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Sammanfattning 
Målet med projektet är att utvärdera miljönyttan av kemikaliefri städning. Specifikt är målet att 
fasa ut kemikalieanvändning för att uppnå en minst lika effektiv och mer hållbar lokalvård. 

Projektet har fokuserat på följande frågor: 
 
● Finns vetenskapligt belägg för att rengöring med mikrofiber och andra kemikaliefria 

städmetoder gör rent bättre än vanligt vatten? 
● Är det någon skillnad i hur rent det blir vid användning av kemikaliefria städmetoder jämfört 

med konventionell städning med kemikalier? 
● Har valet av städmetod någon betydelse för arbetsmiljö inklusive arbetsbelastning vid 

städning? 
● Vilken betydelse har valet av städmetod ur ett miljöperspektiv? 

Denna studie visar att vanligt vatten i kombination med mikrofiber fungerar bra för golvstädning i 
trappuppgångar. Både miljö, arbetsmiljö och ekonomi talar för denna städmetod. 

I litteraturen finns få studier som jämför effektivitet hos olika städmetoder vid trappstädning. En 
studie har dock jämfört mikrofiber och ultramikrofiber och vatten med konventionella moppar 
med rengöringsmedel (dock inte speciellt vid trappstädning) och konstaterar att det inte är någon 
nämnvärd skillnad mellan de olika typerna av moppar när det gäller rengöringseffektivitet. I vår 
studie kunde inte heller några signifikanta skillnader i städresultat uppmätas mellan de utvalda 
städmetoderna. I denna studie ger städning med mikrofiber fuktad med vanligt vatten samma 
städresultat som städning med mikrofiber och fuktad med vatten och städkemikalier.  

Ångmoppen rekommenderas inte för trappstädning. Dels saknas i regel tillgång till el i 
trappuppgångar, dels är ångmoppen, i nuvarande utformning, relativt tung och svårhanterlig i 
trappuppgångar vilket är en nackdel ur arbetsmiljösynpunkt. 

Ultrarent vatten för golvstädning i trappuppgångar har diskuterats, men bedöms inte ge några 
fördelar när det gäller rengöringseffektivitet. Dessutom är kostnaden hög och hanteringen är 
krångligare. 

Jämförelse av alternativen ur miljösynpunkt: 
 
● Städning med stadsvatten utan kemikalier är det bästa alternativet om det uppfyller krav på 

renhet.  
● Nackdelen med ångmopp är att energiförbrukningen vid användning är relativt stor.  
● Med ultrarent vatten tillkommer energi för tillverkning och distribution av vattnet. Vidare är 

vattenutbytet inte 100 % och det tillkommer förbrukning av filter mm för tillverkning av 
vattnet.  

● Städning med kemikalier innebär ökad resursanvändning i form av tillverkning och 
distribution av kemikalier. Miljöanpassade alternativ är att föredra förutsatt att de är effektiva. 
Dessutom behövs skyddsutrustning. 
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Vid en bedömning av påverkan på arbetsmiljö är slutsatsen att städning med enbart vatten och 
mikrofiber är att föredra, eftersom risken för uttorkning av huden (avfettning av huden) minskar 
om man inte behöver vara i hudkontakt med rengöringskemikalier. 

Vid trappstädning behöver man ibland använda städkemikalier, t.ex. om smuts som innehåller fett 
och protein skall avlägsnas exempelvis för att förebygga lukt, missfärgning eller halkrisk.  
 
De genomförda testerna visar den kortsiktiga effekten av olika städmetoder och att de testade 
städmetoderna är likvärdiga. För att kunna ta ställning till om städning med den minst 
miljöbelastande metoden, d.v.s. städning med enbart fuktiga mikrofibermoppar, är en långsiktigt 
effektiv städmetod, rekommenderas att en långtidstest görs. 

De mätningar som gjorts i denna studie tyder på att cirka 30 % av beläggningen/smutsen på golvet 
finns kvar efter städning, oavsett städmetod. Det skulle vara intressant att undersöka om det går 
att förbättra effektiviteten i städningen. 
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Summary 
The aim of this project is to evaluate the overall environmental benefit of chemical-free cleaning. 
Specifically, the goal is to phase out the use of chemicals to achieve an at least equally effective and 
more sustainable cleaning. 

The project has focused on the following issues: 
 
● Is there scientific evidence that cleaning with microfibre and other chemical-free cleaning 

methods does better than ordinary water? 
● Is there any difference in how clean it is when using chemical-free cleaning methods compared 

to conventional cleaning with chemicals? 
● Does the choice of cleaning method have any significance for occupational health and safety 

including the workload during cleaning? 
● What importance does the choice of cleaning method have from an environmental perspective? 
 
This study shows that ordinary water in combination with microfiber works well for floor cleaning 
in stairwells. Both the environment, the work environment and the economy speak for this 
cleaning method. 

There are few studies in the literature that compare the effectiveness of different cleaning methods 
at stairwell cleaning. A study, however, has compared microfibre and ultra-microfibre and water 
with conventional mops with cleaning agents (though not especially at stairwell cleaning) and 
notes that there is no significant difference between the different types of mops when it comes to 
cleaning efficiency. In our study, no significant differences in cleaning results could be measured 
when comparing the selected cleaning methods. In this study, cleaning with microfibre moistened 
with plain water provides the same cleaning results as cleaning with microfibre and moistened 
with water and cleaning chemicals. 

The steam mop is not recommended for stair cleaning. On the one hand, access to electricity in 
stairwells is generally lacking, and secondly, the steam mop, in the present design, is relatively 
heavy and difficult to handle in stairwells, which is a disadvantage from a work environment 
viewpoint. 

Ultra-clean water for floor cleaning in stairwells is not considered to provide any benefits in terms 
of cleaning efficiency. In addition, the cost is high, and the handling is more complicated. 

Comparison of options from an environmental point of view: 
 
● Cleaning with city water without chemicals is the best option if it meets the requirements for 

cleanliness. 
● The disadvantage of steam mop is that the energy consumption during use is relatively large. 
● With ultra-pure water, energy is required for the production and distribution of the water. 

Furthermore, the water yield is not 100 % and there is consumption of filters etc. for the water 
processing. 

● Cleaning with chemicals means increased use of resources for manufacturing and distribution. 
Environmentally-adapted alternatives are preferable provided they are effective. In addition, 
protective equipment is needed.  
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From a work environment view, cleaning with ordinary water and microfibre is preferred, 
compared to using water with cleaning chemicals. 

Cleaning chemicals may be required in cases of dirt containing fat and protein, for example, to 
prevent odor, discoloration or slipping risk. 

The tests conducted show the short-term effect of cleaning and that the methods tested show equal 
performance. To evaluate if cleaning with microfiber and water, i.e. the cleaning method with the 
least environmental impact, is effective and preferable in a long-term perspective, a long-term test 
of this method is recommended. 

The tests and measurements conducted show that approximately 30 % of the dirt on the floor 
remains after cleaning. It would also be interesting to study if it is possible to improve the 
effectiveness in cleaning. 
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1. Bakgrund 
Att ha ett rent trapphus ökar inte bara trivseln för de som bor i huset. Det visar även fastigheten 
från sin allra bästa sida och med ett städat trapphus minskar riskerna för slitage och halkolyckor. 

Som en del i sin utvecklings- och testverksamhet är HSB intresserade av att undersöka alternativa 
och mer miljöanpassade städmetoder. Bl.a. är man intresserad av att undersöka om det går att helt 
och hållet fasa ut kemikalier inom lokalvård och därmed minska miljöbelastningen från framför 
allt trappstädning och städning av allmänna utrymmen. HSB Göteborg önskar därför utvärdera 
hur kemikaliefri städning skulle fungera för lokalvård av bostadshus. Om denna städrutin är lika 
bra eller bättre än dagens lokalvård skulle övergången till bruk av exempelvis mikrofiber kunna 
bidra till en utfasning av kemikalier och därmed minskad kemikalieexponering för både personal 
och boende.  

2. Syfte och mål 
Målet med projektet är att utvärdera den samlade miljönyttan med kemikaliefri städning. Specifikt 
är målet att fasa ut kemikalieanvändningen för att uppnå en minst lika effektiv och mer hållbar 
lokalvård. 

Projektet ämnar svara på följande frågor: 

● Finns vetenskapligt belägg för att rengöring med mikrofiber och andra kemikaliefria 
städmetoder gör rent bättre än vanligt vatten? 

● Är det någon skillnad i hur rent det blir vid användning av kemikaliefria städmetoder jämfört 
med konventionell städning med kemikalier? 

● Vilken betydelse har valet av städmetod ur ett miljöperspektiv? 

3. Städmetoder 
Städning kan göras med olika städmetoder. Under de senaste decennierna har städmetoderna 
utvecklats. Några exempel på städmetoder:  

● Städning med garnmopp och rengöringsmedel utspätt i vatten. 
● Städning med mikrofibermopp impregnerad med någon form av rengöringsmedel. 
● Städning med torr mikrofibermopp. 
● Städning med mikrofibermopp lätt fuktad med vatten (inget rengöringsmedel). 
● Maskinstädning: 

o med vattenånga (s.k. ångmopp) och utan rengöringsmedel, 
o med vatten och slipskiva med konstgjorda diamanter (Twister), 
o med rengöringsmedel utspätt i vatten. 

Dessutom har en kommun testat mikrofibermopp i kombination med ultrarent vatten, dvs. 
mikrofibermoppen är lätt fuktad med ultrarent vatten. 
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Oavsett vilken städmetod som används, är det värdefullt att kunna mäta hur effektiv städningen 
blir, dvs. hur rent det blir och även att kunna jämföra olika städmetoder med varandra. 

4. Vad är ”rent” och ”smuts” 
Städning görs för att det ska bli rent. Det finns dock ingen enkel och gemensam metodik för att 
bedöma vad som är rent. Hur bedömningen görs beror bl.a. på att vilket mål man har med 
städning kan variera. Målet beror bl.a. på vilken typ av utrymme som skall städas och vilken 
verksamhet som bedrivs. 

Renhet kan definieras på många olika sätt. En yta kan bli ren från fett, salt och kemikalier, från 
partiklar (damm och dammtussar), från mikroorganismer så som bakterier och virus eller från 
radioaktivitet. En yta fri från mikroorganismer kallas steril, även om definitionen ibland kan 
variera (Kern et al 2006). 

För städning av kontorslokaler finns standarder för hur städkvalitén ska bedömas (SIS, 2012). 
Metoden bygger på att man bedömer synlig smuts/partiklar. Inom sjukhus ligger fokus istället på 
hygien och risk för smitta vilket innebär att ”rent” definieras av parametrar som speglar förekomst 
av virus och bakterier. Inom industrin handlar rent ofta om frånvaro av ämnen som kan skada de 
produkter som tillverkas eller utrustning som används. 

För vanlig golvstädning i trapphus, kan SIS-standarden användas, men det är också möjligt att 
använda metoder som kvantitativt mäter förekomsten av smuts på olika ytor på golvet. 

Smuts i trapphus härrör mestadels utifrån och består av sand- och jordpartiklar samt salt som dras 
in med skor och husdjur. Det förekommer även spill från soppåsar (protein, fett mm), damm från 
textilier/kläder, hårstrån mm.  

5. Forskning  

5.1 Olika städmetoders effektivitet 
En litteratursökning har gjorts med målet att hitta studier som jämför effektivitet hos olika 
städmetoder vid städning av golv. En dansk studie (Nilsen, Dahl, Jørgensen, & Schneider, 2002) 
har jämfört flera fabrikat av mikrofiberdukar (12 mikrofiberdukar, 2 ultra-mikrofiber-dukar och en 
vanlig non-woven viskosduk). Slutsatsen är att mikrofiberdukarna (i stort sett oavsett fabrikat) 
uppvisade goda städresultat både när de användes torra och våta. Mätning (med BM Dustdetector) 
visade att dukarna avlägsnade mellan 92 och 99 % av dammet från de ytor som rengjordes. I 
studien saknas testresultat för viskosduken. I en tidigare studie (Schneider, Nilsen, & Dahl, 1994) 
jämfördes olika moppar och rengöringsdukar. I denna studie dras slutsatsen att torra 
rengöringsmetoder rekommenderas, eftersom fuktiga metoder kan skada golvet och kan lämna 
rester av rengöringsmedel på golvet. I denna studie testades s.k. oljemoppar. De torra metoderna 
var dock inte lika effektiva som de våta metoderna. 

Några studier handlar om städning i kontorsmiljöer och skolor/klassrum. I flera av dessa studier 
kopplas städning samman inte bara med hur rent golvet blir utan även med dammhalten i luften 
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(Kildesø, Tornvig, Skov, & Schneider, 1998; Pesonen-Leinonen, 2004). Detta bedöms dock inte vara 
relevant för städning i trapphus. 

Merparten av studierna om städeffektivitet och städmetoder som återfinns i vetenskaplig litteratur 
handlar om städning på sjukhus, exempelvis (Abernethy, Gillespie, Snook, & Stuart, 2013; Gillespie 
et al., 2015; Griffith & Dancer, 2009; Smith, 2011). Fokus i dessa studier ligger på hygien och risk för 
smitta vilket innebär att förekomst av mikroorganismer är i fokus. Några av dessa studier har 
utvärderat olika städmetoder, främst mikrofibermoppar. En del av dessa resultat är intressanta 
även för utvärdering av trappstädning. 

Sökning på ”cleaning” i vetenskapliga databaser ger också många träffar på industriell rengöring, 
bland annat inom elektronikindustrin. Denna typ av rengöring skiljer sig väsentligt från städning 
av golv och är därför inte relevant för denna studie. 

Andra områden där städmetodernas effektivitet är i fokus är renrum. Där mäter man 
rengöringseffektivitet med olika städmetoder (Rossington, 2011), exempelvis med torr eller fuktad 
avtorkning med mikrofiber. Fuktad (inte våt) avtorkning uppges ge bättre resultat än torr. 
Effektiviteten mäts genom att mäta antalet partiklar i olika partikelfraktioner från 0,3 mikrometer 
och uppåt med Dryden Q3 Surface Analyzer, diagram nedan.  

 
Figur 1. Olika städmetoders effektivitet vid olika partikelfraktioner (Rossington, 2011). 
 

En fuktig mopp möjliggör bättre ytkontakt. Vidare bidrar kapillära hydrostatiska krafter från 
fukten i moppen till att partiklarna avlägsnas från ytan och förblir kvar i moppen på ett bättre sätt 
än med en torr mopp (Rossington, 2011).  

5.2 Metoder för att utvärdera effekten av 
städning 

En litteratursökning har gjorts för att sammanställa metoder som används för att utvärdera 
effektiviteten i olika städmetoder.  

En metod som använts för att utvärdera städning och kartlägga förorening av ytor är främst 
provtagning på ytor med en tejp och analys av tejpen med BM Dustdetector (Kildesø et al., 1998; 
Pesonen-Leinonen, 2004). Vid provtagningen används en gel tejp som appliceras på ytan och med 
en roller trycks tejpen mot ytan för att partiklar mm ska fastna i gelen. Dustdetectors mätprincip 
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bygger på att två parallella strålar av laserljus (670 nm) riktas mot en gel tejp som tidigare 
applicerats på den yta vars dambeläggningsgrad skall mätas. Det ljus som passerar tejpen med viss 
grad av damm används som mått på dammnivån. Ljus som passerar tejpen detekteras av en 
fotodiod. Resultatet konverteras till dammnivå under förutsättning att ett referensvärde har tagits 
med samma gel tejp utan partiklar. Instrumentet mäter dammbeläggningsgraden uttryckt i % 
(mm2 damm/cm2) på ytor. Mätområde 0–50 %. Vid mätningen görs en referensmätning på 
oexponerad gel tejp och mätningar på de exponerade geltejperna. Mätresultatet för de exponerade 
tejperna beräknas med hänsyn tagen till referensvärdet. 

En artikel beskriver en metod för att utvärdera städning (Schneider et al., 1994; Schneider T, 1994) 
med BM-Dustdetector. I artikeln beskrivs också provtagningen och hur många prover som ska tas 
(minst tre prov per golvyta som utvärderas). BM Dustdetector har utvärderats och bedömts vara 
lämplig för att utvärdera effekten av städning (Schneider et al., 1994). 

Ett annat område där det finns många studier är dekontaminering med avseende på radioaktiva 
ämnen genom avtorkning. I en review artikel (Barbosa de Souza & Vicente, 2011) beskrivs 
provtagning på ytor med tejp metod (liknande BM dustlifter ovan), provtagningsduk genom 
”wipe sampling” och utbyte (transfer factor) vid provtagning d.v.s. hur mycket som tas upp av 
duken (tejpen) i förhållande till hur mycket som finns kvar på ytan. Man visar att transfer factor 
framför allt beror på 

● underlagets material, 
● underlagets struktur, 
● typen och material i duk eller tejp, 
● typen av smuts, 
● appliceringstrycket från duken eller tejpen. 
 
Review artikeln visar att tejpmetoden ger mer reproducerbara resultat än dukmetoden. Variationer 
i ytans struktur och nedsmutsningsgrad innebär att man behöver ta flera prover. Viktigt är att den 
som utför provtagningen har övat in ett sätt att ta prov som är reproducerbart. 

6. Strategi 
Nedan presenteras ett förslag till en generell strategi för att utvärdera effektiviteten hos 
städmetoder och hur denna har tillämpats vid utvärderingen av städning i HSB-fastigheter. 

I denna studie har HSB tagit fram städutrustning (mikrofibermopp och ångmopp) och 
städkemikalier och förberett för städning i respektive uppgång. IVL genomförde provtagning 
enligt provtagningsschema före och efter städning samt intervju. Lokalvårdaren städade med den 
utrustning som HSB förberett utan att få någon särskild information om städmetoden.  

6.1 Urval av städobjekt 
Eftersom målet är att jämföra olika städmetoder, görs mätning i miljöer som är så lika varandra 
som möjligt, exempelvis identiska trappuppgångar. 

HSB har valt BRF Seglaren, Göteborg, som testobjekt eftersom trappuppgångarna har Terazzogolv, 
vilket är den vanligaste golvtypen. Dessa fastigheter är också lämpliga eftersom trappuppgångarna 
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är likartade, vilket är en förutsättning för att kunna dra slutsatser när olika städmetoder används i 
olika trappuppgångar. Personalen var också intresserad av att medverka i denna studie, vilket är 
en förutsättning för att den ska kunna genomföras på ett enkelt och smidigt sätt. 

En inledande testmätning visade att om golven inte är så hårt nedsmutsade, kan det bli svårt att se 
några skillnader mellan olika städmetoder. Det är därför en fördel om golven är relativt smutsiga 
när utvärderingen ska göras.  

Mätning har gjorts i 5 identiska trapphus ut och varje trapphus städas vid ett tillfälle med en av de 
fem utvalda städmetoderna.  

I Bilaga 1 redovisas bakgrundsdata om städobjektet. Nedan beskrivs städmetod och provtagning 
översiktligt. 

6.2 Städmetoder 
Inledningsvis behöver städmetoderna väljas och beskrivas (Tabell 1). Utvärdering görs av utvalda 
städmetoder som definieras noggrant med avseende på material i moppar, vilka kemiska 
produkter som används och i vilka mängder och i vilken utsträckning enbart vatten används.  

Tabell 1: Utvärderade städmetoder. 

Utvärderade städmetoder 

Mikrofibermopp och vatten (fuktad mopp) 
Mikrofibermopp fuktad med ultrarent vatten (1) 
Mikrofibermopp och städkemikalie ”Stentvål” 
Mikrofibermopp och städkemikalie ”Nuclean Bio” 
Ångmopp 

(1) Se Bilaga 2 för en bakgrund om ultrarent vatten. 
 
Den mikrofibermopp som använts vid samtliga tester är Wileda Swep Duo MicroTech. Nedan 
visas foton på de trappor som städades och den städutrustning som användes. 
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Bild 1. Uppgång 28 efter ångmoppning. samtliga 
uppgångar likadana. 

 
Bild 2. Ångmopp Shark Steam pocket 56003EU40 
1200 W 1 minut uppvärmningstid ca 2 dl vatten 
till 3 halvtrappor. Ångmoppen var försedd med en 
annan typ av mikrofibermopp än den som användes 
vid manuell moppning. 
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Bild 3. Denna mikrofibermopp användes i samtliga fall, utom vid ångmoppning, då en annan typ av 
mikrofibermopp användes. 

6.3 Mätmetod 
För att undvika att mätningen påverkas av andra aktiviteter som smutsar ned eller avlägsnar 
smuts från golven, görs provtagning direkt före och direkt efter städning. 

Mätning görs på utvalda ytor på samma ställen i samtliga utrymmen som ska städas, vilket i detta 
fall är trappuppgångar. Flest prov tas på entréplan eftersom golvet där antas vara smutsigast. 
Denna metod gör det möjligt att väga städmetodernas effektivitet mot individuell 
nedsmutsningsgrad i varje trappuppgång och på varje våningsplan. Antalet prov behöver vara 
stort, eftersom tidigare testmätning visat att det kan vara en relativt stor variation i städresultatet i 
enskilda mätpunkter. Exempelvis förekommer det att en yta är smutsigare efter städning än före, 
sannolikt beroende på att en fuktig mopp kan sprida smutsen från smutsigare till renare områden 
på golvet. 

Prov tas från provytor intill varandra, eftersom den första provtagningen kan förväntas avlägsna 
en mycket stor del av de partiklar som finns på ytan, vilket innebär att om mätning efter städning 
görs på samma yta kan man inte skilja på effekten av provtagning respektive städning. Proven 
samlas in och analyseras i enlighet med den metodik som använts tidigare, provtagning med 
geltejp och analys med BM Dustdetector.  

Reduktionen av smuts på golvet beräknas och anges i % och medelvärde beräknas för varje 
mätobjekt (i detta fall trappuppgång). 
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6.4 Kompletterande utvärdering 
Som ett komplement till mätningarna ovan, görs en okulär bedömning av hur smutsigt/rent det är i 
trappuppgångarna före och efter städning. Bedömningen görs utgående från en skala 1–5 där 
1=smutsigt och 5=rent. Bedömningen i denna studie har gjorts av två personer; Nils Lindskog, IVL 
som gjorde mätningarna och Dan Henriksson, HSB. Resultatet av denna kompletterande 
utvärdering redovisas som medelvärdet av dessa bedömningar. 

Den person som städar trappuppgången intervjuades om upplevelsen av den använda 
städmetoden jämfört med den städmetod som vanligen används. Intervjun fokuserar bl.a. på 
arbetsmiljö och tidsåtgång. 

7. Hållbarhetsbedömning 
I detta avsnitt diskuteras vilken betydelse valet av städmetod har ur ett miljöperspektiv.  

I Tabell 2 sammanfattas miljöpåverkan av de olika städalternativen som studerats och testats. 
Angivna mängder baseras på städning av ett trapphus till två våningsplan.  

Tabell 2: Miljöpåverkan av de olika städalternativen. 

Städ 
Alternativ 

Resurs in Användning Avfall/Underhåll 

Stentvål/ 
Mikrofiber 

Stads Vatten (ca 0,5 l) 
och kemikalier (0,01 l) 

Arbetsmiljö påverkas, 
skyddshandskar vid hantering 
av kemikalier. 

Maskintvätt av mikrofiber 
som återanvänds. Avloppet 
renas i lokalt reningsverk. 

NucleanBio/ 
Mikrofiber 

Stads Vatten (ca 0,5 l) 
och kemikalier (0,005 l) 

Arbetsmiljö påverkas, 
skyddshandskar vid hantering 
av kemikalier. 

Maskintvätt av mikrofiber 
som återanvänds. Avloppet 
renas i lokalt reningsverk. 

Vatten/ 
Mikrofiber 

Stads Vatten (ca 0,5 l) Inga särskilda skyddsåtgärder. 
Skyddshandskar kan behövas 
om våtarbetet är omfattande. 

Maskintvätt av mikrofiber 
som återanvänds. Avloppet 
renas i lokalt reningsverk. 
Vid behov behövs 
kompletterande städning 
med kemikalier då och då. 

Ultrarent 
vatten (URV)/ 
Mikrofiber 

Vatten (ca 0,5 l+?) (1) och 
process/energi för 
tillverkning och 
distribution av URV.  

Inga särskilda skyddsåtgärder 
Skyddshandskar kan behövas 
om våtarbetet är omfattande. 

Maskintvätt av mikrofiber 
som återanvänds. Avloppet 
renas i lokalt reningsverk. 
Vid behov behövs 
kompletterande städning 
med kemikalier då och då. 

Ångmopp/ 
Mikrofiber 

Stads Vatten (ca 0,3 l) Effekt vid användning (1200 
W). 

Maskintvätt av mikrofiber 
som återanvänds. Avloppet 
renas i lokalt reningsverk. 

(1) Frågetecknet föranleds av att utbytet vid tillverkning av URV inte är 100%. 
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Vid en bedömning av miljöpåverkan med ovanstående alternativ är slutsatsen att: 

● Kemikaliefri städning är bättre ur miljösynpunkt eftersom mindre resurser går åt och 
avfallsvattnet blir mindre miljöbelastande. 

● Städning med stadsvatten utan kemikalier är det bästa alternativet om det uppfyller krav på 
renhet.  

● Nackdelen med ångmopp är att energiförbrukningen vid användning är relativt stor.  
● Med ultrarent vatten tillkommer energi för tillverkning och distribution av vattnet. Vidare är 

vattenutbytet inte 100 % och det tillkommer förbrukning av filter mm för tillverkning av 
vattnet.  

● Städning med kemikalier innebär ökad resursanvändning i form av tillverkning och 
distribution av kemikalier. Miljöanpassade alternativ är att föredra förutsatt att de är effektiva. 
Dessutom behövs skyddsutrustning och extra arbetsmoment tillkommer t.ex. dosering. 

Vid en bedömning av påverkan på arbetsmiljö är slutsatsen att:  

● Städning med enbart vatten och mikrofiber är att föredra, eftersom risken för uttorkning av 
huden (avfettning av huden) minskar om man inte behöver vara i hudkontakt med 
rengöringskemikalier. 

● Man bör ändå notera att även våtarbete (dvs. hudkontakt med enbart vatten) kan ge hudbesvär 
och eksem. Användning av förpreparerade moppar innebär dock att våtarbetet och risken för 
hudbesvär och eksem begränsas. 

● I samtliga fall utom vid ångmoppning, användes samma typ av mikrofibermopp. Friktionen 
mot golvet, vilken bidrar till belastningen vid städning, bedöms därför vara ungefär likvärdig 
oavsett om vatten eller kemikalier används. 

● Ångmoppning innebär hantering av städutrustning som är betydligt tyngre än moppar, vilket 
ökar belastningen vid städning. 

8. Resultat och diskussion 

8.1 Testmätning 
En testmätning genomfördes 2018-12-04 för att testa mätmetoden. Resultat från denna mätning 
redovisas i Tabell 3. Nedan redovisas endast andelen smuts som fanns kvar efter städningen enligt 
mätningen med BM dustlifter. Detaljerade resultat från denna mätning återfinns i Bilaga 2. 

Tabell 3: Resultat av städning enligt mätning direkt före och direkt efter städning. Mätning med BM 
dustlifter (mätning av beläggningsgrad på ytan uttryckt i %). 

Städkemikali
e Stentvål 

Nuclean 
Bio Vatten 

Ultrarent 
vatten Ångmopp Ångmopp 

Mopp 
Microfibe

r 
Microfibe

r 
Microfibe

r 
Microfibe

r 
Microfibe

r 
Microfibe

r 

Förändring, % 
medel efter/före 12 11 17 15 -2 65 
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Förtestet visade att effekten av städning på golvytans nedsmutsning var liten. Med mätmetoden 
BM dustlifter konstaterades ingen stor skillnad mellan renhet före och efter städning, med ett 
undantag (ångmoppning), trots att man vid okulär besiktning gjorde bedömning att det var rent 
(5) efter städning och att utgångsläget var relativt smutsigt (2) (enligt bedömning på en femgradig 
skala där 1=smutsigt och 5=rent). Vid det sista försöket med ångmopp erhölls signifikant renare 
resultat efter städning. Vid städning med ångmopp i en annan trappuppgång blev det istället 
något smutsigare efter städning med ångmopp. Sannolikt beror detta resultat främst på slumpen, 
eftersom det är en relativt stor variation mellan proverna och att antalet prover är litet.  

Slutsatsen av testmätningen är att det vore bra om trappuppgångarna är mer nedsmutsade när 
olika städmetoder ska utvärderas. Utvärdering i relativt rena trappuppgångar innebär att 
skillnaderna mellan olika städmetoder blir alltför liten för att en jämförelse av städmetoderna ska 
vara möjlig.  

Vid förtestet undersöktes även om det gick att mäta städresultatet med vit duk test som innebär att 
en vit fiberduk stryks mot ytan med handen. Duken granskas sedan med avseende på 
missfärgning. Metoden gav ett likartat resultat som den okulära besiktningen. 

8.2 Mätning för jämförelse av 
städmetoderna 

Försöket hade förberetts genom uppehåll i städningen från 2018-12-27 till 2019-01-17 då mätning 
gjordes i uppgång 18, 20, 22, 24 och 26 för att ge ett smutsigare utgångsläge. Metoderna var samma 
som vid testmätningen, förutom att ny gel tejp införskaffats. Provytor förlades till samma ställen i 
samtliga utrymmen. Provytorna valdes på entréplan (5 prov E1-E5), i trappan (3 prov T1-T3) och 
en trappa upp (2 prov T4-T5).  

Testet påbörjades i uppgång 18 och 20. Mätning gjordes före städning med äldre tejp. En jämförelse 
gjordes med ny och gammal tejp varvid konstaterades att den gamla hade sämre förmåga att ta 
upp smuts d.v.s. ny tejp hade bättre vidhäftningsförmåga än den gamla med avseende på smuts. 
Mätningarna i uppgång 18 och 20 ströks efter att detta konstaterats. Detta innebar att städning 
gjordes i en uppgång som inte var förberedd genom överhoppad städning (uppgång 23). 
Utgångsläget i uppgång 23 är således renare än i övriga uppgångar.  

I Figur 2 och i Tabell 4 redovisas städeffektiviteten, dvs. hur många % nedsmutsningen minskat 
med respektive städmetod. Beräkningen baseras på mätningar med BM Dustlifter som mäter 
dammbeläggningsgrad på ytan uttryckt i % (mm2 damm/cm2). Mätning har gjorts före och efter 
städning i tio mätpunkter i varje trapphus. 

För varje städmetod anges medelvärdet av minskningen i dammbeläggningsgrad och 
standardavvikelsen i medelvärdet för de tio mätpunkterna i varje trappuppgång. 
Standardavvikelsen är ett mått på hur stor variationen i mätningarna är och resultaten nedan visar 
är denna variation är mycket stor.  
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Figur 2. Rengöringseffekt för olika städmetoder. De blå staplarna anger medelvärden och linjerna anger 
standardavvikelsen. 
 

Tabell 4: Förändring av renhet före och efter städning med respektive städmetod. 

Uppgång 23 28 22 24 26 

Kemikalie 
Mopp 

Stentvål 
Microfiber 

Nuclean Bio 
Microfiber 

Vatten 
Microfiber 

Ultrarent vatten 
Microfiber 

Ångmopp 
Microfiber 

Medelvärde 33 35 34 36 30 
Medelvärde, entré 38 42 37 37 27 
Medelvärde trappa 21 21 26 33 39 
Standardavvikelse 30 25 22 26 23 

 

Detaljerat resultat finns i Tabell 5. Medelvärden för ändring i dammbeläggningsgrad har beräknats 
totalt för varje trappuppgång och även uppdelat på medelvärde för entré och trappa. Dessutom 
redovisas resultat från okulär bedömning av renhet (1=smutsigt, 5=rent) 

Inga signifikanta skillnader i städeffektivitet med de olika städmetoderna kan konstateras baserat 
på de utförda mätningarna.  
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Tabell 5: Resultat av mätning före städning, redovisning av samtliga mätdata. Siffrorna anger 
nedsmutsningen som mm2 damm/cm2. 

Uppgång 23 28 22 24 26 

Kemikalie 
Mopp 

Stentvål 
Microfiber 

Nuclean Bio 
Microfiber 

Vatten 
Microfiber 

Ultrarent vatten 
Microfiber 

Ångmopp 
Microfiber 

Mätpunkt % 
Medel-
värde % 

Medel-
värde % 

Medel-
värde % 

Medel-
värde %  

E1 8.7 

10.0 

20.1 

16.9 

15.3 

15.4 

16.2 

18.1 

18.1 

16.6 

E2 9.8 14.5 19.1 16.5 17.4 

E3 9.9 17.8 11.7 18.1 18.9 

E4 7.8 17.5 12.3 21.2 13.4 

E5 13.6 14.6 18.8 18.3 15.3 

T1 3.3 

4.1 

11.6 

7.94 

7.5 

7.04 

9.5 

6.82 

8.6  

T2 4.3 9.3 9.7 7.6 9.1  

T3 5.2 7.5 8.4 8.7 7.3  

T4 3.5 5.2 4.9 4.8 6.1  

T5 4.2 6.1 4.7 3.5 6.3 7.48 

Medel 7.0 12.4 11.2 12.4 12.0 

Median 6.5 13.0 10.7 12.8 11.2 

Standardavvikelse 3.5 5.3 5.2 6.3 5.1 

Okulär 
bedömning 2 1 1 1 1 

Efter städning, redovisning av samtliga mätdata 

E1 7.5 

6.2 

13.7 

9.9 

9.3 

9.7 

12.1 

11.3 

14.1 

12.2 

E2 9.2 8.5 8.2 14.3 12.5 

E3 6.3 8.4 11.4 11.2 9.7 

E4 2.7 7.4 10.9 10.1 11.2 

E5 5.4 11.3 8.9 8.9 13.3 

T1 4.1 

3.2 

6.3 

6.3 

4.9 

5.2 

4.3 

4.6 

8.9 

4.6 

T2 3.9 9.7 5.1 6.2 4.5 

T3 2.6 4 7.6 3.8 1.7 

T4 3.4 6.2 5.2 4.2 3.7 

T5 2.1 5.1 3.1 4.3 4.2 

Medel 4.7 8.1 7.5 7.9 8.4 

Median 4 7.9 7.9 7.5 9.3 

Standardavvikelse 2.3 2.9 2.8 3.9 4.5 

Okulär 
bedömning 5 5 5 5 5 
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8.3 Ultrarent vatten och mikrofiber 
Inledningsvis diskuterades städning med ultrarent vatten och mikrofiber som en städmetod och 
denna städmetod ingick i den inledande testmätningen. Efter diskussioner valdes att inte inkludera 
denna metod i mätningen för att jämföra städmetoder. 

Ultrarent vatten används inom industrin, se Bilaga 3, men också för fönstertvätt. Vid fönstertvätt 
spolar man vatten på fönstret vilket innebär att smuts spolas bort från fönstret och det tillförs hela 
tiden nytt ultrarent vatten. Om ultrarent vatten används för att fukta en mikrofibermopp, så är det 
samma ultrarena vatten som används hela tiden moppen används, inget nytt ultrarent vatten 
tillkommer och mängden ultrarent vatten är dessutom mycket liten, eftersom moppen inte ska 
vara våt utan bara lätt fuktig. Direkt när moppen börjar användas för att rengöra golvet, läggs den 
mot en smutsig yta och då är vattnet inte längre ultrarent. Vår bedömning är därför att ultrarent 
vatten för städning sannolikt är ungefär lika effektivt som vanligt vatten. Dessutom är ultrarent 
vatten dyrare än vanligt vatten och innebär merarbete för hanteringen av det ultrarena vattnet. 
Städning med mikrofiber och ultrarent vatten har därför exkluderats i den fortsatta utvärderingen 
av städmetoder. 

8.4 Arbetsmiljö vid städning med olika 
metoder 

I samband med mätningen intervjuades lokalvårdarna om hur de upplevde städningen med den 
städmetod de just då använde. 

Vid intervjuerna framkom att ångmoppen upplevdes som besvärligare att arbeta med. För de 
övriga metoderna var det ingen skillnad. Detta stämmer väl överens med tidigare studier som mätt 
friktionen mot golvet för olika moppar. I detta fall användes endast en typ av mopp (Wileda 
mikrofibermopp) och i samtliga fall var moppen fuktig, vilket innebär att friktionen mot golvet bör 
ha varit likvärdig för samtliga fall där denna mikrofibermopp användes. 

Arbetsbelastningen vid städning är en viktig del av arbetsmiljöbedömningen. Belastningen 
påverkas bl. a av moppens tyng och av friktionen mot golvet. I detta fall användes samma typ av 
mikrofibermopp i samtliga försök utom vid ångmoppning. Friktionen mot golvet, vilken bidrar till 
belastningen vid städning, bedöms därför vara ungefär likvärdig oavsett om vatten eller 
kemikalier används, eftersom mopparna var likadana, dvs. de hade samma vikt och ungefär 
samma friktion mot golvet. 

8.5 Om mätmetoden 
Vid testmätningen användes äldre tejp från olika förpackningar utan medvetenhet om betydelsen 
av tejpens inverkan. Om en nyare gel tejp alternativt en gel tejp från en annan batch används vid 
mätning före eller efter städning kan man få en systematisk avvikelse som över- eller underskattar 
städresultatet.  
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9. Slutsatser  
Denna studie visar att vanligt vatten i kombination med mikrofiber fungerar bra för golvstädning i 
trappuppgångar. Både miljö, arbetsmiljö och ekonomi talar för denna städmetod. 

I litteraturen finns få studier som jämför effektivitet hos olika städmetoder vid trappstädning. En 
studie har dock jämfört mikrofiber och ultramikrofiber och vatten med konventionella moppar 
med rengöringsmedel (dock inte speciellt vid trappstädning) och konstaterar att det inte är någon 
nämnvärd skillnad mellan de olika typerna av moppar när det gäller rengöringseffektivitet (Nilsen 
et al., 2002) I vår studie kunde inte heller några signifikanta skillnader i städresultat uppmätas 
mellan de utvalda städmetoderna. I denna studie ger städning med mikrofiber fuktad med vanligt 
vatten samma städresultat som städning med mikrofiber och fuktad med vatten och 
städkemikalier.  

Ångmoppen (220V) rekommenderas inte för trappstädning. Dels saknas i regel tillgång till el i 
trappuppgångar, dels är ångmoppen, i nuvarande utformning, relativt tung och svårhanterlig i 
trappuppgångar vilket är en nackdel ur arbetsmiljösynpunkt. 

Ultrarent vatten för golvstädning i trappuppgångar har diskuterats, men bedöms inte ge några 
fördelar när det gäller rengöringseffektivitet. Dessutom är kostnaden hög och hanteringen är 
krångligare. 

Jämförelse av alternativen ur miljösynpunkt: 

● Städning med stadsvatten utan kemikalier är det bästa alternativet om det uppfyller krav på 
renhet.  

● Nackdelen med ångmopp är att energiförbrukningen vid användning är relativt stor.  
● Med ultrarent vatten tillkommer energi för tillverkning och distribution av vattnet. Vidare är 

vattenutbytet inte 100 % och det tillkommer förbrukning av filter mm för tillverkning av 
vattnet.  

● Städning med kemikalier innebär ökad resursanvändning i form av tillverkning och 
distribution av kemikalier. Miljöanpassade alternativ är att föredra förutsatt att de är effektiva. 
Dessutom behövs skyddsutrustning. 

 
Jämförelse av alternativen ur arbetsmiljösynpunkt visar att: 

● Städning med enbart vatten och mikrofiber är att föredra, eftersom risken för uttorkning av 
huden (avfettning av huden) minskar om man inte behöver vara i hudkontakt med 
rengöringskemikalier. 

● Man bör ändå notera att även våtarbete (dvs. hudkontakt med enbart vatten) kan ge hudbesvär 
och eksem. Användning av förpreparerade moppar innebär dock att våtarbetet och risken för 
hudbesvär och eksem begränsas. 

● I samtliga fall utom vid ångmoppning, användes samma typ av mikrofibermopp. Friktionen 
mot golvet, vilken bidrar till belastningen vid städning, bedöms därför vara ungefär likvärdig 
oavsett om vatten eller kemikalier används. 

● Ångmoppning innebär hantering av städutrustning som är betydligt tyngre än moppar, vilket 
ökar belastningen vid städning. 
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De mätningar som gjorts visar att för att mätmetoden med BM dustlifter ska fungera, behöver alla 
mätningar göras med gel tejp med likvärdig vidhäftning, vilket enklast uppnås om man kan 
använda gel tejp från samma batch. Den nyare geltejpen som användes hade bättre vidhäftning, 
vilket innebär att geltejpens vidhäftning kan försämras över tid. 

Vid trappstädning behöver man ibland använda städkemikalier, t.ex. om smuts som innehåller fett 
eller protein skall avlägsnas tex för att förebygga lukt, missfärgning eller halkrisk.  

10. Rekommendation 
De genomförda testerna visar den kortsiktiga effekten av olika städmetoder och att de testade 
städmetoderna är likvärdiga.  

Flera faktorer kan ha betydelse för hur effektiva olika städmetoder är på lång sikt, exempelvis: 

● Sammansättning av smuts och om vissa typer av smuts avlägsnas mer eller mindre bra med 
den valda städmetoden. 

● Städmetodens eventuella påverkan på golvmaterialet, vilket t.ex. kan göra att smuts blir svårare 
att avlägsna och att golvet blir mer svårstädat. 

● Golvbehandling som kan göras regelbundet, exempelvis en gång per år för att ge golvet ett 
ytskikt som gör golvet mer lättstädat. 

 
För att kunna ta ställning till om städning med den minst miljöbelastande metoden, städning med 
enbart fuktiga mikrofibermoppar är en långsiktigt effektiv städmetod, rekommenderar vi att en 
långtidstest görs. 

Inledningsvis kan en långtidstest läggas upp för att testa en utvald städmetod (mikrofibermopp 
fuktad med vattenledningsvatten) eller för att testa och jämföra flera städmetoder. Antalet olika 
städmetoder kan väljas utgående från vilka städmetoder som bedöms vara mest intressanta. 

Förslagsvis testas var och en av de utvalda städmetoderna i minst två trappuppgångar var under 
ett halvår. 

Förslagsvis görs en okulär kontroll före och efter städning, på samma sätt som vid de mätningar 
som beskrivits ovan. Denna kontroll kan göras exempelvis varje vecka eller varannan vecka den 
första månaden och därefter en gång per månad. 

Som komplement till den okulära kontrollen rekommenderas också mätning med BM Dustlifter 
efter 3 respektive 6 månader.  

Som mätningarna i denna studie visat, är det viktigt att lägga upp mätningarna med BM Dustlifter 
på ett genomtänkt sätt, bl.a. 

● Säkerställa att golven är så smutsiga före städning att det är möjligt att mäta skillnad före och 
efter städning, exempelvis genom att hoppa över någon städning innan mätningen ska göras. 

● Mäta i många (förslagsvis tio) mätpunkter i varje trappuppgång. De mätningar vi gjort visar att 
standardavvikelsen för uppmätt rengöringseffekt i en trappuppgång/en städmetod är stor, 
varför det är viktigt att göra mätningar i många mätpunkter. 
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Uppföljning och utvärdering genom okulär kontroll och mätning kompletteras förslagsvis med en 
mer kvalitativ bedömning av städmetoden. Den kvalitativa bedömningen kan göras dels av HSB, 
dels av den/de städare som städar de aktuella trappuppgångarna. I den kvalitativa bedömningen 
kan t.ex. ingå: 

● Upplevelsen av hur städmetoden fungerar att arbeta med 
o Hantering av moppar, 
o Fungerar städmetoden för all typ av nedsmutsning? 
o Har behovet av att använda kompletterande rengöringsmedel (exempelvis sprayer) 

ökat/minskat? 
● Upplevelse av hur rent det blir 

o Renhet, allmänt, 
o Fläckar, 
o Lukt. 

 
De mätningar som gjorts i denna studie tyder på att cirka 30 % av beläggningen/smutsen på golvet 
finns kvar efter städning, oavsett städmetod. Det skulle vara intressant att undersöka om det går 
att förbättra effektiviteten i städningen. Två tänkbara metoder är att: 

● Undersöka om det finns andra mikrofibermoppar som är effektivare än den typ av mopp som 
används. Studier av mikrofiberdukar tyder på att det finns en variation i hur effektivt olika 
typer av mikrofiber rengör (Nilsen et al., 2002). 

● Undersöka om behandling av golvet kan förbättra effektiviteten i vald städmetod. Städföretag 
rekommenderar ofta behandling av golv, för att få en yta som är mer lättstädad. 

 
Dessa frågeställningar bör diskuteras med leverantör av städutrustning. Om man väljer att testa 
detta, kan den metod som beskrivits ovan också användas för att utvärdera olika 
mikrofibermoppar och städeffektivitet efter behandling av golv. 
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Bilaga 1. Översiktlig beskrivning av 
mätobjektet 
I tabellen nedan beskrivs städobjektet BRF-Seglaren och nuvarande städmetoder. 

Om det objektet som städas vid fältprov 

När byggdes BRF Seglaren? 1974 
Antalet trappuppgångar? 14  
Antalet våningar per uppgång? 3–8 
Hiss 6 uppgångar utan hiss (4 våningar, 8 lägenheter)  

Dessa valdes ut till testet då dessa var identiskt lika 
Antalet lägenheter? 415st ca 1000 personer 
Vad är det för golvmaterial? Samma i alla och hela 
trappuppgångarna?  

Terazzogolv överallt 

Finns det mattor eller skrapgaller i trappuppgångarna som 
hanteras i samband med städning? 

Ja 

Har man renoverat golven? När? Nej, golven är original sedan 1974-delvis slitna och 
ojämna 

  

Om nuvarande städmetoder 
Hur städar man idag?  
Typ av mopp? (mikrofiber, garnmopp eller annat) 
Moppen – speca fabrikat och produktbenämning 

Mikrofiber: Wileda Swep Duo MicroTech  
Mopparna tvättas i tvättmaskin 90 grader innan 
användning. 

Används impregnerade moppar eller rengöringslösning i 
hink? 

Impregnerar moppar med brukslösning och avvattnar 
manuellt så att de inte droppar 

Dosering? Görs dosering manuellt i vatten eller 
impregneras moppar i maskin eller gör man på annat sätt? 

Doseras i hink som mopp sänks ner i och avvattnas. 
Detta görs centralt. Dvs man bär inte runt på vattnet 

Förekommer maskinstädning?  Nej 
Vilka kemikalier används? Stentvål 3 korkar till 10 liter SDB bifoga: ca 2 % 

Hulken 1 kork till 10 liter: knappt 1 % 
Man använder Stentvål som basmedel. Hulken används 
en gång per månad för att ta bort den feta ytan som 
annars bildas. 

Säkerhetsdatablad på de kemiska produkterna? Miljöklassade  
Behandlas golvet regelbundet för att underlätta städning? 
På vilket sätt? Hur ofta? 

Ingen polering eller annat 

Har HSB förslag på nya städmetoder som är särskilt 
intressanta att använda eller testa? 

 

Eventuella synpunkter på renhet efter städning  
Hur ofta städas trappuppgångarna? Frekvens sommar och 
vinter? 

1 ggr/vecka sommar                               2 ggr/vecka vinter 

Förekommer det ofta att golven är rejält smutsiga när de 
städas? 

ja 

Tidsåtgång totalt för trappstädningen i föreningen? Ca 2 timmar/uppgång ??? 
Vem sköter trappstädningen?  
Personal som enbart arbetar med städning (egen eller 
entreprenör)? 

HSB förvaltning 

Fastighetsskötare städar också Nej 
Hyresgästerna Nej 
  
Arbetsmiljön vid trappstädning 
Har det rapporterats några besvär t.ex. hudproblem eller 
andra besvär relaterat till arbetet? 

Nej 

Används skyddshandskar eller annan skyddsutrustning? Ja handskar 
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Bilaga 2. Resultat från testmätning 
Städresultat före och efter städning. Mätning med BM dustlifter, beläggningsgrad uttryckt i % 
(mm2 damm/cm2) på ytan. Här redovisas också resultat från okulär bedömning av renhet (1=smutsigt, 5= 
rent). 

Uppgång 18 20 22 24 26 28 

Städkemikalie 
Mopp 

Stentvål 
Microfiber 

Nuclean Bio 
Microfiber 

Vatten 
Microfiber 

Ultrarent 
vatten 
Microfiber 

Ångmopp 
Microfiber 

Ångmopp 
Microfiber 

BM-dust             

Före punkt % punkt % punkt % punkt % punkt % punkt % 
 plan 0 3.2 plan 0 3.7 plan 0 2.7 plan 0 7.4 plan 0 6.1 plan 0 10.6 
 steg 1 0.5 steg 1 1.9 steg 1 1.9 steg 1 0.9 steg 1 3.2 steg 1 13.6 
 plan 1/2 1.5 plan 1/2 1 plan 1/2 1 plan 1/2 1.1 plan 1/2 3.8 plan 1/2 5 
 steg 1 1.4 steg 1 1.9 steg 1 1.4 steg 1 3.2 steg 1 2.3 steg 1 9.3 

 plan 1 1/2 1.8 plan 1 1/2 1.4 
plan 1 

1/2 
1.3 

plan 1 
1/2 

3.5 
plan 1 

1/2 
3.7 

plan 1 
1/2 

1.5 

 Medel 1.4 Medel 1.7 Medel 1.4 Medel 2.7 Medel 3.2 Medel 6.7 
 Median 1.5 Median 1.9 Median 1.4 Median 3.2 Median 3.7 Median 9.3 
Okulär 
bedömning 2 2 2 2 2 1 

             

Efter punkt % punkt % punkt % punkt % punkt % punkt % 
 plan 0 3.3 plan 0 3.7 plan 0 2.3 plan 0 6.1 plan 0 4.5 plan 0 3.4 
 steg 1 1.4 steg 1 0.1 steg 1 1.3 steg 1 1.1 steg 1 4.3 steg 1 3.3 
 plan 1/2 1 plan 1/2 2.1 plan 1/2 0.6 plan 1/2 2.1 plan 1/2 4.4 plan 1/2 3.1 
 steg 1 0.5 steg 1 0.8 steg 1 0.8 steg 1 2.5 steg 1 3.6 steg 1 3.2 

 plan 1 1/2 1.2 plan 1 1/2 2.1 
plan 1 

1/2 
1.9 

plan 1 
1/2 

1.9 
plan 1 

1/2 
2.7 

plan 1 
1/2 

1.1 

 Medel 1.2 Medel 1.5 Medel 1.2 Medel 2.3 Medel 3.3 Medel 2.4 
 Median 1.2 Median 2.1 Median 1.3 Median 2.1 Median 4.3 Median 3.2 
  %           

Förändring medel 
efter/före 

12  11  17  15  -2  65 

 median 
efter/före 20  -11  7  34  -16  66 

Okulär 
bedömning 5 5 5 5 5 5 
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Bilaga 3. Om ultrarent vatten 

Vad är ultrarent vatten? 
Destillerat vatten är vatten som behandlats så att det inte innehåller några lösa joner, eller rättare 
sagt så lite joner att resistansen är mindre än ca 18MΩ vid 25°C. Spontant sönderfall av 
vattenmolekyler till OH- och H+ joner begränsar resistansen så att den inte kan bli noll utan endast 
kan sänkas till 18.2 MΩ. Ämnen som kan lösas i/reagera med vattnet är laddade atomer och ämnen 
(joner och molekyler med laddning), organiskt och biologiskt material samt vissa partiklar. Om 
vattnet blir stående för länge i kontakt med luft adsorberar det koldioxid från luften och det bildas 
kolsyra (H2CO3) vilket kommer att sänka den elektriska resistansen. Enligt definition är destillerat 
vatten inte ultrarent vatten. Ultrarent vatten bör inte heller innehålla mer än... 

• 500 partiklar (0.5 μm eller större) per liter 
• en levande bakterie per ml 
• en miljondel (ppb) organiskt material 

Större volymer ultrarent vatten tillverkas genom en kombination av behandlingsmetoder. 

1. Förbehandling—pH –justering, filtrering etc. 
2. Omvänd osmos—tar bort orenheter 
3. Avgasning—tar bort koldioxid 
4. Jon-bytarbehandling (anjon & katjon) —tar bort joner 
5. Behandling med absorberande material (aktivt kol) —tar bort organiskt material 
6. Filtrering—tar bort partiklar och biologiskt material 
7. Ultraviolett strålning eller ozon—sterilisering 
8. Filtrering innan användning—0.2 μm filter 

Vi produktion av små volymer kan tillverkningen börja i steg 4. 

Det ställs krav på hur ultrarent vatten skall förvaras och i vilken typ av material det bör förvaras 
då material som kan tillföra föroreningar till vattnet skall undvikas. Material som skall undvikas är 
lättare typer av plast, metall, limmade skarvar, porösa polymerer etc. Material som istället 
rekommenderas är fluoro-polymerer som teflon, polyeten med hög densitet samt PVC utan 
tillsatser (Mattox 1998). 

Städmetoder och tillämpningar med 
ultrarent vatten 
Ultrarent vatten används framförallt inom industrin och inom analytisk kemi vid tvätt av rör, 
hålrum i apparatur, slangar och dylikt. Dessa utrymmen/attiraljer är svåra att rengöra då där det 
ofta bildas lager av saltutfällningar, vilket det ultrarena vattnet löser upp. Inom denna tillämpning 
sker tvätten inuti själva apparaturen (exempelvis inom vätskekromatografi, Morita et al 1999) och 
hanteras i relativt små volymer. 
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NASA använder också ultrarent vatten för att tvätta återvändande apparatur från rymdfärder. Här 
använder man större mängder då man sköljer/sprayar materialdelar i vatten-flöden om 8 l/min i 
flera minuter. Maskinen man sköljer med lägger också på en oscillerande effekt (1mHz), vilket i 
kombination med det reaktiva vattnet, som håller 40°C, på ett aggressivt sätt renar materialen. 
Detta sker i strängt kontrollerade renrum (s.k. klass 10) (Allton et al., 2006). Ultrarent vatten tar här 
bort salter och partiklar men kan inte sterilisera materialen (Kern, Kirschner, La Due, Chen, & 
Venkateswaran, 2006) 

Ultrarent vatten används också (om ännu i begränsad omfattning) för fönstertvätt. 

Effektivitet av ultrarent vatten och 
jämförelse med kemikalier 
Det finns inga vetenskapliga artiklar som visar på resultat av jämförelser mellan ultrarent vatten 
och kemikalier som städmetod för lokalvård. Några få tester har gjorts för industriell tillämpning, 
och för rening av material som kan utgöra medicinsk utrustning eller implantat. NASA har också 
testat förmågan hos ultrarent vatten att rengöra utrustning som kommit tillbaka från rymdfärder.  

Ultrarent vatten avlägsnar effektivt partiklar som är mindre än 5 μm och en del partiklar ned till en 
storlek på 0.4 μm, men är inte effektivt på partiklar mindre än 0.4 μm (Calaway, Allton, Rodriquez, 
& Wentworth, 2008). Om ultrarent vatten använts för att skölja ett material efter att materialet 
rengjorts (exempelvis med kemikalier eller buffer) bör filmen vatten som ligger som en rest på ytan 
så snabbt som möjligt torkas ut då den annars kan göra så att partiklar ansamlas och starkt binder 
in till ytan (Mattox 1998). 

Amfotera ämnen (som både kan lösas i vatten och fett, ex tensider) löser sig inte nödvändigtvis i 
ultrarent vatten då de kemiska attraktionskrafterna dessa molekyler emellan kan vara starkare än 
vattnets förmåga att lösa ämnena. Detta beror på ämnenas storlek. Bara tillsats av andra kemikalier 
kan göra att vattenlösningen får bort dessa ämnen från ytor (Free, 2016). 

Att tillsätta andra ämnen, framförallt buffrande ämnen som exempelvis Tween, är generellt mer 
effektivt för rengöring från protein på olika material. Protein är en viktig grogrund för 
bakteriepåväxt på ytor och bildandet av s.k. biofilm. Ultrarent vatten kan ta bort visst protein från 
vissa ytor, men dess effektivitet är inte genomgående för alla typer av protein eller typ av material 
som skall rengöras (Kratz et al., 2015).I vissa tillämpningar, t ex vid reningsprocesser inom 
industrin, kan gaser lösas i ultrarent vatten för att öka dess effektivitet, t ex vätgas (Morita et al 
1999). 
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