
CemPro AS 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Hovedkontor Teknisk avdeling 

CemPro AS Ulsmågvn. 7E  Tel : +47 9076 6974 
Jernbanegata 8 5224 Nesttun  Mail : erling.kringberg@cempro.no  

2004 Lillestrøm Tel +47 9284 2037  Org. : NO 994 349 481  

 
 

RAPPORT FRA DEMOVASKING MOSSEPORTEN  
    

 
 
 
Dato: 

17.11.2011 
Firma:                     CemPro AS Adresse:                  Jernbanegata 8,     

                                2004 LILLESTRØM     
Telefon:                   +47 9076 6974                   
E-mail:                     erling.kringberg@cempro.no 

Oppdragsgiver: 

Statens Vegvesen Østfold, Region Øst 
 

Sted: 

Mosseporten, Moss 

 

Oppdrag: 
Det har vist seg vanskelig å vaske tunneler maskinelt i henhold til Håndbok 163 da 
ingen har hatt det rette utstyret til dette bruket. CemPro AS kom i kontakt med firmaet 
Johny Birkeland Transport AS som for ½ år siden gikk til anskaffelse av en bil som 
kan vaske i henhold til kravene i håndboka. 
CemPro AS tok da kontakt med Statens Vegvesen i Østfold om muligheten for å 
foreta en demovask av Mosseporten uten kostnader for Statens Vegvesen. Ved en 
slik demovask vill vaskefirmaet få testet bilen sin og evt. vurdere om ting bør bygges 
om, forbedres e.l. 
I avtale med Statens Vegvesen skulle tunnelen vaskes natten 16./17.11. 
 

 
Vaskemetode: 
Håndbok 163 sier følgende om vask: 

- Vasketrykk       : 150 bar 
- Dyser               : Roterende jetdyser 
- Vannmengde   : 25 l/min/dyse 
- Avstand            : 500 mm 
 

Bilen som vasket hadde en vaskestav på ca 1,40 m med 18 jetdyser. Vaskingen ble 
utført med 150 bar trykk og bilen ga 350 l/min. Fordelt på 18 dyser vil dette bli ca 
19,5 l/min/dyse.  
Vi tror at denne forskjellen på vannmengde(19,5 l kontra 25 l) gir kun marginal 
forskjell på rengjøringen.  
En annen viktig faktor er avstand fra dyser til tunnelvegg. Mosseporten har en meget 
ujevn tunnelvegg og det er derfor vanskelig å holde en avstand på 500 mm. Vi vil 
anslå at vaskeavstand lå mellom 300 og 700 mm. Vi kunne se forskjell på vasken der 
vi var 300 mm fra og der vi var 700 mm fra veggen, men også ved 700 mm avstand 
ble vaskeresultatet bra. 
 

Gjennomføring av vask: 
Vi valgte i første omgang og hoppe over områdene der det var sprøytet Whitecoat 
direkte på PE-skum som forekommer i noen områder i Mosseporten. 
Med en gang vi startet å vaske kom det fram at å vaske i henhold til Håndbok 163 ga 
et vesentlig bedre resultat enn vaskemetoden som er blitt benyttet der tidligere. 
Se bilde fra oppstart av vask: 
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Oppstart av vask(ser tydelig at 1 dyse ikke fungerer) 
 
Som det kommer fram på bildet har tunnelen fått tilbake sin tidligere farge.  
 

 
Bilen har en arm med rekkevidde på 8 m i alle retninger. 
 

 
Tydelig forskjell før og etter vask 
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Vi valgte å sette igjen ei stripe nederst som vi ikke vasket for å kunne se forskjellen. 
 
 

 
Her synes det tydelig hvilket område som er vasket – se over og under. 
 
Som nevnt ble det en vesensforskjell på de områdene vi vasket. Det skal også sies at 
bilens krabbegir var for gira for høyt slik at det var vanskelig å holde jevn fart. Vi så 
tydelig forskjell der bilen “hoppet” fram noen meter. De vil umiddelbart ta kontakt med 
Scania om muligheten for å bygge om girkassa. Nå var de avhengig av å ha høyt 
turtall på bilen samtidig som de måtte clutche og bremse. Denne operasjonen var 
enklere når de kjørte i nedoverbakke for da trengte de kun å bremse(ikke clutche) 
Derfor vil dere kunne finne noen litt mørkere områder etter vask. 
 

Vår konklusjon: 
Ved å vaske i henhold til Håndbok 163 vil CemPro Whitecoat bli vasket slik at den 
tilnærmet vil få tilbake sin opprinnelige farge. Dette er meget viktig for 
trafikksikkerheten i tunneler, og Statens Vegvesen bør stilles krav til vaske- 
entreprenørene at de vasker i henhold til håndboka. Det bør også kreves at de i 
tillegg også har en krum vaskestav som er tilpasset tunnelveggen. 
Da det er i vinterhalvåret at tunnelene blir mest skitten, kan det være en tanke å  
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forske litt på å tilsette en miljøvennlig “frostveske” slik at det kan vaskes ned til for 
eksempel. -5°C – dette gjelder særlig tunneler med høy ÅDT. 
 
Legger også ved et bilde som tydelig viser forskjellen etter vasking i Mosseporten 
 

 
 
Vi synes at resultatet av denne demovasken tydelig viser at det må settes mer krav til 
tunnelvaskingen som blir foretatt.  
 
 
Lillestrøm 17.11.2011 

 
Erling Kringberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


