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Bakgrund 

I en ren sjö ligger värdet för redoxpotentialen ofta på cirka 300-400 mV. I bottenvattnet i en 

sjö under språngskiktet kan redoxpotentialen närma sig noll, eller bli negativ då vattnet blir 

syrefritt på sensommaren. Om redoxpotentialen blir starkt negativ i sjövatten så kan resultatet 

i extrema fall bli att diverse giftiga substanser, exempelvis sulfider frigörs i vattnet. 

Resultat 

Redoxpotential, klorföreningar och pH 

Vid mätningar i simbassängsvatten så ligger ofta redoxpotentialen mellan 750 och 800 mV 

och erfarna driftstekniker ser ogärna att värdet går under 750 mV, enligt uppgift från 

Stockholms Miljö och Hälsa. 

Redoxpotentialen används som ett effektmått på vattnets oxiderande förmåga. Ju högre 

redoxpotential desto större förmåga har vattnet därmed att bryta ner patogener som t.ex. 

bakterier, samt övrigt organiskt material som kan finnas i bassängvattnet. Den hypoklorit som 

tillsätts är en komponent som höjer redoxpotentialen till cirka det dubbla mot ett friskt 

sjövatten. Erfarna simhallstekniker vill ta till åtgärder ifall redoxpotentialen sjunker under 750 

mV, vilket anges som ett riktvärde för simbassängsvatten. Hypokloriten har också en 

buffrande förmåga, vilket betyder att värdena på redoxpotentialen varierar mindre vid högre 

hypokloritvärden. 
 

Hypokloriten som tillsätts ställer in sig i en jämvikt mot underklorsyrlighet och jämvikten 

beror på pH-värdet. Underklorsyrlighet dissocierar till hypokloritjoner vid pH högre än ca 

7,5. Redoxpotentialen är inte direkt proportionell mot summan av underklorsyrlighet och 

hypoklorit, eftersom underklorsyrlighet är en bra mycket starkare oxidant, dvs 

redoxpotentialen beror mer av den. Det är därför det krävs mindre klorgastillsatser om pH är 

lågt i bassängvattnet, vid högre pH måste man tillsätta mer för att få samma redoxpotential. 

PH-värdet kan ha varit variabelt beroende på omständigheterna. Om folk stänker omkring i 

poolen betyder det bättre atmosfärskontakt för vattnet och att ”överskott” av CO2 samt Cl2 

diffunderar ut. Eftersom båda dessa gaser är syror så leder det till pH-höjning. 

I Enskedebadet låg pH på i medeltal 7,36 innan klorreduceringen och på 7,27 i medeltal efter 

klorreduceringen. I bägge fallen torde kloret föreligga som underklorsyrlighet som alltså är 

den starkare oxidanten. 



Bakterieavdödning med ljus och fotokatalys 

I Enskedebadet har det prövats andra bakteriedödande system, istället för klorbehandling. Det 

har då varit fotokatalys i reningsverket, så kallad barriäravdödning samt depåavdödning 

genom armaturer som lyste med blått/violett ljus av speciella våglängder på bassängvattnet 

(ref Teknikmarknad). I kombination med dessa åtgärder sänktes klorhalten i olika steg, som 

lägst ner till 0,2-0,3 mg Cl/liter vatten. Trots att klorhalten sänktes så hölls sig bakteriehalten 

på låga nivåer, se Tabell 1 nedan. Orsaken till att de olika cfu/ml värdena ligger över noll 

beror på att enstaka mättillfällen uppvisar mycket höga värden (7 maj 2012 hade exempelvis 

ett värde på >100 cfu Pseudomonas/ml) 
 

Tabell 1 Bakteriehalter före och efter kloreducering 
 

 Före klorreducering Efter klorreducering 

 Medelvärde Antal värden Medelvärde Antal värden 

Heterotrofa 

bakterier 

3 cfu/ml 25 8.2 cfu/ml 55 

Pseudonomas 

Aeruginasa 

7.6 cfu/ml 25 0.3 cfu/ml 54 

Under perioden 25/2 – 12/4 2013 sänktes klorhalten till 0,2-0,3 mg/l. Under denna tidsperiod 

genomförde kommunen två mätningar (11/3 och 8/4). Dessa mätningar visade på minimala 

halter av både heterotrofa bakterier och Pseudomonas aeruginosa, men det var som sagt bara 

två mätningar. 
 

Redoxmätningar i Enskedebadet 

Det gjordes redoxmätningar i Enskedebadet under perioden 22 augusti 2011-25 februari 2017. 

I stort sett görs sådana mätningar varje dag, utom under semestertid och dessa data redovisas i 

Tabell 2 nedan. Under varje vecka har det i denna undersökning tagits ut ett medianvärde, 

sedan har medelvärden och standardavvikelse räknats ut från dessa medianvärden. Resultatet 

presenteras i Tabell 2 nedan 
 

Tabell 2 Redoxpotentialer från Enskedebadet under olika perioder med olika klortillsatser 
 

Mängd Cl/l medelvärde Standardavvikelse Antal värden 

0,9 mg Cl/l Före klorreduceing 788 7,4 58 

0,5 mg Cl/l Efter klorreducering 755 19,2 213 

0,2-0,3 mg Cl/l Efter klorreducering 731 19,0 6 

 

Sänkt hypoklorithalt ger sänkt redoxpotential 

I kombination med bakteriedödande åtgärder, som är nämnda ovan, sänktes hypoklorithalten, 

vilket gav sänkt redoxpotential som en direkt följd av sänkningen. Redoxpotentialen vid den 



lägsta klortillsatsen ligger väl under gränsen på 750 mV. Redoxpotentialen fick också en 

högre variation, detta berodde, dels på minskad buffertkapacitet genom lägre hypoklorithalt, 

dels så kan själva redoxmätningen fungera sämre på grund av låga halter av redoxbuffrande 

ämnen, t.ex. hypoklorit, vilket leder till osäkrare resultat. 
 

Slutsatser 

Bakterietillväxten hölls på låga nivåer tack vare de bakteriedödande åtgärdena med ljus och 

fotokatalys 
 

Redoxpotentialen sänktes med klorreduceringen, men denna sänkning är sannolikt inte farlig 

utan helt enligt förväntan pga den lägre hypoklorittillsatsen. 


