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Smittsomme sykdommer og pandemier

(Per 3. november 2020)



Bioaerosoler, dråpe og smitte 



CBRNE og koronapandemien 



Sikring av bygg

» Erfaringer fra anthrax-
hendelsen, USA 2001

» Post- og varemottak 

» Fokus på forskning & 
utvikling

» Bygninger som 
kritiske 
samfunnsfunksjoner

» Berøringsflater
» Tetthet
» Luftgjennomstrømning og filtrering
» Bygningsmateriale
» Oppdage en hendelse og gjenopprette 

Kunnskap om smittestoffet og 
beskyttelsesnivå

» Risiko- og sårbarhetsvurderinger
» Planlegging - Security-by-design

» Spredningskilde –Ventilasjon- Avstand -
Hygiene



Internasjonal forskning på området

Re

Behavior Population
characteristics

Distancing

Hand 
hygieneBuilt environment

» Ventilation
» Air cleaning

Masks

Cleaning

» Outdoors better than indoors
» Short better than long
» Masked better than unmasked
» Socially distant better than close
» Sparse better than crowded

» Quiet better than loud
» Gentle breathing better than 

vigorous breathing
» Risk can be lowered indoors by 

improved ventilation and air filtration



EU har fokus på kritisk infrastruktur

» Joint Research Centre koordinerer ERNCIP som yter bistand til implementering 
av EU-direktivet European Critical Infrastructures

» FFI deltok i en studie med 10 europeiske land 

Scenarios Definition Critical Review for 
DIM

Computational 
Simulations

Chemical 
attack in 

office 
buildings

Biological attack in 
government building

Sarin 
attack in 
subway

Chemical Biological Office 
building

Open space 
office

Metro station

Capacity of 
existing sensors Highlight gaps

Requirements of 
next generation 

sensors

Methodological Approach



Aerosolfysikk som støtte
Numeriske beregninger (CFD) kan bidra 

» Spredningen av CB 
» Eksponeringsomfang
» Farepotensial med henhold til dose 
» Fortynningseffekt, oppholdstid, evakuering
» Plassering av sensorer 
» Prøvetaking etter en hendelse og rengjøring
» Situasjonsforståelse 
» Beredskapsplanlegging

CFD simuleringer



Modellerings- og simuleringsverktøy beredskapsplanlegging



Spredning i bymiljø



FFI støtter helsemyndighetene under pandemien

» Kvalitetskontroll av 
smittevernutstyr for 
Sykehusinnkjøp/Helse Sør-Øst

» Kvalitetssikring av 
smittevernutstyr på oppdrag for 
kommuner og leverandører

» Støtter norsk produktutvikling av 
smittevernsutstyr

» Utviklet nødrespirator



» Følg myndighetens råd for å redusere smitte

» Fremtidens utvikling 

» Planlegging – tverrfaglig og helhet

» Case-by-case

» Security-by-design

» Beredskap for neste pandemi og fremtidens smittevern

Lærdom og erfaring



“Vi gjør kunnskap og ideer 
til et effektivt forsvar”
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