
Vid deplacerande ventilation finns det risk för att den vertikala temperaturgradienten blir 
för stor, det vill säga temperaturskillnaden i höjdled. Detta kan orsaka obehag för 
stillasittande personer. Temperaturskillnader större än tre grader mellan huvud och fötter 
är ett riktvärde för när detta inträffar. (Warfvinge & Dahlblom 2010). Ventilationsflödet 
behöver anpassas efter varje rums utformning och användning. För allmänna lokaler 
ställer BBR ett lägsta krav på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea (BBR 2020). 
Arbetsmiljöverket ställer krav på ytterligare 7 l/s per person, utöver 0,35 l/s per 
kvadratmeter golvarea, då det gäller en arbetsplats (Arbetsmiljöverket 2009).  
 

1.1.1.2 Luftföringsprinciper i ventilerade rum 
Omblandande ventilation kallas den metod där ny luft tillförs med relativt hög hastighet 
i syfte att omblanda och späda ut rumsluften. Detta medför att luften får en mer homogen 
blandning avseende temperatur och föroreningshalt. Deplacerande ventilation innebär 
däremot att tilluften tränger undan rumsluften. Donet kan placeras i golvnivå där 
undertempererad tilluft sprids med låg hastighet längst golvytan. När den träffar en 
värmekälla i rummet kommer densiteten bli lägre och luften stiger uppåt mot högt 
placerade frånluftsdon.  
 
Deplacerande ventilation är helt beroende av att tilluften är något svalare än rumsluften. 
Det är också vanligt att omblandande ventilation har svalare tilluft, men det är inte 
nödvändigt eftersom dess omblandande förmåga även kan uppnås vid hög impuls, det 
vill säga vid högt luftflöde med hög hastighet. Ifall tilluften är varmare än 
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rumstemperaturen vid deplacerande ventilation finns det en risk att den stiger för snabbt 
mot taket utan att föra med sig några föroreningar. Vid omblandande ventilation finns 
det också en risk med varm tilluft, då även den riskerar att stiga för snabbt till taket utan 
att skapa omblandande effekt.  
 
Smittspridning i ventilerade rum 
Cambridge-studien undersöker hur omblandande respektive deplacerande ventilation 
påverkar flödet av föroreningar i luften, de tar även med faktorer som den omblandande 
effekten av att en människa rör sig, och att kroppen värmer upp den närmaste luften. 
Slutsatsen är att deplacerande ventilation som främjar att föroreningar trycks bort från 
vistelsezonen upp mot frånluftsdon är den mest effektiva lösningen för att transportera 
bort föroreningar. Dock framhåller författarna att det finns mycket att undersöka om 
relevanta faktorers påverkan, tex. användandet av munskydd (R. Bhagat, D. Wykes, S. 
Dalziel, P. Linden, 2020). 
 
I studien av Tang diskuteras rekommendationerna om deplacerande ventilation från taket 
med frånluftsdon placerade vid golvnivå. Det finns en risk att denna lösning ger upphov 
till uppåtriktat luftflöde vilket innebär dålig spridningskontroll. Studien grundar sig på 
simulationer i ett patientrum och tar även upp att deplacerande ventilation från golvnivå 
inte alltid klarar av att transportera föroreningar bestående av större, tyngre partiklar upp 
till ett frånluftsdon i taket. Författarna poängterar att mer forskning måste göras innan 
det går att bestämma den optimala ventilationslösningen för att motverka smittspridning 
på sjukhus (JW Tang 2006).  
 

1.1.2 Ventilationseffektivitet 
Ventilationeffektiviteten, 𝜀𝜀𝑣𝑣, är ett mått på hur effektivt föroreningar transporteras bort 
från vistelsezonen. Koncentrationen av föroreningar mäts i frånluften och som ett 
medelvärde i rummet (Warfvinge & Dahlblom 2010). Ventilationseffektiviteten är en 
enhetslös kvot mellan koncentrationen av partiklarna vid respektive mätpunkt, 
koncentrationen beror i sin tur på antal partiklar.   
 

● 𝜀𝜀𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛

𝑐𝑐𝑓𝑓𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛
  

● 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑘𝑘å𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ( 𝑔𝑔
𝑚𝑚3)  

● 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ( 𝑔𝑔
𝑚𝑚3)  

 
Då det råder en helt homogen blandning av föroreningar i rumsluften blir 
ventilationseffektiviteten 1.  Eftersom det kan vara relativt omständligt att ta reda på 
medelkoncentrationen av föroreningar i ett rum kan i stället lokalt ventilationsindex, 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣, 
användas för att visa hur väl ventilationen fungerar vid en viss plats i rummet.  
 

● 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛

  

● 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ( 𝑔𝑔
𝑚𝑚3) 
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Då det uppstår kortslutning mellan tilluft och frånluft når inte all tilluft vistelsezonen, 
detta kan ske om till- och frånluftsdon är placerade för nära varandra. Det innebär att en 
del av tilluften transporteras bort med frånluften och kan därmed inte bidra till att minska 
föroreningarna i vistelsezonen. I BBR ställs krav på att ventilationsindexet inte får 
understiga 90%, dvs minst 90% av tilluften når vistelsezonen (BBR 2008). 
 

1.1.3 Filter och risker kopplat till återluft 
I syfte att höja tilluftens temperatur och därmed spara energi kan en del av frånluften 
blandas in. Denna luft kallas återluft och utgör en del av tilluften. Det finns en risk att 
återluften innehåller de föroreningar som rumsluften innehåller, där bland virus-
aerosoler. Smittspridning via återluften kan inte uteslutas och i april 2020 gick REHVA 
ut med rekommendationerna att helt sluta använda återluft. 
 
Syftet med att använda filter i ventilationssystem är att säkerställa att luften som tas in i 
byggnaden har en tillfredsställande kvalitet, samt att skydda tekniska komponenter 
såsom aggregat och värmeväxlare. BBR ställer krav på ventilationssystemet som 
grundas i att riktvärden gällande partiklar och emissioner utifrån Statens Naturvårdsverk 
inte överskrids (BBR 1998). Tilluften i en byggnad brukar tas in på högsta möjliga ställe 
eftersom luften är renare där, det finns fortfarande ett behov att filtrera bort till exempel 
pollen, damm och andra oönskade partiklar. Vid nyttjande av återluft krävs det hög 
filtreringsgrad eftersom det är av stor vikt att rena den redan använda luften för att kunna 
säkerställa dess kvalitet i synnerhet ur smittspridning-perspektiv, men även andra 
föroreningar. 
 
Ventilationsfilter renar genom att luften trycks igenom väv tillverkade av exempelvis 
spunnet glasfibermaterial, veckat papper eller tyg där oönskade partiklar fastnar antingen 
genom mekanisk avskiljning eller elektrostatisk. Elektrostatisk innebär att fibrerna i 
filtret ges en laddning för att attrahera partiklar. Mekanisk avskiljning delas upp i silning, 
tröghetsverkan, interception och diffusion.  För grov- och finfilter får lufthastigheten inte 
överstiga 2,5 m/s eftersom då riskerar partiklar som har fastnat i filtret att ryckas loss 
och följa med luften igen. För mikrofilter som består av veckat papper gäller att 
lufthastigheten inte får överstiga 0,5 m/s eftersom tryckfallet blir för högt.  
 
I figur 8.2 Shi (2012). Removal of ultrafine particles by intermediate air filters in 
ventilation systems. Diss. Chalmers University of Technology. Redovisas 
avskiljningsförmåga för sex olika filterklasser, G4 - F9. Mätningarna är gjorda i labb vid 
två olika tillfällen och jämförs sedan med teoretiska simuleringar. Filter klasserna G4 - 
F9 tillhör den gamla standarden EN 779 och numera används ISO 16890. Ett urval av 
EN 779 filter och dess motsvarighet enligt ISO 16890 standarden redovisas i tabell 1.1. 
 
I ovan nämnda figur illustreras samtliga filters avskiljningsförmåga för partikelstorlekar 
från 0,001 till 100 µm. Finfilter F7, F8, F9 fångar upp 100% av partiklarna i intervallen 
0,001–0,01 och 2–100 µm, däremellan syns en kurva som går ner till ungefär 50% som 
minst. Filter M5 och M6 fångar upp 100% förutom inom intervallet 0,002–5 µm där 
deras avskiljningsförmåga går ner till ungefär 5% som minst. Grovfiltret G4 följer 
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samma mönster fast ner till nästan 0% av partiklar i storleken 0,1–1 µm. Mönstret med 
ett märkbart tapp i den procentuella avskiljningsförmågan beror på att mindre partiklar 
fångas upp i filtret på grund av att de rör sig med Brownska rörelser och löper därmed 
stor risk att träffa i fibrerna i filtret, detta kallas diffusion. Olika partikelstorlekar fastnar 
i filtret på olika sätt. Större partiklar är för stora för att ta sig igenom filtret och fastnar 
med tröghetsverkan. Mindre partiklar (<10μm) med interception vilket innebär att 
partiklarna fastnar med Van der Waals-kraft mellan fibrerna i filtret. Storlekarna mellan 
0,01 - 1,1 µm rör sig rakare genom filtret, därmed kommer en viss procent av dem ta sig 
igenom utan att stoppas. 
Tabell 1.1 Jämförelse mellan EN779 och ISO 16890 (IV Produkt u.å) 

Filterklass enligt EN 779 Motsvarighet enligt ISO 16890 

M5 ePM10 60% 
M6 ePM10 75% 
F7 ePM1 50% 
F8 ePM1 75% 

 
Där det ställs höga krav på luftfiltrets partikelavskiljningsförmåga kan high efficiency 
particulate arresting-filter (HEPA) nyttjas. Dessa filter kan filtrera bort ungefär 99,99% 
av samtliga partikelstorlekar i luften. Till HEPA-filter används med fördel ett förfilter, 
för att inte förstnämnda ska fyllas för snabbt.  
 
Studier från april och maj 2020 visar att SARS CoV-2 har spridits långt in i 
ventilationssystemet. Prover togs genom att undersöka HEPA-filter i ventilations-
kanalerna på Akademiska sjukhuset i Uppsala ovanför avdelningar där COVID-19 
patienter vårdades. Från denna studie kan ingen slutsats dras om hur smittsamma 
proverna som påträffats var utan den visar endast att virusaerosolerna kan färdas längre 
sträckor i ventilationskanalerna, längsta uppmätta sträckan var här 56 meter (Nissen et 
al. 2020). 
 

1.1.4 Hur smittas människor av virus i ventilerad inomhusmiljö? 
Smittspridning via luftburna aerosoler förekommer för flera olika sjukdomar som varit 
kända länge och därmed finns forskning inom detta område. Det är inte ovanligt att 
senare studier om covid-19 utgår från forskning om liknande sjukdomar. Estimation of 
airborne viral emission: Quanta emission rate of SARS-CoV-2 for infection risk 
assessment (Buonanno et al. 2020) tar upp att luftburen smittspridning behöver 
undersökas mer, då det är vetenskapligt bevisat att det spelar roll i en pandemi. 
 
Virus är mikroparasiter som finns överallt i vår omgivning. De infiltrerar celler hos 
levande organismer där de livnäras och förökar sig. Över 600 virustyper kan orsaka 
infektioner hos människor av varierande allvarlighetsgrad. 
 
Virus kan överleva upp till ett halvt dygn på hårda ytor, men klarar sig sämre på mjuka 
(Viruseptin u.å). När vi andas, nyser, hostar eller talar genererar vi små saliv-aerosoler 
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till omgivningen som innehåller virus. Viruset antas vara homogent fördelat i salivet, 
alltså innehåller större saliv-aerosoler en större mängd virus (J.p. Duguid 1946). Dessa 
sprids via luften och sedan genom inandning till andra individer och kan orsaka en 
virusinfektion (FHM 2020). Aerosolerna antas vara klotformade och deras volym för 
respektive diameter-storlek följer därmed sambandet: 
 

● 𝑉𝑉 = 4𝜋𝜋𝑓𝑓3

3
  

 
Mänsklig utandning innehåller droppar med stor storleksspridning, mellan 0,01–1000 
µm (R. Bhagat, D. Wykes, S. Dalziel, P. Linden, 2020). I medicinska sammanhang delas 
det in i två huvudgrupper; andningsdroppar och aerosoler. Andningsdroppar faller 
snabbt till marken utan att färdas en längre sträcka. Aerosoler är partiklar som är fördelad 
i en gas, de kan vara i både fast och flytande form (Milton 2020). Aerosoler har lättare 
att följa med luftströmmarna i rummet och kan färdas längre sträckor, samt befinna sig 
i luften en längre tid. Ju mindre aerosolerna är desto längre stannar de i luften eftersom 
de inte väger lika mycket. Till exempel tar det tio sekunder för 100 µm droppar att falla 
genom en rumshöjd medan det tar cirka 17 minuter för droppar med diametern tio µm. 
Droppar i storleken 1–3 µm kan vara luftburna i obestämd tid (Knight 1980). Det är 
dropparna inom aerosol-storlek som är intressanta när luftburen smittspridning i 
inomhusmiljö undersöks då de kan färdas med ventilationssystemets luftströmmar och 
påverkas kraftigt av systemets utformning.   
 
Hur smittsamt ett virus är kan mätas i hur stor mängd av viruset som krävs för att initiera 
en infektion i en mänsklig kropp. Denna mängd kallas infektiös dos och varierar mellan 
olika typer av virus. När det gäller Covid-19 uppskattas värdet av den infektiösa dosen 
baserat på liknande virus. Flera virusvarianter är genetiskt uppbyggda av RNA som 
bland annat avgör hur ett virus reproduceras. Antal RNA per volymenhet kan i grova 
drag beskrivas som antal smittsamma virus per volymenhet (Lodish et al. 2000). Kopplat 
till smittsamhet via aerosoler är det intressant att prata om koncentrationen av virus i 
saliv och slem, då denna koncentration bidrar till om den infektiösa dosen uppnås eller 
inte.  
 
Själva storleken på aerosolerna påverkar hur långt ner i lungorna de klarar av att ta sig 
och det kan även vara avgörande för hur allvarlig infektionen blir. Generellt gäller att 5–
10 µm tränger sig till de övre luftvägarna, 1–5 µm till de nedre och <1 µm kan ta sig ner 
till alveolerna (Zuo et al. 2020), se figur 1.1. Ungefär sju gånger fler viruspartiklar sätter 
sig i övre luftvägarna än nedre. De typiska symptomen för Covid-19 är torrhosta, som 
orsakas av infektion i de övre luftvägarna. Då det nedre luftvägarna infekteras utvecklas 
akut andnödssyndrom vilket är betydligt allvarligare men också mer ovanligt (Madas et 
al. 2020).  
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Figur 1.1 Partikeldeposition i luftvägarna (ACS Nano 2020-11-25, 16509)  

 
1.1.5 Vad är quanta-tal 
Quanta-tal är ett mått på hur smittsam en specifik sjukdom är. En quanta definieras som 
den dos av infektiöst material som krävs för att ge upphov till infektion hos 63,2% av 
mottagliga personer i ett slutet utrymme. Alltså vid ett scenario där mottagliga individer 
i genomsnitt inandas en quanta, kommer 63,2% av dessa bli infekterade. Antalet quanta 
i ett rum kan anses vara ett fysiskt mått på infektiöst material närvarande. Det indikerar 
mängden och smittsamheten av det infektiösa materialet som finns i luften, liksom den 
genomsnittliga mottagligheten hos individerna som befinner sig i det slutna rummet. 
(Beggs et al. 2010). 
 
Vid utbrott med nya sjukdomar är det många variabler som ej är kända och behöver 
uppskattas om en beräkningsmodell ska kunna skapas. Den kombinerade osäkerheten 
för alla uppskattade variabler blir tillsammans stor. I syfte att motverka detta nyttjas 
quanta-konceptet, då produktionen av quanta kalibreras efter kända utbrott. På det här 
sättet är det möjligt att räkna baklänges och en realistisk modell skapas trots bristen på 
information om ingående variabler. 
 
En smittsam individ kommer att sprida viruspartiklar i rummet de befinner sig i genom 
andning, tal, hosta mm. Quantaproduktionen antar olika värden beroende på aktivitet. 
Dessa värden varierar kraftigt från individ till individ, därför används schablonvärden. 
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Det finns en stor osäkerhet när schablonvärden används för quantaproduktion (quanta/h) 
med avseende på covid-19, kunskapen om sjukdomen är inte tillräckligt hög än. 
 
Nedan följer en ekvation för att bestämma quantaproduktionen, ERq, baserad på 
virusmängd, virusets förmåga att leda till en infektion och aerosolkoncentrationen som 
sprids vid olika aktiviteter. (Buonanno et al. 2020).  
 

● 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞 = 𝑐𝑐𝑣𝑣 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝐼𝐸𝐸 ∙ 𝑉𝑉𝑟𝑟 (𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞
ℎ

)  
 
𝑐𝑐𝑣𝑣 = Virusmängd i slem från nedre luftvägar (RNA/mL)  
Forskning visar att virusmängden kan variera mellan 103 - 1011 RNA/mL för personer i 
både symptomatiskt- och asymptomatisktstadium.  
 
𝑐𝑐𝑡𝑡 = Omvandlingsfaktor definierad av kvoten mellan en infektiös mängd och den 
infektiösa dosen. Vilket representerar sannolikheten att en patogen överlever i 
mottagaren och initierar en infektion. Då 𝑐𝑐𝑡𝑡 = 1 innebär det att varje patogen som 
mottas leder till en infektion.  (quanta/RNA) 
 
IR = andningshastighet från infekterad person (m3/h) 
 
Vd = Koncentrationen av aerosoler från infekterad person (𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑚−3) 
 
Författarna presenterar beräknade värden på 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞vid olika aktiviteter. I stället för att 
genomföra nya beräkningar nyttjas värdena i tabell 1.2 i detta arbete. 

Tabell 1.2 Quantaproduktion för en smittsam person vid olika situationer (Buoanno et al. 2020). 

Aktivitet ERq /
(𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘・ℎ−1) 

Andning, sittande 2 
Tal, sittande 9,4 
Tal, stående 11,4 
Högt tal, sittande 60,5 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka risken att bli smittad av covid-19 i en inomhusmiljö 
samt hur smittspridningen sker via luftburna aerosoler och hur de påverkas av 
ventilationssystem. Smittrisken vid omblandande ventilation och vertikalt deplacerande 
ventilation kommer undersökas, resultatet kommer jämföras med reduceringen av 
partiklar som den deplacerande ventilationen ger upphov till.  
 
Därefter undersöks huruvida ett samband mellan partikelmängd och smittrisk går att 
hitta för en situation i ett konferensrum. En individ är smittad och befinner sig i 
presymptomatiskt stadium och de andra är mottagliga för viruset. Viktiga parametrar 
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som påverkar smittrisken kommer lyftas fram och diskuteras för att hitta de bästa 
ventilationslösningarna. 
 
Partikelmängden i luften är relativt lätt att mäta för en lekman, ett direkt samband mellan 
partikelmängd och smittrisk skulle kunna skapa ett verktyg som snabbt indikerar risken 
vid specifika situationer. 
 

1.2.1 Forskningsfrågor 
● Hur stor är risken att bli smittad i ett konferensrum vid omblandande respektive 

deplacerande ventilation vid i övrigt samma förutsättningar? 
● Hur påverkar valet av ventilationslösning (deplacerande respektive 

omblandande) de smittbärande aerosolers fördelning i rummet? 
● Vilken inverkan på smittrisken har olika typer av filter i tilluften då återluft 

blandas in? 
● Finns det ett teoretiskt samband mellan partikelmängder och risken att bli 

smittad?  
 

1.3 Avgränsningar  
Det finns många faktorer som påverkar smittspridningen i inomhusmiljö. Detta 
examensarbete fokuserar på att koppla smittrisk till antal partiklar. Då schablonvärden 
nyttjas används ett bestämt och fakta-underbyggt medelvärde av annars situations-
specifika variabler, till exempel andningshastighet. Den individuella variansen för hur 
mottagliga personer är för Covid-19 varierar stort och även här används ett medelvärde.  
 
Examensarbetet går inte ut på att analysera vilka lösningar som är mest ekonomiskt 
hållbara. Då olika lösningar undersöks tas inte komfort i beaktande och inte heller 
energieffektivitet.  
 
Arbetet fokuserar på de mätningar som varit tillgängliga, därmed går det inte att 
garantera samma resultat för andra mätningar. 
 
Viruset sprider sig på fler sätt än via aerosoler (droppsmitta, kontaktsmitta), detta arbete 
fokuserar endast på luftburna aerosolers inverkan. 
 
Smittspridning i inomhusmiljö påverkas av många faktorer men detta arbete fokuserar 
på partikelmängd. Här testas olika fall med antagandet att antal virusbärande aerosoler 
korrelerar helt med partikelmängd och examensarbetet kommer inte gå ut på att bevisa 
denna hypotes. 
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2 Metod 
Metoden syftar till att undersöka partikelhalt kopplat till smittspridning. Till en början 
utvärderas koldioxidhalt som indikator för smittrisk. Därefter används mätdata för 
partikelreducering från olika installationer då deplacerande ventilation har införts. 
Tilluftsdonet Airshower används vid installationerna och dess funktion beskrivs, även 
de tre mätningar som studeras i detta arbete förklaras i början av kapitlet. Den indata 
som används från mätningar presenteras, samt återfinns i respektive bilaga.  
 
Med utgång från tidigare forskning om smittrisk via luftburna aerosoler nyttjas två 
beräkningsmodeller för att beräkna smittrisk, Evans modell samt Gammaitoni & Nuccis 
modell. Flera olika möjligheter att implementera partikelreduceringarna från 
tillhandahållna mätningar i beräkningsmodellerna undersöks. Inga slutgiltiga risker 
beräknas utan i stället presenteras endast till vilken grad risken skulle förändras om vald 
metod används. Att utvärdera om de möjliga kopplingarna är trovärdiga står i fokus. När 
lämplig metod för att inkorporera partikelhalt i risk för att bli smittad valts beräknas 
smittrisker.  
 

2.1  CO2 som indikator för smittrisk 
Att använda koldioxidhalten som indikator för mängden smittsamma partiklar i luften 
kan intuitivt verka som en bra idé, eftersom det är en förorening som är lätt att mäta och 
sprids via mänsklig andning, men det finns flera begränsningar. Partikelalstringen från 
människor ökar mer när personen sjunger eller pratar, medan koldioxidproduktionen 
ökar fast i lägre takt. Användandet av munskydd kan stoppa partiklar i andningen men 
inte koldioxid. Med tiden blir virus i aerosolerna mindre smittsamt på grund av 
sönderfall, medan koldioxid inte minskar med tiden, förutsatt att det inte ventileras bort. 
Dessutom faller partiklar som innehåller virus till marken eller fastnar på väggar och 
möbler. Matlagning med gas, eller att tända en brasa avger koldioxid helt oberoende av 
mänsklig andning. Alla personer avger koldioxid, oavsett om de är smittsamma eller inte 
vilket tillsammans med det andra nämnda faktorerna innebär att ett samband inte kan 
bestämmas. I vissa fall ökar smittrisken vid högre koldioxidhalter eftersom det kan 
innebära att fler personer vistas i ett rum där ventilation är otillräcklig, men det finns 
inget direkt samband mellan smittrisken och halten koldioxid. Därmed avfärdas denna 
idé och i stället undersöks minskning av alla sorters partiklar. 
 

2.2  Airshower 
Airshower nyttjar principen att kall tilluft har högre densitet än rumsluften. Den 
deplacerande luften tillförs ovanifrån med låg impuls och skapar därmed en tält-formad 
volym av ren tilluft under sig. I examensarbetet kommer den här volymen benämnas safe 
zone för enkelhetens skull. Denna zon minimerar omblandningen med den övriga 
rumsluften och därmed dess partiklar. Utbredningen av safe zone varierar beroende på 
temperaturskillnad och fallhastighet enligt figur 2.1.  
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Värmen som människor naturligt avger till sin omgivning påverkar luften runt omkring 
och ger upphov till lokala vertikalt uppåtgående luftflöden av varm luft, som kallas 
konvektionsströmmar. Dessa konvektionsströmmar som uppstår på grund av människor 
kan i safe zone motverka Airshowerdonets nedåtgående vertikalt deplacerande funktion.  
 
Till Airshowerdon väljs filter baserat på användingsområde. Om donet ska nyttjas i 
renrum används ett filter med högre avskiljningsgrad, än om det nyttjas i kontor, i syfte 
att säkerställa att safe zone innehåller minimalt med skadliga partiklar. 
 

 

Figur 2.1 Luftutbredning vid isotermiska förhållanden (t1=t2), till vänster. Och vid undertempererad 
lufttillförsel (t2-t1 ≥ 1℃), till höger. (Airson Clean Air Technology 2018)   

 
Stor temperaturskillnad mellan tilluften i safe zone och övriga rumsluften minimerar 
omblandningen mellan dessa, alltså tränger färre partiklar in under donet.  
 

 
 
Figur 2.2 Den tillförda luftens utbredning, d1 , och fallhastighet vid olika temperaturskillnader och 
flöden. (Airson Clean Air Technology 2018) 

 
Safe zones karaktäristiska tält-formade volym skapas på grund av temperaturskillnaden 
mellan dess tilluft och rumsluft enligt figur 2.1. Volymen av safe zone avrundas till en 



Smittspridning i ventilerad inomhusmiljö 

13 
 

cylinder vars diameter beräknas med hjälp av figur 3.2. För en safe zone skapad av två 
don dubbleras denna volym.  
 
Volym för cylinder: 

●  𝑉𝑉 = 𝑘𝑘2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐻𝐻 
 
Donens höjd från golv: H 
Beräknade volymer för safe zone vid olika flöden presenteras i tabell 3.1. 
 

2.3 Indata 
I syfte med att koppla ihop riskberäkningar till partikelreducering används mätvärden 
som har levererats från en kund till Airson Engineering.  Kunden har utfört 
partikelmätningar i projekt där Airshowerdon har installerats och i följande avsnitt 
beskrivs mätningarna samt varför de är användbara i examensarbetet. Samtliga 
partikelmätningar utförs med mätinstrumentet AeroTrack APC 9303–01 och redovisar 
antal partiklar i storleken 0,3, 1 och 5 µm. Mätresultaten redovisas i antal partiklar för 
en konstant volym, alltså enheten 𝑟𝑟𝑘𝑘/𝑚𝑚3.  
 

2.3.1  Testinstallation i provanläggning, Bilaga A 
En provinstallation i syfte att undersöka Airshowerdonens ventilationsegenskaper. Flera 
experiment genomförs där olika scenarion skapas, exempelvis situationen i en 
butikskassa där bland annat en plexiglasskiva används samt undersökning hur solljus 
påverkar safezone. Partiklar tillförs både tillfälligt och kontinuerligt genom tända 
stearinljus och partikelmätningar görs vid flera punkter under experimentets gång. Då 
stearinljus används som en kontinuerlig föroreningskälla noteras en minskning på 95% 
av 1 µm partiklarna när safe zone är i drift under två timmar, se mätning 6 bilaga A. 
Partikelmängden generellt i rummet är 12726 jämfört med 559 stycken i safe zone.  
 
Slutsatsen från testinstallationen är att en temperaturskillnad på 2 °C mellan safe zone 
och övrig rumsluft är optimal för att omblandning mellan dessa inte ska inträffa. Denna 
temperaturskillnad används i examensarbetet. Återluften till Airshowerdonet filtreras 
genom ett ePM1 90%- filter. 
 

2.3.2  Konferensrum i Tumba, Bilaga B 
Partikelmätningar görs innan och efter installation av Airshowerdon i två konferensrum 
samt i kontorsdelen. Återluften tillförs via en XP-C luftrenare som har installerats i 
kontorsdelen. Mätningarna från konferensrum Grödinge visar att 0,3 µm partiklarna har 
minskar från 14629 till 936 stycken, vilket motsvarar 94%. 1 µm partiklarna har minskat 
från 1417 till 159 stycken (89%) och 5 µm partiklarna från 171 till 36 stycken (79%).  
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2.3.3 Konferensrum Impact Hub, Bilaga C 
Konferensrum Impact Hubs fysiska mått och installationer används som grund till det 
rum som undersöks i detta arbete. Rummet är dimensionerat för 6 personer och volymen 
är 24 kubikmeter. Luftflöde på 360 kubikmeter per timme via två Airshowerdon som är 
placerade 2,2 meter ovanför golvet. 
 
Mätningarna har genomförts under två timmar i safe zone efter att en kontaminering i 
form av sprayning har inträffat vid minut 6. Det görs även en mätning utanför safezone 
vid tidpunkten 120 minuter, som redovisar 252 stycken 1 µm partiklar. Partikelmängden 
av samma storlek i safe zone vid en tidpunkt nära inpå (minut 105) visar 55 stycken. 
Mätningar har utförts vid flera punkter vilket möjliggör beräkningar. Värden används 
från partikelmängden i korridor, 1090 stycken 1µm, partikelmängden i utomhusluften 
3057 stycken 1µm och partikelmängden vid start av experimentet (minut 0) 822 stycken 
1 µm partiklar.  
 
Mätresultaten för Impact Hub redovisas i antal partiklar för en konstant volym, alltså 
enheten 𝑟𝑟𝑘𝑘/𝑚𝑚3. Jämfört med formeln för ventilationsindex där det i stället anges i 
𝑔𝑔/𝑚𝑚3så är det möjligt att använda 𝑟𝑟𝑘𝑘/𝑚𝑚3så länge det tillämpas konsekvent i hela 
beräkningen. Information om vilka filtertyper som nyttjas saknas, därför antas samma 
filtertyp som i Testinstallation i provanläggning nyttjas (ePM1 90%) till återluften. 
 

2.4 Evans modell 
Arbetet efter formulering av mål, syfte och problemformulering initierades med en 
litteraturstudie, främst via artiklar hittade via engineering village. Efter studie tas beslut 
att Evans formel skall nyttjas. Eftersom smittriskekvationen innehåller en faktor för antal 
virus, är uppfattningen intuitivt att det är möjligt att kombinera med en reducering av 
antal partiklar.  
 
Beräkningsmodellen är hämtad från en rapport skriven av Matthew J. Evans, Department 
of Physics, Massachusetts Institute of Technology, 4 juni 2020. I ekvationen beräknas 
risken för att bli smittad endast via aerosoler. Tidigare beskrivning av quanta ingår inte 
i Evans modell. Författaren antar att åtgärder mot smittspridning har gjorts i enlighet 
med rekommendationer som råder i USA den 4 juni 2020 Dessa åtgärder är rengöring 
av ytor och användning av handsprit vilket minimerar risken via kontaktsmitta. 
Samtidigt används munskydd i syfte att fånga upp de större dropparna och avleda det 
naturliga flödet av utandningsluften, vilket innebär att viruset främst sprids via aerosoler 
som kan spridas trots munskydd. I tabell 2.1 sammanfattas värdet på de ingående 
variabler. 
 

● 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 = 1 − 𝑘𝑘
− 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 , 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 är sannolikheten att utveckla en infektion. 

 
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓kallas den infekterande dosen och visar förhållandet mellan virusmängden, ρV, och 
den infektiösa dosen, Ninf. Ninf är antalet av en viss sort viruspartiklar som krävs för att 
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utveckla en infektion i lungorna till följd av inandning av aerosoler. De uppmätta 
värdena för infektiösa dosen varierar stort mellan olika sjukdomar. Baserat på andra 
influensa och coronavirus nyttjas värdet 1000 för Covid-19. 
 

● 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 =  𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

  

 
En smittsam individ kommer att sprida viruspartiklar i rummet den befinner sig i genom 
andning, tal, hosta mm. Virusmängden uttrycks som ρV, där ρ är koncentrationen av 
viruspartiklar i aerosolerna och V är volymen aerosoler. V antar olika värden beroende 
på aktivitet. Dessa värden varierar kraftigt från individ till individ därför används 
schablonvärden. Aerosol-produktionen beskrivs som volym i stället för antal partiklar.  
 
Koncentrationen viruspartiklar, ρ, varierar kraftigt från individ till individ, men 
författaren använder sig av det fakta-underbyggda nominella värdet ρ0=1000/nL som 
schablonvärde. Detta värde baseras på att den smittsamma individen befinner sig i 
presymptomatiskt tillstånd. 
 
Smittspridningen i ett rum där jämvikt råder, med en smittad person kan undersökas för 
olika scenarion genom att ta hänsyn till tiden (t), luftflödet (rroom), andningshastighet (rb) 
hos personen som är mottaglig för smittan, aerosolerna sönderfallstid (τa) och aerosol 
volymen per minut (rsrc) som den smittade personen andas ut. Detta ger följande 
ekvation: 
 

● 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘  

● 𝑓𝑓𝑞𝑞 = 𝜏𝜏𝑎𝑎
𝜏𝜏𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟+𝜏𝜏𝑎𝑎

   

fa är en faktor för aerosolers sönderfallstid där 𝜏𝜏𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚  är tiden för en luftomsättning i 
rummet. Då tiden för en luftomsättning är låg har inte aerosolers sönderfallstid någon 
påverkan eftersom 𝑓𝑓𝑞𝑞 går mot 1. Då luftflödet är lägre och därmed tiden för en 
luftomsättning är högre kommer faktorn 𝑓𝑓𝑞𝑞  bero mer av 𝜏𝜏𝑞𝑞 som i sin tur sätts som det 
lägsta av viruset sönderfallstid, 90 minuter, eller tiden det tar för aerosoler att falla ner 
och avlagras på en yta, ca 20 minuter för aerosoler med diametern 5 µm. 
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Tabell 2.1 Ingående variabler med storheter och enheter  

Beskrivning Symbol Värde/enhet 

Koncentration viruspartiklar 𝜌𝜌0 1000/𝑘𝑘𝑚𝑚 

Aerosol-volym, tal 𝑉𝑉𝑛𝑛 10 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Aerosol-volym, andning 𝑉𝑉𝑏𝑏 1 𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Sönderfallstid, aerosoler 𝜏𝜏𝑞𝑞 ∼ 20 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 
Andningsfrekvens 𝑘𝑘𝑏𝑏 10 𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Infektiös dos 𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 1000 
Infekterade dos 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 antal 
Tid 𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Aerosol-produktion 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐  𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Ventilationsflöde 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚  𝑚𝑚3/𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Omsättningstid 𝜏𝜏𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘 

Faktor för aerosolers 
sönderfallstid 

𝑓𝑓𝑞𝑞 enhetslös 

2.5 Användandet av den procentuella partikel-
reduceringen i Evans modell 

Att använda partikelmängd som indikator på sannolikheten att bli smittad av ett aerosol-
buret virus kan vara missvisande eftersom inte alla partiklar i ett rum påverkar 
smittrisken utan endast de aerosolerna genererade av smittspridande individer.  
 
Om åtgärder genomförs för att sänka den totala mängden partiklar i relevant 
storleksintervall, är det ett rimligt antagande att de virusbärande partiklarna i samma 
storleksintervall minskar i lika hög grad. Alltså motsvarar den totala procentuella 
minskningen en lika stor procentuell minskning av smittbärande aerosoler.  
 
Mätvärdena som användes i denna fas är från konferensrummet Grödinge i Tumba 
(Bilaga B) där minskningen för olika storlekar är 94%, 89% respektive 79%. Den 
procentuella minskningen av totalt antal uppmätta partiklar beräknades till 87% 
(medelvärdet).  
 
Risken för ett scenario där en smittsam person befinner sig i ett rum kan beräknas med 
Evans formel före installation av Airshower, då samtliga variabler till formeln för 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆   
är kända.  
 

● 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘  

 
Efter installation av Airshower beräknas smittrisken genom att använda den 
sammanvägda minskningen 87%. 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆  multipliceras med (1–0,87), vilket är möjligt 
eftersom i 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆   multipliceras ρ med 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐, vilket är ett mått på mängden virusaerosoler. 
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En risk efter åtgärd skapas. Riskerna före och efter åtgärd jämförs, slutsatser kan därefter 
dras om installationens förmåga att påverka risken. 
 
Före åtgärd: 

●  𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 = 1 − 𝑘𝑘(−𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑆𝑆 ) 

 
Efter åtgärd:  

● 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 = 1 − 𝑘𝑘(−𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑆𝑆 )・0,13 

 
Som tidigare nämnts varierar aerosolers volym kraftigt beroende på diameter-storlek, 
och därmed dess innehåll av virus.   
 

● 𝑉𝑉 = 4𝜋𝜋𝑓𝑓3

3
   

 
En 0,3 µm aerosol har en volym på: 1,42 ∙ 10−20𝑚𝑚3, medan en 5 µm aerosol har en 
volym på: 6,55 ∙ 10−17𝑚𝑚3. Att enbart undersöka den procentuell minskning av antalet 
partiklar ger därför ett felaktigt värde eftersom 5 µm aerosolerna är 4630 gånger större 
än 0,3 µm aerosolerna. Formeln beaktar inte antal aerosoler, utan dess volym. Ergo borde 
den procentuella volymändringen multipliceras med 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 . 
 

2.6 Användandet av partiklarnas procentuella volym-
minskning 

Den procentuella minskningen i volym beräknas i tabell 2.2 genom att summera volymen 
för respektive uppmätt partikelstorlek innan och efter åtgärd. 

Tabell 2.2 volymer för olika partikelstorlekar 

Storlekar 
(µm)  

Volym 
(𝑚𝑚3) 

Antal 
innan 
åtgärd 

Volym innan åtgärd (𝑚𝑚3) Antal 
efter 
åtgärd  

Volym efter 
åtgärd (𝑚𝑚3) 

0,3 1,42
∙ 10−20 

14629 2,1 ∙ 10−16 936 1,33 ∙ 10−17 

1 5,26
∙ 10−19 

1417 7,42 ∙ 10−16 159 8,33 ∙ 10−17 

5 6,55
∙ 10−17 

171 1,12 ∙ 10−14 36 2,36 ∙ 10−15 

Summa 
volym 

  1,22 ∙ 10−14  2,46 ∙ 10−15 

 
De två totala volymerna jämförs och en procentuell minskning beräknas. Denna 
minskning multipliceras med 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆  vilket är möjligt eftersom den innehåller 
aerosolvolymen 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑓𝑓𝑐𝑐. Detta genererar en ny risk efter åtgärd. Riskerna före och efter 
åtgärd jämförs, slutsatser kan därefter dras om installationens förmåga att påverka risken. 
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Total volym andel: 
●   2,46∙10−15

1,22∙10−14
= 0,201 

 
Före åtgärd: 

●  𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 = 1 − 𝑘𝑘(−𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑆𝑆 ) 

 
Efter åtgärd: 

●  𝑃𝑃𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓 = 1 − 𝑘𝑘(−𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑆𝑆 )・0,201 

 
Vid installation av Airshowerdon ändras luftflödet, 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚, och därmed även faktorn fa 
som beror på omsättningstiden, 𝜏𝜏𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚. Det nya luftflödet genererar nya värden på 
variablerna som nedan benämns fa,2 och 𝑘𝑘𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚,2. När dessa ändringar genomförs 
simultant med att en procentuell volymminskning (0,201) multipliceras in, blir det en 
dubbelräkning av samma åtgärd.  
 
Före åtgärd: 

●  𝑓𝑓𝑞𝑞,1 = 𝜏𝜏𝑎𝑎
𝜏𝜏𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,1 +𝜏𝜏𝑎𝑎

   
 
Efter åtgärd: 

●  𝑓𝑓𝑞𝑞,2 = 𝜏𝜏𝑎𝑎
𝜏𝜏𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,2+𝜏𝜏𝑎𝑎

   
 
Före åtgärd: 

●  𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,1

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞,1 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘 

 
Efter åtgärd: 

●  𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,2

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞,2 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘 ⋅ 0,201 

 
Reduceringen av aerosoler är ett resultat av flödesändringen och därmed kommer den 
beräknade sannolikheten att bli smittad inte stämma överens med verkligheten.  
 

2.7 Användandet av flöde och ventilationsindex 
I stället för att multiplicera med den procentuella volymändringen (0,201) används 
endast förändringarna av flöde och ventilationsindex eftersom det är variablerna som ger 
upphov till partikelreduceringen. Ventilationsindex ingår inte i formeln men den är av 
betydelse då ventilationen går från omblandande till deplacerande och bör inte 
försummas. Det nya högre ventilationsindex som tillkommer då Airshower installeras, 
multipliceras därmed med flödet. Ett högre flöde ger ett lägre värde på 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆  och 
följaktligen en lägre smittrisk.  
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● 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑣𝑣𝑡𝑡𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛

  

 
Före åtgärd: 

●  𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,1

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞,1 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘 

 
Efter åtgärd: 

●  𝐷𝐷𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜌𝜌0
𝑁𝑁𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓

∙ 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑠𝑠
𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟,2

∙ 𝑓𝑓𝑞𝑞,2 ∙ 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑘 

 
Ifall flödes- och ventilationsindex-ändring är känd kan skillnad i smittrisk beräknas 
genom Evans formel, men formeln är skapad endast för fallet då jämvikt i rummet har 
inträffat. För att en noggrannare sannolikhet ska erhållas måste beräkningar även göras 
innan jämvikt i rummet har inträffat och detta uppnås genom Gammaitoni och Nuccis 
ekvation.  
 

2.8 Jämvikt 
Att ett rum är i jämvikt innebär i detta sammanhang att antalet partiklar i vistelsezonen 
är konstant. När en händelse som påverkar partikelkoncentrationen inträffar kommer 
jämvikten rubbas och rummets partikelnivå börja röra sig mot en ny jämvikt, se figur 
2.3. Villkoret för jämvikt uppnås då tillförseln av nya partiklar är detsamma som antalet 
partiklar som transporteras bort av ventilationssystem.  
 
Exempelvis, när en person kommer in i ett rum som det redan sitter en person i, kommer 
partikelproduktionen öka över tid på grund av den inkommande personens aktivitet. 
Samt kommer det bli en momentan partikelökning då de fysiska händelserna kopplade 
till att personen går in blandar upp partiklar i luften (öppnar dörr, sätter sig i en stol etc.). 
Efter en viss tid kommer partiklarna från den momentana händelsen falla ner, men den 
kontinuerliga produktionen av partiklar bestå, alltså kommer en ny jämvikt infinna sig. 
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Figur 2.3. y-axel: partikelmängd, x-axel: Tid i minuter. Mätresultat för 0,3 µm partiklarna i Impact 
hub. Nedsmutsning sker vid minut 6 och Airshowern startas vid minut 15. Då kurvan planar ut vid 
minut 45 har jämvikt inträffat. 

 
2.9 Gammaitoni & Nuccis ekvation och ingående variabler 
Beräkningsmodellen är skapad för att utvärdera smitt-dynamiken hos infektiösa 
sjukdomar och beräkna risken för att en person blir smittad av dessa. Modellen baseras 
på quanta-nivåernas ändring över tid, där rumsvolymen är konstant. Modellen beaktar 
inte skillnader i mottaglighet mellan individer. Quantaproduktionen för en viss aktivitet 
anses konstant, samt att antalet smittsamma personer är konstant. De smittsamma 
aerosolerna antas vara jämnt fördelade i rummet och luften antas vara helt omblandande. 
Sjukdomens latenta period är längre än modellens tidsskala (Gammaitoni & Nucci 
1997). När Airshowerdon nyttjas kommer det inte råda en jämn fördelning av 
aerosolerna i rummet och det kommer inte vara omblandande ventilation, vilket är en 
förutsättning i formeln. Därmed väljs att endast undersöka volymen under 
Airshowerdonet och i denna safe zone-volym antas aerosolerna vara jämnt fördelade och 
helt omblandande. Rumsvolymen i formeln ersätts därför av safe zone volymen.  
 
Gammaitoni och Nuccis ekvation för riskberäkning via luftburna aerosoler: 
Indata för respektive variabel förs in i ekvation (1) och genererar ett värde på n(t), mängd 
quanta efter en bestämd tid som den smittsamma har vistats i rummet. En primitiv 
funktion (3) används i integralen i ekvation (2) med följden av att en total mängd över 
aktuellt tidsintervall skapas. Tidsintervallet som undersöks är från att personen som är 
mottaglig för smitta kommer in i rummet tills att den lämnar. På detta sätt kan 
beräkningsmodellen beräkna risk utan att det råder jämvikt i rummet.  
 

● 𝑘𝑘(𝑘𝑘,𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞) = 𝑘𝑘0 ∙ 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝐼𝐼
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝜌𝜌

∙ (1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛) (𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚−3) (1) 
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● 𝐸𝐸 = 1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝐼𝐼∫ 𝑛𝑛(𝑛𝑛)𝑟𝑟𝑛𝑛𝑇𝑇
𝑇𝑇0   (2) 

 
Risken, R, som beräknas gäller för att en mottaglig individ blir smittat. När det är flera 
individer närvarande och en risk för att någon av de mottagliga personerna blir smittade 
söks, adderas riskerna, då de är oberoende stokastiska händelser. 
 

● 𝑁𝑁(𝑘𝑘) = 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝐼𝐼∙𝑛𝑛
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝜌𝜌

 +  𝐼𝐼∙𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝑟𝑟
−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛

𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼2∙𝜌𝜌
 −  𝑟𝑟

−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛∙𝑛𝑛0
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼

+ 𝐶𝐶 (3) 
 
Ingående variabler: 

IR(𝑚𝑚3ℎ−1): Andningshastighet hos mottaglig individ. Aktivitetsberoende 
schablonvärden nyttjas enligt tabell 2.3. Notera skillnaden mellan tidigare angivit IR i 
avsnitt 2.1.6. Här används andningshastigheten för den mottagliga personen för att 
bestämma hur mycket quanta som den andas in. I avsnitt 2.1.6 används 
andningshastighet för den smittsamma personen för att bestämma hur mycket quanta 
som sprids.  

Tabell 2.3 Sammanvägda värden för män och kvinnor på andningsvolym per timme för 
vardagliga aktiviteter (Buonanno et al. 2020). 

Aktivitet IR/
(𝑚𝑚3ℎ−1) 

Vila 0,49 
Vila stående 0,54 
Lätt ansträngning 1,38 
Medeltung 
ansträngning 

2,35 

Tung ansträngning 3,3 
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞(𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ−1): Quantaproduktion hos kontaminator, som varierar beroende på virus 
och aktivitet. 
 
𝑘𝑘0(𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚−3): Initiala antalet quanta i aktuella volymen, ofta 0 ifall rummet stått 
tomt en längre tid.   
 
𝐼𝐼(𝑟𝑟𝑘𝑘): Antalet infekterade individer som kontaminerar sin omgivning. 
 
𝑉𝑉(𝑚𝑚3): Volymen av den aktuella inomhusmiljön, i detta fall safe zone.  
 
t:  Tid som de/den smittsamma vistas i aktuella volymen. 
 
T: Total exponeringstid för mottagliga personer. 
 
𝐼𝐼𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 (ℎ−1): Den infektiösa virusborttagningshastigheten i aktuell volym(rummet). 
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The infectious virus removal rate (IVRR) är summan av fyra variabler: 
Ursprungligen innehåller inte denna beräkningsmodell ventilationseffektivitet/index, 
men den kan multipliceras in med AER i syfte att efterlikna Airshowerdonets effekt på 
luftflödet i rummet. 
 

● 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣) + 𝜆𝜆 + 𝑘𝑘  
  
Viral inaktivering (𝜆𝜆): Viruset förlorar sin förmåga att smitta med tiden. Viral 
inaktivering baseras på virusets procentuella inaktivering per timma (Buoanno et al. 
2020). 
 
𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣  ingår inte i den ursprungliga ekvationen, utan införs för att ta hänsyn till effekten av 
den deplacerande ventilationen. Användandet av ventilationsindex här är framtaget av 
Petter Gustafsson och Johanna Johansson på Airson. Ventilationsindexet används som 
en faktor och multipliceras med AER, luftutbyteshastigheten, eftersom det är ett mått på 
hur effektivt föroreningar transporteras bort.   
 
Avlagring av partiklar inomhus (𝑘𝑘): Virusbärande partiklar försvinner ifrån vistelse-
zonen genom att falla till marken eller fastnar på ytor och därmed blir inaktuella. Beror 
i huvudsak på partikelstorlek (Chatoutsidou, Lazaridis 2019). 
 
Air exchange rate (AER) (ℎ−1) via ventilation är i sin tur resultatet av fyra variabler: 
 

●  𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑄𝑄𝑠𝑠𝑛𝑛𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛
𝜌𝜌

=  𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ+𝑄𝑄𝐼𝐼𝑟𝑟∙𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜌𝜌
  

 
𝑄𝑄𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ: Uteluftsflöde (𝑚𝑚3ℎ−1). 
 
𝑄𝑄𝐼𝐼𝑟𝑟: Återluftsflöde (𝑚𝑚3ℎ−1). 
 

● 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟𝑞𝑞𝑛𝑛 = 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ + 𝑄𝑄𝐼𝐼𝑟𝑟 ∙ 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 
 
𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: Avskiljningsgrad i återluftsfilter (%). 
 
𝑉𝑉: Safe zone volym (𝑚𝑚3). 
 
Till skillnad från Evans formel krävs inte jämvikt i Gammaitoni och Nuccis formel. Fler 
variabler i beräkningsmodellen tas i beaktande vilket leder till att ett mer 
verklighetstroget scenario beskrivs.  
 

● 𝑘𝑘(𝑘𝑘,𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞) = 𝑘𝑘0 ∙ 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝐼𝐼
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝜌𝜌

∙ (1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛) (𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚−3) (1) 
 

● 𝐸𝐸 = (1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝐼𝐼∫ 𝑛𝑛(𝑛𝑛)𝑟𝑟𝑛𝑛𝑇𝑇
𝑇𝑇0 )  (2) 
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Variabeln t beaktar enbart kontaminatorns vistelse i rummet och därmed den mängd 
quanta som produceras under det tidsspannet. En separat oberoende tid, T, på hur länge 
de mottagliga personerna vistas i rummet finns i ekvation 2. Start och sluttid för när de 
mottagliga personerna vistas i rummet går att justera för att noggrant avgöra hur mycket 
quanta den exponeras för, se integralens gränser i ekvation 2. Det är även möjligt att ta 
hänsyn till hur mycket quanta som finns i rummet från början via första termen i ekvation 
1 och variabeln 𝑘𝑘0 . Då tidsperioden som de mottagliga personerna exponeras för quanta 
integreras erhålls “arean under grafen”, dvs. den totalt ackumulerade risken under 
tidsperioden där även tiden då jämvikt inte ännu inträffat ingår. 
 

2.10  Problem med jämförelsen av partikelreducering 
Med hjälp av Gammaitoni och Nuccis formel är det är möjligt att räkna ut en risk efter 
åtgärd men att jämföra reduceringen av partiklar med smittrisken är problematiskt. Som 
tidigare nämnts reduceras 1 µm partiklarna med 95% då stearinljus används för att 
simulera en kontinuerlig kontaminering, se bilaga A mätning 6. Den procentuella 
partikelminskningen skulle troligtvis se annorlunda ut ifall det hade varit människor som 
kontinuerligt avgivit partiklar, och därmed går det inte att jämföra. Stearinljusen var 
också placerade utanför safe zone vilket inte stämmer överens med beräkningarna då 
personer vistas i safe zone. 
 
Vid Impact Hub (Bilaga C) mätningen sker en tillfällig kontaminering tidigt i mätserien. 
Vilket leder till att mätningarna inte efterliknar ett scenario där flera individer genererar 
en kontinuerlig försmutsning i rummet. Det går inte att säga att den procentuella 
partikelreduceringen skulle varit de samma vid en kontinuerlig kontaminering som vid 
en tillfällig kontaminering. 
 
Förändringen i partikelnivåer som sker när en individ verkar i ett rum beror inte bara på 
att den producerar virusbärande aerosoler, utan att det rörs upp damm, hudavlagringar, 
partiklar från kläder och inredning. Därmed går det inte att bestämma en generell total 
partikelreduceringen då den varierar beroende på partikelproduktionen i varje situation. 
Antal virus-aerosolers koppling till total partikelreducering antas som tidigare nämnt 
korrelera helt.  
 
Med anledning av ovan nämnda problem med jämförelsen av partiklar, undersöks istället 
kopplingen mellan risk och ventilationsindex. Indexet är, som tidigare nämnt, en faktor 
som bygger på hur väl ventilationssystemet transporterar bort partiklar från 
vistelsezonen.  
 

2.11 Kopplingen mellan risk och ventilationsindex 
Som tidigare nämnts redovisas mätresultaten för Impact Hub i antal partiklar för en 
konstant volym, alltså enheten 𝑟𝑟𝑘𝑘/𝑚𝑚3. I formeln för ventilationsindex anges 
föroreningskoncentrationen i 𝑔𝑔/𝑚𝑚3med det är möjligt att använda 𝑟𝑟𝑘𝑘/𝑚𝑚3så länge det 
tillämpas konsekvent i hela beräkningen.  
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Ventilationsindex efter åtgärd, ε2, kan beräknas eftersom antal partiklar finns uppmätta 
för vistelsezon, cv2 (55 st), och utanför safe zone.  Där partikelkoncentration utanför safe 
zone används som koncentrationen i frånluft (252 st). Tilluften antas bestå av 100% 
återluft och dess koncentration beräknas genom att använda det uppmätta värdet från 
partikelkoncentrationen i korridoren (1090 st). Denna partikelkoncentration 
multipliceras med återluftfiltrets avskiljningsgrad, som enligt tidigare antas vara ePM1 
90%. Återluften antas komma från korridoren eftersom partikelkoncentrationen är högst 
där, då högre partikelhalt i tilluften leder till lägre ventilationseffektivitet vilket ger det 
mest ogynnsamma fallet avseende smittrisk. Därefter används ventilationsindex efter 
åtgärd, ε2, för att beräkna en risk efter åtgärd, R2. 
 
ctilluft = 1090 𝑟𝑟𝑘𝑘 ⋅ 0,1 = 109 𝑟𝑟𝑘𝑘 
cfrånluftt = 252 st 
cv2 = 55 st 
 
Ventilationsindex efter åtgärd: 
 

● 𝜀𝜀2 = 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑣𝑣2−𝑐𝑐𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛

= 252−109
55−109

=  −2,65  

 
Anledningen till att ventilationsindex efter åtgärd blir negativt är för att tilluften har en 
högre partikelkoncentration än luften i vistelsezonen, vilket är orimligt i verkligheten. 
Teoretiskt sett går det att beräkna ventilationsindexet på detta sätt och komma fram till 
rimliga värden, men i detta fall är det brister i mätningarna som inte är utförda för att 
bistå dessa beräkningar. Även om antagandet att tilluften kommer från en annan del av 
byggnaden med lägre partikelkoncentration, eller om ett filter med högre 
avskiljningsgrad används, kommer ventilationsindexet bli orimligt högt eftersom 
skillnaden mellan cfrånluftt och cv2 är för stor.  
 
I ett klassrum har ventilationseffektiviteten för Airshowerdon mäts upp till 1,9 och därför 
kommer det undersökas i fortsättningen. Betydligt högre ventilationseffektivitet kan 
uppnås i till exempel operationssalar. 1,9 väljs eftersom inomhusmiljön i kontor och 
skola har flera likheter. 
 
Ventilationsindex innan åtgärd ε1 är också problematisk att beräkna. För koncentrationen 
i vistelsezon, cv1, används det uppmätta värdet vid tid 0 (822), innan kontaminering sker. 
Teoretisk sett är det möjligt att beräkna koncentrationen i tilluft genom att använda det 
uppmätta värdet för utomhusluften och multiplicera det med uteluft-filtrets 
avskiljningsgrad. Eftersom mätningar i frånluften saknas kan inte ventilationsindex 
innan åtgärd, ε1, beräknas utan uppskattas i stället till 0,9 då omblandande ventilation 
råder (Erlandsson & Glyré 2014). Detta skulle i sådana fall resultera i en risk, R1.  
 
Riskerna R1 och R2 kan jämföras med partikelminskningen (cv1 - cv2) för just denna 
situation, däremot ger det inget generellt samband och är således inte utav intresse.  
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Koncentrationen i frånluften behövs vid varje enskilt fall för att kunna beräkna 
ventilationsindex och således göra det möjligt att koppla ihop partikelminskningen med 
riskminskningen.   
 

 
 
Figur 2.4. Hypotetiskt samband mellan risk och partikelnivå. 

 
I figur 2.4 presenteras ett möjligt samband mellan riskminskningen (R1 - R2) och 
partikelminskningen (cv1 - cv2). Vid test av sambandet undersöks ett teoretiskt antal 
partiklar i vistelsezonen, cx , mätning av partiklar i frånluften saknas i detta fall. Därmed 
kan ventilationsindexet inte beräknas och kopplas samman med en risk som ligger på 
linjen. Sambandet kan inte användas. Det krävs alltså alltid fler mätningar i tilluften, 
vistelsezonen samt i frånluften för att få fram ventilationsindex som i sin tur genererar 
en risk. 
 
Partikelreduceringen som sker i vistelsezonen går inte att korrelera helt med 
riskminskningen som sker. Detta på grund av riskminskningen som genereras av formeln 
beror på ventilationsindex, där partikelmängden i vistelsezonen ingår som faktor, men 
är inte enskilt beroende av den: När partikelmängden i vistelsezonen ändras innebär det 
samtidigt ändring av andra faktorer i formeln för ventilationsindex, därmed kan inte 
risken härledas till en specifik partikelmängd i vistelsezonen, utan till förhållandet som 
mängden i vistelsezonen, mängden i tilluft och frånluft ger upphov till. 
 

2.12 Gammaitoni & Nuccis ekvation med ventilationsindex 
Variation av ventilationsindex motsvarar olika förhållanden mellan partikelmängder i 
rummet, alltså ger det en sorts indirekt koppling till partikelmängd. Därmed överges de 
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uppmätta partikelmängderna helt, men data för Impact Hub nyttjas i fortsättningen för 
att undersöka risken i ett typiskt konferensrum. 
 
I stället för att koppla smittriskberäkningar till de partikelmängder som presenteras i 
mätdatan fokuserar nu arbetet på att undersöka hur risken varierar mellan olika 
ventilationsindex. Spannet som undersöks är från 0,9 för omblandande ventilation till 
1,9 för deplacerande ventilation. Ventilationsindex multipliceras med 
luftbortföringshastigheten för att beakta hur effektivt föroreningar transporteras bort. 
Därefter kan risken beräknas på vanligt sätt med Gammaitoni och Nuccis ekvation, nu 
med ett nytt värde på IVRR. 
 

● 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣) + 𝜆𝜆 + 𝑘𝑘  
 
Fallet som byggs upp är att en individ som befinner sig i presymptomatiskt tillstånd sitter 
och talar i konferensrummet Impact Hub tillsammans med mottagliga individer. Genom 
att hålla samtliga variabler i Gammaitonis Nuccis ekvation konstanta och endast variera 
ventilationsindexet erhålls en kurva över riskändringen. Flera beräkningar genomförs på 
samma sätt men för olika situationer där bland annat hur länge de mottagliga vistas i 
rummet varieras, i syfte att undersöka hur det påverkar risken. Även luftflödet, andel 
återluft, återluftsfiltrets avskiljningsförmåga och den mänskliga aktiviteten varieras för 
att undersöka dess påverkan.   
 
Det grundar sig i att koppla risken till partiklar i rummet, men i stället för att titta på antal 
partiklar, undersöks hur risken påverkas när partiklarna transporteras bort från 
vistelsezonen i högre grad (ventilationsindex).  
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3 Resultat och analys 
Beräkningsresultaten visar hur risken att en person blir smittad varierar med 
ventilationsindex under olika förutsättningar. Inledningsvis presenteras värden till ett 
grundfall som presenteras genomgående i graferna som den blå kurvan, i syfte att ha det 
som en referens till åtgärder som testas.  
 
I syfte att genomföra beräkningar på något verklighetstroget och applicerbart, väljs 
konferensrum Impact Hub och dess installationer till att utgöra grunden för indatan som 
nyttjas. I konferensrummet har två Airshowerdon installerats som bildar en safe zone 
vars volym redovisas i tabell 3.2. Temperaturskillnaden mellan Airshowerdonets tilluft 
och övrig rumsluft antas vara 2℃, baserat på bilaga A. 
 
Donens höjd från golv: 2,2 m = H 
Volym för cylinder: 𝑉𝑉 = 𝑘𝑘2 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐻𝐻, 𝑘𝑘 erhålls från figur 2.2 
 
Flöden som väljs luftflödena är 40, 50 och 60 l/s per Airshowerdon. Figur 2.2 ligger till 
grund för detta val då 40 l/s är det lägsta flödet som skapar en safe zone. I grundfallet 
används flödet 50 l/s som är ekvivalent med 360 m3/h då två Airshowerdon används. 
Grundfallets volym blir således 2,5 m3.  

Tabell 3.1 Safe zone volymer baserat på flöde 

Flöde per don/ l/s Diameter/ 
m 

Safe zone volym per don/ m3 

40 0,83 1,190 
50 0,85 1,248 
60 0,90 1,400 

 
I Impact Hub använts som tidigare nämnts ett återluftsfilter med ePM1 90% och denna 
avskiljningsgrad nyttjas i grundfallet. Vid senare beräkningar varieras även filtret vilket 
i sin tur bidrar till en förändring av 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟𝑞𝑞𝑛𝑛 och AER. I grundfallet antas den smittsamma 
individen sitta och tala under hela tiden som den tillbringar i rummet och 
quantaproduktionen sätts därför till 9,4 quanta/h enligt tabell 1.2. I grundfallet är tiden 
som den smittsamma individen och tiden de mottagliga tillbringar i rummet samma, två 
timmar. 
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Tabell 3.2 Värden till variabler till beräkningsmodell, baserat på konferensrum Impact Hub. 

Totalt luftflöde 360 m3/h 

Andel återluft 100 % 
Filtreringsgrad, 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒1 90 % 
Luftbortföringshatsighet, AER 129,6 /h 
Flöde ren tilluft,𝑄𝑄𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟𝑞𝑞𝑛𝑛 342 m3/h 

Flöde uteluft,𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑞𝑞𝑟𝑟ℎ 0 

Flöde återluft, 𝑄𝑄𝑓𝑓𝑟𝑟 360 m3/h 
Ventilationsindex, ε Varierar, 0,9–1,9 

Volym, V 2,5 m3 
Antal smittsamma personer, I 1 
Quantaproduktion för den undersökta 
sjukdomen, ERq 

9,4 quanta/h (tal 
sittandes) 

Initialt antal quanta i rummet, 𝑘𝑘0  0 
Inandningsfrekvens (mottagliga individer), IR 0,49 m3/h 
Infektiösa virus borttagningshastigheten, IVRR Varierar 
Avlagringshastighet, k 0,24 /h 
Viral inaktivering, λ 0,63 /h 
Total exponeringstid, T 2 h 
Starttid, T0 0 h 
Tid som de(n) smittsamma vistas i lokalen, t 2 h 

 
Nedan presenteras beräkning för grundfallet med ventilationsindex ε = 0,9 
 

● 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 =  𝑄𝑄𝑠𝑠𝑛𝑛𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛
𝜌𝜌

=  𝑄𝑄𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ+𝑄𝑄𝐼𝐼𝑟𝑟∙𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜌𝜌
  

 
● 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 =  0+360∙0,9

2,5
= 129,6/ℎ 

 
AER används för beräkning av IVRR 
 

● 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑣𝑣) + 𝜆𝜆 + 𝑘𝑘 
 

● 𝐼𝐼𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = (129,6 ∙ 0,9) + 0,63 + 0,24 = 117,5/ℎ 
 

● 𝑘𝑘(𝑘𝑘,𝐸𝐸𝐸𝐸𝑞𝑞) = 𝑘𝑘0 ∙ 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝐼𝐼
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝜌𝜌

∙ (1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛) (𝑞𝑞𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚−3) (1) 
  
Ekvation (1) används i integralen nedan 
 

● 𝐸𝐸 = (1 − 𝑘𝑘−𝐼𝐼𝐼𝐼∫ 𝑛𝑛(𝑛𝑛)𝑟𝑟𝑛𝑛𝑇𝑇
𝑇𝑇0 )  (2) 
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Exponenten i ekvation (2) beräknas nedan 
 

● −𝐼𝐼𝐸𝐸 ∫ 𝑘𝑘(𝑘𝑘)𝑚𝑚𝑘𝑘2
0 =  −𝐼𝐼𝐸𝐸 ⋅ (𝑁𝑁(2) −𝑁𝑁(0)) 

 
Primitiv funktion till n(t): 
 

● 𝑁𝑁(𝑘𝑘) = 𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝐼𝐼∙𝑛𝑛
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝜌𝜌

 +  𝐼𝐼∙𝐸𝐸𝐼𝐼𝑞𝑞∙𝑟𝑟
−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛

𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼2∙𝜌𝜌
 −  𝑟𝑟

−𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼∙𝑛𝑛∙𝑛𝑛0
𝐼𝐼𝜌𝜌𝐼𝐼𝐼𝐼

 (3) 
 
Insättning: 
 

● 𝑁𝑁(𝑘𝑘) = 9,4∙1∙𝑛𝑛
117,5∙2,5

 +  1∙9,4∙𝑟𝑟−117,5∙𝑛𝑛

117,52∙2,5
 −  𝑟𝑟

−9,4∙𝑛𝑛∙0
9,4

 (3)    
 
Därefter kan integralen beräknas och multipliceras med IR.  
 

● −𝐼𝐼𝐸𝐸 ∫ 𝑘𝑘(𝑘𝑘)𝑚𝑚𝑘𝑘2
0  = -0,03123 

 
● 𝐸𝐸 = (1 − 𝑘𝑘−0,03123)  = 0,031 (2) 

 
Risken att en person blir smittad för grundfallet med ventilationsindex ε = 0,9 är 3,1%. 
Detta presenteras figur 3.1 samt 3.3–3.6 där även samma beräkning genomförs med 
varierande ventilationsindex, en blå kurva skapas för grundfallet. Inledningsvis varieras 
exponeringstiden då det är en enkel åtgärd att vidta om det visar sig ha stor inverkan på 
smittrisken.  
 

 
 
Figur 3.1 Risk för tiderna 2,4 och 8 timmar i konferensrummet. 
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Figur 3.2 Inhalerad quanta vid exponeringstid 8 timmar och ventilationsindex 0,9.  

 
Ökad exponeringstid genererar en högre risk eftersom de mottagliga personerna hinner 
utsättas för en större mängd quanta, vilket illustreras i Figur 3.2. Inandningen av quanta 
ökar linjärt med tiden. 
 
De flödena som väljs motsvarar 40, 50 och 60 l/s och don. 40 l/s är det lägsta flödet som 
skapar en safe zone, enligt figur 2.2. 50 l/s är flödet i konferensrum Impact Hub enligt 
bilaga C. Ökat luftflöde ger en lägre risk då virusbärande partiklar transporteras bort från 
vistelsezonen snabbare, enligt figur 3.3. 
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Figur 3.3 Risk för flödena 288, 360 och 432 m3/h. 

 
Vid filtreringsgrad 90 % har andelen återluft låg inverkan på risken enligt figur 3.4. Detta 
beror på att när andelen återluft minskar, ökar andelen virus-fri uteluft, 𝑄𝑄𝐹𝐹𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ, men med 
hög filtreringsgrad är även återluften, 𝑄𝑄𝐼𝐼𝑟𝑟 , till stor del virus-fri. I det fall 
filtreringsgraden är lägre innebär det att tilluften består av mer kontaminerad återluft och 
smittrisken i sådana fall är mer beroende av större andel virus-fri uteluft.  
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Figur 3.4 Risk för 10, 50 och 100% användning av återluft.  

 
Återluft-filtrets avskiljningsförmåga påverkar risken att bli smittad mer mellan 10%-
kurvan och 50%-kurvan än mellan 50%-kurvan och 90%-kurvan enligt figur 3.5. Val av 
filter har stor påverkan på risken vid 100% återluft. Detta eftersom filtrets 
avskiljningsgrad multipliceras med flödet (360 m3/h) och skapar AER. 
 

 
 
Figur 3.5 Risk för ePM1 10, 50 och 90% avskiljningsgrad i återluftsfiltret.  
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Figur 3.6 Risk för quantaproduktioner vid andning, tal sittandes, tal stående och högt tal sittandes. 

 
Från figur 3.6 avläses att högre quantaproduktion ger en högre risk. För det undersökta 
situationerna varierar riskerna mellan 0,3 % till 22,9 % och ett genomgående mönster är 
att risken minskar vid ökat ventilationsindex. Ett högre ventilationsindex innebär att 
IVRR ökar och den hittas i nämnaren i den primitiva funktionen N(t) vilket leder till en 
lägre risk. 
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4 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras faktorer och omständigheter kring arbetet som tidigare har 
förbisetts eller gjorts antaganden kring. 
 

4.1 Aerosolers inverkan på smittspridning av Covid-19 
Restriktionerna har sett annorlunda ut i olika delar av världen, speciellt 
rekommendationerna kring munskydd. De beräkningsmodeller detta arbete har studerat 
är troligtvis mer lämpliga att använda där det finns hårda krav på munskydd och 
handhygien, då det är grundantaganden för att modellen ska generera en 
verklighetstrogen sannolikhet. 
 
Risken för att bli smittad via aerosoler är intressant och en del av hela smittspridningen. 
I vårt arbete har vi begränsat oss just till smitta via aerosoler i luften och för en total 
smittriskbedömning behöver övriga smittvägars risk läggas till. 
 
Det råder osäkerhet kring vilken av det olika smittvägarna som är dominerande. Till 
exempel räknar Folkhälsomyndigheten inte Covid-19 som en luftburen smitta därför att 
smittspridningen via aerosoler som hänger kvar i luften en längre tid bedöms ha en liten 
inverkan på smittspridningen i det stora hela. Trots att FHM förkastar teorin om 
spridning via aerosoler menar de att det finns en risk i främst trånga oventilerade 
utrymmen, vilket kan uppfattas som ett dubbelt budskap. Därmed bedöms att 
spridningen i inomhusmiljö som detta arbete studerar är en högst relevant spridningsväg 
att undersöka.  
 

4.2 Termisk komfort och energianvändning 
Termisk komfort och energianvändning är inget som har beaktats vid val av undersökt 
fall vilket kan leda till att alla lösningar kanske inte är praktisk tillämpbara. Då 
temperaturskillnaden mellan safe zone och övriga rumsluften ökar kommer blandningen 
mellan dessa minska, samt fallhastigheten inom safe zone öka. Detta är gynnsamt ur ett 
smittskydds-perspektiv. Men är det rimligt ur ett komfort- och energiperspektiv? För att 
uppnå en stor temperaturskillnad måste antingen inomhusluften värmas eller 
Airshowerdonets tilluft kylas, denna process kräver energi. Det är inte komfortabelt att 
vistas i ett konferensrum där det är flera grader kallare än i övriga byggnaden.   
 

4.3 Resultatets osäkerhet 
Flera värden som nyttjas i beräkningsmodellen är faktabaserade schablonvärden. Det 
tillkommer en osäkerhet vid varje schablonvärde och när detta kombineras ihop med 
flera ökar osäkerheten. Det är orimligt att ha exakta värden till specifika situationer, 
följaktligen är denna typ av beräkningsmodell som närmast verkligheten som möjligt vid 
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teoretiska beräkningar. Sannolikt ger schablonvärdena en bra uppskattning, men det 
tillkommer alltid en ofrånkomlig felmarginal från verkligheten. 
 
Ett grundläggande antagande i beräkningsmodellen är att partiklarna som genereras av 
kontaminatorn direkt sprids jämnt fördelat över hela rumsvolymen. Även om bara safe 
zones volym beaktas är det inte troligt att de virusbärande aerosolerna kommer spridas 
jämnt i hela safe zone på grund av hur donet fungerar, då det trycker ner luften med ett 
svalt sjunkande tillflöde. Syftet med att multiplicera ventilationsindex med AER är att 
efterlikna denna effekt i beräkningsmodellen. Hur väl användandet av ventilationsindex 
får resultatet att stämma överens med verkligheten är svårt att bedöma då författarna till 
den ursprungliga formeln har antagit helt omblandande ventilation. 
 
Scenariot som undersökts bygger på att personerna i rummet sitter i safe zone under hela 
tiden. I verkligheten sker slumpmässiga händelser som att fönster och dörrar öppnas och 
stängs, någon hämtar kaffe eller går ut för att ta ett telefonsamtal. Varje gång något av 
detta inträffar innebär det att en eller flera personer lämnar safe zone och utsätter sig för 
en högre smittrisk. Att beakta dessa händelser i riskbedömningen är komplicerat, det 
skulle först och främst krävas data på hur lång tid en person i genomsnitt lämnar safe 
zone och därefter skulle även risken utanför safe zone behövas beräknas, vägas in och 
adderas till grundrisken.  
 

4.4 Beräkningsmodellens tillgänglighet 
När modellen är uppbyggd i exempelvis ett excelark krävs det ingen särskild 
kompetensnivå för att föra in indata som genererar en sannolikhet. Men för att kunna 
genomföra beräkningar krävs kunskap om det aktuella rummets luftflöden, volym och 
filtertyp. Denna data är inte alltid lätt att ta reda på för en lekman. Även att tolka 
resultatet och förstå hur olika variabler i modellen påverkar resultatet kan uppfattas som 
komplext om erfarenhet från liknande modeller saknas. I denna modell tillkommer även 
ventilationsindex som kräver uppmätta partikelmängder med partikelmätare, om inte 
schablonvärden nyttjas även här. 
 

4.5 Risker kopplade till återluft 
Att återluft är med i formeln bygger på tanken att virusbärandepartiklar kan färdas via 
återluften, genom filtret och ut i vistelsezonen igen och därmed bidra till en ökad risk att 
bli smittad. Det bidrag som genereras bygger helt på att återluft tillämpas vilket kan 
förekomma ifall det ställs höga krav på låg energianvändningen. Värmeåtervinning 
tillämpas i första hand på andra sätt där partiklar inte överförs men om direkt återluft 
skulle användas har andelen en relativt liten betydelse när ett filter med hög 
avskiljningsförmåga nyttjas, enligt figur 3.5.   
 
Ju högre avskiljningsgrad återlufts-filtret har desto mer gynnsamt är det ur 
smittskyddssynpunkt. Med högre avskiljningsförmåga tillkommer högre kostnader, och 
även underhåll. Från figur 3.4 avläses en hög smittrisk när ett ePM1 10% filter används. 
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Enligt figur 2.3 har det flesta filter har en högre avskiljningsförmåga än detta och därför 
kan figur 3.4 framstå som irrelevant i verkligheten. Översta linjen illustrerar endast hur 
risken ser ut om ett grovfilter används i återluften.   
 

4.6 Något oväntat från resultatet? 
Andelen återluft påverkar smittrisken lite i förhållande till andra undersökta variabler. 
Däremot vid 100% återluft har återluftsfiltrets avskiljningsgrad stor påverkan på 
smittrisken. Detta kan härledas till hur formeln är uppbyggd.  
 
Att använda safe zones volym i stället för hela rumsvolymen påverkar inte resultatet lika 
mycket som intuitivt kan förväntas. Ett förhållandevis stort luftflöde till den mindre 
volymen har en positiv inverkan på smittrisken, eftersom luften innehållande 
virusaerosoler byts ut snabbare. Däremot är det fördelaktigt med en större volym som i 
fallet då hela rumsvolymen används eftersom virus-aerosolerna sprids ut.  
 

4.7 Källkritik 
De flesta källor har sitt ursprung från sökningar via Engineering Village som är en 
databas för forskningsunderbyggda artiklar och studier.  Information har hämtats från 
hemsidor som fördjupar sig inom ett speciellt ämne. Vissa källor är myndigheter i olika 
länder. Ett tidigare examensarbete från Lunds Tekniska Högskola används också som 
källa.  
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5 Slutsats 
Att hitta ett direkt samband mellan antalet uppmätta partiklar och risken för att bli 
smittad har examensarbetet inte lyckats med. Utifrån tillgängliga mätningar är det är inte 
möjligt att skapa ett trovärdigt generellt samband då både antalet partiklar och risken för 
att bli smittad beror på många faktorer. Undersökningen kring att direkt koppla den 
procentuella minskningen av partiklar och den procentuella volymminskningen till 
smittrisken gav inget resultat, då denna procentuella minskning kommer som ett direkt 
resultat av att andra ingående variabler i beräkningsmodellen ändras. Riskberäkningar 
med hjälp av Evans formel och Gammaitoni & Nuccis formel är dessutom inte möjliga 
att jämföra med de uppmätta partikelreduceringarna, då dessa procentuella 
partikelreduceringar inte motsvarar situationen för riskberäkningarna.   
 
Ventilationsindex kan ses som ett mått på hur effektivt ventilationen transporterar bort 
partiklar, alltså i och med att risken blir mindre när ventilationsindex är högt, blir därmed 
risken mindre ju färre partiklar det är i vistelsezonen. När åtgärder vidtas för att 
genomföra detta motverkas smittspridningen. Sambandet med ventilationsindex och 
smittrisk svarar inte helt upp mot målet, men är en praktiskt applicerbar metod.  
 
Gällande utfallet av riskberäkningarna föreligger en osäkerhet, mycket på grund av att 
Covid-19 fortfarande är en relativt ny sjukdom. Det behövs mer forskning för att kunna 
bestämma noggrannare värden på exempelvis infektiösa dosen och den virala mängden 
i saliv, som båda ligger till grund quantaproduktionen. Från resultatet kan det konstateras 
att quantaproduktionen har en stor inverkan på risken och för att uppnå verklighetstrogna 
resultat och lägre felmarginal är det av stor vikt att korrekta värden används.  
 
Att risken för att bli smittad i inomhusmiljö påverkas i olika utsträckning med hjälp av 
ventilationstekniska åtgärder fastställs i resultatet. Riskerna varierar kraftigt för återlufts-
filter med olika avskiljningsförmåga. Att variera andelen återluft har låg inverkan på 
risken vid användning av filter med hög avskiljningsförmåga.  
 

5.1 Framtida utvecklingsmöjligheter  
Precis som koldioxidhalten i luften kan avläsas i ett rum i realtid, skulle det teoretiskt 
kunna avläsas smittrisk för flertalet olika sjukdomar (olika quanta) i ett rum. Idén bygger 
på att partikelmätare installeras vid frånluft, tilluft och vistelsezon i syfte att generera 
värden för ventilationsindex. Någon typ av ljudindikator för att uppskatta aktivitet, och 
personräknare. Luftflöden, filters avskiljningsförmåga samt rumsvolym är konstant 
indata som förprogrammeras.  
 
En brist med detta skulle kunna vara att denna apparat kan inte veta ifall någon/några 
befinner sig i presymptomatiskt tillstånd. Alltså får den basera sig på daglig uppdaterad 
statistik om hur många nya fall som registrerats i aktuell region. Med antal fall borde 
grov uppskattning kunna göras av hur stor del av befolkningen som befinner sig i 
presymptomatiskt tillstånd.  
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