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Förord 

Föreliggande projekt initierades av kontakter mellan två av de ingående städmaskins-
tillverkarna och VTI, där ett behov av att utvärdera maskinernas förmåga att städa upp 
PM10 och därigenom bidra till att sänka partikelhalterna i gatumiljöer där uppvirvling av 
vägdamm är en viktig källa. SLB-analys i Stockholm engagerades i tankegångarna och 
ett projektförslag skickades till dåvarande Vägverkets virtuella FUD-centrum Road 
Technology. Försöket delades upp i två delar, ett där maskinerna testades i verklig 
gatumiljö på Sveavägen i Stockholm och ett mer experimentellt försök där maskinerna 
testades på Barkarby gamla flygfält. Då Sveavägsförsöket och det första Barkarby-
försöket genomförts, föreslogs att en tredje maskin skulle ingå i ytterligare ett försök på 
Barkarby. 

Projekledare på VTI har varit Mats Gustafsson och kontakt på Trafikverket först Pontus 
Gruhs och senare Martin Juneholm. 

Författarna vill tacka inblandade på städmaskinsföretagen, som lagt ner mycket arbete 
och resurser för att åstadkomma användbara mätdata. Ett stort tack till Tord Larsson på 
Trafikkontoret i Stockholm för hjälp och kontakter rörande parkering och drift och 
underhåll på Sveavägen. Vidare vill vi tacka Kjell Kronvall på NTF, som i ett tidigt 
skede hjälpte oss att planera ett försök på Bromma flygfält, som senare ersattes med 
Barkarby, samt till Håkan Arvidsson (VTI) för analyser med lasergranulometer. Ett stort 
tack även till Anna Arvidsson (VTI) för genomläsning och kommentarer på rapport-
manuset. 
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Mats Gustafsson 
projektledare 
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Utvärdering av städmaskiners förmåga att minska PM10-halter 

av Mats Gustafsson, Cecilia Bennet, Göran Blomqvist, Christer Johansson*, Michael 
Norman*, Billy Sjövall*  
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 

Vägdamm bidrar periodvis till höga halter av inandningsbara partiklar (PM10) i väg- och 
gatumiljöer och bidrar till att miljökvalitetsnormen för dessa partiklar överskrids. 
Åtgärder har hittills innefattat att försöka minska dubbdäcksanvändningen, sänka trafik-
hastigheten och att dammbinda gator och vägar med olika typer av hygroskopiska 
lösningar. Gatustädning har länge omtalats som en möjlig åtgärd, men negativa resultat 
från såväl svenska som internationella försök har visat att dagens teknik och strategi för 
gatustädning sällan ger några effekter på PM10-halterna. Trots detta finns krav på PM10-
effektiva städmaskiner i delar av USA och Kanada och många maskintillverkare arbetar 
med att förbättra befintlig eller utveckla ny teknik för att effektivisera maskinernas 
förmåga att såväl städa upp PM10, som att minimera emissioner. I föreliggande projekt 
har tre städmaskiners effekt på PM10-halterna i luften och på vägytan provats. Två del-
studier har genomförts: en i gatumiljö på Sveavägen i Stockholm och en med kontrol-
lerade försök på Barkarby flygplats. Maskinerna var dels kommersiellt tillgängliga 
maskinerna (maskin A och B) och en maskinprototyp (maskin C). Maskin C deltog 
endast i ett av försöken på Barkarby. Maskin A var en sop- och sugmaskin med eller 
utan vattenbegjutning och högeffektivt utblåsfilter, maskin B en kraftig vakuumsug med 
eller utan sidoborste och maskin C en maskin med högtryckstvätt med vatten 
kombinerat med vakuum. 

Liksom tidigare studier visade försöken på Sveavägen att maskinernas effekt på de 
totala PM10-halterna var liten (ej mätbar). Till de totala halterna bidrar inte bara trafiken 
på Sveavägen (lokalt bidrag) utan även andra källor, som städmaskinerna inte kan 
påverka. Städning kan endast påverka den del av PM10 som är uppvirvlat från vägbanan, 
medan PM10 består av såväl direktemitterade partiklar som uppvirvlade. För att kunna 
urskilja effekten av städmaskinerna var det därför nödvändigt att studera enbart det 
lokala bidraget till PM10. Under särskilt gynnsamma meteorologiska förhållanden kunde 
signifikanta minskningar av det lokala bidraget på upp till 20 % konstateras. Detta visar 
att maskinerna i viss mån kan reducera PM10-halterna, men effekten är svår att urskilja i 
mätningarna på grund av påverkan från andra källor och meteorologiska faktorers 
påverkan. 

Tidigare mätningar vid de fasta mätstationerna i Stockholm har indikerat att sop-
maskiner kan orsaka förhöjda halter på grund av uppvirvling av vägdamm i samband 
med sopningen. Därför studerades också maskinernas egna emissioner vid deras 
passager förbi mätstationerna. Mätningarna visar tydligt förhöjda halter men effekterna 
på halterna var kortvariga och bidraget till de totala dygnsmedelvärdena (vilket är 
intressant för påverkan på miljökvalitetsnormerna) var marginellt. Däremot konsta-
terades att maskin A oftare bidrog till förhöjda partikelhalter vid passage än maskin B. 
Å andra sidan bidrog maskin B oftare till förhöjda NOx-halter än maskin A. 
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Dammförrådet på vägytan visade sig svårt att utvärdera. Mätstrategin var att följa upp 
dammängderna i längsgående ytor på vägen. Då maskinerna sannolikt orsakar en 
omfördelning av vägdamm från förråd längs främst vägkanten, blev före- och efter-
mätningar svåra att jämföra. Dock kunde skillnader mellan maskinernas mätplatser 
konstateras. Längs maskin A:s sträcka fanns det huvudsakliga förrådet av damm längs 
vägkanten, medan förrådet var störst längs vägmitten på maskin B:s sträcka.  

Efter det att sand från gång- och cykelbanor som förts ut i vägbanan av ordinarie 
städmaskiner i sandupptagningen städats upp, sjunker det lokala PM10-bidraget och 
efterföljande städningar resulterar i små insamlade dammängder. 

I studien på Barkarby användas stenfiller (stenmjöl) som ersättning för vägdamm. I 
delförsöket under torra förhållanden utgick maskin A på grund av felinställning medan 
maskin B utgick ur försöken under fuktiga förhållanden på grund av en trasig huvud-
sugslang. Försöken visade att maskin B, under torra förhållanden förmådde städa upp 
ett utlagt material till ca 85–95 %. Effektiviteten för PM10 i materialet var något lägre. 
Vid fuktiga förhållanden var effektiviteten för maskin A drygt 40 % för hela materialet, 
medan effektiviteten för PM10 var avsevärt lägre (ca 5 % efter två städningar). Maskin 
C, som endast deltog i det fuktiga försöket, städade upp ca 99 % av det utlagda 
materialet och effektiviteten för PM10 var densamma.  

Resultaten från mätningar av partikelhalterna i utblåsluften på maskinerna är mycket 
osäkra beroende på att luftflödena ofta var kraftiga och delvis okända, vilket gör att 
insamlingseffektiviteten, speciellt för grova partiklar, kan ha varit låg. Men detta kunde 
inte fastställas med säkerhet. Bedömningen var att utblåsluften i maskin A hade mycket 
låga PM10-halter, vilket betyder att den inte bidrar till ökade halter i omgivningsluften. 
Maskin B hade ett högre luftflöde, men halterna var ändå så låga att det är osannolikt att 
utsläppet bidrar till förhöjda halter i gatumiljö. För maskin C uppmättes högre PM10-
halter, men fortfarande något lägre än omgivningsluften.  

Sammantaget visar detta projekt att städmaskiner kan bidra till minskade halter av PM10 

i miljöer där uppvirvling är en viktig partikelkälla, men även att städteknik och -strategi 
behöver utvecklas för att fungera bra under olika meteorologiska förhållanden och för 
att kunna komma åt dammet i gatumiljön. Vid flera tillfällen hindrades maskiner att 
städa intill vägkanten på grund av felaktigt parkerade bilar. Nya städtekniker visar god 
potential att städa upp PM10 under laborativa förhållanden, men behöver dels ökad 
effektivitet vid fuktiga förhållanden och även anpassas för bruk i stadsmiljö. Förutom 
maskinernas PM10-effektivitet är buller, emissioner, smidighet, hastighet och 
energiförbrukning viktiga parametrar, som måste beaktas vid val av maskin. 
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Evaluation of road sweepers' ability to reduce PM10 concentration 
by Mats Gustafsson, Cecilia Bennet, Göran Blomqvist, Christer Johansson*, Michael 
Norman*, Billy Sjövall*  
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 

Road dust, periodically, contributes to high concentrations of inhalable particles (PM10) 
in road and street environments and causes exceedances of the environmental quality 
standard for PM10. Measures against road dust have so far included trying to decrease 
the use of studded tyres, lowering the speed and introducing the use of dust binding 
agents. Street sweeping has been discussed as a possible measure, but discouraging 
results from both Swedish and international studies have shown that the sweeping 
technique and strategy of today seldom give any positive effect on PM10 concentrations. 
Despite this, there are standards for PM10-effective sweepers in parts of both USA and 
Canada and many street sweeper manufacturers are improving current or developing 
new technique to be able to render more PM10-effective machines, but also to minimize 
emissions. In this project three street sweepers´ effect on PM10 concentration in air and 
on the road surface has been studied. Two parts of the study have been conducted: one 
in a city street environment on Sveavägen, Stockholm, and one experimental study at 
the former airport Barkarby, also in Stockholm. Two of the sweepers were 
commercially available (sweeper A and B) and one was a prototype (sweeper C). 
Sweeper C only took part in the Barkarby study. 

As in previous studies, the study on Sveavägen showed that the sweepers’ effect on the 
total PM10 concentrations weas small (not detectable). Other sources than the local 
resuspension contribute to the total concentration of PM10 and these are not affected by 
the sweepers. To be able to discern the sweeper effect it was thus necessary to study 
only the local contribution to PM10. During especially favorable meteorological 
conditions, significant reductions of the local PM10 contribution up to 20% could be 
established. This shows that the sweepers to some extent can reduce the PM10 
concentrations, but the effect is difficult to discern due to influence of other sources and 
meteorological factors. 

Earlier measurements in Stockholm have indicated that sweepers can cause raised levels 
of PM10 due to resuspension of road dust in connection to sweeping. For this reason, the 
emissions from the tested sweepers were studied when they passed the measurement 
stations. The results show obviously increasing concentrations, but the effect was short 
lived and the contribution to the daily mean value (which is regulated by the 
environmental quality standard) was marginal. Sweeper A contributed more often to 
increased PM10 concentrations than sweeper B. On the other hand, sweeper B 
contributed to increased NOx emissions more often. 

The change in road dust depot on the road surface was difficult to evaluate. The 
measurement strategy was to sample road dust in traces longitudinal to the traffic. Since 
the sweepers are likely to cause redistribution of road dust from the gutter across the 
street, before and after measurements became difficult to compare. Differences between 
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the sweepers’ test stretches were identified, though. The main road dust depot was in 
the gutter at sweeper A’s test stretch, while it was mainly in the street middle at sweeper 
B’s stretch. 

Comparison of the total amount of collected road dust in sweeper A to the local 
contribution of PM10 concentration, shows that after the gritting sand that had 
accumulated on the paved walks was swept out into the street by the municipal 
sweepers and collected by the test sweepers, the local contribution is decreased and the 
following sweepings result in small collected amounts. 

In the Barkarby study, stone filler is used as replacement for road dust. Due to 
erroneous sweeper handling, sweeper A was omitted from the test under dry conditions, 
while sweeper B was omitted from the test during humid conditions due to a broken 
vacuum hose. The tests showed that sweeper B, during dry conditions, managed to 
collect 85–95% of the spread out filler. The efficiency for PM10 was slightly lower. 
During humid conditions the efficiency for sweeper A was about 40% for the total 
amount of filler but only 5% for PM10 after two successive sweepings. Sweeper C, 
which only took part in the test in humid conditions, collected about 99% of the filler 
and the efficiency was similar for PM10. 

The results from the measurements of PM10 concentration in the sweepers blow out air 
are very unsure due to that the air flows were very high, but also unknown. This implies 
that the sampling efficiency for coarser particle modes probably was low. This could 
not be established for sure, though. It was estimated that sweeper A had very low PM10 
concentrations in blow out air, meaning it does not contribute to increased PM10 
concentrations in ambient air. Sweeper B had a higher air flow, but the concentrations 
were still sufficiently low to make it unlikely that the PM10 emissions contribute to 
increased concentrations in the street environment. For sweeper C higher concentrations 
was noted, but still lower than in the ambient air at the measurement site. 

Altogether, this project shows that street sweepers can contribute to reduced 
concentrations of PM10 in environments where resuspension is an important source, but 
also that sweeping technique and sweeping strategy need further development to 
improve effectiveness during different meteorological circumstances and to be able to 
access the road dust better in the street. At several occasions the sweepers had trouble 
reaching the dust depots due to wrongly parked cars. New sweeping techniques show 
good potential to sweep PM10 from the street in controlled tests, but efficiency needs to 
be improved during humid conditions and there is also a need of further adaption to city 
street environments. Except for the PM10 efficiency, noise, emissions, flexibility, speed 
and energy consumption are important parameters that need to be taken into account in 
connection of sweeper choice. 
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1 Bakgrund 

Sedan början på 2000-talet har vägdammets bidrag till luftens halter av inandningsbara 
partiklar (PM10, partiklar mindre än 10 µm) varit ett huvudbry för såväl forskare som 
ansvariga myndigheter. Vägdamm är en komplex blandning av partiklar från många 
källor med stora variationer över året. Den period då dammet som mest bidrar till höga 
partikelhalter i väg- och gatumiljöer är vanligtvis torra perioder på vintern och vår. 
Källorna till dammet under dessa perioder är företrädesvis slitage av vägbeläggning på 
grund av dubbdäcksanvändning och vintersandning (Johansson et al., 2004). Olika 
åtgärder för att minska bidraget från vägdamm har provats, inkluderande dammbind-
ning, hastighetssänkning och senast dubbdäcksförbud på enskilda gator. 

Förbättrad städning av gatorna för att förhindra uppvirvling av vägdamm har emellanåt 
förts fram som en potentiell lösning på problemet. I en genomgång av litteraturen 
konstaterade Gustafsson (2002) att metoden används i våra nordiska grannländer Norge 
och Finland för att minska partikelhalterna, men ofta i kombination med dammbind-
ningsmedel. Därför gick inte effekten av själva städinsatsen att skilja från effekten av 
dammbindningen. I Kalifornien fanns under en period en särskild lag om att alla 
städmaskiner skulle vara PM10-certifierade, vilket medförde en produktutveckling. 
Lagen har sedermera ändrats då certifieringsmetoden brast i kvalitet och opartiskhet. 

En omfattande utblick genomfördes 2010 av Amato et al. (2010). Författarna hittade 
totalt tjugo studier där städmaskiners effekt på PM10-koncentrationen i luften utvär-
derats. Allmänt dras slutsatsen att städning som enda åtgärd är ineffektivt för att sänka 
partikelhalterna och kan dessutom bidra till extra partikelemissioner genom borstarnas 
rörelser eller genom maskinernas utblås, som sällan har effektiva filter. Om städning 
däremot kombinerades med vattenspolning, visade det sig i flera studier att åtgärden 
hade en positiv effekt på PM10. Det är i dessa fall oklart om effekten beror på kombina-
tionen av städning och vattenspolning eller på spolningen enbart. Flera tester har visat 
svårtydda resultat på grund av att effekterna är små och kan överskuggas av meteoro-
logiska faktorer och varierande bidrag från andra partikelkällor. De flesta studierna är 
dock eniga om att även om städmaskiner inte direkt påverkar PM10-halterna är det 
troligt att deras påvisade effektivitet att städa upp grövre material från vägbanan bidrar 
till att minska källorna för uppvirvlat damm på längre sikt. 

I Sverige har några försök med förbättrad eller förändrad städning i syfte att minska 
partikelhalterna genomförts. Norman och Johansson (2006) testade ökad städfrekvens, 
genom att under en period låta städa Norrlandsgatan i Stockholm varje natt. Ingen effekt 
kunde urskiljas på PM10-halterna.  

Ett par försök har även gjorts i tunnelmiljö. I Södra länken i Stockholm mättes PM10 i 
samband med att en specialbyggd städmaskin städade tunneln. Fordonet är avancerat 
med såväl högtryckstvätt som vakuumsug. Trots detta kunde inte några minskade PM10-
halter noteras dagen efter städning (Vägverket Region Stockholm, 2007).  

I Göteborg gjordes försök på en motorvägssträcka (E6 Kungsbackaleden) där sopning 
gjordes två nätter i rad (Bouma et al., 2005). Vilken typ av städmaskin som användes 
framgår inte. Den reducerande effekten av rengöringen uppskattades till 27 %, men 
dubbdäcksandelen sjönk under samma period vilket inte har kompenserats för. I oktober 
2006 genomfördes försök i Lundbytunneln i Göteborg med en spolmaskin, som normalt 
används på Landvetter flygplats. Maskinen spolar vägytan med högtryckstvätt (150 bar) 
och en efterföljande bil sög upp vätskan. Resultaten från städningen visar att halten 
under fem dygn efter högtryckstvätten var 10,4 % lägre än under fem åtgärdsfria dygn. 
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Nämnas bör att dammbindning med sockerlösning genomförts i tunneln senast tre dygn 
före tvätten. 

Ineffektiviteten hos befintliga maskiner att städa upp så små partiklar som PM10 
tillskrivs ofta att maskinerna helt enkelt inte är utvecklade för detta ändamål, varför 
maskintillverkare under senare år kunnat se en potentiell marknad för maskiner särskilt 
utvecklade för att vara mer effektiva mot partiklar. Detta gäller såväl själva städtek-
niken, som teknik för att minska partikelemissionerna från maskinerna. 

Det finns åtminstone tre befintliga testprotokoll för städmaskiners PM10-effektivitet. Det 
första utarbetades redan på 1990-talet av SCAQMD (South Coast Air Quality 
Management District) i Kalifornien, för att appliceras i den så kallade Rule 1186, som 
ställer krav på städmaskiners emissioner av såväl avgaser som PM10 (South Coast Air 
Quality Management District, 1999). Testet skall göras inomhus eller i tunnel och 
innefattar utläggning av ett särskilt testmaterial bestående av 90 % av en standardiserad 
sand och 10 % av en viss typ av kalciumkarbonat (#10 Georgia Paint Pigment). Dels 
utvärderas mängden av materialet som tas upp genom att samla in kvarvarande material 
på vägytan efter testet och jämföra med mängden utlagd, dels utvärderas PM10-halten 
genom att mäta PM10 i slutet på testutrymmet och relatera till PM10 i omgivande luft, 
provytans längd och vind genom utrymmet. 

Ett mycket ambitiöst protokoll, inspirerat av Rule 1186, har utarbetats av staden 
Toronto (Kanada). Detta kallas “PM10 and PM2,5 Street Sweeper Efficiency Test 
Protocol” (Toronto, 2008). Principen är densamma som i protokollet för Rule 1186: ett 
känt material innehållande PM10 sprids ut längs en sträcka inomhus, som sedan städas. 
PM10-effektiviteten utvärderas i Torontos protokoll dels genom att väga städmaskinen 
före och efter test och dels genom att registrera maximum och ”total” koncentration av 
PM10 (och PM2,5). Då man använder ett testmaterial som till 80 % är mindre än 10 µm 
och använder 272 kg i varje test är vägning möjlig som utvärderingmetod. För att skilja 
på PM10-bidrag från dieselmotorer från uppvirvlat testmaterial, görs även ett dieseltest, 
där maskinen passerar över mätytorna utan städfunktionerna påkopplade.  

En viktig skillnad mellan de två amerikanska protokollen är att i SCAQMD:s protokoll 
skall dammbindande funktioner, t.ex. vattenbegjutning användas i testet, medan vatten 
inte får användas för dammbindning i Torontos protokoll. Detta då klimatet i Kanada 
förutsätter att städning ska kunna göras även vid minusgrader. 

Den europeiska organisationen EUnited (European Engineering Industries Association) 
har ett testprotokoll som kallas ”EUnited Municipal Equipment PM10-Test” (EUnited, 
2008). Den största skillnaden mot de amerikanska protokollen är att då dessa bygger på 
att en gatumiljö byggs upp inomhus i stor skala, görs EUniteds test utomhus med krav 
på vissa meteorologiska förhållanden. EUniteds protokoll utvärderar PM10 genom 
mätning i luften 1,5 m över marken och 5 m bakom fordonet. Hur upptagningsförmågan 
från marken utvärderas är oklar. I EUniteds flyer om testet anges att ”efter testet måste 
provytan vara ren i enligheten med reguljär bedömning”. I testet är dammbindnings-
system tillåtna, till skillnad från i Torontos protokoll. 

I föreliggande projekt har tre städmaskiner med olika tekniska lösningar provats, dels i 
stadsmiljö och dels i ett mer kontrollerat försök på en före detta flygplats. 
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2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att i samarbete med tre tillverkare av städmaskiner, som 
uppges vara effektiva för att minska PM10, undersöka potentialen hos moderna men 
tekniskt olika städmaskiner, att ta upp PM10 från vägbanan och samtidigt utvärdera hur 
halterna av dessa partikelfraktioner i luften påverkas. 
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3 Metodik 

3.1 Provade städmaskiner 

Konventionella städmaskiner väter vanligtvis vägbanan med vattenspray och sopar 
och/eller suger upp material från vägytan med hjälp av borstar och sugmunstycken. Få 
maskiner är anpassade till att städa upp och hålla kvar partiklar så små som PM10. 
Föreliggande studie har gjorts i samarbete med tre tillverkare av städmaskiner, med den 
gemensamma nämnaren att maskinerna bedöms mer effektiva avseende att städa upp 
och hålla kvar PM10 på grund av nyare teknik för upptagning och/eller filtrering av 
utblåsluften. Utfallet av försöken är varierande och ibland svårtolkade, varför vi av 
hänsyn till tillverkarna/återförsäljarna valt att ha anonyma benämningar på maskinerna. 

 

Tabell 1  Städmaskiner som ingått i försöken. 

Maskin Teknik Sveavägen 

april-maj 2010 

Barkarby 

juni 2010 

Barkarby 

oktober 2010 

A sop- och sugmaskin med 
eller utan 
vattenbegjutning 
högeffektivt utblåsfilter 

X (X) X 

B kraftig vakuumsug med 
eller utan sidoborste 

X X (X) 

C högtryckstvätt med 
vatten kombinerat med 
vakuum 

  X 

 

Maskin A 
Maskinen är en hydrostatdriven 4-hjulsstyrd kombinerad sug/elevatorutrustad mekanisk 
sopmaskin utrustad med dubbla sugturbiner och ett högaktivt filter som tillsammans 
med en 11-blads inbyggd elevator samlar upp det fasta materialet och det fina dammet. 

Maskinen är tystgående och kombinerad för både underhållssopning och traditionell 
sandupptagning. Arbetsbredden med dubbla sidoborstar, 130 cm huvudborste med sug 
och en frontborste är totalt 3,60 m. Maskinen har en 5 m3 höglyftande container upp  
till 2,2 m. Arbetshastigheten är 2–14 km/h. Den totala arbetskapaciteten är ca  
24–28 000 m2/h. 

 

Maskin B 
Denna maskin arbetar med en kombination av traditionell sopvalsteknik och 
högvakuumteknik vilket möjliggör städning av gator/ytor helt dammfritt och utan 
tillsats av vatten vilket gör att maskinen även kan arbeta vid minusgrader. 

Maskinens sopvalsar och sidoborste, som grovstädar ytan, är kapslade och satta under 
vakuum för att eliminera damning runt borstarna. Direkt efter sopvalsarna sitter ett 
sugmunstycke under hela bilens bredd som vakuumsätter ytan (upp till 500 mbar). 
Material och damm sugs in i en 4-stegs avskiljare där allt material avskiljs och luften 
passerar vidare genom ett 2-stegs filtersystem för att skilja av PM10 från utblåsluften. 
Arbetshastigheten är 3–18 km/h beroende på vad som ska sugas upp. 
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Maskin C 
Maskinenheten består av ett släp som dras av en vanlig torrsugningsbil. Släpet är 
specialbyggt. Utrustningen är framför allt framtagen för rengöring av öppna belägg-
ningar även kallat tyst asfalt, men kan också användas för andra typer av beläggningar. 
Körhastigheten varierar mellan 1–3 km/h beroende på ytan som skall rengöras. 
Rengöring av överytor sker med 12 stycken patenterade spol- och sugkåpor. Kåporna är 
monterade två och två på en vagn som följer vägbanan. Utrustningen har 6 vagnar i 
bredd, vilket ger en total rengöringsbredd av 2,4 m. Vid rengöring av trånga ytor i 
statsmiljö kan kåporna placeras framför sugbilen vilket ger en mindre och smidigare 
enhet. Vattnet sprutas med högt tryck mot vägbanan genom roterande dysor och sugs 
därefter upp från vägbanan med hjälp av vakuum till torrsugningsbilens tank. I tanken 
sker en första sedimentering av större och tyngre partiklar. Vatten och mindre partiklar 
pumpas härifrån till sedimenteringstank 2 placerad på trailern. I sedimenteringstank 2 
faller ytterligare partiklar till botten, resterande vatten och partiklar rinner via brädd-
avlopp till ytterligare en tank. Från denna tank pumpas vattnet via cykloner och filter till 
renvattentanken. Från renvattentanken tas sedan det vatten som sprutas mot vägbanan. 
Hela sekvensen styrs och övervakas automatiskt via en dator. 

 
3.2 Sveavägen, Stockholm 

3.2.1 Städinsatser 

Maskin A städade södra delen av Sveavägen från Kammakargatan till Odengatan (Figur 
1). Sträckan har fler kvarter jämfört med den norra delen och fem korsande/anslutande 
gator längs sträckan. Längs sträckan var det parkeringsförbud under nätter mellan 
onsdag och torsdag. På grund av nattöppna restauranger, affärer och nattklubbar 
förekom mer störningar på denna sträcka än den norra i form av att fordon inte följde 
parkeringsreglerna och alltså hindrade maskin A att komma åt att städa vid vägkanten. 
Ansvarigt parkeringsbolag hjälpte till att försöka få bort fordon, med skiftande resultat. 

Maskin B städade den norra delen av Sveavägen, från Odengatan till Sveaplan (Figur 
1). Sträckan har större kvarter än den södra och tre korsande/anslutande gator. Längs 
sträckan var det parkeringsförbud under nätter mellan söndag och måndag. Vissa 
problem med felparkerade fordon, men inte i samma omfattning som på den södra 
sträckan. 

Både maskin A och B förde protokoll över när de passerade respektive mätstationer och 
hur väglaget var i vägkant samt höger och vänster hjulspår. I protokollet ingick även en 
bedömning av åtkomligheten vid vägkanten genom att markera var bilar stod parkerade 
längs sträckorna. Protokoll återfinns i Appendix 1. 
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Figur 1  Södra och norra teststräckorna på Sveavägen. Mätstationerna för PM10 och 
NOX vid de röd-svarta pilarna (Kartor från hitta.se). 
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Under perioden mellan 2010-04-12 till 2010-05-17 städades sträckorna generellt varje 
natt mot måndag och natt mot torsdag.  

 

Tabell 2  Schema för städning av Sveavägen. 

Datum Sveavägen 59 

Maskin A 

Sveavägen 83 

Maskin B 

12 april X X 

16 april X X 

19 april X X 

23 april X X 

26 april X X 

30 april  X 

3 maj  X 

7 maj X X 

10 maj X X 

17 maj  X 

4 juni  X 

 
3.2.2 PM10,vägfuktighet och NOx 

På Sveavägen användes två mätstationer placerade vid Sveavägen 83 i anslutning till 
sträckan för maskin B samt vid Sveavägen 59 i anslutning till sträckan för städning med 
maskin A. Mätstationen vid Sveavägen 59 ingår i den kontinuerliga luftövervakningen 
för Stockholm stad. Mätstationen vid Sveavägen 83 har använts vid tidigare försök och 
sambanden mellan de båda mätstationerna är väl dokumenterade (SLB-rapport 4:2008). 
Båda mätstationerna är placerade på västra sidan av Sveavägen och lika långt ifrån 
körbanan. PM10 mättes med Thermo Fischer TEOM. Som komplement mättes även 
NOx (inklusive NO och NO2) med Environment AC31 M. I anslutning till mätstationen 
vid Sveavägen 59 finns även sensorer för att mäta fuktigheten i vägytan. Vid kontinu-
erlig drift användes 15 minuters tidsupplösning som sedan beräknades till både timme-
delvärden och dygnsvärden. Under nätterna med städning mättes data med 1 minuts 
tidsupplösning för att kunna studera snabba förändringar i halterna (se 4.1.1).  

För jämförelse mot mätstationerna användes även Norrlandsgatan. Den är riktad i nästan 
samma vädersträck som Sveavägen och ingår i den kontinuerliga övervakningen av 
luften i Stockholms stad. För jämförelse används även mätdata från mätstationen intill 
E4/E20 vid L:a Essingen. Både Norrlandsgatan och Essingeleden är riktade i nord-
sydlig riktning och har torr vägbana vid ungefär samma tidpunkter. Samma instrumen-
tering för PM10 och NOx finns på Norrlandsgatan och L:a Essingen som vid stationerna 
på Sveavägen. Samtliga fasta mätstationer finns beskrivna på www.slb.nu/lvf. 

 
3.2.3 Partikelförråd på vägytan 

För att mäta mängden damm på vägytan användes VTI:s Wet Dust Sampler (WDS). 
WDS tvättar upp och provtar damm på en liten yta av vägen med hjälp av en 
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högtryckstvätt, som kopplats till en provtagningsenhet (Figur 2). Sprutbilden, det vill 
säga formen på den yta som tvättas av strålen, är en fylld cirkel. Mängden vatten som 
provtas i varje ”skott” styrs genom att tiden för tvätt och uttryckning av provet i prov-
flaskan styrs elektroniskt. Då ytan som tvättas är liten, tas prover från flera ytor i samma 
provflaska för att få ett sammanläggningsprov. I dessa försök användes sex skott i varje 
prov. 

 
Figur 2  Provtagningsenheten på Wet Dust Sampler (WDS). 

 

Prover togs i vägmitt, mellan hjulspår och till höger om högra sidolinjen i södergående 
riktning (Figur 3). 

  
Figur 3  Provtagning med WDS på Sveavägen. 

Proverna från WDS filtrerades och filtren placerades i invägda deglar och brändes vid 
800°C varefter mängden inorganiskt material mättes. 
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Vid några tillfällen togs även prover ur maskinernas uppsamlingsutrymmen för analys 
av storleksfördelning. Denna gjordes med en CILAS granulometer 715. Prover siktades 
så att maximala storleken var 180 µm vid analysen. 

 
3.3 Barkarby flygplats, Stockholm 

Tanken med försöken på Barkarby var att ha bättre kontroll på förrådet av vägdamm, 
genom att applicera ett väl karakteriserat material i känd mängd på uppmätta ytor. 
Därigenom förbättras möjligheterna att utvärdera städeffekten. Samtidigt bör effekten 
på partikelhalter i utblåsluften vara enklare att utvärdera än i stadsmiljö. 

 
Figur 4  Barkarby flygfält. Försöksytan markerad med orange ruta (övre kartan från 
hitta.se). 
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3.3.1 Material och metoder 

Stenmjöl (filler) från granittäkten i Skärlunda utanför Norrköping användes som 
standardiserat vägdamm i försöken. Materialet har en känd sammansättning (Tabell 3) 
och storleksfördelning (Figur 5). Till skillnad från de amerikanska och kanadensiska 
metoderna, som använder kalciumkarbonat, är syftet med att använda stenmjöl att 
materialet skall vara så likt det material som vägdamm till stor del utgörs av i Sverige, 
nämligen mineraldamm från vägbeläggningar och sandningssand. 

Stenmjölet spreds i kända mängder (250 g/m2 och 500 g/m2) och fixerades med vatten-
spray på testytor vilka städmaskinerna sedan får städa och mätningar av kvarvarande 
damm utförs (Figur 6). 

 

Tabell 3  Mineralinnehåll i Skärlundakvartsit (information via Hassan Hakim, VTI). 

Mineral Andel (vol %)

Kvarts 40 

Kalifältspat 35 

Plagioklas 14 

Biotit 5 

Muskovit 3 

Klorit 1 

Kaolin 1 

Sericit 1 

 

 
Figur 5  Kumulativ storleksfördelning för filler av Skärlundakvartsit. 
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Figur 6  Vattenbegjutning av utlagd filler till vänster och färdigpreparerad yta till 
höger. 

 

WDS användes även här för att mäta förrådet av damm på vägytan (se 3.2.3). 

Mätningarna av halterna i utblåsluften från maskinerna gjordes med en Lighthouse 
Handheld 3016 IAQ. Instrumentet använder en optisk metod och räknar antalet partiklar 
i olika storlekar som sedan räknas om till massa med hjälp av antagandet om densitet. 
Instrumenten mäter simultant PM0,5, PM1, PM2,5, PM5, PM10 och TSP (total partikel 
massa). Instrumenten provtar luft med 2,8 l/min. Tidsupplösningen kan varieras, men 
under mätningarna på maskinerna användes 2 sekunders tidsupplösning och vid jäm-
förande mätningar i utomhusluften användes 10 sekunder. Vid mätningarna användes 
två identiska instrument för att minimera risken för databortfall. Insug av rostfritt stål 
placerades i luftströmmen för den utgående luften från maskinerna. Insugens öppning 
placerades mitt i och riktad mot luftströmmen för att minimera förlusten av partiklar. 
Instrumenten anslöts till insugen med hjälp av slangar av Tygon®. Totala längden av 
insugen var i samtliga fall mindre än 1 m och instrumenten placerades ombord på 
städmaskinerna. Målsättningen med designen på insugen var att de får ett flöde som var 
i samma storlek som den beräknade i den utpasserande luften. Vid ett laminärt flöde i 
utblåsen skulle då eventuella förluster i insuget minimeras. I realiteten var kunskapen 
om det verkliga flödet i utblåsluften i stort sett obekant för samtliga maskiner och även 
att flödet i utblåsen med största sannolikhet var turbulent. Detta medför att det är svårt 
att bedöma storleken på förlusterna i insugen. I utblåsluften ingår inte utsläpp från 
maskinernas motorer vilka också bidrar till utsläpp, men som inte studerats i dessa 
försök. 
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Figur 7  Placeringen av mätinstrumenten ombord på städmaskinerna. Från vänster, 
maskin A, maskin B och maskin C. Maskin C hade ett utblås på vardera sidan av 
maskinen och i figuren visas endast insuget på den vänstra sidan. 

 

Lighthouse-instrumenten jämfördes mot varandra i anslutning till försöken på Barkarby 
flygfält. Samtliga mätresultaten för PM10 från Lighthouse-instrumenten har även 
korrigerats för att stämma överens med de uppmätta halterna från den kontinuerliga 
luftövervakningen i Stockholm i enlighet med en rutin beskriven i SLB-rapport 2009:7. 

Detaljerad information om försökens genomförande återfinns i Appendix 2. 
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4 Resultat 

4.1 Sveavägen 

4.1.1 Halter i samband med passage av städmaskiner 

Ett känt problem med städning av gator och vägar är att städmaskinerna i många fall 
orsakar en tydlig höjning av PM10-halterna (Amato et al., 2010). De förhöjda halterna 
kan vara kortvariga, men vid vissa meteorologiska förhållanden kan de bli kraftigt 
förhöjda under upp till några timmar efter städning och detta bidrar till att miljökvali-
tetsnormerna kan överskridas. De förhöjda halterna orsakas främst genom att borstar 
som maskinen använder virvlar upp partiklar som ligger på vägytan. Utöver detta kan 
även turbulens från städmaskinen bidra till uppvirvling av partiklar från vägytan 
(sannolikt litet bidrag med tanke på de låga hastigheterna). Dessutom tillkommer 
partikelemissionerna från utblåset av luften från maskinen (se vidare 4.2.1) samt 
avgasutsläppen från maskinen.  

För att studera hur halterna påverkades i direkt anslutning till att maskinerna passerade 
mätstationerna mättes halterna av PM10 och NOx vid båda mätstationerna på Sveavägen 
med 1 minuts tidsupplösning under de nätter som städning med maskinerna pågick. I 
samband med städning har förarna i respektive maskin A och B noterat vid vilka 
tidpunkter de passerade mätstationerna. Vid de tillfällen då inga tider noterats har 
sparade bilder från webkameror via trafiken.nu (webbplats med trafikinformation för 
bland annat Stockholmsregionen) placerade i korsningen Odengatan/Sveavägen använts 
för att försöka identifiera passagerna.  

Exempel på hur PM10-halterna med 1-minuters upplösning varierade under nätterna den 
16 och 26 april visas i Figur 8 och Figur 9. Som ett komplement till PM10-halterna visas 
även NOx-halterna. NOx-halterna är ett mått på påverkan från avgaserna av maskinen. 
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Figur 8  1-minutersvärden för PM10 från Sveavägen under perioden för städning under 
morgonen 16 april. 
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Figur 9  1-minutersvärden för PM10 från Sveavägen under perioden för städning under 
morgonen 26 april. 

 

De noterade passagerna i figurerna inkluderar både de på samma sida som mätstationen 
och på motsatta sidan. Risken för påverkan på mätdata är mycket större när städ-
maskinen passerar nära mätstationen än på motsatta sida, men då det inte alltid är 
noterat i vilken riktning passagen skedde har samtliga passager tagits med i analysen. 
De effekter som syns på halterna är oftast kortvariga och syns under några få minuter. 
Tydligast utslag på PM10-halterna syns vid passage av maskin A vid Sveavägen 59 och 
för NOx halterna vid passage av maskin B vid Sveavägen 83. Under natten den 26 april 
fanns relativt stora mängder grus kvar på körbanan efter att grus från gångbanorna 
flyttas till körbanorna natten den 23 april. Effekterna på PM10-halterna är därför tidvis 
stora vid Sveavägen 59 vid de enskilda passagerna under den natten. 

Då tidsangivelsen som förarna uppgett kan skilja jämfört med datortiderna i mätsta-
tionerna har ett medelvärde på 5 minuter beräknats med start vid den angivna 
tidpunkten för att göra statistik analys av samtliga passager under samtliga städnätter. 
De beräknade 5 minuters medelvärden har subtraherats med medelvärdet för tiden  
00:00–06:00 under samma dygn vid den aktuella mätstationen. Värdet som erhålls är då 
hur halterna ökade (eller minskade) i samband med att maskinen passerade mätsta-
tionen. Om halterna inte påverkades av maskinen skulle värdet hamna kring noll. I 
denna typ av studie finns en mått av osäkerhet då det kan finnas andra orsaker till att 
halterna ökade, till exempel att något annat fordon passerade nästan samtidigt. Under 
försöken noterades 80 passager av maskin A och 118 passager av maskin B. Då maskin 
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B fanns tillgänglig och hade möjlighet fortsatte denna städprojektet efter att maskin A 
hade avslutat sin insats under den planerade försökstiden. 

 

 
Figur 10  Den statistiska fördelningen av ökningen av PM10-halterna i samband med 
passage av maskinerna. X-axeln anger förändringen i PM10-halt indelat i olika 
intervall, y-axeln anger hur stor andel av passagerna som gav respektive 
haltförändring. Siffrorna ovanför staplarna anger antalet passager som hamnade inom 
varje intervall per maskin. 

 

Förändringen i PM10-halterna vid passage av mätstationerna presenteras i Figur 10. 
Samtliga passager med en förändring mindre än 10 µg/m3 (inklusive minskningar) är 
sorterade i den lägsta stapeln som dominerar figuren. Det gäller för drygt 70 % av 
passagerna för maskin A och för 80 % av passagerna för maskin B. För maskin B 
uppmättes förhöjning till som mest 47 µg/m3 vid ett tillfälle och 6 % av passagerna 
uppmättes en ökning på mer än 30 µg/m3. Som medel noterades en ökning med 6 µg/m3 
(statistiskt skild från noll med 95 % konfidensintervall). Maskin A orsakar en mätbar 
ökning av PM10 halterna. Maximal ökning med 150 µg/m3 uppmättes vid ett tillfälle och 
totalt 10 % av passagerna orsakade en ökning med 50 µg/m3 eller mer. Medelökningen 
var 11 µg/m3 (statistiskt skild från noll med 95 % konfidensintervall). Resultaten är en 
underskattning och de skillnader som påvisat är större i verkligheten. Orsaken är att 
samtliga passager tagits med oavsett meteorologi. Under nätter med fuktig vägbana så 
uppmäts inga förhöjda PM10-halter då ingen uppvirvling sker. 

En annan påverkande faktor är vindriktningen som kan vara helt avgörande, speciellt 
vid lite högre vindhastigheter. Sveavägen har sin sträckning i ungefärlig nord-sydlig 
orientering och vid ostlig vind bildas en virvel så att ren luft från taknivå förs ner till 
mätstationerna och eventuella partiklar som virvlas upp vid städningen inte kommer att 
mätas vid stationerna. Detta är en förklaring till att så pass många passager hamnar 
under 10 µg/m3. Skillnaden är däremot tydlig mellan maskinerna; maskin A orsakar 
betydligt oftare tydliga förhöjningar av halterna och är även ensam om de stora 
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höjningarna (>50 µg/m3), vilka aldrig uppmättes hos maskin B trots betydligt fler 
passager. 

 

 
Figur 11  Den statistiska fördelningen av förändringen av NOx-halterna i samband med 
passage av maskinerna. För vidare förklaring se Figur 10. 

 

Resultaten för NOx presenteras i Figur 11. Klassindelning är annorlunda jämfört med 
PM10 i Figur 10 av den anledningen att halterna av NOx var ungefär dubbelt så höga 
som PM10. Resultaten visar att maskin B ger betydligt större utslag på NOx-halterna än 
maskin A. Det orsakas av att maskin B är ett betydligt större fordon med större motorer 
och därmed större utsläpp av NOx via avgaserna. Endast för maskin B uppmättes 
ökningar över 50 µg/m3 och som mest var ökningen 240 µg/m3. För maskin A var 
halterna i stort sett oförändrade i samband med 75 % av passagerna. I genomsnitt ökade 
halterna vid passage av maskin A med 7 µg/m3 och för maskin B med 50 µg/m3. Som 
framgår av figur 10 och figur 11 är påverkan på halterna vid passagen ofta mycket 
begränsad i tid. De observerade haltökningarna har mycket liten betydelse för 
jämförelse mot miljökvalitetsnormerna för PM10 som gäller för hela dygn. Om 
städningen utförs nattetid är antalet människor som utsätts för de förhöjda halterna inte 
så många. 

 
4.1.2 Effekter på partikelhalterna av städning 

Dygnsmedelhalterna av PM10 vid de båda försökssträckorna samt Norrlandsgatan och 
från den urbana bakgrundsstationen i Stockholm (vid Torkel Knutssonsgatan) 
presenteras i Figur 12 där även de städade dygnen visas. Den urbana bakgrundshalten 
motsvarar mängden partiklar som påverkar Sveavägen från andra källor än den lokala 
trafiken. Skillnaden mellan den lokala halten och den urbana bakgrunden är det lokala 
bidraget från trafiken på Sveavägen och presenteras i Figur 13. Det lokala bidraget 
består av avgasemissioner, direktemissioner av partiklar från slitage av vägytan och 
bromsar samt uppvirvling av partiklar från vägytan. Den maximala mängden PM10 som 
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kan påverkas genom att städa en gata är endast den uppvirvlingsbara delen av det lokala 
bidraget. Från mitten på maj uppmäts förhållandevis små tillskott till PM10 från den 
lokala gatan jämfört med tidigare under våren, eftersom både dubbdäcksanvändningen 
och mängden sand och grus på vägbanan minskar under våren. PM10-halterna varierar 
stort mellan olika dygn längs försökssträckorna och orsaken är främst variationer i 
meteorologin såsom vägbanans fuktighet, luftens fuktighet, vindriktning och vindhas-
tighet. Halterna längs de båda försökssträckorna följer varandra väl. Detta gäller även 
halterna på Norrlandsgatan. Det finns inga tecken på att halterna längs Sveavägen 
sjunker mer än på Norrlandsgatan under våren eller under städdagar. Snarare finns vissa 
tecken på att halterna är lägre vid Norrlandsgatan under vissa av städdagarna, till 
exempel 23 och 26 april. Under natten mot den 23 april flyttades grus från gångbanorna 
till körbanorna, vilket är orsaken till de förhöjda halterna. Skillnaden mellan de båda 
försökssträckorna är oftast små, men för städdagar är halterna oftast något lägre vid 
Sveavägen 83 och endast den 16 april är halterna lägre vid Sveavägen 59. Slutsatsen av 
denna enkla jämförelse tyder alltså på att städmaskinerna haft mycket liten inverkan på 
de totala PM10 halterna längs Sveavägen.  

 
Figur 12  Dygnmedelhalterna av PM10 på Sveavägen, Norrlandsgatan samt urban 
bakgrund under försöksperioden. Under de dagarna markerade med orange städades 
båda sträckorna och under de blåmarkerade dagarna städades endast sträckan förbi 
Sveavägen 83 av maskin B. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m3. 
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Figur 13  Dygnmedelhalterna av det lokala bidraget (gata – urban bakgrund) för PM10 
på Sveavägen och Norrlandsgatan under försöksperioden. Halterna är det teoretiskt 
högsta värdet som kan åtgärdas med hjälp av lokala åtgärder på gatan, till exempel 
städning. Färg kodning som i Figur 12. 

 

För en mer noggrann statistisk analys har PM10-halterna vid Sveavägen 83 och 
Sveavägen 59 jämförts med varandra samt även mot data från Norrlandsgatan och från 
Lilla Essingen (infartsled till Stockholm). Kvoten mellan PM10-halterna beskriver hur 
halterna har varierat i förhållande till varandra. Om motsvarande analys istället görs för 
PM10/NOx kvoten så beskriver det hur emissionen av vägdamm (PM10) från vägbanan 
förhåller sig mot emissionerna av avgaser (NOx). Att använda PM10/NOx kvoter är ett 
bra komplement till PM10 jämförelsen då både PM10 och NOx antas variera på samma 
sätt med avseende på vindhastighet och vindriktning.  

För analysen har endast timmar med torr vägbana tagits med samt endast timmar mellan 
07:00 och 18:00 under vardagar samt timmar med vindriktning som för luften på gatan 
mot mätstationen (vindriktning mellan 135 och 345 grader). Utifrån sorteringen har ett 
medelvärde för varje enskilt dygn beräknats. Endast dygn med 2 eller fler timmar med 
tillgängliga data har används. De beräknade dygnsvärdena för dagar med städning och 
dagar utan städning jämförs. Dagar med städning beskrivs i Tabell 2 och i jämförelsen 
finns endast dagar då båda sträckorna är med. Med sorteringen försvann 3:e och 7e maj 
från analysen på grund av ogynnsam vindriktning. Resultaten från den 4:e juni har även 
exkluderats från analysen då den ligger långt i tid från de övriga samt att det endast 
fanns mycket små mängder vägdamm att städa upp, se Figur 13. 

PM10-halterna och förhållandet mellan de olika mätstationerna beräknade enligt 
sorteringen ovan presenteras i Tabell 4. 
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Tabell 4  PM10-halterna och förhållandet mellan de olika mätstationerna under städdagar. Varje dygnsmedel är beräknat utifrån endast timmar 
med torra vägbanor, vindriktning mellan 135 och 345 grader samt mellan 07:00 och 18:00. Förändringen är angiven med jämförelse mot ej 
städade dagar. *Endast Sveavägen 83 städas den 30 april och 17 maj. 

 Sveav. 83 Sveav. 59 Norrlandsg. Sveav. 83/Sveav. 59 Sveav. 83/Norrlandsg. Sveav. 59/Norrlandsg. 

 µg/m3 µg/m3 µg/m3 kvot % ändring kvot % ändring Kvot % ändring 

Ostädade 
dagar 

- - - 0,98±0,06  1,20±0,13  1,24±0,10  

12 april 104,3 120,2 96,9 0,87 -11% 1,08 -11% 1,24 0% 

16 april 67,2 57,7 68,2 1,16 19% 0,99 -18% 0,85 -32% 

19 april 55,8 60,6 69,4 0,92 -6% 0,80 -33% 0,87 -29% 

23 april 130,4 148,1 85,8 0,88 -10% 1,52 26% 1,73 40% 

26 april 118,5 142,0 77,6 0,83 -14% 1,53 27% 1,83 48% 

30 april 71,7 71,6 49,0 1,00 3% 1,46 21% 1,46 18% 

10 maj 35,1 40,9 33,7 0,86 -12% 1,04 -13% 1,21 -2% 

17 maj 39,2 38,1 41,7 1,03 5% 0,94 -22% 0,92 -26% 
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Figur 14  Jämförelse av förhållandet mellan PM10-halterna mellan olika gator för 
städdagar och ej städdagar. Endast timmar med torra vägbanor under dagtid  
(07:00–18:00) vardagar och sorterade för vindriktning är med i jämförelsen. 
Osäkerhetsintervallen är 95 % konfidensintervall. Endast dagar då båda sträckorna 
städades är med i analysen. 

 

Jämförelsen av PM10-halterna mellan de olika mätstationerna visas i Figur 14 tillsam-
mans med 95 procentiga konfidensintervall. Jämfört med övriga gator visar ingen av 
försökssträckorna på Sveavägen lägre halter under städdagar jämfört med dagar som 
inte har städas. Förhållandet mellan de båda försökssträckorna sjunker något, 6 %, 
under städdagar. Av samtliga städade dagar i analysen (det vill säga 5 av 6 dagar) utom 
16 april var förhållandet mellan Sveavägen 83 och Sveavägen 59 lägre än under 
ostädade dagar.  

 
  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Sveav 83/Sveav 59 Sveav 83/Norrldg Sveav 59/ Norrldg Sveav 83/Essingen Sveav 59/Essingen

Fö
rh
ål
la
n
d
e
t 
P
M
1
0
/P
M
1
0

Ej städdag

Städdag



 

30 VTI rapport 707  

 
Figur 15  Jämförelse av PM10/NOx förhållandet mellan olika gator för ej städdagar och 
städdagar. Endast timmar med torra vägbanor under dagtid vardagar är med i 
jämförelsen. Osäkerhetsintervallen är 95 % konfidensintervall. Endast dagar då båda 
sträckorna städades är med i analysen. 

 

Förhållandet PM10/NOx mellan de olika mätstationerna under vardagar och endast torra 
timmar presenteras i Figur 15. För Sveavägen 83 syns en tydlig sänkning jämfört med 
Norrlandsgatan för städdagar, men inte då Sveavägen 59 jämförs med Norrlandsgatan. 
Sveavägen 83 sjunker mer än Sveavägen 59 under dagar med städning (11 % lägre) och 
skillnaden är signifikant1.  
  

                                                 
1 95 %-iga konfidensintervallet för städade dagar överlappar inte medelvärdet för ostädade dagar. 
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Figur 16  Jämförelse av förhållandet mellan det lokala bidraget (gatans halt minus 
urban bakgrund) mellan olika gator för ej städdagar och städdagar. Samma sortering 
som i Figur 14. Osäkerhetsintervallen är 95 % konfidensintervall. Endast dagar då 
båda sträckorna städades är med i analysen. 

 

I Figur 14 och Figur 15 har de totala uppmäta halterna jämförts. Endast en del av de 
uppmätta halterna beror på det lokala bidraget och kan påverkas med städning. I Figur 
16 har därför endast det lokala bidraget studerats, det vill säga gatans halt subtraherat 
med den urbana bakgrunden. En observerad effekt förstärks då (både positiv och 
negativ). Försökssträckorna skiljer sig inte tydligt från referensstationerna under 
städdagar. Försökssträckorna skiljer sig inte heller tydligt från varandra, men precis som 
nämnts tidigare visar 5 av 6 dagar en tydlig sänkning vid Sveavägen 83 jämfört med 
Sveavägen 59 och då i snitt med 15 %. Däremot är halterna den 16 april 30 % lägre vid 
Sveavägen 59 jämfört med förhållandet under ostädade dagar. 

Under 4 nätter varav ett tillfälle i juni städades endast försökssträckan kring Sveavägen 
83 av maskin B och ingen städning gjordes på försökssträckan förbi Sveavägen 59 (se 
Tabell 2). Av Figur 12 framgår att i stort sätt inget vägdamm bidrog till halterna den 
fjärde juni och ingen effekt kan därför förväntas. Motsvarande analys som ovan har 
gjort endast för 30 april, 3 maj och 17 maj och jämförts med ostädade dagar under maj. 
För att få tillräckligt med data så har ingen sortering på vindriktning gjorts för dessa 
dagar. Resultatet visas i Figur 17. Resultaten visar att PM10-halterna sjönk med 5 % på 
den städade sträckan och det lokala bidraget sjönk med 9 %. 
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Figur 17  Kvoten mellan Sveavägen 83 och Sveavägen 59 för de dagar i april och maj 
då endast Sveavägen 83 städades. Till vänster jämförelse av totala PM10-halterna och 
till höger jämförelse av det lokala bidraget till PM10 (gatan-urban bakgrund). 

 
De data som presenteras i Figur 14, Figur 16 och Figur 17 finns även presenterade i 
Tabell 5 till Tabell 7. 
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Tabell 5  Förhållandet mellan Sveavägen 83 och Sveavägen 59 för olika sorteringar av 
mätdata. Osäkerhetsintervallen är 95-procentiga konfidensintervall. Förändringar som 
är fetmarkerade och understrukna är statistiskt signifikanta. Med ”vindriktning” menas 
att endast data då vindriktningen var mellan 135 och 345 grader (se text 4.1.2 ). Endast 
dagar då båda sträckorna städades är med i analysen. 

 Ej städdag Städdag % förändring 

 värde Antal 

dagar 

värde Antal 

dagar 

 

Vardag, dagtid, torrt, 

vindriktning 

0,98±0,06 16 0,92±0,1 6 - 6 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

vindriktning, lokalt bidrag 

0,94±0,12 13 0,89±0,18 6 - 6 % 

Vardag, dagtid, torrt  1,05±0,06 29 0,99±0,19 7 - 6 % 

Vardag, dagtid, torrt, lokalt 

bidrag 

1,13±0,22 16 1,02±0,31 8 - 10 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

endast Sveavägen 83 

städad 

1,05±0,06 29 1,00±0,01 3 - 5 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

endast Sveavägen 83 

städad, lokalt bidrag 

1,13±0,22 16 1,03±0,07 3 - 9 % 

12 och 23 april, dagtid, 

torrt, vindriktning* 

0,98±0,06 16 0,87±0,01 2 - 11 % 

12 och 23 april, dagtid, 

torrt, vindriktning, lokalt 

bidrag 

0,94±0,12 13 0,80±0,13 2 - 15 % 
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Tabell 6  Förhållandet mellan Sveavägen 59 och Norrlandsgatan för olika sorteringar 
av mätdata. Osäkerhetsintervallen är 95-procentiga konfidensintervall. Inga 
förändringar är statistiskt signifikanta. Endast dagar då Sveavägen 59 städades är med 
i analysen. 

 Ej städdag Städdag % förändring 

 värde Antal 

dagar

värde Antal 

dagar

 

Vardag, dagtid, torrt, 

vindriktning 

1,24±0,10 19 1,29±0,33 6 + 4 % 

Vardag, dagtid torrt wd 

lokalt bidrag 

1,50±0,31 13 1,60±0,70 6 + 7 % 

Vardag, dagtid, torrt  1,07±0,08 29 1,22±0,32 7 + 14 % 

Vardag, dagtid, torrt, lokalt 

bidrag 

1,32±0,33 15 1,47±0,76 6 + 11 % 
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Tabell 7  Förhållandet mellan Sveavägen 83 och Norrlandsgatan för olika sorteringar 
av mätdata. Osäkerhetsintervallen är 95-procentiga konfidensintervall. Inga 
förändringar är statistiskt signifikanta. Samtliga städdagar på Sveavägen 83 är med i 
analysen (jämfört med Figur 14 och Figur 15 då endast dagar då båda sträckorna 
städades är med). 

 Ej städdag Städdag % förändring 

 värde Antal 

dagar

värde Antal 

dagar

 

Vardag, dagtid, torrt, 

vindriktning 

1,20±0,13 19 1,17±0,18 9 - 3 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

vindriktning, lokalt bidrag 

1,37±0,27 13 1,33±0,40 8 - 3 % 

Vardag, dagtid, torrt  1,12±0,09 29 1,16±0,15 11 + 4 % 

Vardag, dagtid, torrt, lokalt 

bidrag 

1,37±0,28 15 1,28±0,42 8 - 7 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

endast Sveavägen 83 

städad 

1,12±0,09 29 1,22±0,31 3 + 9 % 

Vardag, dagtid, torrt, 

endast Sveavägen 83 

städad, lokalt bidrag 

1,37±0,28 15 1,31±1,11 2 - 4 % 

12 och 23 april, dagtid, 

torrt, vindriktning 

1,24±0,10 19 1,48±0,48 2 + 16 % 

12 och 23 april, dagtid, 

torrt, vindriktning, lokalt 

bidrag 

1,37±0,27 13 1,44±0,13 2 + 6 % 

 

I Figur 13 syns att halterna på Sveavägen höjdes tydligt jämfört med Norrlandsgatan 
under perioden 23 till 27 april. Den 23 april städades gångbanorna på Sveavägen vilket 
medförde att mycket sand från gångbanorna hamnade på körbanan och skulle tas upp av 
städmaskinerna. Motsvarande gjordes inte på Norrlandsgatan under samma period. Om 
dessa två städdagar (23 och 26 april) under försöksperioden exkluderas ur analysen 
framträder ett annat resultat för de övriga 4 städdagarna och presenteras i Figur 18. 
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Figur 18  Jämförelse av förhållandet mellan PM10-halterna mellan olika gator för 
städdagar (med 23 och 26 april undantaget) och ej städdagar. Endast timmar med torra 
vägbanor under dagtid (07–18) vardagar och sorterade för vindriktning är med i 
jämförelsen. Osäkerhetsintervallen är 95 % konfidensintervall. 

 

Motsvarande analys som i Figur 14 visar då att PM10 förhållandet mot Norrlandsgatan 
sjönk med 19 % (signifikant) för Sveavägen 83 och sjönk med 11 % (ej signifikant) för 
Sveavägen 59. För det lokala bidraget (ej i figur) sjönk PM10 förhållandet för Sveavägen 
83 med 28 % (signifikant) och för Sveavägen 59 med 24 % (ej signifikant).  

Vid två nätter fanns mycket grus tillgängligt på Sveavägen och en bra jämförelse mellan 
de båda teststräckorna. Dels det allra första städtillfället den 12 april då ingen städning 
tidigare gjorts på teststräckorna under hela vintern. Dels den 23 april då gångbanorna 
städades vilket medförde att mycket sand från gångbanorna hamnade på körbanan. 
Under båda nätterna var det parkeringsförbud på försökssträckan runt Sveavägen 83, 
men inte längs försökssträckan vid Sveavägen 59 och de båda städmaskinerna hade 
därför inte samma förutsättningar att städa hela ytorna.  

Timmedelvärden av PM10 under de aktuella dygnen presenteras i Figur 19. Skillnaden 
mellan de två dygnen är att Sveavägen kan antas ha ungefär lika mycket material som 
Norrlandsgatan innan den 12 april då ingen städning genomförts på någon av gatorna. 
Den 23 april däremot tillfördes stora mängder sand till Sveavägen, men inte till 
Norrlandsgatan. Under båda dygnen syns tydligt att Sveavägen 83 har lägre halter under 
förmiddagarna än Sveavägen 59. Under förmiddagen den 12 april är halterna även lägre 
än Norrlandsgatan och under den 23 april i nivå med Norrlandsgatan under 
förmiddagen. Under förmiddagen (07–13) är förhållandet mellan PM10-halterna på 
Sveavägen 83 och Sveavägen 59 mellan 25 och 30 % lägre jämfört med ostädade dagar. 
Under hela dagen (07–18) sjönk halterna ungefär 10–15 %. Under båda dygnen 
försvinner eller minskar skillnaden mellan sträckorna tydligt under eftermiddagen. Vid 
båda tillfällena vrider vinden från att ha haft nordlig komponent under förmiddagen till 
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att vara mer sydlig under eftermiddagen. Förmodligen förs partiklar under eftermid-
dagen från den södra sträckan till den norra och effekten försvinner.  

Resultatet kan inte tolkas som att maskin B är effektivare än maskin A då förutsätt-
ningarna skiljde sig mellan sträckorna. Däremot visar resultaten tydligt att maskin B har 
förutsättningarna att vid riklig mängd material på vägbanan sänka PM10-halterna med 
25–30% under minst en halvdag efter att städningen skett.  

 
Figur 19  PM10 timdata under 12 och 23 april. 

 
4.1.3 Sammanfattning av PM10-mätningarna längs Sveavägen 

Sammanfattningsvis visade försöken på Sveavägen att inga statistiskt säkerställda 
sänkningar av varken PM10-haltena eller PM10/NOx kvoten kunde visas i samband med 
städning och då försökssträckorna jämfördes med referensstationer. Om däremot dagar 
med tillförda mängder grus på körbanan exkluderades visade båda försökssträckorna på 
sänkningar på 19 % för Sveavägen 83 respektive 11 % för Sveavägen 59, men där 
endast den första var statistiskt säkerställd.  En liten skillnad fanns för förhållandet 
mellan försökssträckorna både under dygn då endast ena försökssträckan städades och 
båda städades. Då sjönk PM10-halterna längs Sveavägen 83 där maskin B städade ca  
5–10 % mer än för den andra försökssträckan och för vissa fall var skillnaden statistiskt 
säkerställd. Under extrema dygn med mycket material på vägbanorna visade maskin B 
att PM10-halterna kunde sänkas med 25–30 % under förmiddagen efter städningen. 

 
4.1.4 Partikelförråd på vägytan 

Det visade sig svårt att utvärdera förändringar i partikelförrådet på Sveavägen. Att döma 
av mängden material i maskinernas uppsamlingsbehållare städade båda maskinerna upp 
mycket material av finare kornstorlek än 180 µm. Uppsamlingsbehållarna innehöll till 
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och med stora andelar PM10 (jämför Figur 22 nedan). Trots detta kunde inte någon 
tydlig effekt av städningarna ses i mängden damm mätt på vägytan. Mängden damm 
visade sig ibland öka och ibland minska på vägytan efter det att städmaskinen passerat 
(Figur 20). Detta tyder på att städmaskinerna, förutom att städa vägytan, även till viss 
del omfördelar det material som inte städats upp och att variationen av mängden 
material på vägytan är betydligt större än vi räknat med. En statistiskt säkerställd 
uppföljning av städeffekten på vägytan skulle därför kräva ett betydligt utökat antal 
provtagningspunkter. Värt att notera är även att sträckan där maskin A städar tycks ha 
ett större partikelförråd i det högra mätspåret (H), till höger om sidolinjen, samtidigt 
som sträckan där maskin B städat tycks ha ett större partikelförråd längs vägens 
mittlinje (V). Detta utgör ytterligare ett tecken på att de båda provsträckorna skiljer sig 
från varandra varför en jämförelse mellan de båda maskinerna inte blir helt rättvisande. 

 

 
Figur 20  Partikelförrådet (<180µm) på vägytan före (blå) och efter (röd) städning på 
Sveavägen. V = mittlinje, M = mellan hjulspår, H = till höger om sidolinjen. 
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4.1.5 Uppsamlat damm i städmaskiner 

Det uppsamlade materialet från Sveavägen i Maskin A och B dokumenterades i viss 
mån av maskintillverkarna. Såväl massa som volym noterades för innehållet i maskin A 
medan innehållet i Maskin B fotograferades vid flera tillfällen och några prover av 
materialet skickades för storleksanalys (1 från maskin A och 3 från maskin B). 

Massan av uppsamlat damm i Maskin A visas i Figur 21 tillsammans med det lokala 
bidraget till PM10 i luften. Förhållandena för uppsamling varierade dels beroende på 
åtkomsten för maskinen och dels beroende på vägytans fuktighet. Till exempel var 
åtkomsten den 23/4 mycket dålig samtidigt som vägbanan var våt, vilket ledde till liten 
uppsamlad massa. Samma natt sopades dock trottoarerna och stora mängder grus 
sopades därvid ut i vägbanan. Detta återspeglas i den stora mängden uppsamlat material 
den 26/4, då åtkomsten var god och vägytan torr. Efter uppsopningen av trottoargruset 
avtar PM10-halterna och sopningarna den 7/5 och 10/5 resulterar i förhållandevis små 
mängder uppsopat material. 

Natten den 17 maj gjorde maskin B en dubbelstädning. Efter att ha städat hela ytan en 
gång tömdes innehållet maskinen städade sedan samma yta ytterligare en gång. Det 
uppsamlade materialet efter den andra städomgången var visuellt och mycket mindre än 
efter den första städningen, det är fotodokumenterat men ingen vägning gjordes. 
Vägytan är alltså betydligt renare efter en städning än innan. Då städning på samma 
sträcka gjordes 10 maj har med största sannolikhet en stor del av det uppsamlade 
materialet den 17 maj tillförts gatan under den vecka som passerat mellan de båda 
städtillfällena då vägytan verkar vara ren efter en städning. 

 

 

Figur 21  Uppsamlad materialmassa vid maskin A:s olika insatstillfällen och det lokala 
bidraget till PM10. 

Prover tagna ur uppsamlingsbehållarna på Maskinerna A och B visar att det uppsamlade 
materialet har olika storleksfördelningar beroende på insamlingsdatum och maskin 
(Figur 22). De tre kurvorna från maskin B skiljer sig åt genom att den förhållandevis 
grova fraktionen mellan 96–128 µm är betydligt mindre den 19/4 än i de två övriga 
proverna. Den 19/4 var vägytan fuktig och även bitvis våt, till skillnad från de två andra 
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tillfällena då den var torr. Huruvida detta kan inverka på upptaget av denna 
partikelstorlek är dock oklart.  

 
Figur 22  Kumulativa storleksfördelningar för tre prover från Maskin B:s 
uppsamlingsbehållare och ett från maskin A. 

 
4.2 Barkarby 

4.2.1 PM10 i utblåsluft 

Mätningarna i utblåsluften utfördes med 2 sekunders tidsupplösning, men ett medel-
värde och standardavvikelsen för varje maskin och varje sträcka har använts i analysen. 
Ett problem är att tiden det tar för luften från det att den sugs in i munstyckena vid 
marken tills luften passerar ut genom utblåsen på maskinerna är okänd. Vi har schablon-
mässigt antagit att det tar 10 sekunder och har räknat medelvärdet från 10 sekunder efter 
maskinen passerar in över sträckan med material till och med 10 sekunder efter 
maskinen passerat slutet på sträckan. 

Ytterligare ett problem är det höga luftflödet i utblåsen. Det finns stor risk att de större 
partiklarna följer med luftströmmen och inte kommer in i insuget till instrumenten trots 
att insuget riktades mot luftströmmen. Problemet är troligen störst för maskin B som har 
högt luftflöde. För maskin C var luftflödet helt obekant och osäkerheten kan inte 
bedömas. De uppmätta halterna är därför troligen underskattade, men det är svårt att 
bedöma till vilken grad. 

Resultaten från mätningarna i utblåsluften presenteras i Figur 23 för juni och i Figur 24 
för oktober. 
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Figur 23  Halterna i utblåsluften från maskin B under försöken juni 2010. Referensen är 
uppmätt halt i utomhusluften efter försöken. Osäkerheten motsvarar den uppmätta 
standardavvikelsen. 

 

 
Figur 24  Halterna i utblåsluften under försöken i oktober 2010. Referensen är uppmätt 
halt i utomhusluften efter försöken. Osäkerheten motsvarar den uppmätta 
standardavvikelsen. 

 

Halterna i utblåsluften jämförs mellan maskinerna, men även jämfört med halterna i 
omgivningsluften. Det är den halten som maskinerna skulle släppa ut om inget material 
finns på vägbanan och ingen filtrering av luften skulle ske i maskinerna. Med största 
sannolikhet är halterna i utblåsluften inte korrelerade till utomhusluften då mängden 
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partiklar som tas upp från vägytan var betydligt större än i omgivningsluften. 
Jämförelsen ger däremot ett mått på om utblåset kan leda till förhöjda halter i utomhus-
luften. Halterna i utomhusluften på Barkarby flygfält mättes efter att försöken på 
maskinerna hade avslutats. Halterna varierar med tiden och kan varit annorlunda vid 
försöken än de som presenteras som referens. Halterna i samband med försöken på 
Barkarby var även lägre än vad som uppmäts på trafikerade gator under våren då 
gatustädning normalt sker (se till exempel Figur 12).  

Resultaten visar på stora variationer i de uppmätta halterna vilket framgår av de stora 
standardavvikelserna. För maskin B som deltog i båda försöken var utsläppen större 
under juni än under oktober vilket förmodligen beror på att materialet var torrt och 
lättare att ta upp under juniförsöket än under det i oktober. Under försöken i oktober 
uppvisar maskin C betydligt högre halter än både maskin A och B. Halterna för maskin 
A och B var klart lägre än utomhushalterna, men däremot är halterna för maskin C 
endast något lägre än omgivningsluften. Under omgång 1 i Figur 24 visar både maskin 
A och C upp halter som stiger i samband med att mängden material på provytan ökar. 
Däremot försvinner sambandet för maskin A vid ytterligare en körning över provytan. 

Slutsatserna är att maskin A ger utsläpp som är klart lägre än omgivningsluften och 
därmed inte genom utblåsluften bidrar till förhöjda halter i omgivningsluften. 
Mätningarna på maskin B underskattar troligen halterna, men de uppmätta halterna var 
ändå så pass låga jämfört med omgivningsluften att vi bedömer att det inte finns starka 
skäl att anta att de skulle vara högre än omgivningsluften och bidrar inte till förhöjda 
halter i omgivningen. För maskin C var halterna i utblåsluften också lägre än i omgiv-
ningsluften, men betydligt högre än för maskin A och B. Det finns en risk att utblås-
luften på maskin C skulle kunna bidra till något förhöjda halter i omgivningsluften. Det 
bör dock påpekas att det oftast inte är utblåsluften utan borstarna och fordonet själv som 
virvlar upp partiklar och därmed ger upphov till förhöjda partikelhalter i anslutning till 
städmaskiner, se vidare stycke 4.1.1. 

 
4.2.2 Partikelförråd på vägytan 

I följande diagram (Figur 25 och Figur 26) redovisas provtagning med Wet Dust 
Sampler (WDS) på ostädade referensytor med 250 respektive 500 g/m2 som sedan 
jämförs med WDS-prover från de städade ytorna. Vid båda testerna har maskinerna haft 
möjlighet att prova en andra städning med modifierad eller samma teknik som vid första 
städningen. Då en viss förlust av material föreligger i provtagnings- och analysför-
farandet är basvärdet för referensytorna lägre än vad som lagts ut. Då samtliga prover 
genomgått samma förfarande jämförs värdena för de städade ytorna med referensytorna 
och inte med den ursprungligt utlagda mängden material. 

 

Juni, 2010 
Till skillnad från resultaten på Sveavägen, var mätningarna på Barkarby lätta att 
utvärdera. Figur 25 visar att maskin B minskade mängden damm på vägytan från 
160 g/m2 till ca 20 g/m2 då den ursprungliga utlagda mängden var 250 g/m2. Ytterligare 
en städning med bara vakuumsug, minskade mängden ytterligare något. Då den 
ursprungliga mängden var 500 g/m2 städade maskinen till samma nivå som vid den 
lägre ursprungliga mängden, knappt 20 g/m2. 
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Figur 25  Mängden material mindre än 180 µm på testrutor för maskin B under testet i 
juni 2010. 

 
Oktober 2010 
I försöken deltog samtliga tre maskiner, men då maskin B efter försöken visade sig ha 
trasig huvudsugslang, utgår denna ur resultatdelen. Figur 26 visar resultaten från WDS-
provtagningen och beteckningarna i figuren förklaras i Tabell 8. 

Förhållandena var betydligt fuktigare under detta test, vilket avspeglar sig i resultaten. 
På 250 g/m2 klarar maskin A endast att reducera mängden ca 20 % efter första 
städomgången. Då maskin A använder borste och vatten lyckas den sänka mängden 
ytterligare 20 % med ytterligare en städning. Maskin C, som använder högtrycks-
spolning med vatten istället för vakuum förmår dock tvätta bort i princip all filler. 
Endast ca 1 % återstår. 
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För ytorna med 500 g/m2 är mönstret liknande, men här lyckas maskin A i andra 
städomgången (Figur 26). Liksom för ytorna med 250 g/m2 återstår ca 1 % av 
referensytans mängd damm efter städning med maskin C. 

 

Tabell 8  Städinsatser under mätningar på Barkarby i oktober 2010. 

Beteckning Städinsats 
Referens Referens 
Maskin A:1 Omgång 1, endast vakuumsug 
Maskin A:2 Omgång 2, vatten, borste och vakuumsug 
Maskin C Högtrycksspolning med vatten och vakuumsug 

   
Figur 26  Mängden material mindre än 180 µm på de olika maskinernas testrutor efter 
städinsatserna i oktober 2010.  
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4.2.3 Storleksfördelningar för uppsamlat material och andel PM10 

Juni, 2010 
Som synes i Figur 27, är storleksfördelningen på kvarvarande material efter städning 
med maskin B likartad storleksfördelningen hos materialet på den ostädade referens-
ytan. Den något högre placerade kurvan innebär dock att det kvarvarande materialet är 
något finare än det opåverkade. Skillnaderna är något större på 500 g/m2-ytorna än för 
250 g/m2-ytorna. Det kvarvarande materialet på maskin B:s yta har ca 3–5 % högre 
andel material mindre än 10 µm än referensytan. Maskinens effektivitet är alltså något 
sämre för finare material under dessa torra förhållanden. 

 

 
Figur 27  Storleksfördelningar för uppsamlat material för maskin B på testytorna med 
250 respektive 500 g/m2. 
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Medianstorlekarna hos partiklarna i de orörda referensytorna och de städade ytorna, 
visar att det kvarvarande materialet är något finare, vilket tyder på bättre städeffektivitet 
för de grövre fraktionerna i provmaterialet (Figur 28). 

 
Figur 28  Medianstorleken hos materialet i referensrutorna och provytorna efter 
städinsatser. 
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Figur 29  Mängden PM180 (grå och orangea staplar) och PM10 (svarta staplar) på 
referensytorna och provytorna efter städinsatser. 

 

Genom att ta ut den ungefärliga procentuella andelen mindre än 10 µm i Figur 27 och 
kombinera med data från Figur 25 erhålles Figur 29, där mängden PM10 i proverna 
visas.  I förhållande till mängden PM180 och PM10 på referensytorna sänker maskin B 
dessa med ca 85–95 %. Sänkningen är ca 1–2 % mindre för PM10 än för PM180 (Figur 
30). 

 

0

50

100

150

200

250

Referens 250g Maskin B vacuum+borste Maskin B vacuum

P
M

18
0

o
ch

 P
M

10
(g

/m
2 )

250 g/m2

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Referens 500g Maskin B vacuum+borste

P
M

18
0

o
ch

 P
M

10
(g

/m
2 )

500 g/m2



 

48 VTI rapport 707  

 
Figur 30  Förändring i procent av PM180 och PM10 i jämförelse med referensytorna. 

 

Den procentuella andelen PM10 är ca 5 % högre efter första städinsatsen, vilket innebär 
att effektiviteten för mindre partiklar är något lägre. Efter andra städinsatsen på ytorna 
med 250 g/m2 sjunker andelen PM10 till 32 % (Figur 31).

 
Figur 31  Andel PM10 av PM180 på referensytan och kvarvarande damm på provytorna. 

 

Oktober, 2010 
Resultaten för de fuktiga ytorna i oktober visas i Figur 32. Materialets storleksfördel-
ningar efter att maskin A städat ytorna efter första och andra städomgångarna är 
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betydligt finare än referensytans opåverkade material än vid torra förhållanden i juni. 
Detta beror främst på att materialet i referensrutan har en grövre storleksfördelning än 
motsvarande material vid försöket i juni. Det bedöms som sannolikt att materialet i 
provytorna haft en liknande, grövre, fördelning, då materialet tagits ur samma behållare. 
Andelen material mindre än 10 µm är ca 30 %, medan det på referensytan är knappt 
20 %. Om man antar att materialet påverkats lika av fukten avseende aggregering, har 
alltså det kvarvarande materialet på de städade ytorna ca 10 % högre andel PM10 än 
referensmaterialet. Fördelningen för maskin C är ytterst osäker, då mängden material i 
provet var mycket liten.  

 

 
Figur 32  Storleksfördelningar för uppsamlat material på testytorna med 250 g/m2. 

 

Av partiklarnas medianstorlek framgår även att maskin A varit effektivare att städa bort 
grövre partiklar, då medianstorleken för kvarvarande material är ungefär halva 
medianen av referensytans material. Detta beror sannolikt på att de finare partiklarna 
binds hårdare av den kvarvarande fukten än de grövre i försöket i oktober. Maskin C ser 
ut att orsaka betydligt högre medianstorlek för kvarvarande partiklar än referensen. Då 
partikelmängden var mycket liten finns en risk för att denna orsakats av kontaminering. 
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Figur 33  Medianstorleken hos partiklar <180 µm i WDS-prover från ytor med 
250 g/m2 på Barkarby. 

 

Om den procentuella andelen PM10 i Figur 32 kombineras med data i Figur 26 framgår 
att mängden PM10 på vägytan inte sjunker på samma sätt som den totala mängden 
partiklar < 180 µm (Figur 34). Till att börja med är andelen PM10 i referensmaterialet 
mindre än i proverna i juni. I förhållande till denna mängd PM10, sker små förändringar 
(såväl ökningar som minskningar) i mängden PM10 på de städade provytorna, undan-
taget maskin C (Figur 34). Även om maskin A sänker den totala mängden PM180 verkar 
alltså inte mängden PM10 påverkas, vilket gör att andelen PM10 i de städade provytorna 
är ca 10 % högre än i referensytan (Figur 35). I jämförelse med försöket i juni är 
andelen PM10 generellt lägre för såväl referens-, som provytorna, vilket tyder på att det 
använda materialet (Skärlundafiller) har haft en något annorlunda kornstorleks-
fördelning under de båda försöken. Alternativt har det påverkats av de fuktigare 
förhållandena. Då proverna tas med hjälp av vatten med WDS, är det dock osannolikt 
att fukten i fält spelar en avgörande roll för storleksfördelningen.  
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Figur 34  Totala mängden PM180 och mängden PM10 på referens- och provytorna. 

 

 
Figur 35  Andel PM10 av PM180 på referensytan och kvarvarande damm på provytorna. 

 

För maskin A sänks PM180 med som mest ca 40 %, medan maskin C sänker mängden 
med 99 % under dessa fuktiga förhållanden (Figur 36). Efter andra städomgången 
lyckas maskin A sänka PM10-mängden med som mest 5–10 %. Andelen PM10 för 
maskin C skall betraktas med viss försiktighet (se ovan), men minskningen är också här 
99 %.  
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Figur 36  Förändring i procent av PM180 och PM10 i jämförelse med referensytan. 
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5 Diskussion 

Detta projekts syfte var att utreda i vilken mån städmaskiner kan bidra till att förbättra 
luftkvaliteten genom att minska uppvirvling av inandningsbara partiklar (PM10) från 
vägbanan. Att döma av storleksfördelningen hos innehållet i maskinerna från studien på 
Sveavägen och av delstudien på Barkarby, städar maskinerna upp partiklar mindre än 10 
µm och därtill stora mängder grövre material. Effektiviteten för PM10 påverkas negativt 
av fukt på vägytan. I stadsmiljö är det svårt att detektera effekten på PM10-halterna. Vid 
utsortering av särskilt gynnsamma tillfällen och effekten på det lokala bidraget till 
PM10, kan dock en liten och ibland signifikant effekt på 20 % urskiljas. Detta är i 
överensstämmelse med erfarenheter från många tidigare studier (Amato et al., 2010). 

De största dammängderna på vägytan ansamlas normalt längs vägkanterna, i vägmitt 
och mellan hjulspår, eftersom trafiken effektivt transporterar bort damm från hjulspåren. 
Damm som slutligen deponeras där turbulensen är mindre. Dessutom lutar gatan/vägen 
något mot vägkanten för att effektivisera avrinningen, vilket också transporterar damm 
mot vägkanten, där det kan deponera. Partikelförrådet på dessa platser på gatan är 
källorna till det material som städmaskinerna samlar upp. Samtidigt är de platser på 
gatan där emissionen från fordonen är som kraftigast hjulspåren och mellan hjulspåren 
på grund av mekanisk påverkan och den turbulens fordonen åstadkommer. Genom-
snittshastigheten på Sveavägen är låg och uppvirvlingen skulle kunna vara en ganska 
blygsam källa jämfört med primärt emitterade partiklar från dubbdäck som sliter på 
gatans beläggning. En möjlig orsak till den låga korrelationen mellan uppstädat damm 
och PM10-halter skulle således kunna vara att bidraget från det deponerade damm, som 
maskinerna samlar upp är mycket litet, medan bidraget från dubbdäckens slitage på 
gatan är stort. Alltså skulle källorna till partiklar i luften och i maskinerna inte, eller 
bara delvis vara desamma. Försöken på Sveavägen utfördes dock under den tid på året 
då dubbdäcksanvändningen är mycket låg eller obefintlig (förbud från 15/4), varför 
förklaringen till de små effekterna på PM10 troligen står att söka i andra förklaringar. 
Orsaken kan vara att flera andra faktorer påverkar luften på en gata och inte bara 
vägdamm på körbanan. Till exempel luften från kringliggande gator som transporteras 
in, vägdamm från gångbanor, direktemissioner från slitage av vägen från dubbdäck, 
partiklar från avgaser samt bakgrundshalten. Den maximala mängd som städmaskinerna 
kan påverka är därför endast en del av de totalt uppmätta halterna. Ett test med dubbel-
städning (2 gången samma natt) av maskin B visade även att mängden uppsamlat 
material var betydligt mindre vid andra städtillfället. Trots det så har mängderna 
uppsamlat material varit stora vid samtliga övriga städtillfällen. Gatan tillförs alltså 
material under de få dagar som passerar mellan städtillfällena. Möjligen skulle tydliga 
effekter kunna observeras om städning gjorden oftare, till exempel varje natt. 

En annan förklaring, som möjligen de svårtydda WDS-resultaten från Sveavägen är ett 
resultat av, är att maskinerna bearbetar och omfördelar partiklar från tämligen orörda 
depåer längs vägkanten, så att de blir tillgängliga för fordonens uppvirvlande effekt. 
Maskinerna tar upp stora mängder damm, men då de enligt försöken på Barkarby är 
mindre effektiva för finare material, kan man anta att kvarvarande damm anrikas på 
PM10 som delvis fördelas ut över vägbanan av maskinernas borstar.  

Metodiken för WDS kan också tänkas vara en felkälla i provtagningarna på Sveavägen. 
Då variationen i material per ytenhet var stor, borde ett större statistiskt underlag kunna 
fångat in dessa variationer bättre än de prover som nu togs. Tyvärr var det dock svårt att 
förutse detta, då tidigare mätningar med den nu använda metodiken har genererat 
användbara resultat (Gustafsson et al., 2010). Denna undersökning gjordes dock på en 
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ostädad landsväg, där omfördelningen av vägdamm endast sker genom fordonens 
rörelser och nederbörd. 

De mer kontrollerade försöken på Barkarby flygfält visar att vid torrt väglag kan en 
städmaskin som maskin B effektivt minska dammförrådet på vägytan. Då maskin A var 
felinställd vid det torra försöket, är det oklart hur effektiv maskinen är. På en fuktig yta 
klarar maskin A att ta upp ca 20 % av utlagd mängd och en extra städomgång förbättrar 
resultatet, men når inte upp till effektiviteten av Maskin B vid det torra försöket. 
Eftersom maskinerna A och B var växelvis trasiga eller felinställda vid det torra och det 
fuktiga försöket är jämförelser dem emellan inte möjliga. Bara maskin C klarar att 
samla upp i princip allt material under fuktiga förhållanden.  

De kumulativa storleksfördelningarna visar att det material som finns kvar på vägytan 
då maskinerna A och B har städat är finare än materialet på referensytan, det vill säga 
att maskinerna har sämre effektivitet för finare fraktioner än grövre. Medianstorlekarna 
bekräftar denna slutsats. 

Då data från fördelningarna appliceras på partikelmängderna framgår att maskin C 
klarar att städa upp en stor del av PM10 vid fuktiga förhållanden, medan maskin A inte 
verkar påverka mängden PM10 i det fuktigare försöket i oktober, utan städar främst upp 
grövre material. Andelen uppstädat PM10 ökar därför i kvarvarande damm på vägytan.  

Andelen PM10 på referensytorna skiljer sig åt mellan det torra försöket i juni och det 
fuktiga i oktober. Orsaken till detta är oklar. Eventuellt kan koagulering av finmaterial 
under de fuktigare förhållandena i oktober förklara detta, men då proverna under båda 
testerna tagits med hjälp av WDS (vattentvätt) och förvarats i vatten, ter sig detta inte 
som en rimlig förklaring. En annan möjlighet är att fukten i det utlagda materialet gör 
att finare fraktioner blir svårare att få upp från vägytan. Materialet som lagts ut är 
detsamma vid båda försöken, varför skillnader i storleksfördelning mellan testerna inte 
är en trolig förklaring till skillnaderna.  

I stort sett bekräftar denna studie tidigare studier sammanfattade i Amato et al. (2010), 
det vill säga att det är svårt att påvisa någon effekt av städning på PM10 -halterna i ett 
gaturum. Genom att studera endast det lokala bidraget vid tillfällen då det bör vara 
optimala meteorologiska förutsättningar att se maskinernas effekter, är det dock möjligt 
att påvisa en liten (10–20 %) men signifikant effekt på halterna. I kombination med 
resultaten från de mer laborativa försöken på Barkarby, där maskinerna åtminstone 
under torra förhållanden klarar att ta upp en del av utlagd PM10 är en rimlig bedömning 
att maskinerna kan ta upp damm som innehåller PM10 och därför bör kunna bidra till 
minskad uppvirvling av denna fraktion. 

I föreliggande studie har maskiner provats som tekniskt ligger långt fram i utvecklingen 
och en av maskinerna är fortfarande på prototypstadiet. Studien är därför i första hand 
ett försök att bedöma huruvida moderna och nyutvecklade tekniker för städning har 
potential att minska problem med höga PM10-halter i gatumiljöer. Att bedöma 
maskinernas effektivitet att minska PM10-halterna gentemot varandra är svårt. Från 
försöket på Sveavägen framgår att maskin B verkar sänka det lokala bidraget något mer 
än maskin A, men förutsättningarna på de två försökssträckorna var också olika. Större 
problem med felparkering, vägarbete och fler anslutande gator kan ha påverkat 
effektiviteten negativt för maskin A. I försöken på Barkarby var maskin B effektiv vid 
torra förhållanden medan maskin C var avsevärt effektivare än maskin A vid fuktiga 
förhållanden. 
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Självklart måste även andra aspekter än upptagningsförmåga av partiklar vägas in vid 
val av städmetod. Maskin A är en färdig produkt, förhållandevis liten tyst och anpassad 
för stadsmiljö. Maskinerna B och C är båda ännu prototyper större och bullrigare. 
Maskin B bidrar inte till tydligt förhöjda halter vid själva städtillfället, vilket är bra vid 
städning i stadsmiljö där människor vistas i samband med städningen. Däremot bidrar 
maskin B och maskin C till betydligt större avgasutsläpp än vad maskin A gör. Maskin 
C är i nuläget tänkt för rengöring av dränerande vägbeläggningar, som har öppna porer 
och därför är svåra att rengöra. Maskinen är effektiv, men i storlek som en långtradare, 
varför den i nuläget inte passar i stadsmiljö. Själva städtekniken är dock intressant men 
måste anpassas för mindre ytor för att kunna användas i stadsmiljö. Andra aspekter att 
väga in är arbetshastighet och energiåtgång. 

Även om städmaskinernas effekt på PM10-halterna var svår att spåra är resultaten från 
föreliggande studie försiktigt positiva. Ytterligare förbättringar av städteknik och -
strategi bör kunna bidra till att lösa de problem med effektiviteten, som framkommit. 
Till exempel genom att: 

 förbättra metodiken för, alternativt undvika att städa vid, fuktiga förhållanden 
 optimera tillfällen för städning, till exempel genom att städa oftare och även 

tidigare under våren. Maskin B använder inte vatten och kan således även köras 
vid minusgrader. Även maskin A kan användas utan vatten men för merparten 
av testerna i denna studie användes maskinen med vatten. 

 bättre samordning och samverkan med övrig drift och underhåll 
 förbättra parkeringspolitik och öka efterlevnaden av parkeringsförbud, som ökar 

chanserna till effektiv städning 
 vidareutveckla tekniker för förbättrad upptagning av PM10 
 vidareutveckla tekniker som undviker att dammförråd omfördelas ut i vägbanan. 
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6 Slutsatser 

Från studien på Sveavägen kan följande slutsatser dras: 

 Trots städning i snitt två gånger i veckan kunde endast små effekter på PM10-
halterna i luften observeras. 

 Om dagar med tillfört grus från gångbanorna till körbanorna exkluderas i 
analysen indikerade sträckan för maskin A en sänkning av PM10-halterna med 
11 % (24 % för det lokala bidraget), men sänkningen var inte signifikant. För 
sträckan där maskin B städade uppmättes en sänkning på 19 % för PM10-
halterna (29 % för det lokala bidraget) och sänkningen var statistiskt säkerställd. 

 Maskin B var något mer effektiv än maskin A då båda sträckorna städades. 
 Maskin B kunde sänka halterna med 25–30 % under förmiddagar efter städnätter 

då stora mängder grus fanns på körbanan. 
 Under städnätter observerades kortvarigt förhöjda halter när städmaskinerna 

passerade mätstationerna. Maskin A gav upphov till högre PM10-halter och 
maskin B gav upphov till tydligt högre NOx-halter. 

 Effekten av städning på mängden damm på vägytan var svår att utvärdera, 
troligen beroende på omfördelning av material över vägytan och en högre 
variation än förväntat, som gjorde att den valda provtagningsstrategin fungerade 
sämre än förväntat. I gatumiljö bör därför fler och större integrerade prover tas 
för utvärdering av denna typ. 
 

 

Från studien på Barkarby flygfält kan följande slutsatser dras: 

 Mätningar i utblåsluften visade att framförallt maskin A släpper ut luft med 
betydligt lägre koncentration än omgivningsluften, men även maskin B hade 
relativt låga utsläpp. För maskin C finns en liten risk att den kan bidra till högre 
halter än omgivningsluften via utblåsen. 

 Maskin B klarar att städa upp ca 90 % av utlagt material under torra 
förhållanden med nästan lika hög effektivitet för PM10. 

 Vid fuktiga förhållanden klarar maskin A, efter två städningar, att ta upp ca 40 
% av utlagt material. Maskin C klarar dock att städa upp materialet till 99 %.  

 Maskinerna är mindre effektiva för PM10 än för PM180. Vid torra förhållanden 
är effektiviteten för maskin B nästan lika hög för PM10 som för PM180. Vid 
fuktiga förhållanden är effektiviteten för maskin A efter två städningar 10 % 
jämfört med drygt 40 % för PM180. 

 Mängden material (250 eller 500 g/m2) spelar vid torra förhållanden liten roll 
för maskin B, som kvarlämnar ungefär lika mycket material på båda ytorna. 

 Vid fuktiga förhållanden är maskin C avsevärt effektivare än maskin A på både 
ytorna med 250 och 500 g/m2. 
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Appendix 1: Exempel på protokoll för städmaskiner på Sveavägen 
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Appendix 2: Detaljerad beskrivning av försöken på Barkarby 

Juni 2010 

1. Fyra testytor mättes upp och markerades på asfalten i sydvästra hörnet av bana 1 
utmärkt i figur 1. Numrering av testytorna gjordes enligt Figur 37. Inga sprickor 
eller olikheter kunde uppfattas mellan testområden A och B. Ingen närvarande 
uttryckte missnöje med provytornas läge eller egenskaper. Testområde A och B 
bestod av varsin 49 meter lång och en meter bred teststräcka numrerad enligt 
Figur 37. Varje numrerad ruta är 1*1 meter. Två referensrutor för 250 respektive 
500 g/m2markerades också ut. 

2. Hela provytan städades av båda städmaskinerna. Mätningar av partikelhalter i 
utblåsluften utfördes av SLB. 

3. Stenmjöl applicerades på testytorna av VTI, med assistans av alla närvarande. I 
ruta A och B 1-20 applicerades 250 respektive 500 gram stenmjöl per 
kvadratmeter. Stenmjölet fördelades på ytan så jämnt som möjligt med sopborste 
varefter det blöttes för att fixeras vid asfalten. Också i de två referensrutorna 
applicerades 250 respektive 500 gram stenmjöl enligt samma metod. 

4. Testytorna fick torka cirka 2 timmar 

5. Städmaskin A städade provyta A och städmaskin B städade provyta B, med 
torrborstning och uppsugning. Mätningar av partikelhalter i utblåsluften utfördes 
under städningen. 

WDS-prover togs på de städade ytorna samt i de ostädade referensytorna. 6 skott 
användes för varje provflaska. Flaskorna med prover märktes upp enligt  
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6. Tabell 9. 

7. Maskin A städade yta A med våtborstning och maskin B städade yta B med 
enbart uppsugning. Partiklar mättes i utblåsluften under städning. 

WDS-prover togs på de dubbelt städade ytorna men endast från ruta 1–10, där 250 g 
stenmjöl applicerats. Märkning av flaskor med prover enligt  
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8. Tabell 9. 

 

 

Figur 37. Försöksytor på Barkarby flygfält i juni, 2010. 

Då det efter försöket visade sig att maskin A varit fel inställd och inte använt 
huvudborsten, utgår data för maskin A ur analyserna. 
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Tabell 9  WDS-prover i juni 2010. 

Prov Skott från testruta Kommentar 

A 250:1 2,3,4,5,6,7  

A 250:2 8,9,10,11, 12 Fel i ruta 12. 

A 250:3 13,14,15,16,17,18  

B 250:1 18,17,16,15,14,13  

B 250:2 12,11,10,9,8,7  

A 500:1 2,3,4,5,6,7  

A 500:2 8,9,10,11,12,13  

B 500:1 8,9,10,11,12,13  

B 500:2 2,3,4,5,6,7  

A våt250:1 2,3,4,5,6,7  

A våt 250:2 12,11,10,9,8,7  

A våt 250:3 14,15,16,17,18,19  

B ingen borste:1 19,18,17,16,15,14  

B ingen borste:2 13,12,11,10,9,8  

B ingen borste:3 7,6,5,4,3,2  

Ref 250:1 6 skott inom rutan  

Ref 250:2 6 skott inom rutan  

Ref 500:1 6 skott inom rutan  

Ref 500:2 6 skott inom rutan  

 

Oktober 2010 

I oktober deltog samtliga tre maskiner. Förhållandena var betydligt fuktigare än i juni 
och provytorna var inte helt torra då städinsatserna genomfördes. 

1. Testytorna sedan försöket i juni utökades med 2*20 rutor för den maskin C. 
Numrering av testytorna gjordes enligt figur 2. Inga sprickor eller olikheter 
kunde uppfattas mellan testområden A och B. Ingen närvarande uttryckte 
missnöje med provytornas läge eller egenskaper. Testområde A, B och C bestod 
av varsin 49 meter lång och en meter bred teststräcka numrerad enligt Figur 38. 
Varje numrerad ruta är 1*1 meter. Två referensrutor för 250 respektive 500 g/m2 
markerades också ut. 

2. Hela provytan städades av alla tre städmaskinerna.  
3. Stenmjöl applicerades på testytorna. I ruta A, B och C 1-20 applicerades 250 

gram respektive 500 gram stenmjöl per kvadratmeter. Utläggningen gick till så 
att stenmjölet fördelades på ytan så jämnt som möjligt med sopborste varefter 
ytan fuktades med vattenspray för att fixera dammet vid asfalten. Också i de två 
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referensrutorna applicerades 250 respektive 500 g/m2 stenmjöl enligt samma 
metod. 

4. Testytorna fick torka cirka 1 timme. Till skillnad från förra försöket var 
stenmjölet inte helt torrt efter torktiden. 

5. Maskin A städade provyta A och maskin B städade provyta B, båda med 
torrborstning och uppsugning. Maskin C städade med vatten och uppsugning.  
Mätningar av partikelhalter i utblåsluften utfördes under städningarna. 

6. WDS-prover togs på de städade ytorna samt på de ostädade referensytorna. 6 
prov togs i varje flaska. Flaskorna med prover märktes upp enligt Tabell 10 
Maskin A städade yta A med våtborstning och Maskin B städade yta B tre 
gånger. SLB mätte partiklar i utblåsluften under städningen. Maskin C utförde 
inte fler tester då testytan uppfattades som ren. 

7. WDS-prover togs på de trippelt städade ytorna. Märkning av flaskor med prover 
enligt Tabell 10. I rad B, där Maskin B städat, var det kvarvarande stenmjölet 
mycket ojämnt utspritt varför WDS-prov togs i ytor med dels så lite stenmjöl 
som möjligt, dels ytor med genomsnittlig mängd och dels ytor med maximal 
mängd kvarvarande stenmjöl. 

 

 

Figur 38  Försöksytor på Barkarby flygfält i oktober, 2010. 

Då det efter försöket visade sig att maskin B haft en trasig huvudsugslang vilket 
medfört att maskinen inte kunnat vakuumsätta beläggningen, utgår data för maskin B ur 
analyserna. 
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Tabell 10  WDS-prover i oktober 2010. 

Efter torr städning med maskin A 

dos [g/m2] nr ruta dos [g/m2] nr ruta 

A 250 1 18*6 A 500 1 20*6 

A 250 2 16*6 A 500 2 18*6 

Efter torr städning med Maskin B 

B 250 1 18*6 B 500 1 16*6 

B 250 2 17*6 B 500 2 14*6 

Efter städning med Maskin C 

C 250 1 17*6 C 500 1 18*6 

C 2 15*6 

Efter tre städningar med Maskin B 

2B 250 1 8*6 medel 2B 500 1 10*6 

2B 250 2 10*6 smutsig 2B 500 2 8*6 

2B 250 3 10*6 renast 2B 500 3 7*6 

Efter en torr och 2 våta städningar med Maskin A 

2A 250 1 10*6 2A 500 1 12*6 

2A 250 2 11*6 2A 500 2 11*6 

2A 250 3 12*6 2A 500 3 9*6 

 

 



 



www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 920 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8072
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 29 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00




