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UV-lys er elektromagnetisk stråling li-
gesom almindeligt lys, og UV minder på 
mange måder om almindeligt lys, det er 
blot mere energirigt og usynligt for men-
nesker. UV-lys er generelt skadeligt for le-
vende væsner, da det kan bryde bindin-
ger i organiske materialer. UVC er den 
mest energirige form for UV-lys med bøl-
gelængder på under 280 nanometer, altså 
langt under de 360 nanometer, som er om-
trent den laveste bølgelængde mennesker 
kan opfatte. 

Desinfektion med UV-C
Grunden til at UV-lys, nærmere bestemt 
UVC-lys, virker desinficerende er, at strå-
lingen kan ødelægge organiske forbindel-
ser, specifikt den beskyttende membran 
der omgiver de fleste bakterier og virus. 
Coronavirussens beskyttende membran 
er den karakteristiske ”appelsin med nelli-
ker”-lignende struktur, som alle efterhån-
den er blevet bekendt med. UVC-lys ad-
skiller sig fra f.eks. UVB ved, at det kun 
trænger meget kort ind i organiske materi-
aler, så overfladen af f.eks. hudceller bliver 
ødelagt, men i meget mindre grad DNA 
i cellernes indre. Man er altså ret sikker 
på, at UV-C-lys er skadeligt for menne-
sker, men ikke i ret høj grad kræftfremkal-
dende, som det er tilfældet med UVB. En 
uventet komplikation opstod, da man op-
dagede, at UV-lys også nedbryder mange 
typer af plast og lignende materialer, så 
indpakninger og lignede gik i stykker ved 
desinficering med UV. 

Beregning af dosis
For at deaktivere virus og bakterier skal 
der tilføres en vis dosis med UVC-strå-
ling derfor er måling og beregning af den 
dosis, som det inficerede område modta-
ger, kritisk. Dosis er her en energitæthed 
på en overflade, målt i Joule (Energi) per 
kvadratmeter (areal). Her er det vigtig at 

huske, at UV-radiometre ikke måler dosis 
men irradians altså Watt per kvadratme-
ter 1, og at man skal gange irradiansen med 
eksponeringstiden for at få dosen. 

Typisk vil man se, at hvis en dosis giver 
en 90% reduktion af virus og bakterier, så 
vil to doser giver en reduktion på 99%, og 
tre doser giver 99,9% reduktion osv. Man 
kan altså relativt hurtigt opnå en stor ef-
fekt, men hvis man ønsker ”fuldstændig 
sterilt”, vil det kræve en meget kraftig be-
stråling, fordi en enkelt overlevende virus 
eller bakterie ud af en million (99,9999% 
reduktion) stadig kan lave så meget skade. 
CIE-anbefalinger og LED

Der er forskellige meninger, om hvor 
meget UVC der generelt skal til at deak-
tivere typisk 90% af bakterier eller virus, 
mest fordi det delvist afhænger forholdene 
f.eks. luftfugtigheden. CIE’s anbefalinger 
er 20 til 200 Joule/Kvadratmeter for deak-
tivere 90% af bakterierne. 

Med opfindelsen af UV LED er det ble-
vet muligt at rette UV-lyset steder hen, 
hvor de relativt store og skrøbelige UV-
rør ikke har kunne komme. De mange nye 
produkter baseret på UV LED er dog ikke 

alle kvalitets- og sikkerhedstestet og man 
bør være forsigtig med at benytte dem 
uden sikker viden om effekten på virus og 
mennesker. 

CE publicerede i maj sidste år en 
holdningserklæring ”Ultraviolet (UV) 
stråling til styring af risiko for smitte 
med COVID-19”. Erklæringen kan 
downloades på dansk her: http://cie.
co.at/publications/cie-position-state-
ment-use-ultraviolet-uv-radiation-mana-
ge-risk-covid-19-transmission

Note:

1:  Irradiansen som måles i Watt per kvadratmeter 

svarer til belysningsstyrken (Lux eller lumen 

per kvadratmeter), så meget af hvad man ved 

om synligt lys kan genbruges når det gælder 

UV, dog med forsigtighed da der er vigtige 

forskelle.

UV-LYS OG CORONA

Den globale COVID-19 pandemi har fået mennesker til at spejde i mange retninger efter løsninger, og 
en af dem er at bekæmpe virus i luften og på overflader med ultraviolet (UV) lys. UV-lys har længe været 
kendt for sin desinficerende virkning, og med introduktionen af UV LED-lyskilder har der åbnet sig nye 
muligheder. UV har dog også en række mindre heldige egenskaber, som man også skal tage hensyn til.
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Areal: 1m2

Effekt på areal = 1 Watt Eksponeringstid: 1 sekund

Dosis: 1 Watt/ 1 m2 ·1 sekund = 1 Joule/m2

Lyskilde

Forurenet område

Sammenhæng mellem 
energi og effekt: 
1 Watt·1 sekund = 1 Joule

Illustration af en beregning af UV-dosis, baseret på samlet effekt på område, areal af område og 
eksponeringstiden. Bemærk UV-lyskilden sender kun en del af sit totale lys mod det forurenede 
område.




