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Referat 

VTI har i maj 2016 på uppdrag av Statens vegvesen i Trondheim genomfört en fältstudie i 

Strindheimtunnelen samt på Haakon VII gate med syfte att jämföra och utvärdera städmaskiners och 

teknikers förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer. VTI genomförde 

provtagningar med dammprovtagaren Wet Dust Sampler II (WDS II) före och efter städinsatserna.  

Studien visade att vägdammsförrådet blev större efter en första städinsats med BEAM rotorclean i 

tunneln (endast vägbana) än före städning. Detta antas bero på att vägdamm spolas ut från kanten 

alternativt att cementerat vägdamm i beläggningstexturen lösgjorts. Efter en andra städinsats då väggar 

och tak först städades varefter vägbanan städades igen kunde en sänkning av dammförrådet uppmätas, 

dock endast i vägbanan, inte närmast kanten. 

På Haakon VII gate testades två olika städmaskiner: Disa Clean och Val’Air rotor cleaner. Den 

förstnämnda är en torr vakuumsug medan den sistnämnda utför roterande högtryckstvättning 

kombinerad med vakuumsug. Körbanan delades upp i sex sektioner, där en specifik städstrategi 

användes i varje sektion (kallas fält i denna studie). Provtagning genomfördes i varje fält före och efter 

städinsats. Resultatet i denna studie visade att störst effekt erhålls vid användande av Disa Clean i 

kombination med högtrycksspolning samt vid användande av Val’Air rotor cleaner med en 

körhastighet på 3 kilometer i timmen. I båda fall uppmättes en markant skillnad i dammförråd före och 

efter städning.  
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Abstract 

In May 2016, VTI conducted a field study in Strindheim tunnel and on Haakon VII street on behalf of 

the Norwegian Road Administration in Trondheim aiming at comparing and evaluating the ability of 

cleaning techniques to reduce the road dust depot in street and tunnel environments.  

The result showed that after a first cleaning effort in the tunnel with the BEAM rotorclean (roadway 

only), a larger dust load was detected than before cleaning. This is believed to be due to the flushing of 

dust from the edge of the road or the removal of dust cemented in the road surface texture. After a 

second cleaning effort, where the walls and ceilings are cleaned and the road is cleaned again, a 

reduction in dust load could be distinguished, but only in the roadway, not near the edge. 

On Haakon VII street, two different cleaning machines, Disa Clean and Val’Air rotor cleaner were 

used, the former being a dry vacuum sweeper and the latter using rotary high pressure washing 

combined with vacuum. Sampling was conducted in six fields. The result showed that greatest effect 

was achieved with Disa Clean in combination with high pressure rinsing as well as with Val’Air rotor 

cleaner at a driving speed of 3 kilometer per hour. In both cases there were significant differences in 

dust storage before and after cleaning. 
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Förord 

Statens vegvesen (Vegdirektoratet) i Trondheim har genomfört ett försök att rengöra en vägtunnel och 

en vägsträcka med olika städmaskiner och städmetoder för att minska mängden vägdamm. Ett stort 

antal andra tester redovisas i huvudrapporten (Snilsberg och Gryteselv, 2017), medan föreliggande 

rapport fokuserar på hur stort vägdammsförrådet varit före och efter städningen med olika maskiner i 

de olika miljöerna. Uppdragsgivare har varit Brynhild Snilsberg, Vegdirektoratet och finansiärer var 

Statens vegvesen och Trondheims kommun. Författarna vill tacka Håkan Arvidsson, VTI, för 

storleksfördelningsanalyser och Karl-Idar Gjerstad, Statens vegvesen, för värdefulla kommentarer på 

manuskriptet.  

 

Linköping, oktober 2017 

 

Mats Gustafsson 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Utvärdering av städmaskiners förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och 

tunnelmiljöer. En fältstudie från Trondheim 2016 

av Ida Järlskog (VTI), Göran Blomqvist (VTI), Mats Gustafsson (VTI) och Sara Janhäll(VTI) 

 

VTI har i maj 2016 på uppdrag av Statens vegvesen i Trondheim genomfört en fältstudie i 

Strindheimtunnelen samt på Haakon VII gate. Studien gick ut på att jämföra och utvärdera städ-

maskiners och städteknikers förmåga att reducera vägdammsförrådet i gatu- och tunnelmiljöer. I 

Strindheimtunnelen testades två olika städstrategier. VTI genomförde provtagningar med dammprov-

tagaren Wet Dust Sampler II (WDS II) före och efter städinsatserna. Prov samlades in tvärs hela 

vägbanan i så kallade profiler med 20 centimeters mellanrum. Dessutom togs sammanslagningsprov i 

flera sektioner (bankett, intill bankett, mellan hjulspår, vänster hjulspår och nära mittavskiljarlinjen) 

för att få ett representativt urval av vägdammsförrådet.  

Analyserna av proven visade att vägdammsförrådet ökade efter en första städinsats med BEAM 

rotorclean i Strindheimtunnelen (endast vägbana) jämfört med innan städning. Detta antas bero på att 

vägdamm spolas ut från vägkanten alternativt att cementerat vägdamm i beläggningstexturen 

lösgjordes vid städinsats. Efter en andra städinsats då väggar och tak städades först varefter vägbanan 

städades igen kunde en sänkning av dammförrådet urskiljas, i huvudsak mellan hjulspår. Vid 

vägkanten sjönk dammförrådet tydligt i den vägsektion (fält) där tvål användes, men inte där endast 

vatten användes. Dock lämnade båda metoderna kvar ett ansenligt dammförråd vid kanten, sannolikt 

beroende på kantborstens begränsade förmåga att samla upp fuktigt finmaterial. 

På Haakon VII gate testades två olika städmaskiner, Disa Clean och Val’Air rotor cleaner där den 

förstnämnda är en torr vakuumsugmaskin och den sistnämnda utför roterande högtryckstvättning i 

kombination med vakuumsugning. Körbanan delades upp i sex sektioner (kallas fält i denna studie). 

En specifik städstrategi (till exempel olika hastigheter, vatten i kombination med vakuum, högtrycks-

spolning i kombination med vakuum etc.) användes i vart och ett av fälten och provtagning genom-

fördes före och efter städinsats. Värt att notera är att beläggningen varierade något mellan de olika 

fälten (spårdjup, sprickbildning, närhet till rödljus etc.) vilket kan påverka dammförrådet.  

Prover samlades in enligt samma metod som i Strindheimtunnelen. Mest minskade vägdammsförrådet 

efter städning vid användandet av Disa Clean i kombination med högtrycksspolning samt hos Val’Air 

rotor cleaner med en körhastighet på 3 kilometer i timmen.  
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Summary 

Evaluation of sweeper efficiency for reducing road dust load in tunnel and street environments. 

A field study in Trondheim 2016 

by Ida Järlskog (VTI), Göran Blomqvist (VTI), Mats Gustafsson (VTI) and Sara Janhäll(VTI) 

 

In May 2016, VTI conducted a field study in Strindheim tunnel and on Haakon VII street on behalf of 

the Norwegian Road Administration in Trondheim. The study was aimed at comparing and evaluating 

the ability of cleaning techniques to reduce the road dust depot in street and tunnel environments.  

In the Strindheim tunnel, two different cleaning strategies were tested, whereupon VTI conducted 

sampling with the Wet Dust Sampler II (WDS II) before, between and after cleaning efforts. Samples 

were collected across the entire roadway in transects at 20 centimeters intervals. In addition, VTI 

tested multiple sections (banquet, near banquet, between wheel tracks, left wheel track, and near the 

center separation line) in larger bottles, so-called merged samples to obtain a representative sample of 

the road dust depot. 

The result showed that after a first cleaning effort with BEAM rotorclean in the Strindheim tunnel 

(roadway only), a larger dust load was detected than before cleaning. This is believed to be due to the 

flushing of dust from the edge of the road or to the removal of dust cemented in the road surface 

texture. After a second cleaning effort, where the walls and ceilings are cleaned and the road is cleaned 

again, a reduction in the dust load could be distinguished, mainly in the roadway. At the curb, the 

method using soap reduced the dust load more than the method with only water. Both methods still left 

a substantial dust load near the curb, probably due to the ineffectiveness of curb brushes to collect wet 

fine material on the surface. 

On Haakon VII street, two different cleaning machines, Disa Clean and Val’Air rotor cleaner were 

used, the former being a dry vacuum sweeper and the latter using rotary high-pressure washing 

combined with vacuum. Sampling was conducted in six road sections (called fields in this report), 

each of the fields used a specific cleaning strategy (e.g. different speeds, water in combination with 

vacuum, high pressure water in combination with vacuum, etc.). Worth noting is that the coating 

varied slightly between the different fields (rutting, cracking, proximity to red light, etc.) which could 

affect the dust storage. 

VTI collected samples according to the same method as in the Strindheim tunnel, and the result 

showed that greatest effect was achieved with Disa Clean in combination with high pressure rinsing as 

well as with Val Air rotor cleaner at a driving speed of 3 kilometers per hour. 
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1. Introduktion 

Statens vegvesen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) genomförde under 2015 en 

mätkampanj i Trondheim för att utvärdera effekten av tre olika städmaskiner i tunnel- och vägmiljö 

(Janhäll m. fl., 2016, Snilsberg och Gryteselv, 2016). För att utvärdera städmaskiner, dess tekniker 

samt effekter på dammförrådet ytterligare genomfördes en ny mätkampanj i maj 2016. Denna rapport 

redovisar resultaten från den mätkampanjen. Rapporten redovisar förändringen i vägdammsförrådet 

före och efter olika moment av städning med BEAM rotorclean i tunnelmiljö samt av sex 

städtekniker/hastigheter med två olika maskiner (Disa Clean & Val’Air) på en öppen gata. I huvud-

rapporten ges en mer ingående beskrivning av de olika städmaskinerna, mätkampanjens upplägg, 

teststräckor och ytterligare genomförda tester (Snilsberg och Gryteselv, 2017).  

Överskridande av gränsvärdena i EU:s direktiv om luftkvalitet, 2008/50/EG (EG, 2008), är fortfarande 

ett stort problem i många städer. Den primära källan till partiklar i många nordiska trafikmiljöer är 

vägslitage, som främst orsakas av dubbdäcksanvändning och sand på vägbanan som mals ned till 

inandningsbara partiklar (PM10) av trafiken (Gustafsson m. fl., 2014, Gustafsson m. fl., 2015, 

Gustafsson m. fl., 2016, Gustafsson m. fl., 2017, Gustafsson m. fl., 2012). För att motverka höga 

partikelhalter har många städer och kommuner vidtagit ett flertal åtgärder, exempelvis sopning, 

spolning, dammbindning och en övergång från sandning till saltning vid vinterdriften. På många 

ställen har partikelhalterna gått ner, exempelvis i Stockholm, och överskridandena har blivit färre, 

vilket delvis beror på de åtgärder som vidtagits, men även meteorologin kan påverka partikelhalterna i 

luften och kan ge en variation mellan åren. Mycket nederbörd och svaga vindar förhindrar partiklarna 

från att virvla upp i luften. Dammbindning är den effekt som kortsiktigt ger störst och tydligast effekt, 

medan andra åtgärder med långsiktiga effekter är mer svårutvärderade.  

De partiklar som ansamlas på vägbanan kallas för vägdammsförråd. Det är dessa som riskerar att 

virvla upp och medföra höga partikelhalter. Det finns i dagsläget ingen standardiserad definition av 

vägdamm. VTI har dock utvecklat en egen mätmetod för att ta prover och analysera vägdamms-

förrådet. DL180 (Dust Load <180 µm) är det av VTI framtagna mått som anger dammförrådet i g/m2 

där den övre partikelstorleken är 180 µm. För att ta prov på vägdamm har en provtagare kallad Wet 

Dust Sampler utvecklats. I denna studie har version II (WDS II) använts och beskrivs i metodik-

avsnittet nedan.  

Slutsatserna från fjolårets rapport var att tvål antagligen löser upp cementerat vägdamm vilket ledde 

till högre partikelmängder på vägbanan i tunneln efter tvätt än innan. Det bör dock noteras att tunnel- 

och gatumiljö inte är direkt jämförbara då textur, meteorologi, vind, trafik etc. skiljer sig väldigt 

mycket åt (Janhäll m. fl., 2016). Årets städmetoder delades därför upp. I Strindheimtunnelen 

utvärderades två städtekniker och prover togs före städning, efter städning av vägbana samt efter 

städning av vägbana, väggar och tak. Körbanan delades upp i längsgående sektioner, fält, där olika 

städstrategier testades i de olika fälten. I fält 2 användes tvål och körhastigheten var låg, i fält 3 var 

körhastigheten låg, men ingen tvål användes. I gatumiljön, på Haakon VII gate, utvärderas istället 

städmaskiner från två fabrikat, Disa clean och ValAir Rotor cleaner. Provtagning skedde i sex 

längsgående sektioner, fält, och olika städtekniker städtekniker (spolning, högtryckstvätt, vakuumsug, 

sopning etc.) samt hastigheter utvärderades.  
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2. Metod 

Syftet med studien var att undersöka städeffekten av olika städtekniker i en tunnelmiljö och i en 

gatumiljö. Tunnel- och gatuområdena delades upp i olika sektioner längs vägbanan, som hädanefter 

benämns ”fält”, inom vilka en specifik städteknik användes. I Strindheimtunnelen användes en BEAM 

rotorclean och två olika städstrategier jämfördes. Tunneln stängdes av vid mätning. På Haakon VII 

gate utvärderades två städmaskiner av olika fabrikat som kördes med och utan högtryckstvätt och i 

varierande hastigheter. Gatan stängdes inte av helt för trafik, men koner placerades ut då mätning eller 

städning pågick. I tunneln samlades prover in före städning, efter städning av vägbana samt efter 

städning av tak/armatur, väggar och vägbana/bankett. Mätningen före städning fick utgöra referens-

mätning för att städeffekten skulle gå att jämföra med något. På Haakon VII gate genomfördes 

mätning före- och efter städning i vart och ett av de olika fälten.  

 

Figur 1. Väggtvätt i Strindheimtunnelen. Foto: Mats Gustafsson. 

2.1. Wet Dust Sampler II 

Sedan fjolårets mätning har WDS I (Jonsson m. fl., 2008) ersatts med WDS II som är en modifierad 

version. Metoden går ut på att en känd inställbar volym (här 340 ml) avjoniserat vatten med högt tryck 

spolar rent en känd cirkulär area (ca 20 cm2) i botten på en provtagningscylinder som trycks mot 

vägytan. Vattenmängden som tvättar rent ytan ställs in via en kontrollenhet, vilken även startar en 

kompressor som trycker provvattnet från provtagningscylindern över till provflaskan. En skillnad 

mellan WDS I och WDS II är att provvattnet i den senare passerar en direktmätningsmodul där den 

elektriska ledningsförmågan (konduktivitet, µS/cm) mäts och loggas i en datafil med ett intervall på en 

sekund. Detta ger en första indikation på mängden salt på vägytan.  

Dammförrådet är inte jämnt fördelat över vägbanan. Trafik- och däckrörelser flyttar dammet vilket 

normalt sett leder till större förråd mellan hjulspåren och längs kanten samt mindre förråd i hjulspåren. 

Detta blir extra tydligt om trafiken alltid flyter i samma spår, medan exempelvis filbyten leder till 

uppvirvling och en jämnare fördelning över hela vägbanan. För att få en bild av fördelningen tvärs 
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vägbanan tas därför prover från olika tvärsektioner (till exempel hjulspår, mellan hjulspår, längs 

kanten samt vid mittavskiljarlinjen). Vid upprepade mätningar vid samma tillfälle, som i föreliggande 

studie, förskjuts mätningarna bakåt i färdriktningen, dels för att undvika att prover tas på samma plats, 

men också för att provytan ska vara så opåverkad som möjligt av mätfordon och avrinning från 

tidigare WDS II-mätning. 

 

Figur 2. WDS II i transportbil. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

2.2. Mätplatser 

2.2.1. Strindheimtunnelen 

Strindheimtunnelen ligger i Trondheims centrala delar och är en vägtunnel med en hastighetsgräns på 

80 km/h. För att möjliggöra mätningar stängdes östgående tunnelrör för trafik mellan 22.00–06.00 den 

10 maj 2016. En maskin av typen BEAM rotorclean användes för vägtvätt i tunneln. Totalt testades tre 

städtekniker i tre längsgående vägsektioner (fält 1–3), där VTI genomförde WDS II-mätningar i fält 2 

och 3. Fälten städades med följande tekniker: 

Fält 1: tvättas med tvål. hög körhastighet 

Fält 2: tvättas med tvål, låg körhastighet 

Fält 3: tvättas utan tvål, låg körhastighet. 

Tvålen som användes var ”Careq bussvask med voks”.  

WDS II

Högtryckstvätt

Kompressor

Provflaskor

Vattendunkar
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Tvätten utfördes i tre omgångar: 

1. Först städades bankett och vägbana: 

Drag 1: Bankett1 och vägbana – frontborste på bankett och rotorclean med uppsug på 

vägbanan. 

Drag 2: Vägbana och in mot mitten av vägen – rotorclean med uppsug. 

2. Sedan städades tak, armatur och väggar: 

Tvålpåläggning tak/armatur och väggar i fält 1 och 2 (ej fält 3). 

Spolning av vägg. 

Spolning av tak och armatur. 

3. Slutligen städades bankett och vägbana en andra gång: 

Drag 1: Bankett och vägbana – frontborste på bankett och rotorclean med uppsug på 

vägbanan. 

Drag 2: vägbana och in mot mitten av vägen – rotorclean med uppsug. 

WDS-mätningarna utfördes före städning, efter steg 1 och efter steg 3. Inför mätning markerades 

provtagningsplatsernas position både på vägbana och tunnelväggar för att förhindra kontaminering av 

efterföljande provtagning. Prover samlades in på fem olika ytor: bankett, vägkant, mellan hjulspår, i 

vänster hjulspår samt nära mittavskiljarlinjen (se Figur 3). För att säkerställa ett representativt urval, 

togs sex skott (prov) längs varje yta i samma provflaska. Utöver detta togs en profil med enskotts-

flaskor med 20 cm mellanrum tvärs samma sektioner, för att undersöka variationer i vägdamms-

förrådet över vägbanan. På grund av WDS II:s konstruktion kan provtagning ske som närmast 20 cm 

från kantstenen. 

Totalt genomfördes tre mätningar per provfält: En referensmätning före städning, en mätning efter 

städning av vägbana samt efter städning av vägbana, väggar och tak. 

 

Figur 3. Principskiss för WDS II-provtagning i Strindheimtunnelen. Varje cirkel är ett ”skott”, sex 

längsgående skott bildar ett sammanslagningsprov. Totalt togs 180 skott fördelat i 30 stora flaskor.   

                                                      

1 Trottoarliknande upphöjning längs med tunnelväggen. Se figur 1.  
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Utöver VTI:s mätningar genomförde Statens vegvesen mätningar för att kvantifiera den kvarvarande 

mängden vatten som städmaskinerna lämnat efter sig. Detta skedde med hjälp av Wettex-metoden2. 

Vidare mättes även spårdjup, textur och ljushet i tunneln. 

 

Figur 4. WDSII-provtagning i Strindheimtunnelen. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

2.2.2. Haakon VII gate 

Haakon VII gate går vid mätområdet igenom ett köpcentrum. Längs norra sidan ligger ett öppet fält 

med fotbollsplaner (Figur 5). Det är en rak gata, med en hastighetsgräns på 50 km/h.  

 

Figur 5. Mätsträckan och de sex fälten på Haakon VII gate. Bild från Google Earth. 

Mätning genomfördes mellan klockan 22.00–03.00 11 maj 2016. Gatan stängdes inte av helt för trafik 

då trafikflödet var mycket litet. Dock ställdes arbetsfordon och koner upp för att stänga av ett provfält 

under pågående mätning. Mätning och städning skedde endast i körfältet längst till höger i båda 

                                                      

2 För tillvägagångssätt och metodbeskrivning se: Snilsberg och Gryteselv, 2017.  
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körriktningar. Städning av vägbana hade utförts cirka en vecka innan mätkampanjen genomfördes. 

Vissa olikheter i vägytan kunde noteras på de olika mätytorna, till exempel olika djup spårbildning 

samt olika mycket sprickor och stensläpp. Alla mätningar genomfördes på så oskadade ytor som 

möjligt för att minimera eventuella effekter av dessa skillnader. På de 6 fälten provades 5 olika 

städkombinationer (se Tabell 1). Ursprungligen skulle högtrycksspolning kombinerats med våtsug på 

fält 3, men då denna inte fungerade användes samma teknik i fält 3 som i fält 2. 

Tabell 1. Tabellen visar vilken maskin och åtgärd som har använts i respektive provyta.  

Provyta/fält Maskin Åtgärd Körhastighet 

1 Disa Clean Torrsug med vakuum 10 km/h  

2 Disa Clean Våtsug 10 km/h 

3 Disa Clean Våtsug (högtrycksspolning fungerade ej) 10 km/h 

4 Disa Clean Högtrycksspolning + våtsug 10 km/h 

5 Val’Air, rotor cleaner Högtrycksspolning och vakuum 10 km/h 

6 Val’Air, rotor cleaner högtrycksspolning och vakuum 3 km/h 

 

På Haakon VII-gate finns ingen bankett. Prover togs invid vägkant, mellan hjulspår, i vänster hjulspår 

samt nära mittavskiljarlinjen (se Figur 6 nedan). Mätning genomfördes i de sex fälten före och efter 

städning vilket resulterade i totalt 288 skott fördelat i 48 sammanslagningsflaskor (6 skott per flaska). 

Utöver dessa samlades 12 profiler in, där prov togs var tjugonde centimeter tvärs hela vägbanan. Sex 

profiler (1 per fält) togs före städning och resterande sex efter städning. 

 

Figur 6. Principskiss för provtagning med WDS II på Haakon VII gate. Varje cirkel är ett ”skott” och 

sex längsgående skott bildar ett sammanslagningsprov Profiler samlades in tvärs hela körbanan.  
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Figur 7. WDSII-provtagning på Haakon VII gate. Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

2.2.3. Laboratorieanalys 

De insamlade WDS II-proverna innehåller avjoniserat vatten, vägdamm och enstaka grus- och 

sandkorn. För att undvika organisk tillväxt förvarades flaskorna i kylskåp fram till analystillfället. 

Inför analysen mättes turbiditet och konduktivitet med kommersiella mätare. Turbiditet är ett mått på 

vattnets grumlighet (enhet FNU), det vill säga hur mycket ljus som attenueras (dämpas) och sprids av 

partiklarna i provvattnet. En Hanna Instruments Turbidometer 83414 användes. Provflaskan skakades 

manuellt, därefter fördes cirka10 ml provvatten till en kyvett med hjälp av en spruta varpå analysen 

genomfördes. Turbiditet mättes i både profilerna (enskottsflaskor) och i sammanslagningsproven. 

Turbiditeten omvandlades till DL180 (g/m2) med hjälp av en, av VTI framtagen empirisk algoritm, 

vilket gav en första indikation på vägytans predikterade dammförråd (se Figur 8). De på detta vis 

beräknade DL180-värdena kallas TDL180 (turbiditetsbaserad DL180).  

Sammanslagningsproven (stora flaskor) vägdes in och skakades noggrant för att ingen sedimentation 

skulle förekomma. Proverna siktades genom en 180-µm sikt för att enskilda stora korn inte skulle 

påverka DL180. Efter siktning vägdes provet in igen och förlusten av sand och grus beräknades. 

Provet filtrerades sedan genom ett Munktell 00H-filter med hjälp av undertryck där allt suspenderat 

material fastnade på filtret. Filterpapperet torkades in, konditionerades, vägdes, och brändes i förvägda 

deglar på 550 °C under 8 timmar varpå kvarvarande material vägdes in ytterligare en gång. De på detta 

vis analyserade DL180-värdena kallas FDL180 (filterbaserad DL180). De olika stegen gav 

möjligheten att räkna ut förhållandet mellan organiskt och oorganiskt (DL180) material.  
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Figur 8. Figuren visar partikelhalt i förhållande till turbiditet för prover från föreliggande mätning 

och prover tagna under mätningar i Stockholm 2016. 

På ett urval av proverna (från vänster- och mellan hjulspår) analyserades storleksfördelningen med 

hjälp av en lasergranulometer (Malvern Mastersizer 3000). Genom att kombinera storleksfördelningen 

med FDL180 kan DL10 (Dust Load <10µm) uppskattas. Lasergranulometerns definition på 

partikeldiameter är dock inte densamma som den aerodynamiska diameter som används för 10 µm i 

måttet PM10 varför måtten inte är direkt jämförbara (Janhäll m.fl., 2016). Beräkningen har genomförts 

genom att partikelstorleksfördelningen från lasergranulometern, som anges i andel av total partikel-

volym, har summerats för partiklar upp till 180 µm i diameter. Denna partikelvolym antas motsvara 

DL180, vilket är massan av alla partiklar upp till 180 µm. Samma förhållande har använts över hela 

storleksfördelningen. För de största partiklarna är osäkerheten mycket stor i och med att antalet stora 

partiklar är få i proverna. Denna del av storleksfördelningen presenteras ändå för att visa att även dessa 

partiklar är närvarande. Säkerheten i analysen kan ökas genom många upprepade mätningar.  
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3. Resultat  

I detta kapitel presenteras först analyserna från Strindheimtunnelen, därefter de från Haakon VII gate. 

Som framgått ovan har mätupplägg, maskiner och åtgärder inte varit desamma i tunneln och på gatan.   

3.1. Strindheimtunnelen 

Medelvärden av samtliga mätningar i fält 2 och 3 visas i Figur 9. Dammängden är stor vid kanten, 

medan den i körfältet och på banketten är betydligt mindre. 

 

Figur 9. Medelvärden av dammängderna i de olika ytorna för fält 2 och 3 före städning. 

Figur 10 och Figur 11 visar de, utifrån turbiditet, beräknade TDL180-värdena i profilmätningarna före, 

mellan, och efter städmomenten samt de invägda och beräknade FDL180-värdena för de stora 

provflaskorna i fält 2 och 3. Vid vägkanten är dammförrådet cirka 20 gånger större än i hjulspår, vid 

mittlinjen ca 5–10 gånger och mellan hjulspår cirka 5 gånger större än i hjulspår. På banketten 

ansamlas mycket lite vägdamm, troligen på grund av den mycket släta cementytan, vilket är samma 

resultat som vid föregående års mätningar (Janhäll m. fl., 2016). 

I fält 2, där tvål användes, sjunker dammängderna (enligt de filtrerade proverna) successivt vid 

vägkanten efter städmomenten, medan det mellan hjulspår sker en ökning av dammförrådet efter 

städning av endast vägbana. Dammförrådet mellan hjulspår minskar först efter andra städningen av 

vägbana, väggar och tak. Det kan bero på att partiklar vid första städningen lösgörs från beläggningen 

alternativt att uppsamlingen inte var så effektiv. Profilmätningarna visar på en sänkning av damm-

förrådet efter städinsatserna förutom nära vägmitt där förrådet ökat. En möjlig förklaring är att delar av 

vägdammsförrådet längs med kanten har omfördelats av städmaskinens spolning ut i körfältet vid 

första städningen varefter nästa städning lyckats bättre att ta upp materialet. 
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Figur 10. Fördelningen av vägdamm i fält 2, före- mellan och efter städning. Både profilernas (TDL 

180) och sammanslagningsprovens (FDL 180) värden visas. 

I fält 3, där ingen tvål använts, visar de filtrerade proverna, liksom i fält 2, en generell höjning av 

dammförrådet efter första tvätten av vägbanan, vilket också kan ses i profilvärdena. Efter sista 

tvättmomentet är dammförrådet något mindre än före tvätt. Profilvärdena visar på liten eller ingen 

effekt av städningen invid vägkanten jämfört med fält 2 där tvål användes, men en tydlig sänkning av 

dammförrådet mellan hjulspår och vid vägmitt efter att båda städmomenten utförts. Dammängderna i 

hjulspår är tämligen opåverkade, vilket tyder på att trafiken effektivt transporterar bort damm från 

dessa.  
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Figur 11. Fördelningen av vägdamm i fält 3, före- mellan och efter städning. Både profilernas och de 

stora mätflaskornas värden visas. 

En sammanställning av förändringen i FDL180 i fälten med tvål (fält 2) och utan tvål (fält 3) efter 

första och andra städningen, visar att städningen i fält 2, i genomsnitt var effektivare än den i fält 3. 

Störst var skillnaden mellan städningen med och utan tvål invid kanten (Figur 12). Vid kanten verkar 

endast maskinens kantborstar, som inte är effektiva för att städa upp fuktigt finmaterial. Om tvålen har 

en dispergerande effekt kan det dock antas rimligt att denna kan hjälpa kantborsten genom att tränga 

ner i och lösa upp dammlagret effektivare än endast vatten och därmed bidra till en bättre städeffekt.  
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Figur 12. Ändringen i FDL180 efter första och andra städningen i fält 2, med tvål och fält 3, utan tvål. 

Den empiriska algoritmen som beräknar TDL180 utifrån turbiditetsvärdena som är uppmätta med en 

kommersiell turbiditetsmätare har en tendens att underskatta DL180-värdet när partikelhalterna är 

höga. Det syns extra tydligt i proverna insamlade vid kanten. I fält 2 ökade partikelhalten vid 

mittlinjen efter den andra städningen vilket kan bero på en omfördelning av dammförrådet. Även om 

sänkningen av dammförrådet var större i fält 2 än fält 3, var maskinen som användes i fält 2 och 3 inte 

särskilt effektiv för att ta upp det damm som låg närmast kanten. Sannolikt beror detta på att 

kantborsten på maskinen är ineffektiv avseende att ta bort fuktigt, fint material. 

Den totala mängden partiklar (inom WDS övre avskiljning, som är högst 5 mm vilket motsvarar 

rördimensionen för utflödet från provtagningsdelen) visar på minskande dammängder vid vägkanten 

för både fält 2 och 3 mellan de olika städinsatserna och även i vänster hjulspår i fält 3. I ytan mellan 

hjulspår tenderar dammängden att öka något medan ingen trend kan ses för övriga ytor (Figur 13). 

Observera att enstaka större sandkorn kan påverka dessa resultat kraftigt. 
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Figur 13. Totala mängden damm (mindre än ca 5 mm) i proverna från de olika ytorna i fält 2 och 3 

före och efter de olika städinsatserna.  

Andelen DL180 av den totala provtagna dammängden på olika fält och i de olika provytorna visas i 

Figur 14. Andelarna varierar från några enstaka procent på banketten och i vänster hjulspår till cirka 

20 % vid vägkanten. Värdena på de båda fälten är påtagligt lika, särskilt före tvätt. Att andelen är 

högst vid kanten beror på att turbulensen och uppvirvling från trafiken är lägst där i kombination med 

en ganska rå textur där mycket damm kan samlas. Banketten är slät varför fint damm har svårt att 

ansamlas på denna vid rådande förhållanden. I hjulspår är uppvirvlingskrafterna från däcken stora 

vilket påverkar fint material mer än grövre. En tendens finns i nästan alla ytor att andelen DL180 ökar 

något efter första tvätten och sedan minskar efter den andra tvättomgången. Detta kan möjligen bero 

på att fint material lösgörs av första tvätten och sedan minskar i efterföljande tvätt. 

 

Figur 14. Andel DL180 i % av den totala dammängden på fält 2 och 3 i de olika provytorna. 
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I Figur 15 visas fördelningen mellan minerogent (oorganiskt) och organiskt material i FDL180-

proverna. Genomgående är andelen minerogent material cirka 90 %. Ingen skillnad som verkar vara 

relaterad till städåtgärderna kan ses i mätresultaten. Det var stor skillnad i dammförrådens storlek i 

hjulspår och mellan hjulspår både före och efter städning. Hjulspåren hade förhållandevis låga halter 

medan halterna var högre mellan hjulspåren. Även i fält 3 går det att urskilja en minskning i 

dammförrådet efter den sista städningen, denna är dock inte lika påtaglig som fält 2 

    

Figur 15. Fördelning mellan minerogen och organisk andel i FDL180 i fält 2 och 3. 

I Figur 16 visas storleksfördelningarna för vägdammsproverna med en figur för hjulspår respektive 

mellan hjulspår för de två studerade fälten. Varje figur visar före städning, när endast vägbanan städats 

(mellan), samt efter städning av vägbana, väggar och tak. Figurerna baseras på storleksfördelningar 

enligt lasergranulometern och absolutvärden genom relationen till DL180. I ett av fallen (föremät-

ningen på fält 2 i hjulspår) har partiklar större än 180 µm detekterats, men då provmängderna är små 

och dessa partiklar stora och få är osäkerheten stor i den delen av spektrat. Även efter första städning-

en syns en extra topp av större partiklar (knappt 0,5 mm i diameter), vilken också är synlig efter hela 

städprocessen. För mätningarna i övriga ytor är fördelningarna unimodala, med tendenser till extra 

toppar av partiklar kring 0,5 mm mellan hjulspår i fält 2 efter städning och av partiklar kring 0,2 mm 

för mätningen mellan hjulspår i fält 3 efter städning. Mellan hjulspår är den dominerande storleks-

moden efter sista städningen förskjuten mot grövre fraktioner. Sammantaget tyder dessa resultat på att 

städningen påverkar storleksfördelningen genom att den genomsnittliga partikelstorleken ökar något 

efter städning.  
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Figur 16. Storleksfördelningen av partiklar enligt lasergranulomentern för, a) fält 2 i vänster hjulspår 

och b) fält 2 mellan hjulspår c) fält 3 i vänster hjulspår och d) fält 3 mellan hjulspår. 

 

  

a) 

 

b) 

c) 

d) 
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3.2. Haakon VII gate 

Förutsättningarna hos de olika fälten på Haakon VII gate skiljer sig något åt. I fält 1–3 är 

körriktningen västerut medan den i fält 4–6 går österut. Beläggningen var mer skadad i vissa fält med 

stensläpp och spårigheter, det var dessutom fler avfarter vid fält 4–6 samt en rondell och ett trafikljus 

som kan ha påverkat slitaget på beläggningen kopplat till acceleration/inbromsning (se Figur 5). Figur 

17 visar medelvärden av dammängderna i för de olika provpunkterna i samtliga fält (1–6). Observera 

att dammängden vid vägkant är betydligt mindre jämfört med Strindheimtunnelen även om mängden 

vägdamm även i detta fall är störst vid kanten. I Figur 18 presenteras FDL180 från filtrerade prover 

och turbiditetsprofilerna före och efter städning för respektive fält. Ingen av maskinerna kördes helt 

intill kanten utan lämnade en bit ostädad. Varje fält städades med två drag, ett öppningsdrag ”längs 

med kanten” och ett från mitten på körfältet ut till vägmitt.  

Baserat på Figur 18 nedan verkar åtgärderna i fält 4 och 6 ha varit mest effektiva. I fält 4 användes 

Disa Clean i kombination med högtrycksspolning. Då endast Disa Clean utan vatten eller högtrycks-

spolning (fält 1) inte ger lika bra resultat och inte heller endast vattenbegjutning i kombination med 

Disa Clean (fält 2 och 3) är det troligt att kombinationen högtryckstvätt och Disa Clean är effektivare 

än metoderna i fält 2 och 3. Dock utvärderas inte enbart högtrycksspolning i denna studie, varför 

högtrycksspolningens och vakuumsugens respektive del av den kombinerade effekten inte kan 

fastställas. I fält 5 och 6 användes en Val’Air rotor cleaner med körhastigheterna 10 och 3 km/h. Vid 3 

km/h tar maskinen upp cirka 190 gram mer DL180 per m2 (57 %) i ytan mellan 100 och 300 cm från 

kanten än vid 10 km/h, vilket visar att hastigheten är en viktig faktor för effektiv städning. Metoden i 

fält 6 gav alltså i detta fall en mycket god effekt. Vid samma hastighet (10 km/h) tog dock metoden 

fält 4 upp i snitt 76 gram mer DL180 per m2 (35 %) gånger mer material än i fält 5, vilket visar att 

denna metod är mer effektiv i högre hastighet. Även metoderna i fält 2 och 3, som också utförs i 

10 km/h, tar upp ca 50 g mer DL180 per m2 (ca 10 %) än metoden i fält 5. Angående sätt att utvärdera 

och jämföra städeffektiviteten hänvisas till avsnitt 4.2. 

  

Figur 17. Medelvärden av dammängderna i de olika ytorna för fält 1–6 före städning. 
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Figur 18. TDL180 och FDL180 för profiler före och efter städning i samtliga fält på Haakon VII:s 

gate. 
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Stapeldiagrammen i Figur 19 visar FDL180-värdena före- och efter städning i sammanslagnings-

proven. Skillnaderna i dammförråd före städning var relativt stora vilket tyder på ett något ojämnt 

utgångsläge. I diagrammet efter städning är halterna fortfarande höga utmed kanten, medan de är låga i 

hjulspår, mellan hjulspår och längs mittavskiljarlinjen. Det var inte lika tydligt vad som var hjulspår 

respektive mellan hjulspår i provfälten på gatan som det var i tunneln. Detta kan bero på ett mindre 

dammförråd, lägre hastighet, större andel tung trafik med en annan axelbredd, samt på fler filbyten 

vilket kan omfördela dammet längs vägbanan.  

 

 

Figur 19. Medelvärden av FDL180 för ytorna i de olika fälten före och efter städning. 

Den totala mängden partiklar (inom WDS övre avskiljning, som är högst 5 mm vilket motsvarar 

rördimensionen för utflödet från provtagningsdelen) visar på förhållandevis lika mängder damm i de 

olika fälten. Dock har fält 1, 4, 5 och 6 högre dammängder vid vägmitt efter städningen. Det kan även 

noteras att fält 2 har lägre dammängder före städning vid vägkanten än övriga fält (Figur 20). Det bör 

tas i beaktande att enstaka större sandkorn kan påverka dessa resultat kraftigt. 

 

Figur 20. Totala mängden damm i proverna från de olika ytorna i fält 1–6 före och efter de olika 

städinsatserna. 

Andelen DL180 av totala dammängden (Figur 21) är mellan hjulspår påtagligt lägre än i mellan 

hjulspår i Strindheimtunnelen (Figur 14). Vänster hjulspår ligger på liknande nivå som vid mot-

svarande mätning i Strindheimtunnelen (1–5 %). I fält 1 och 2 är andelen DL180 vid vägkanten på 

samma nivå som i tunneln, men fält 2, 4 och 5 har ungefär hälften så hög andel. Skälen till detta är inte 

klara, men är sannolikt en effekt av påverkan av nederbörd och vind, liksom skillnader i vägbelägg-

ningens ytegenskaper. 
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Figur 21. Andel DL180 i procent av den totala dammängden på fälten i de olika provytorna i fält 1–6 

före och efter städning. 

Andelen organiskt material är i samtliga ytor, utom vid kanten, något högre efter tvätt än före (Figur 

22).  
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Figur 22. Fördelning mellan minerogen (oorganisk) och organisk andel i FDL180 för fält 1–6 på 

Haakon VII gate. 



 

VTI rapport 953  33 

Partikelstorleken har analyserats med en lasergranulometer i de prover som har tagits mellan hjulspår 

och i vänster hjulspår för fält 2, 4 och 6, samt före och efter städning. Andelen partiklar i varje 

storleksintervall multipliceras med FDL180 för att på så sätt kunna visa på FDL180 fördelat på olika 

partikelstorlekar. Figur 23 visar FDL180-fördelningen före och efter städning i fält 2, 4 och 6 vilka var 

i de fält där en tydlig minskning av dammförrådet efter städning kunde observeras.  

För alla ytor har städningen generellt minskat partikelmängden, vilket visats i Figur 19 för DL180. 

Figur 23 visar att för ett antal situationer har mängden partiklar i större storlekar ökat efter städning. 

Dessa toppar ligger kring 2 mm i diameter, vilket är i en storleksordning där antalet partiklar är 

mycket litet vilket innebär att med den provmängd som har analyserats i dessa mätningar är 

osäkerheten mycket stor. Dock kan närvaron av dessa partiklar endast efter städning tyda på att 

ytterligare mätningar kan vara nödvändiga. 

Efter städning finns dubbeltoppar, det vill säga att fördelningen kan ha påverkats av städningen på 

olika sätt beroende på partikelstorlek. Detta kan vara av stor vikt då partiklarna i luften endast regleras 

för partikelstorlekar mindre än 10 µm i diameter (aerodynamisk diameter), medan större partiklar först 

efter malning eller annan minskning av partikelstorleken får betydelse som direkt luftföroreningskälla. 

 

 

Figur 23. Partikelstorleksfördelningar för hjulspår och mellan hjulspår för fält 2,4 och 6 på Haakon 

VII gate. 
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4. Diskussion 

4.1. Jämförelse med mätning 2015 

Våren 2015 gjordes motsvarande mätning som i föreliggande studie i Trondheim (Janhäll m. fl., 

2016). Mätningarna 2015 gjordes med en tidigare version av provtagaren WDS. Jämförande tester 

visar att medelvärden för de båda provtagarna är lika, men att WDSII har högre precision i data än 

WDS. I Strindheimtunnelen var dammängderna generellt lägre 2015 än 2016, medan de var i samma 

storleksordning på Haakon VII:s gate. Både vid 2015 och 2016 års mätningar tenderar dammets 

storleksfördelning att bli grövre efter städning vid de tillfällen då städmaskinerna varit effektiva, vilket 

tyder på en något bättre städeffekt på finare material inom DL180. 

Vid bägge studierna är det svårt att se någon uppenbar effekt på DL180 av städmaskinerna i tunnel-

miljön. En tidigare teori om orsakerna var att damm tillförs vägytan från städningen av väggar och tak. 

En annan förklaring var att tvättning med tvål gör att provtagningen efter städning blir mer effektiv. 

Då det endast använts tvål i fält 2 denna gång bedöms den senare förklaringen inte sannolik, medan 

det fortfarande kan finnas anledning att tro att damm tillförs från andra ytor som tvättats. Ytterligare 

en möjlig förklaring är att det är själva uppblötningen av vägytan, i den annars torra tunneln, som gör 

damm i texturen mer tillgängligt för provtagaren. 

4.2. Utvärdering av tvätteffekten – allmän diskussion 

Hur effekten av städningen ska utvärderas och beskrivas kan diskuteras. Effekten av en städinsats 

beror bland annat på: 

• mängden damm på vägytan 

• dammets egenskaper (storleksfördelning, grad av cementering etc.) – en stor andel DL180 kan 

vara svårare att städa upp än sand och grus för många maskintyper 

• vägytans textur – en grov textur kan innehålla mer damm och göra dammet mer svåråtkomligt 

för städningen 

• vägytans skick – sprickor och spårbildning kan göra att städningens effektivitet varierar över 

ytan 

• vägytans fuktighet (särskilt viktig för effekten av rengöring utan vattenbegjutning)  ̶  vatten 

kan få fint damm att cementera i texturen och därigenom bli svårare att städa bort. 

Även effektiviteten hos provtagaren WDSII påverkas av flera av dessa faktorer. Utgångspunkten är att 

WDSII är effektivare i varje enskild provtagningspunkt än städmaskinerna och därför ger information 

om ytterligare kvarvarande dammförråd. Denna utgångspunkt styrks av att det de facto finns damm 

kvar på vägytan, som WDSII samlar upp.  

I Figur 24–Figur 26 visas differenserna i hela profilerna på Haakon VII gate och medelvärdet för 

differenserna mellan 100–300 cm från kanten. Vi redovisar inte prov närmast kanten eftersom vissa 

maskiner inte städade närmare kanten än cirka 50 cm. De varierande dammängderna på ytorna i 

försöket medför att en yta med initialt mycket damm kan gynnas i en absolut (Figur 24) jämförelse av 

minskningen av dammförrådet. I en relativ jämförelse tas hänsyn till den ursprungliga dammängden 

genom att dividera den absoluta skillnaden med den ursprungliga (Figur 25).  

Det är sannolikt att löst damm i större mängder som ligger ovanpå vägytan är förhållandevis lätt att 

städa bort för en modern städmaskin oavsett hur mycket det är (inom rimliga gränser för vad som kan 

förväntas ansamlas under normal gatudrift). Om man antar att dammet blir svårare att städa bort ju 
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längre ner i beläggningens textur det ansamlats, kan städinsatsens effekt bedömas endast efter hur 

mycket damm som är kvar efter städning, oavsett hur mycket damm som fanns tillgängligt från början. 

Städmetoderna i denna studie verkar i en sådan jämförelse (Figur 26) klara av att städa till två olika 

nivåer. I fält 1, 2 och 5 klarar metoderna att städa till mellan 50–60 g/m2, medan metoderna i fält 4 och 

6 klarar att städa till mellan 20–30 g/m2. Jämförelsen förutsätter att ytorna är jämförbara avseende 

textur. 

Hur lite damm som lägst blir kvar på vägytan vid den mest effektiva städmetoden är oklart, men de 

lägsta nivåerna som uppmättes med WDS-metoden i denna studie är ca 10 g/m2, vilket uppnåddes med 

högtryckstvätt kombinerat med vakuumsug. I denna typ av metod kan allt damm lösgöras och blandas 

med vattnet och sugas upp, men då allt vatten inte tas upp av maskinerna kommer en viss mängd 

damm, suspenderat i vatten, att finnas kvar på vägytan efter städningen.  

Hastighetens betydelse för effekten visas i Figur 18 ovan där 10 km/h används i fält 5 och 3 km/h i fält 

6. Att städa i 3 km/h ger mer än 10 gånger så effektiv städning (relativ skillnad) eller lämnar knappt en 

tredjedel så mycket damm kvar på ytan som om samma maskin städar i 10 km/h. Sannolikt kan 

effekten av metoderna i övriga fält förbättrats om de genomförts i lägre hastighet. Hastigheterna i de 

andra fälten var cirka 10 km/h. Det finns förstås en praktisk och ekonomisk gräns för hur långsamt ett 

städfordon kan utföra sin uppgift. 

Vägytan på provplatserna på Haakon VII:s gate hade en del spårighet, som kan ha påverkat resultaten. 

Maskinernas aktiva delar som ligger an mot vägytan (högtryckstvätt och vakuumsug) anpassar sig inte 

efter underlaget, vilket gör att tvätteffekten blir sämre i spår och bättre utanför dessa. 
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Figur 24. Absolut förändring av dammförrådet på Haakon VII gate. Hela profilerna till vänster och 

medelvärden för de olika fälten mellan 100–300 cm till höger. 

  

Figur 25. Relativ förändring av dammförrådet på Haakon VII gate. Hela profilerna till vänster och 

minskning av medelvärden för de olika fälten mellan 100–300 cm till höger. 

 

Figur 26. Absoluta värden av TDL180 efter städning på Haakon VII gate. 
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5. Slutsatser 

• I Strindheimtunnelen ökade dammängden generellt efter första städinsatsen, antagligen för att 

cementerat damm lösgjorts på vägytan. Efter städning av vägbana, väggar och tak minskade 

dammängden i och mellan hjulspår. Efter andra städinsatsen sjönk dock mängderna främst 

mellan hjulspår. Hjulspåren hade låga dammängder från början och ingen städeffekt kunde 

urskiljas i dessa ytor. 

• Användningen av tvål på ett av fälten i Strindheimtunnelen resulterade i effektivare städning 

av vägkanten än om bara vatten användes. Dock lämnade båda metoderna mycket damm 

längst kanten, sannolikt beroende på kantborstens begränsade effekt på fuktigt finmaterial. 

• På Haakon VII gate sågs en tydlig städeffekt på tre kombinationer, särskilt i ytan mellan 

hjulspår. Störst skillnader före- och efter städning hade fält 6, följt av fält 4 där Val’Air rotor 

cleaner med körhastigheten 3 km/h respektive en kombination av högtrycksspolning och Disa 

Clean användes. Det hade varit av intresse att ta reda på hur städeffekten av Disa Clean med 

en körhastighet på 3km/h hade varit. 

• Val’Air rotor cleaner tog upp cirka 190 gram (57 %) mer DL180 vid 3 km/h (fält 6 på Haakon 

VII gate) än vid 10 km/h (fält 5 på Haakon VII gate), vilket visar att hastigheten är viktig för 

bra effekt. 

• Vid samma hastighet, 10 km/h, tog Disa Clean vakuumsug kombinerad med föregående 

högtryckstvätt (fält 4 på Haakon VII gate) upp ca 76 gram (35 %) mer DL180 än Val’Air rotor 

cleaner (fält 5 på Haakon VII gate). 

• Vägdammets storleksfördelning blir, i både tunneln och på gatan, något grövre efter 

städinsatser, vilket antyder att städningen är mer effektiv för mindre storlekar. 

• Andelen DL180 av den totala insamlade dammängden är mellan någon enstaka procent till 

över 25 procent. Andelen DL180 var lägre i körfältet på Haakon VII gate än i tunneln. Högst 

andel DL180 återfanns vid vägkanten både i Strindheimstunneln och på Haakon VII gate. 

• Andelen organiskt material i vägdammet är ca 10 % i både tunneln och på gatan. I proverna 

från gatan är andelen högre efter städning, särskilt i ytorna mellan hjulspår. 
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