
I Sverige finns simanläggningar öpp-
na för allmänheten där det är möjligt 
att lära sig simma. Elever som går 
ut årskurs sex ska för att klara kun-
skapskraven enligt Skolverket kunna 
simma minst 200 meter och hantera 
nödsituationer vid vatten. 86 % av 
Sveriges kommuner har en eller fler 
simhallar (SVT 2017-02-07). Simhal-
larna är också till för tävlings- och 
motionssimmarna och här kan vi 
umgås. 
 Genom åren har temperaturen på 
badvattnet höjts i många bassänger. 
Detta för att öka besökarnas trivsel 
vilket också medfört att många fler 
badbesökare återkommer till badan-
läggningarna. Fler badbesökare är 
bra för folkhälsan. Det medför dock 
högre krav på vattenreningen. Det 
vanliga är då att man tillför mer des-
infektionsmedel för att avdöda virus 
och bakterier, vilka kan tillföras vatt-
net bland annat via badgäster, eller 
för att förhindra tillväxt av bakterier 
på förorenade ytor i bassängen. I Sve-
rige desinficeras bassängvattnet van-
ligtvis med natrium- eller kalcium-
hypoklorit.

Natriumhypoklorit och kalcium-
 hypoklorit reagerar bland annat 

med kvävehaltiga ämnen i urin, svett, 
hudflagor med flera ämnen som före-
kommer i bassängvattnet. Vid denna 
reaktion bildas bl.a. kloraminer av vil-
ka exempelvis trikloraminer är myck-
et lättflyktiga och därför avdunstar till 
luften inne i badanläggningen. Man 
har funnit att nedbrytningsproduk-
terna kan förvärra luftvägssymtom 
men också orsaka astma hos även 
tidigare luftvägsfriska personer som 
tillbringar tid i en simhall.
 Desinfektionsmedel som natrium-
hypoklorit och kalciumhypoklorit är 
snabbverkande och har lång uppe-
hållstid i vatten och bieffekterna är 
kända. Att klor kommer att försvinna 
helt och hållet som desinfektionsme-
del i simhallarna i Sverige inom den 
närmsta tiden är inte troligt. Där-
emot är det idag högsta grad möjligt 
att minska mängden klor radikalt och 
progressivt i simhallarnas badvatten.
 Ett sätt att minska den tillsatta klor-
mängden till badvattnet är att satsa 
på teknik som desinficerar på ett an-
nat sätt än via tillsatser av kemikalier. 
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I Enskedebadet har det sedan 2013 
pågått experimentella försök med att 
avdöda bakterier med hjälp av LED + 
fotokatalys. Innovationen med att få 
ut denna teknik till marknaden drivs 
av företaget Teknikmarknad och bo-
lagets rapport visar på goda resultat. 
Mängden E. Coli, heterotrofa bakte-
rier och Pseudonomas aeruginasa har 
hållits på godkända nivåer i simbas-
sängen trots att klormängden redu-
cerats från 0,9 mg/l ner till 0,2 mg/l. 
Försöken med reducerad klormängd 
har fortsatt men mängden klor lig-
ger nu istället på nivån 0,5 mg/l. Idag 
kompletteras också försöken med 
partikelrening, detta med syftet att 
identifiera tillfällen då behov av des-
infektionsmedel intermittent behöver 
ske föranledda av specifika olyckor 
med ektrementer.
 Stockholms stad som driver Enske-
debadet har utfört sina egna mätning-
ar av heterotrofa bakterier och Pseu-
donomas aeruginasa parallellt med att 
Teknikmarknads försök pågått. Mät-
värden framtagna av Stockholms stad 
är därför oberoende av Teknikmark-
nads uppmätta värden.
 Vi har fått ta del av Stockholms 
stads uppmätta värden för Enskede-
hallens badvatten, dvs. klorvärden, 
klorföreningar som THM, triklor-
metan, bromdiklormetan, turbititet, 
COD-Mn och bakteriervärden på he-
terotrofa bakterier och Pseudonomas 
aeruginasa och har nu för avsikt att 
presentera resultaten här.

Resultat
Vi har jämfört mätdata som var upp-
mätta under en tvåårsperiod före det 
att klorreduceringen startade med 
mätdata uppmätta efter det klorre-
duceringen startade. Mätdata från 
Stockholms stad omfattar data från 
början av 2011, dvs. två år före Tek-
nikmarknad började sina försök 2013 
fram till i början av 2017. Observera 
att för vissa parametrar är provtag-
ningarna tämligen fåtaliga, exempel-
vis trihalometaner, triklormetan m.fl.
 Under perioden 25 februari–12 april 
2013 tillsattes klorhalten 0,2–0,3 mg/l. 
Under denna tidsperiod genomförde 
kommunen två mätningar (11 mars 
och 8 april) – se tabellen ovan.
• Halten bundet klor låg på 0,20 mg/l 

vid bägge tillfällena.

• Halten fritt klor låg på 0,27 mg/l 
respektive på 0,13 mg/l.

• Total klormängd låg på 0,47 mg/l 
respektive på 0,33 mg/l.

• Halten COD-Mn låg på 3,6 mg/l 
respektive på 1,4 mg/l.

• Halten heterotrofa bakterier var i 
princip så låg som den kunde vara 
nämligen < 1cfu/100 ml.

• Halten Pseudonomas aeruginasa var 
så låg som den kunde vara nämli-
gen 0 cfu/100 ml.

Även här bör man observera att prov-
tagningstillfällena är för få för att dra 
säkra slutsatser ifrån.

Klormätningar
Värdet för det totala kloret motsva-
ras hyggligt väl av de sammanslagna 
värdena för fritt klor och bundet klor. 
Värdena för totalt klor och fritt klor 
går ner i takt med att klortillsatsen 

minskas, medan värdet för bundet 
klor i stort sett ligger stilla. Värdena 
för de olika trihalometanerna går 
också ner i takt med att klortillsat-
sen minskar, men det bör noteras att 
medelvärdena för de olika trihalome-
tanerna är baserade på endast ett fåtal 
mätningar, totalt elva stycken.

Bakteriemätningar
Det kan noteras att det inte är någon 
stor skillnad på mängd före och efter 
klorreducering, avseende heterotrofa 
bakterier. Framförallt är spridningen 
stor för mätningarna av Pseudonomas 
aeruginasa.

Avvikelser
Det kan inte uteslutas att enstaka hö-
ga värden kan vara föranledda av spe-
cifika olyckor med ektrementer. Det 
finns därför skäl att utesluta dessa  E
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Minskning av mängden klor i simanläggningarnas badvatten
 Före klorreduceringen Efter klorreduceringen

 Medel- Antal  Medel- Antal  
 värde värden värde värden

Total klor 0,98 mg/l 9 0,57 mg/l 50
Fritt klor 0,90 mg/l 24 0,49 mg/l 51
Bundet klor 0,13 mg/l 20 0,14 mg/l 52
Trihalometaner (THM) 79 µg/l 6 60 µg/l 5
Triklormetan 73 µg/l 6 54 µg/l 5
Bromdiklormetan 7 µg/l 6 5 µg/l 5
COD-Mn 1,4 mg O2/l 20 1,5 mg O2/l 55
Turbiditet 0,14 FNU 23 0,18 FNU 55
Heterotrofa bakterier 3 cfu/ml 25 8,2 cfu/ml 55
Pseudonomas aeruginasa 7,6 cfu/ml 25 0,3 cfu/ml 54

Enskedehallen med Teknikmarknads teknik.
Foton: Ylva Ewards.

Foto: Ylva Ewards.

Åsa Laurell Lyne, CBI. Tord af Klintberg, KTH.



AspeKteR på inteR...
E forts.
enstaka höga värden från populatio-
nen av data.
 När det gäller turbiditetsvärdet ef-
ter klorreduceringen så låg ett vär-
de väsentligt över medelvärdet (1,2 
FNU). Om detta värde elimineras så 
blir medelvärdet 0,16 FNU.
 När det gäller värdet av heterotrofa 
bakterier efter klorreduceringen så låg 
ett värde väsentligt över medelvärdet 
(130 cfu/ml). Om detta värde elimi-
neras så blir medelvärdet 6,1 FNU. 
Gränsvärdet för heterotrofa bakterier 
ligger på 100 cfu/ml.
 När det gäller värdet för Pseudono-
mas aeruginasa före klorreducering-
en så låg två värden väsentligt över 
medelvärdet (90 och 100 cfu/ml). Om 
dessa värden elimineras så blir med-
elvärdet 0 FNU. När det gäller värdet 
efter klorreduceringen så låg ett värde 
väsentligt över medelvärdet (13 cfu/
ml). Om detta värde elimineras så blir 
medelvärdet också 0 FNU. Gränsvär-
det för PPseudonomas aeruginasa lig-
ger på 1 cfu/ml.

slutsatser
Försöken med att ersätta en del av 
klor mängden med ultraviolett ljus för 
att rena badvattnet i simbassängen i 
Enskedehallen har varit lyckosam-
ma. Bakterienivåerna har hållits på 
godkända nivåer under lång tid vid 
0,5 mg klor per liter och värden på 

larna kommer också att hålla längre 
eftersom de annars kan komma att 
brytas ner i förväg.
 För att verifiera effekterna av LED-
tekniken på badvattnet är det viktigt 
att fler installationer kommer ut i drift 
i simhallarna.
 Inom ramen för Teknikmarknads 
nästa LED-projekt kommer det att 
vara möjligt att studera inverkan på 
den kemiska miljön i reningsanlägg-
ningen vid en reducering av klorhal-
ten, exempelvis i utjämningstanken. 
 Som samarbetspartner med Tek-
nikmarknad kan man få hjälp med 
installation av LED-tekniken, analys 
av resultaten och information om de 
senaste nyheterna inom LED-teknik-
srening av badvatten.

Tord af Klintberg, 
KTH – Projektet Neris och

Åsa Laurell Lyne, 
CBI – Projektet HIFS Hållbar inne- 
miljö för fritid i staden – Simhallar.

övriga parametrar har varit tillfreds-
ställande. Vi kan konstatera att det ser 
mycket positivt ut för LED-tekniken 
som är en metod som gör det möjligt 
att minimera mängden klor till bad-

vattnet.
 En minskning av mängden klor 
innebär bättre arbetsmiljö för per-
sonalen på badanläggningarna och 
dessutom nöjdare kunder. Simhal-
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Högdalens simhall.

Högdalens simhall i Stockholm.

Munktellbadet i Eskilstuna.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Foton: Åsa laurEll lYnE.

Weda bottensugar. 
Marknadens mest effektiva och flexibla bottensugar för alla typer av bassänger och 

reservoarer. Svensktillverkade bottensugar. Tillverkning och service av samma personal.

Weda W2000
·        Mest effektiva bottensugarna

·        Avlägsnar även de minsta partiklarna från bassängbotten

·        Svensktillverkad

·        Miljömässiga, livslängd >10 år

·        Flexibla, med filterpåsar och/eller slangutlopp

·        Upp till 5 års garanti
www.weda.se     -     Wedavägen 4A     -     152 42 Södertälje     -     Tel +46-8-55032550

Rent vatten börjar från botten!

Hör av dig till oss  
för en demonstration.

Köpa eller hyra på lång tid?  
Låt oss diskutera.

Weda AB
Tel 08-550 32 550 · info@weda.se


