Whitepaper
Mars 2020

Hur fuktighetskontroll kan minska
virus infektivitet och livslängd

Exekutiv sammanfattning
Baserat på den samlade forskningen, som vi ska presentera i det här papperet, finns en
påvisbar koppling mellan luftens fuktighet, infektiviteten och livslängden hos en mängd
olika virus. Forskningen visar att många typer av vanliga och skadliga virus görs inerta
snabbare vid en relativ luftfuktighet på mellan 40 och 50%, än på nivåer på 20% och
lägre.
Det här är särskilt intressant på platser där vintern kännetecknas av låga utomhus
temperaturer och låg luftfuktighet inomhus, eftersom dessa förhållanden skapar en
förmånlig miljö för spridning av virus. Genom effektiv kontroll av inomhusklimatet på
sådana platser kan man begränsa spridningen av skadliga virus.

Analys av forskningen
Överlevnaden hos följande virus med lipidhölje, som nämns i peer-granskade
forskningsrapporter(1), kopplas till RH och temperatur:
• Influensa
• Coronavirus (inklusive coronavirus som förknippas med svår akut respiratorisk sjukdom)
• Respiratoriskt synkytialt virus (RS)
• Parainfluensavirus
• Mässling, röda hund
• Varicella-zoster virus
Å andra sidan verkar virus utan lipidhölje överleva längre vid högre RH-värden
(typiskt över 70 %). Dessa inkluderar:
• Adenovirus i luftvägarna
• Rhinovirus
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Förhållandet mellan temperatur och luftfuktighet
För referens har följande definitioner använts i det här dokumentet:
• Absolut luftfuktighet (AH) – mängden vattenånga i gram per kilo av (torr) luft (g/kg)
• Relativ luftfuktighet (RH) – kvoten (i %) mellan aktuell mängd vattenånga i luften och
den maximala mängd vatten¨ånga som luften kan innehålla vid aktuell temperatur.
Vid 100 % RH är luften mättad och kan inte hålla någon ytterligare fuktighet.
Kondensering kommer då att ske om temperaturen sänks.
AH är ett användbart mått för att konvertera RH-värden mellan miljöer vid olika
temperaturer, som förhållandena inomhus och utomhus. Såvida inga andra källor till fukt
eller luftfuktighet finns i en inomhusmiljö med utomhusventilation, kommer förändringar i
RH utomhus påverka RH-nivån inomhus.
Förhållandet mellan temperatur och luftfuktighet visas i följande illustration. I samtliga
tre fall är både absoluta luftfuktigheten (6 g vatten) och luftens massa (1 kg) konstanta.
Vid temperaturökningar expanderar luftvolymen, och förhållandet mellan den relativa
luftfuktigheten och utrymmet som luften intar förändras.
Vid beräkning av luftfuktigheten inomhus måste vi ta hänsyn till rådande värden för RH
och AH utomhus. Om vi antar att utomhusluften släpps in i ett tomt utrymme inomhus och
värms upp utan närvaro av några signifikanta fuktbelastningar (t.ex. att ingen fuktighet
tillförs från inträngning, byggmaterial, förbränning eller boende) kan vi etablera ett direkt
förhållande mellan luftfuktigheten inomhus och utomhus vid olika temperaturer.

1 kg luft
1 kg luft
100 % RH
6g

6,5 °C

1 kg luft

80 % RH
6g

23 % RH
6g

10 °C

Figur 1: Visuell representation av förhållandet mellan luftmassa,
temperatur, AH och RH %

30 °C
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För att demonstrera detta innehåller tabellen nedan värden för luftfuktigheten inomhus
som skulle ha uppstått i den inomhusmiljö som beskrivs i stycket ovanför, baserat på
utomhusnivåer som rapporterades i London 12–13 mars 2020.
Tid
Utomhustemp (C)
RH % utomhus
Lufttryck (hPa)
AH utomhus (g/kg)
RH % inomhus @ 20 °C
RH % inomhus @ 24 °C

9.00
8°
60
1,011
4,00
28
22

12.00
9°
49
1,011
3,50
24
19

15.00
9°
52
1,010
3,71
26
20

18.00
7°
67
1,011
4,18
29
23

21.00
7°
68
1,011
4,24
29
23

00.00
6°
77
1,013
4,47
31
24

03.00
7°
70
1,014
4,35
30
24

06.00
6°
73
1,016
4,23
30
23

09.00
8°
62
1,017
4,11
28
22

Tabell 1: Väderförhållanden för London, 12–13 mars 2020. Källa: Met Office, UK

Baserat på utomhusförhållandena i Tabell 1, och vid en inomhustemperatur på 20 °C,
varierar värdet för RH% inomhus mellan 24 % och 31 % RH. Om inomhustemperaturen
ökar till 24 °C, varierar värdet för RH% inomhus mellan 19 % och 24 % RH.
Med ett psykrometriskt diagram kan vi enkelt visualisera effekten på RH-värdet
när temperaturen förändras vid en konstant AH-nivå. Genom att använda mätvärdet
i Tabell 1 för AH kl 09.00 den 12 mars (4 g/kg), ser vi tydligt kopplingen mellan
RH-värdena vid 4 °C och 20 °C.

Figur 2: Psykometriskt diagram som visar RH-värdet vid 8 °C och 20 °C längs linjen för ett AH-värde på 4 g/kg.
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Luftfuktighetens betydelse
för spridningen av
influensavirus
Om den relativa
luftfuktigheten
kontrolleras till
mellan 45 och
50 procent, faller
smittsamheten
snabbt.

Virus som orsakar respiratoriska sjukdomar överförs normalt via virala partiklar som
utsöndras när man hostar, nyser, pratar och andas(8). De här aktiviteterna genererar
moln av luftburna vattenpartiklar med diametrar mellan några millimeter ner till <1 μm.
Stora droppar (>50 μm i diameter) faller till marken nästan omedelbart, och partiklar
på 10–50 μm faller ner inom ett antal minuter. Små partiklar (<10 μm), inklusive
droppkärnor från förångade större partiklar, kan förbli luftburna i timtal och inhaleras lätt
långt ner i luftvägarna. Om de inte inhaleras, kommer de också att fastna på ytor(9) över
tid. Förutom partiklarnas storlek, påverkar även luftflöden och väderförhållanden tiden
som de här partiklarna förblir luftburna.
Väderförhållandena som presenteras i Tabell 1 kan tas med till Figur 3 och 4
för att extrapolera infektiviteten och överföringseffektiviteten för aerosoliserade
influensapartiklar.
Figur 3 nedan visar effekten på influensas infektivitet med avseende på RH, baserat
på storleken hos de aerosoliserade influensapartiklarna.
Baserat på data i Tabell A ligger infektiviteten för RH-värden mellan 24 och 31 % över
70 % för alla partikelstorlekar vid konstant innetemperatur på 20 °C. Om RH regleras till
mellan 45 % och 50 %, faller infektiviteten snabbt under 20 % vid samma lufttemperatur.

Figur 3: Hög luftfuktighet minskar infektiviteten för influensa. Influensavirus hostades in i undersökningsrummet och
aerosolprov insamlades med NIOSH-provtagare under 60 minuter, från testdockans mun, 10 cm till höger och vänster
om munnen, och vid position P1 och P2 i rummet. Vid konstant temperatur (20 °C) sattes RH till olika värden mellan
7 % och 73 %. Andelen av virus med bibehållen infektivitet i förhållande till andelen före hostningen visas. Tabell A:
Andelen infektiösa virus från alla fraktioner (>4 μm, 1–4 μm, <1 μm) bestämdes genom viral plackanalys (VPA) och visas.
Tabell B–D: Andelen infektiösa virus inom enskilda aerosolfraktioner visas. Data är medelvärden med 6 standardfel (n = 5).
doi:10.1371/journal.pone.0057485.g003(8)
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Viruspartiklarna är stabila;
droppkärnor bildas

Viruspartiklarna
är instabila

Viruspartiklarna är stabila;
droppkärnor bildas

Droppkärnorna
tar upp vatten

Figur 4: Baserat på livetester varierar överföringseﬀektiviteten för droppar
från andning med luftfuktighet och temperatur. Överföringseﬀektiviteten,
beräknad som andelen exponerade personer som ådrar sig infektionen,
avsatt mot relativa luftfuktigheten(2)(3).

Förhållandet mellan partiklarnas stabilitet och överföringseffektiviteten visas i Figur 4.
Återigen har RH ett avgörande inflytande och vi ser en betydande nedgång i
överföringseffektivitet vid omkring 50 % RH. Med data från Tabell 1, baserat på
inomhusluft vid 20 °C över RHintervallet 24 % till 31 %, ligger överföringseffektiviteten
mellan 80 % och 90 %, vilket motsvarar en signifikant ökning.
Annan forskning(4) visar ett starkt samband mellan AH och överlevnad, överföring
samt det grundläggande reproduktionstalet (R0) för influensa. R0 anger antalet sekundära
infektioner som en genomsnittlig smittad person skulle orsaka om alla i befolkningen var
mottagliga. Figuren nedan visar förhållandet mellan AH och R0.
Återigen visar data i Figur 5 en direkt koppling mellan AH och viral överföring, och
i förlängningen leder RHnivåer inomhus som är direkt kopplade till låga AHnivåer
utomhus till samma nivå av viral överföring.

Figur 5: Virus överlevnad, överföring och grundläggande
reproduktionstal, R0 , avsatt som funktion av absolut
luftfuktighet. Överlevnadsdata för influensavirus är från
Harper(5), överföringsdata för influensavirus är från
Lowen et al.(2,3), och R0 baseras på ”best-fitting, absolute
humidity-forced, susceptible-infected-recovered susceptible
simulations” från Shaman et al.(6). Den heldragna linjen är
R0 för den bäst anpassade simuleringen; det bruna området
visar intervallet av R0 -värden som en funktion av absoluta
luftfuktigheten för de 10 bäst anpassade simuleringarna.
Måttet på absoluta luftfuktigheten är AH 2 m över marken
i g/kg och är hämtat från en reanalys av National Center for
Environmental Prediction–National Center for Atmospheric
Research (NCEP-NCAR) (7).
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Luftfuktighetens betydelse
för överföring av
coronavirus
Inaktiveringen gick
snabbare vid 20 °C
än vid 4 °C
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Figur 6: Överlevnad för TGEV och MHV vid 4 °C
och (a) 20 % RH, (b) 50 % RH och (c) 80 % RH.
Kvadrater: TGEV, cirklar: MHV. Felstaplarna
indikerar 95 % konfidensintervall(10).
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Olika coronavirus har ett lipidhölje och påverkas på likartade sätt av ändringar i
luftfuktigheten. Men på grund av de inbyggda riskerna för arbete med SARS-CoV och
besläktade virus, kräver forskningen specialutbildad personal som arbetar i laboratorier
med inneslutningsförhållanden enligt biologisk skyddsnivå 3 (BSL-3). Det innebär att det
finns betydande utmaningar i att studera det här viruset, och endast begränsad data om
dess överlevnad och respons på stressfaktorer i miljön.
Genom att använda ”surrogat-coronavirus” kan man övervinna de här svårigheterna
och utvidga tillgängliga data om coronavirus överlevnad på ytor. En studie på
överförbart gastroenteritvirus (TGEV) och mushepatitvirus (MVH) har använts för att
bestämma effekterna från AH och RH för coronavirus överlevnad på rostfritt stål.
Vid 4 °C kvarstod infektiöst virus i upp till 28 dagar, och den lägsta nivån av
inaktivering inträffade vid 20 % RH. Inaktiveringen gick snabbare vid 20 °C än vid 4 °C
vid samtliga fuktighetsnivåer; viruset kvarstod i 5 till 28 dagar, och den långsammaste
inaktiveringen inträffade vid låga RH.
Båda virusen inaktiverades snabbare
vid 40 °C än vid 20 °C. Förhållandet
mellan inaktivering och RH var inte
monotont, utan det rådde högre
a 1
överlevnad eller större skyddseffekt
0
vid lågt RH (20 %) och högt RH
-1
-2
(80 %) än vid måttliga RH (50 %)(10).
-3
Om vi återigen använder väderdata
-4
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-5
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-6
0
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24 % till 31 %) finns det återigen ett
Day
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b 1
en RH inomhus runt 50 % i syfte att
0
minska livslängden hos de här typerna
-1
av coronavirus på hårda ytor.
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Day

Figur 7: Överlevnad för TGEV och MHV vid 20 °C
och (a) 20 % RH, (b) 50 % RH och (c) 80 % RH.
Fyllda kvadrater: TGEV. Fyllda cirklar: MVH.
Öppna cirklar: Värdet för provet låg under försökets
detekteringsgräns (5 log10 MPN). Felstaplarna
indikerar 95 % konfidensintervall(10).
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Slutsats
Det går att reducera överföringen av, och livslängden för skadliga virus genom att
kontrollera RH-värdet inomhus. Det kan man göra med lösningar för luftfuktighetskontroll
som ger noggrann RH-kontroll i inomhusmiljön. Luftfuktighetskontroll är alltid användbart,
och än mer så under ”influensasäsongen” när utomhustemperatur och absolut
luftfuktighet tenderar att vara låga.
Forskningen som refereras till i det här dokumentet pekar på att RH mellan 40 och
50 procent inomhus ger maximalt positiva effekter på aerosoliserade och nedfallna
viruspartiklar. Genom att upprätthålla dessa nivåer kan man bidra till en hälsosammare
och säkrare miljö.

Om Munters
Munters har mer än 60 års erfarenhet av luftfuktighetskontroll, med skalbara lösningar
för alla typer av industriella, kommersiella och offentliga miljöer. Vi erbjuder rådgivning,
teknisk support, installation och livscykelhantering för vårt flexibla utbud av produkter,
med en global närvaro som gör att vi alltid är nära kunden.

8

Referenser
(1)

The effect of environmental parameters on the survival of airborne infectious agents – Julian W. Tang –
doi:10.1098/rsif.2009.0227.focus

(2)

Roles of Humidity and Temperature in Shaping Influenza Seasonality – Anice C. Lowen, John Steel

(3)

Influenza Virus Transmission Is Dependent on Relative Humidity and Temperature – Anice C. Lowen,
Samira Mubareka, John Steel, Peter Palese – PLoS Pathog 3(10): e151. doi:10.1371/journal.
ppat.0030151

(4)

Absolute Humidity and Pandemic Versus Epidemic Influenza – Jeffrey Shaman, Edward Goldstein,
and Marc Lipsitch

(5)

Harper GJ. Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses. J Hyg (Lond).
1961;59(4):479–486.

(6)

Shaman J, Pitzer VE, Viboud C, et al. Absolute humidity and the seasonal onset of influenza
in the continental United States [electronic article]. PLoS Biol. 2010;8(2):e1000316.

(7) Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull Am Meteorol
Soc. 1996;77(3):437–471.
(8)

High Humidity Leads to Loss of Infectious Influenza Virus from Simulated Coughs – John D. Noti*,
Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R.
Slaughter, Donald H. Beezhold

(9)

Influenza Virus Aerosols in the Air and Their Infectiousness – Nikolai Nikitin, Ekaterina Petrova,
Ekaterina Trifonova, and Olga Karpova – http://dx.doi.org/10.1155/2014/859090

(10) Effects of Air Temperature and Relative Humidity on Coronavirus Survival on Surfaces – Lisa M.
Casanova, Soyoung Jeon, William A. Rutala, David J. Weber, and Mark D. Sobsey – doi:10.1128/
AEM.02291-09

9

Rätt inomhusklimat för att förändra framtiden

Munters är världsledande inom energieffektiva och hållbara
lösningar för luftbehandling. Med innovativ teknik skapar Munters
ett perfekt klimat för krävande tillämpningar inom industri och
jordbruk. Munters har format framtiden inom luftbehandling sedan
grundandet 1955 och är noterat på Stockholmsbörsen sedan 2017.

Hitta ditt närmaste Munters-kontor på www.munters.com
Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer och antal osv.,
av tillverkningsskäl eller andra skäl, efter publicering. © Munters AB, 2020

