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Sammanfattning 

Projektet syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör som 
anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och byggas, i syfte att 
såväl byggnation som drift av badhusen ska genomföras på ett så miljö- och hälsomässigt 
samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. De aspekter som behandlas är 
energianvändning, vattenrening, ventilation och innemiljö, driftsoptimering genom 
simulering av driften med en simuleringsmodell som har tagits fram inom ramen för 
projektet samt städmetoder. 

Den övervägande delen av befintliga badhus är utrustade med reningsanläggningar 
bestående av sandfilter med flockningssteg. I stort sett alla badhus använder klor för att 
desinficera badvattnet. I och med att problemen med bildning av desinfektionsbiprodukter 
uppmärksammats i en allt större utsträckning på senare tid så har kompletterande 
reningssteg tillförts. Membranfiltrering för rening av badvatten har länge varit en allt för 
energikrävande teknik och därför inte setts som ett gångbart alternativ till sandfilter. Det 
finns dock en potential för att använda membranteknik i större utsträckning framöver då 
tekniken utvecklats och idag inte är lika energikrävande som förr. Rent teoretiskt så är 
energibehovet för membranfiltrering i samma storleksordning som för sandfilter.  

De badhus som studerats i detta projekt har använt klor för att desinficera bassängvattnet. 
Litteraturstudien visar att det idag inte finns något tillräckligt utprövat alternativ till klor 
som är lika effektivt och säkert, trots bildandet av desinfektionsbiprodukter som kloret 
orsakar.  

Klor reagerar med kväveföreningar och organiskt material i bassängvatten. Detta ger 
upphov till olika biprodukter som kan avges till luften. De biprodukter som anses mest 
problematiska i simhallar är kloraminer, särskilt trikloramin (TCA) och trihalometaner 
(THM), särskilt kloroform. Hälsoeffekter av TCA omfattar ögonirritation, lungpåverkan, 
illamående samt eventuellt utveckling av astma. Det internationella 
cancerforskningsinstitutet IARC (International Agency for Research on Cancer) har 
klassificerat kloroform som möjligen cancerframkallande hos människa. 

Vattenreningsteknik kan delvis begränsa problemet, exempelvis genom att reducera 
föroreningar som ger upphov till bildandet av ohälsosamma klorföreningar och genom en 
effektiv klordosering. Även förebyggande åtgärder såsom gratis tvål kan minska tillförseln 
av föroreningar i bassängvattnet. 

Behov av uteluftflöde beror bland annat av antal badgäster, relativ fuktighet och 
klorföreningar i luften. Med avfuktningsutrustning installerat kan uteluftsflödet minskas 
och CO2 kan användas som styrparameter. Samtidigt är det viktigt att beakta klorföreningar 
i luften, särskilt nära vattenytan. Ett luftflöde över vattenytan som sedan lämnar lokalen på 
låg höjd och inte återförs som återluft i kombination med takfläktar kan vara en bra metod 
för att ventilera bort hälsoskadliga klorföroreningar som bildas när kloret reagerar med 
kväveföreningar (från t.ex. svett och urin) och organiskt material (främst smuts och 
hudfragment) i bassängvattnet. 
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Verksamheten i ett badhus är energikrävande, med stora volymer vatten och luft som ska 
värmas upp till höga temperaturer. Badhus är av denna anledning den typ av 
idrottsanläggning som använder allra mest energi; en kartläggning som gjorts av Statens 
Energimyndighet 2009 visade att energianvändningen för badhus är i storleksordningen 
400 kWh/m2, år.  

Inom ramen för projektet har energianvändningen i tre badhus kartlagts, och förslag till 
energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. Resultatet visar att det är möjligt effektivisera 
energianvändningen i badhus med i storleksordningen 70 % jämfört med dagens nivåer, 
vilket avsevärt förbättrar såväl miljöprestanda som den ekonomiska bärkraften för 
anläggningarna.  
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Summary 

This project aims to develop guidance material to aid the design of a swimming pool 
building that is sustainable with respect to its economy, the environment and human 
health. The project covers the following aspects: the use of energy, water purification, 
ventilation and indoor air environment, optimisation of the operation of the building and 
cleaning methods. A simulation model was developed within the project for the 
optimisation of the operation of the building. 

The majority of existing swimming pools in Sweden use sand filters with a flocculation step 
for water purification and virtually all use chlorine as a disinfectant. Recently, additional 
purification steps have been added due to a growing recognition of problems associated 
with the formation of disinfection by-products.  

Membrane filters for purification of swimming pool water have not previously been seen as 
a realistic alternative to sand filters since the technique has been too energy-consuming.  
However, the membrane technique has advanced and now uses less energy. Therefore, 
there is potential for an increased use of this technique for water purification of swimming 
pool water and in theory, the use of energy for membrane filtration is in the same range as 
for sand filters. 

The swimming pools studied in this project use chlorine to disinfect the swimming pool 
water. According to the literature, there is currently no sufficiently tested alternative to 
chlorine that is as effective and safe, despite the formation of disinfection by-products that 
the chlorine causes. 

Chlorine reacts with nitrogen compounds and organic matter in the swimming pool water. 
This gives rise to various by-products that may be emitted to the air. The by-products that 
are considered most problematic in swimming baths are chloramines, especially 
trichloramine (TCA) and trihalomethanes (THM), especially chloroform. The health effects 
of TCA include eye irritation, effects on the lungs, nausea and possibly the development of 
asthma. The International Research on Cancer IARC (International Agency for Research on 
Cancer) has classified chloroform as possibly carcinogenic to humans.  

Water purification technique can partially limit this problem, e.g. by reducing the impurities 
that give rise to the formation of chlorinated compounds that have negative impact on 
human health, and through an effective chlorine dosage.  Also preventive measures such as 
free soap can reduce the amount of pollutants entering the pool water. 

The need for fresh air partly depends on the number of bathers, the relative humidity and 
the amount of chlorine compounds in the air. When equipment for dehumidification is 
installed, the outdoor air flow can be reduced and CO2 can be used as a guiding parameter. 
However, it is also important to consider the chlorine compounds in the air, especially near 
the water surface. An airflow over the surface of the water which then leaves the room at 
low height and not returned, combined with ceiling fans can be a good method to ventilate 
un-healthy chlorinated contaminants that are formed when chlorine reacts with nitrogen 
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compounds (eg from sweat and urine) and organic materials (mainly dirt and skin 
fragments) in the pool water. 

The activities in a swimming bath are energy-intensive, with large volumes of water and air 
to be heated to high temperatures. Swimming baths are for this reason the type of sport 
buildings that use the most energy; a survey made by the Swedish Energy Agency 2009 
showed that the use of energy in swimming baths is in the order of 400 kWh / m2, year. 

Within this project, the energy use in three different swimming baths has been mapped, 
and suggestions of energy efficiency measures have been developed. The result shows that 
it is possible to reduce the use of energy in public swimming baths by about 70% 
compared with current levels, which greatly improves as well the environmental 
performance and the financial viability of the facilities. 
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Sammanfattning 

Detta projekt syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör 
som anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och byggas, i 
syfte att såväl byggnation som drift av badhusen ska genomföras på ett så miljö- och 
hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. De aspekter som behandlas är:  

 energianvändning,  

 vattenrening,  

 ventilation och innemiljö, med fokus på luftkvalitet (främst avseende klorföreningar 
i luften, luftrörelser och luftutbyte). Andra innemiljörelaterade aspekter, så som 
termisk komfort, ljud- och ljusmiljö berörs övergripande.  

 driftsoptimering genom simulering av driften med en simuleringsmodell som har 
tagits fram inom ramen för projektet.  

 städmetoder berörs på ett övergripande plan, eftersom det påverkar såväl 
vattenreningen som luftkvaliteten och livslängden av lokalerna. I föreliggande 
sammanfattning har vi sammanställt de viktigaste frågeställningarna och 
rekommendationerna. 

Ventilation och Luftkvalitet 

Nya förutsättningar råder nu jämfört mot när många av de befintliga badhusen i Sverige 
byggdes. Temperaturkraven är annorlunda vilket ställer nya krav på ventilation och 
avfuktning. Avfuktningsteknik som finns på marknaden idag erbjuder möjligheter till ökad 
energieffektivisering. Luftburna klorföreningar, särskilt trikloramin bör beaktas vid 
utformning av ventilationssystem i simhallar. Sammantaget ställer detta krav på en 
ventilationsstrategi, inte minst för att ordna ett effektivt luftutbyte vid vattenytan. 

Termiskt klimat 

Upplevelsen av termisk komfort i simhallar styrs framförallt av lufttemperatur, luftfuktighet 
och lufthastighet samt fuktig hud och klädsel. Badgäster har en särskild upplevelse av 
termisk komfort då huden är våt och klädseln är lätt – badhuspersonal har en annan 
upplevelse. Det är viktigt för en god arbetsmiljö att utforma personalutrymmen i anslutning 
till simhallen så att dessa har god ventilation och lämplig temperatur. Om personalen 
upplever simhallen som för varm och dessutom saknar mindre varmt pausutrymme kan 
detta leda försämrad arbetsmiljö och manipulation av klimatsystemet. Flera dokument 
hanterar rekommendationer för temperatur och relativ luftfuktighet (RH) kombinationer i 
badhus exempelvis ASHRAE (ASHRAE, 2011), STTV (STTV, 2008), SKL (SKL, 2005) 
och VDI (VDI, 2010). Alternativ till gängse rekommendationer kan vara en 
temperatur/RH kombination med ett högre RH för minskat energibehov. Konceptet kan 
gå under benämningen ”passivhus-badhus” Ett sådant inneklimat ställer än hårdare krav på 
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klimatskalet för att hantera fuktskaderisken. Här kan nämnas att klimatskal i badhus alltid 
måste designas för att klara den speciella miljön 

Klorföreningar i luft 

Klor reagerar med kväveföreningar och organiskt material i bassängvatten. Detta ger 
upphov till olika biprodukter som kan avges till luften. De som anses mest problematiska i 
simhallar är Kloraminer, särskilt trikloramin (TCA) och Trihalometaner (THM). Även 
andra föreningar bildas i och med klorering. För trikloramin har korrelation mellan 
kumulativ bassäng vistelse och utvecklad astma har påvisats och uppmätta värden i olika 
studier i Sverige och utomlands visar på halter inte långt under och i några fall över WHO:s 
gränsvärde. 

Vattenreningsteknik kan delvis begränsa problemet, exempelvis genom att reducera 
föroreningar som ger upphov till bildandet av ohälsosamma klorföreningar och hantera 
klordosering effektivt. Luftning av vattnet i reningssteget kan användas för att påskynda 
överföringen av flyktiga föreningar från vattnet till luften utanför bassängrummet. 
Förebyggande strategier såsom gratis tvål kan minska tillförseln av föroreningar i 
bassängvattnet. Även utformning av duschutrymme och hur badgästerna passerar igenom 
utrymmet kan ha betydelse. Generellt kan sägas att mekanismen för transport av 
ohälsosamma gaser från vatten till luft påminner om vattenavdunstningen och att ökad 
vattenavdunstning ökar avgången av andra gasformiga föroreningar. Detta innebär även att 
fontäner, rutschbanor, bubblor och liknande ökar avgången av klorföreningar till luft. 

Luftutbyte och luftrörelser 

Behov av uteluftflöde beror bland annat av antal badgäster, relativ fuktighet och 
klorföreningar i luften. Tidigare har ofta avfuktning i badhus endast utförts med hjälp av 
luftväxlingen. Därför har uteluftflödesbehovet av fuktskäl ofta ansetts vara dominerande. 
Luftlödet sett i liter per person och sekund har med råge överstigit normen i andra 
ventilationssammanhang.  

Behovet av ventilation av personnärvaro kan variera kraftigt med kortvarigt höga behov 
under exempelvis tävlingar. Varierade flöden kan styras baserat på koldioxidhalt (som 
indikerar antal besökare och deras aktivitet). Ett ventilationssystem kan behöva drivas med 
låg last stora delar av året. Publikläktare kan med fördel ventileras med ett separat system 
då behovet av tilluft och temperatur på tilluft där är annorlunda och tillfälligt. 

Med avfuktningsutrustning installerat kan uteluftsflödet minskas och CO2 kan användas 
som en styrparameter, samtidigt är det viktigt att beakta klorföreningar i luften – särskilt 
nära vattenytan.  

Simhallar har ofta högt till tak och det finns därmed risk för temperaturstratifiering. 
Gemensamt för de flesta simhallar idag är dock att frånluften tas på relativt hög höjd. Detta 
förutsätter att tilluften blandas in ordentligt och att föroreningar och förorenad luft sedan 
stiger mot frånluftsdonen. Det finns risk för kortslutning av ventilationsluften med dåligt 
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luftutbyte vid vattenytan som resultat. Placering av till- och frånluftsdon bör omfattas av en 
strategi för att skapa en god luftutbyteseffektivitet nära vattenytan.  
 
Ett luftflöde över vattenytan som sedan lämnar lokalen på låg höjd och inte återförs som 
återluft i kombination med takfläktar kan vara en bra metod för att ventilera bort 
hälsoskadliga klorföroreningar som bildas när kloret reagerar med kväveföreningar (från 
t.ex. svett och urin) och organiskt material (främst smuts och hudfragment) i 
bassängvattnet. En validering av konceptet kan göras med hjälp av en Computational Fluid 
Dynamics (CFD)-beräkning för en typ-simhall. 
 
Generellt finns fördelar med att placera frånluftdon nära eventuella bubbelpooler och 
andra extra varma bassänger om dessa saknar egna rum och att inte låta detta luftflöde 
återcirkuleras. Detta för att snabbt bortföra denna luft som kan innehålla mer föroreningar 
då den högre temperaturen förångar fler föroreningar. 

Ventilation och energi 

Avdunstning från vattenytan beror på temperatur och RH. Avdunstningen, som leder till 
energiförluster, kan begränsas med bassängtäcke nattetid – dock bör besparingspotentialen 
beaktas (se avsnittet om i kapitlet ”Simulator med OPC-gränssnitt”). Vattenavdunstningen 
ökar med ökad area blött golv, vattenplask och fontäner. 

Avfuktning av simhallsluft kan ske genom ett stort friskluftsflöde eller med hjälp av 
avfuktningsteknik. Avfuktning med värmepump innebär stora energibesparingar mot att 
avfukta med luftväxling eftersom stor luftväxling kräver mycket värme för att värma upp 
friskluftsflödet. Värmepumplösningen innebär dock en ökad elanvändning vilken ofta 
värderas högt ur kostnads- och miljöpåverkansavseende. Sommartid kan ett högre RH 
accepteras i simhallen då kondensproblematiken är mindre när utetemperaturen är högre. 

Värmeåtervinning med värmeväxlare i ventilation kan ske med olika tekniker. 
Regenerativa värmeväxlare är mindre lämpliga i simhallar, bland annat eftersom dessa 
värmeväxlare kan återföra oönskad fukt och dessutom skadas av kondenserande 
klorföreningar. Rekuperativa motströmsvärmeväxlare i plast kan användas. Att bara 
installera luft/luft värmeväxlare innebär att en avsevärd andel värme går förlorad beroende 
på den höga fukthalten i frånluften jämfört med uteluften. För att återvinna den mesta av 
energin från ytavdunstningen krävs ofta att värmen återförs till bassängvattnet. 

Ventilation ska alltid anordnas så att bassängrummet har ett undertryck mot omgivningen 
för att förhindar att fuktig luft pressas ut genom otätheter vilket kan ge omfattande 
fuktskador. Om avfuktning med värmepump tillämpas och värmen avges till 
bassängvattnet så finns potential till en effektiv drift beroende på den relativt låga 
temperaturdifferensen mellan bassängvattnet och avfuktad luft.  Denna måttliga 
temperaturdifferens borgar för en hög COP. 
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Ljudmiljö 

Det finns alla skäl att ta ljudmiljöfrågan på största allvar i badhus. Normer finns i flera olika 
dokument. Det finns många olika rekommendationer för efterklangstid. Bland generella 
rekommendationer kan nämnas ljudabsorbenter fördelas så att minst en av två motstående 
sidor dämpas i rum med hög takhöjd, icke parallella ytor och ljudabsorberande material- 
exempelvis lutande vägg och fönsterpartier eller böljande ytor.   

Tänk på att bassänger kan komma att användas på annat sätt i framtiden än vad som 
avsetts från början. En dålig ljudmiljö kan vara svår att åtgärda i efterhand. En akustiker 
bör vara inblandad i diskussionen och beräkningen kring ljudrelaterad design av 
bassängrummet 

Dagsljus och belysning 

Som i alla inomhusmiljöer är det nödvändigt och önskvärt att inte bara ha tillgång till 
tillfredställande belysning men även tillgång till dagsljus och även utblick genom fönster. 
Normer för belysning finns i SKLs måttboksskrifter (SKL, 2005) (SKL, 2013) (SKL, 
2013b) och i SS-EN 12193 (SIS, 2007). Wikenståhl (Wikenståhl, 2012) understryker det 
generella behovet av variabel belysningsstyrka för att möta tillfälliga behov på ett bra sätt 
och att belysningsarmaturer ska vara enkelt åtkomliga för underhåll.   

Få specifika rekommendationer står att finna beträffande dagsljus i badhus. Dagsljus berörs 
ofta i Miljöklassningssystem – dock är en motsvarande bedömning i badhus inte entydig.  

En utblicksmöjlighet (gärna med landskap eller byggnader) bidrar till en attraktiv 
arbetsplats och besöksattraktion – dock bör behovet av begränsad insyn utredas med tanke 
på lokalens användning.    

Energianvändning 

Idrottsanläggningar är den lokaltyp i Sverige som har högst energianvändning per 
kvadratmeter och år. Verksamheten i ett badhus är energikrävande, med stora volymer 
vatten och luft som ska värmas upp till höga temperaturer. Badhus är av denna anledning 
den typ av idrottsanläggning som använder allra mest energi; en kartläggning som gjorts av 
Statens Energimyndighet 2009 visade att energianvändningen för badhus är i 
storleksordningen 400 kWh/m2, år.  

Det finns idag inget bra nyckeltal att mäta energianvändningen i ett badhus. För vanliga 
lokaler mäts energiprestandan per kvadratmeter Atemp. För badhus är detta missvisande 
eftersom det kan förekomma olika sorters verksamhet i badhusen och även på grund av att 
bassängytan kan vara av olika storlek samt att öppettiderna kan skilja sig åt. 
Energiprestandan bör inkludera både fastighets- och verksamhetsenergi eftersom 
verksamhetsenergin påverkar fastighetsenergin kraftigt. En viktig del i projektet har därför 
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varit att hitta ett nyckeltal för energianvändningen i badhus, i syfte att kunna jämföra 
energianvändningen mellan badhus. Nyckeltal som är intressanta: 
 

 kWh/badare  

 kWh/öppettimmar per år 

 kWh/bassängarea 
 

För att undersöka nyckeltalens relevans har Nacka simhall, Tibblebadet och Sundbybergs 
simhall jämförts och analyserats utifrån dessa nyckeltal.  

Energiprestandan i de olika badhusen varierar beroende på vilket nyckeltal som tillämpas, 
och vilket nyckeltal som är mest relevant är inte självklart. Eftersom det inte fanns helt 
tillförlitlig statistik över antalet badare per år är storleken på det nyckeltalet osäkert. Trots 
det har vi kommit fram till att nyckeltalet med energianvändning per badare är mest 
intressant, och för dessa tre badhus avspeglar det energiprestandan bäst. Dock innebär 
detta nyckeltal en viss svårighet för dagens badhus i att mäta antalet besökare. 

Inom ramen för detta projekt har energianvändningen i de tre ovan nämnda badhusen 
kartlagts, och förslag till energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. Resultatet visar att 
det är möjligt effektivisera energianvändningen i badhus med i storleksordningen 70 % 
jämfört med dagens nivåer.  

Den största energibesparingspotentialen erhålls genom att återvinna värme ur 
ventilationsluften, se Tabell 6 i avsnittet ”Energieffektivt badhus”. 
Ventilationsåtervinningen kräver ett system som kan hantera mycket fuktig frånluft, till 
exempel ett luftbehandlingsaggregat som kan avfukta frånluften med hjälp av en 
asymmetrisk plattvärmeväxlare. 

Separat mätning av system med betydande energianvändning 

Installation av undermätare för att underlätta övervakning av energianvändning och härleda 
vart olika energislag används är en god resurs i jakten på att minimera oönskad 
energianvändning. Komplexiteten i ett badhus installationer i kombination med den höga 
energianvändningen gör att det utan övervakning lätt kan ”slinka obemärkt förbi” om en 
installation drar mer el än den gör vid optimal drift. För större energikrävande anläggningar 
rekommenderas att energiomvandlingen mäts separat. Exempel på system med betydande 
energianvändning är vattenreningssystem, ventilationssystem samt installationer för 
uppvärmning av badvatten. 

Det är viktigt att resultaten från energimätarna används som hjälpmedel till att uppnå de 
uppsatta energimålen. Det bästa är om det finns ett energiledningssystem att följa.  
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Verksamhetsanpassad temperatur 

I ett modernt badhus där flera olika verksamheter delar på lokalen, kan temperaturen 
justeras för att passa den verksamhet som nyttjar badhuset. Lägre temperaturer kan tillåtas 
då badhuset inte används, vilket medför en minskad uppvärmningspost. Vid exempelvis 
elitsim kan en något lägre temperatur tillåtas än vid plask och lek.  

Det är viktigt att rätt justeringar görs vid rätt tillfällen för att uppnå önskade 
temperaturförändringar.  Detta ställer höga krav på driftpersonalen så att styrningen sker på 
rätt sätt och vid rätt tillfälle. För att det ska fungera krävs även ett gott samarbete mellan 
driftpersonalen och de som planerar in aktiviteter i badhuset. Det rekommenderas att 
driften sköts i egen regi för att få så bra drift som möjligt. 

Zonindelning  

Det som energimässigt skiljer ett badhus från en fastighet utan bassäng är framförallt 
uppvärmningen av bassängvattnet och luften i tillhörande utrymme. Med zonindelningar av 
framförallt bassängdelen kan restauranger, läktare och andra utrymmen hållas kallare och 
även bli behagligare att vistas i för de besökare som inte badar. Indelningen kan ske med 
hjälp av glasväggar som separerar badhusets olika värmezoner.  

Det är dock inte bara positivt att dela in badhuset i zoner. Känslan av att vara instängd kan 
lätt infinna sig, och då besökare kommer till badhuset för att beskåda en aktivitet kan 
indelningen ta bort lite av ”live-känslan” då evenemanget som beskådas inte upplevs på 
samma sätt om t.ex. en glasskiva skiljer åskådaren och utövaren åt.   

Klimatskal 

Stora krav ställs på klimatskal i badhus – mycket beroende på den höga fukthalten i luften. 
Detta medför risk för att vatten kondenserar på klimatskalet, vilket kan leda till fuktskador. 
För att minska denna risk kan avfuktning inom klimatskalet ske värmeenergieffektivt med 
värmepumpsteknik med värmåtervinning till bassängvatten i kombination med FTX-
ventilation (Från- och tilluftsventilation med återvinning). Dock innebär detta en viss 
ökning av elanvändning.  

En metod att skydda klimatskalet från fuktbelastning kan teoretiskt vara att bygga med en 
inre luftspalt, vilket möjliggör att man kan tillåta en högre RH i lokalen vilket i sin tur gör 
att behovet av avfuktning och användning av energi minskar. Konceptet är potentiellt 
kostsamt att förverkliga då det medför ett komplexare klimatskal, men kanske kan nyttjas i 
vissa byggdelar, såsom i samband med tak och fönster. Liknande lösningar förekommer 
idag för innertak. 
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Vattenrening 

Syftet med att inkludera vattenrening i studien har varit att ta fram ett underlag som 
beskriver vilka olika reningstekniker och desinfektionsmedel som finns tillgängliga. Fokus 
har varit att studera reningsresultat, driftsäkerhet och energiåtgång. Ett delmål har varit att 
studera möjligheten att utesluta klor som desinfektionsmedel då de biprodukter som bildas 
när klor tillsätts kan ge upphov till ohälsa hos badhuspersonal och badgäster. Klor i badhus 
kan också medföra problem för byggnad och utrustning.  

Största mängden föroreningar kommer från de badande i form av mikroorganismer 
(bakterier, virus), hår, hud, textilfibrer, saliv, svett, urin, tarmutsöndringar, tvålrester, 
hudkräm och rengöringsmedel. 

Den större delen av befintliga badhus i Sverige är byggda på 1960 och 1970-talet. I viss 
mån har en del renoveringar genomförts under åren. Den övervägande delen är utrustade 
med reningsanläggningar bestående av sandfilter med flockningssteg. I stort sett alla 
badhus använder klor för att desinficera badvattnet. I och med att problemen med bildning 
av desinfektionsbiprodukter uppmärksammats i en allt större utsträckning på senare tid så 
har kompletterande reningssteg tillförts. Det är relativt vanligt att reningsanläggningen 
kompletterats med aktivt kolfilter och/eller UV-ljus för att få ned halten av 
desinfektionsbiprodukter. Vid några få anläggningar har AOP1-teknik installerats för att 
komma åt dessa problem. Exempel på AOP-processer är ozon (O3)/UV, väteperoxid 
(H2O2)/UV och AOT(Avancerad oxidationsteknologi). Gemensamt för dessa metoder är 
att de är kemiska eller fotokemiska processer som skapar fria hydroxylradikaler (•OH). 
Hydroxylradikaler är mycket reaktiva och således mycket starka oxidationsmedel som 
angriper och bryter ned de flesta organiska molekyler. 

Membranfiltrering för rening av badvatten har länge varit en allt för energikrävande teknik 
och därför inte setts som ett gångbart alternativ till sandfilter. Det finns dock en potential 
för att använda membranteknik i större utsträckning framöver då tekniken utvecklats och 
idag inte är lika energikrävande som förr. Rent teoretiskt så är energibehovet för 
membranfiltrering i samma storleksordning som för sandfilter. Osäkerheten ligger i vilken 
kapacitet och avskiljningsförmåga som membrantekniken har. Studiebesök vid två 
anläggningar där man använder membranfilterteknik baserat på kiselkarbid gav intrycket att 
tekniken fungerade, men då det inte inom ramen för studien ingått att ta fram oberoende 
data för att utvärdera tekniken bör detta utvärderas i större utsträckning framöver.  

De badhus som studerats i denna studie har använt klor för att desinficera bassängvattnet. 
Litteraturstudien visar att det idag inte finns något tillräckligt utprövat alternativ till klor 
som är lika effektivt och säkert, trots bildandet av desinfektionsbiprodukter. Alla de 
leverantörer som intervjuats förordar också klor för desinficering av badvattnet då det inte 
bara är väldigt effektivt utan också är enkelt att mäta och dosera, vilket gör det lätt att hålla 
en god hygienisk kvalitet på vattnet trots stora variationer i badbelastning.  
 

                                                 
1
 AOP: Avancerade Oxidations Processer 
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De energibesparingar som kan göras i reningsanläggningen för badvattnet är relativt små 
jämfört med dem som kan göras på ventilationssidan, för att kompensera för de 
värmeförluster som avgår från vattnet till luften och som sedan förloras via 
ventilationssystemet. De besparingar som kan genomföras handlar i första hand om att 
införa vätskekylda pumpar, att placera reningsutrustning och vattentankar på en högre nivå 
relativt bassängen (minimera nivåskillnader) samt genom att återföra backspolvatten från 
sandfilter. Beräkningar visar att det går att genomföra energibesparingar motsvarande cirka 
18 MWh/år för ett badhus via dessa åtgärder. För Sveriges cirka 500 badhus motsvarar 
detta ca 9 GWh/år. Energianvändningen varierar med typen av reningsteknik. Genom att 
byta till en reningsteknik som ger en högre reningsgrad kan behovet av utspädning av 
vatten samt backspolning av filter minsks, vilket genererar en energibesparing. I 
Sundbyberg har det minskade behovet av spädning och backspolning som bytet av 
reningsteknik gav gett en besparing på i storleksordningen 10 % av värmeanvändningen, 
vilket motsvarar ca 80 MWh (se avsittet om Vattenrening i kapitlet ”Energianvändning”).  

Jämfört med den besparingspotential som finns på ventilationssidan är energibesparingen 
som kan uppnås på vattenreningssidan relativt liten. Beräkningar visar att införsel av ett 
system med FTX-ventilation och värmepumpsavfuktning istället för den teknik man har 
idag för luftsidan skulle kunna ge en energibesparing på ca 700 MWh per år för en simhall i 
Stockholmsområdet. Antaget att 75 % av Sveriges 500 simhallar har denna 
besparingspotential skulle i så fall medföra en energibesparingspotential på ca 260 GWh 
per år.  

Simulering 

Varierande badbelastning är den faktor som innebär att man idag på de flesta håll mäter ett 
antal parametrar on-line för att kunna hålla en tillräckligt god badvattenkvalitet. Däremot 
har denna studie inte funnit något integrerat mätsystem som samtidigt håller koll på 
badvattenkvalitet och inomhusklimat, vilket är en svaghet då dessa delar i praktiken är 
mycket sammanlänkade. Beroende på såväl kemiska som fysikaliska samband så överförs 
ämnen och föreningar från vattnet till inomhusluften i badhuset. Det är därför viktigt att 
utreda vilka dessa samband är. Exempelvis så kan vattenreningens konfiguration och 
styrning påverka inomhusklimatet i simhallen genom mer eller mindre bildning av THM 
och bundet klor och dess avgång från vatten till luft, vilket i sin tur ställer krav på 
ventilationen. I föreliggande projekt har med anledning av detta en simuleringsmodell för 
badhus tagits fram. 

Syftet med simuleringsmodellen är att kunna undersöka hur olika reningsmetoder, 
hallkonstruktioner, besöksbelastningar och ventilationsstrategier påverkar ett badhus 
ekonomi, energiförbrukning och kemi. Man skall också kunna utveckla och pröva olika 
styrmetoder i simulatorn. Till exempel skall man kunna ställa in en simhalls nuvarande 
specifikationer och jämföra olika modifieringsalternativ. Simulatorn är uppdelad på två 
duschareor (kvinnlig och manlig) och två bassängareor (’stora’ och ’lilla’). Både luft- och 
vattensidorna kan värmeväxlas, både med passiva växlare och med värmepumpar. Det 
finns olika vattenreningsmoduler såsom sandfilter, kolfilter, ultrafilter, nanofilter och UV-
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filter. Styrning för turbiditet, pH och fritt klor ingår. Flöden och temperaturer kan varieras. 
Bassängens och byggnadens värmeledningsfaktorer finns också med. 

Driftkostnaden beräknas i [kr/tim] samt bl.a. också per badare, liksom energiåtgång per 
timme, per år och per kvadratmeter vattenyta.   

Simulatorn är generell och skulle också kunna användas för fastigheter i allmänhet, liksom 
för ishallar. 

Simuleringar har gjorts för följande anläggningar, i syfte att kalibrera och validera modellen: 

 Nacka dag/natt,  

 Vattenpalatset gamla/nya dag/natt,  

 Hyllie dag/natt, 

 Tibble, 

 Filborna, 

 Bråhögsbadet.  

Med hjälp av simulatorn har effekten av frånluftsrecirkulation undersöktes för ett av 
badhusen. Resultatet visar att driftskostnaderna när man går från fallet då man inte har 
någon värmepump till det fall då man har en värmepump även om frånluften inte 
cirkuleras. Vidare visar resultatet att recirkulation av frånluften blir lönsamt 
(driftskostnaderna sjunker med ökande grad av recirkulation) vid utelufttemperaturer på 
eller under 0 °C. 

Simulatorn har också använts för att undersöka lönsamheten med bassängtäckning. 
Försöket gjordes för Nacka badhus i nattdrift. Resultatet visar att driftskostnaderna sjönk 
med ca tre kronor per timme. Således tycks det vara ekonomiskt omotiverat att införa 
bassängtäckning inomhus, den lilla besparingen motiverar sannolikt inte kostnader för 
installation och daglig hantering. Däremot sjunker RH, vilket är positivt ur fuktsynpunkt, se 
avsnitt Grundläggande om fuktig luft. 

Modellen, som innehåller information om både vattenrening och ventilation, behöver 
framöver vidareutvecklas för att ge en bättre bild av de kemiska förhållanden som råder i 
badhuset. 

Städmetoder 

Valet av städmetoder är viktigt inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Syftet med att 
inkludera städmetoder är att ge tips på vad man bör tänka på för att uppnå ett så rent 
badhus som möjligt samt att de städmetodera som väljs är lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. 

Grundläggande för att uppnå ett rent badhus är att hindra smuts från att komma in. De 
badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i badvattnet. Därför är 
det viktigt med möjligheter att tvätta sig innan badet, och att det känns inbjudande att 
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tvätta sig. Badreglerna kan förmedlas via information på biljetten, mobila 
informationsskyltar, tv-apparater med rullande information, muntlig uppmaning och att 
man anordnar en hygienvecka per månad då hygienreglerna speciellt lyfts fram.  

För att underlätta städning ska golven i alla hygienrum vara fria från rör, stödben och 
installationer. Så korta rördragningar som möjligt, som gärna döljs bakom väggpanel, 
rekommenderas.  

Duschdraperier, duschkabiner eller skärmväggar ska helst inte användas men om de finns 
bör de vara vägghängda. Eftersom den egna hygienen hos badgästerna är en betydelsefull 
faktor för bassängens vattenkvalité är det viktigt att man använder tvål och schampo vid 
duschning. Genom att bjuda på tvål och schampo i duscharna förebyggs alltså god 
vattenkvalité.  

Lavar i bastun bör vara uppfällbara för att underlätta rengöring av undersida och golv. 
Dessa skuras rena med grönsåpa och sköljs av med vatten.  

I varje städrum bör det finnas installation för uppladdning av städmaskiner. Det bör finnas 
ett städrum placerat på varje våningsplan och nära de lokaler som mest frekvent används. 
Städrummen bör vara utrustade med vask och fungerande avlopp. 

När det handlar om städmetoder i badhus så förordas ofta en kombination av mekanisk 
och kemisk städning. En blandning mellan torra och våta metoder, där man använder våta 
metoder där det är vått och mer torra där det är torrt. Ett mer miljövänligt alternativ är 
ångtvätt, där ånga fungerar som tryckluft och blåser bort smuts samtidigt som den extrema 
värmen på upp till 180 grader dödar alla bakterier. Dessutom får ångan bukt med alla typer 
av smuts, både fett och fläckar. Alla patogena bakterier som är sjukdomsframkallande dör 
vid 82°C. Ångtvätt innebär en minimal användning av rengöringsmedel, eftersom man 
oftast städar helt utan några tillsatser. 

Om man ändå vill städa med rengöringsmedel med konventionella städmetoder förordas 
grundregeln; surt rengöringsmedel en dag i veckan och alkaliskt rengöringsmedel sex dagar.  

Att rengöra och städa/tvätta ytor med högtrycksspruta bör ske med stor försiktighet och är 
i de flesta fall olämpligt. Vattenstrålen studsar och kan dra med sig föroreningar, 
vattendimma bildas som också kan föra med mikroorganismer ned i vattnet. 
Högtrycksspruta medför stor risk för skador på kakelfogar och slitage på träytor.  
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Bakgrund 

Många av Sveriges cirka 500 simhallar är byggda på 1960 och 1970-talet och flera 
kommuner är idag på väg att anlägga nya simhallar då de befintliga inte är i tillräckligt gott 
skick. Detta projekt syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val 
man gör som anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och 
byggas, i syfte att såväl byggnation som drift av badhusen ska genomföras på ett så miljö- 
och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. Fokus ligger på 
energianvändning, vattenrening, ventilation och driftsoptimering genom simulering av 
driften.  

Energianvändningen inom bygg- och fasighetssektorn står för ca 30 % av den totala 
energianvändningen i Sverige enligt uppgifter från såväl Energimyndigheten som Boverket 
(Köhler, 2010). Ur ett fastighetsbeståndsperspektiv utgör badhus en av de mest 
energikrävande byggnaderna (Energimyndighet, 2009), se Figur 1.  
 
 

 
Figur 1: Energianvändning per areaenhet i olika typer av idrottsanläggningar, normalårskorrigerat [kWh/m

2
, år] 

(Energimyndighet, 2009) 

Energianvändningen är en av de parametrar som har studerats inom ramen för projektet, i 
syfte att ta fram riktlinjer för hur ett energieffektivt badhus ska utformas.  

Flertalet badhus använder klor för att hämma bakteriell och annan mikrobiell tillväxt. 
Kloret leder till arbetsmiljörelaterade problem och hälsoproblem för de som nyttjar 
badhusen. När kloret i vattnet reagerar med kväve från t.ex. svett och urin, bildas 
kloraminer som enligt många studier är den främsta orsaken till luftvägsproblem bland 
anställda och besökare i badhus (Fornander, et al., 2013). Det har även rapporterats om att 
trikloramin har gett upphov till yrkesmässig astma (Fornander, et al., 2013). Organiskt 
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material från badgästerna förorenar vattnet främst genom att smuts och hudfragment 
lossnar. Det organiska materialet utgör grogrund för mikroorganismer. Idag motverkas den 
mikrobiologiska tillväxten i vattnet genom filtrering och tillsättning av klor. Nackdelen med 
klortillsatsen är att vid reaktionen med det organiska materialet bildas bland annat flera 
lättflyktiga kolklorföreningar, bland annat kloroform. Finns brom bildas även lättflyktiga 
kolklorbromföreningar och kolbromföreningar. De lättflyktiga föreningarna med en 
kolatom brukar gå under samlingsnamnet trihalometaner och i förkortad form THM. 

Exponering enbart för kloroform i samband med bassängbad kan i mycket extrema fall 
orsaka leverpåverkan, reproduktionsskador och cancer (Stamyr & Johanson, 2006). Den 
ökade cancerrisken räknat per 100 000 under ett helt liv på grund av exponeringen för 
kloroform uppgår till cirka 0,5 för lekande barn och motionssimmare, cirka 1 för badvakter 
och 3-4 för tävlingssimmare (Stamyr & Johanson, 2006). Som jämförelse kan kloreringen 
av dricksvatten orsaka upp till 1,0 vid maximalt tillåten halt kloroform.  

De problem som uppstår vid användingen av klorbaserade desinfektionsmedel kan 
begränsas med hjälp av en bra utformad ventilation som för bort de skadliga ämnen som 
bildas när kloret reagerar. Ventilationens utformning är därför en av de aspekter som har 
studerats närmare i projektet.   

En annan möjlighet att minimera de hälso- och arbetsmiljömässiga problem som 
användningen av klorbaserade desinfektionsmedel kan ge upphov till är givetvis att minska 
uppkomsten av de ämnen som är orsaken till problemen. För att minska uppkomsten av 
dessa ämnen är det en bra utformad vattenrening som man skall arbeta med och av denna 
anledning ingår även vattenreningen som en av de aspekter som vi har valt att studera.  

Eftersom valet av städmetoder vid driften av badhus påverkar såväl vattenreningen som 
luftkvaliteten och dessutom påverkar livslängden av lokalerna har vi i projektet även valt att 
inkludera detta. 

I syfte att kunna undersöka hur olika reningsmetoder, hallkonstruktioner, 
besöksbelastningar och ventilationsstrategier påverkar ett badhus vad gäller ekonomi, 
energiförbrukning och kemi har en simuleringsmodell utvecklats inom ramen för projektet. 
I simuleringsmodellen skall man även kunna utveckla och pröva olika styrmetoder, till 
exempel skall man kunna ställa in en simhalls nuvarande specifikationer och jämföra olika 
modifieringsalternativ.  

I nedanstående avsnitt redogörs för vart och ett av de områden som ingår i projektet.  
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Ventilation och innemiljö i badhus 

Syfte 

Avsikten med denna delstudie har varit att finna de viktigaste frågeställningarna att beakta 
beträffande god luftkvalitet i simhallar vid ny- och ombyggnad, i syfte att ge vägledning i 
följande frågeställningar: 

 Vilka kriterier för luftkvalitet bör, med avseende på hälsa och byggnad, beaktas i 
badhus (framförallt bassängrum), beträffande temperaturer, luftfuktighet, 
lufthastigheter och luftföroreningar? 

 Vad är en god ventilationsstrategi i badhus beträffande luftrörelser, 
ventilationsflöden samt tidsstyrning? 

Även andra innemiljöfaktorer, så som ljud- och ljusmiljö, har inkluderats översiktligt i 
studien för att bredda omfattningen.  

Metod 

Studien är i första hand utförd som en litteraturstudie där både nationella rapporter och 
normer samt internationella vetenskapliga artiklar ingått. Även studiebesök i tyska badhus 
samt kontakt med aktörer och experter inom badhusområdet har bidragit till resultatet. 

Bland annat har miljöcertifieringssystemet BRE Environmental Assessment Method 
(BREEAM) och motsvarande holländska badhusspecifika dokument (DGBC, 2011) tjänat 
som inspiration. 

Avgränsningar 

Denna delstudie omfattar i första hand frågor som rör luftkvalitet och ventilation i badhus 
med fokus på själva bassängrummet. Innemiljöfrågor som ljus, ljud, termisk komfort och 
utblick berörs endast i mindre omfattning. Denna del av rapporten har baserats på 
klorering som vattenreningsmetod. 

Resultat 

Luftmiljöproblematiken i en simhall är unik med höga lufttemperaturer och hög 
luftfuktighet som ska samspela med badgäster, personal och byggnaden. 
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Grundläggande om fuktig luft 

Några grundläggande begrep: 
 

 Vattenånga är vatten i gasform 

 Mättnadsånghalt är den ånghalt som luft maximalt kan innehålla 

(mättnadsånghalten varierar med lufttemperatur och är högre vid högre 

lufttemperaturer). 

 Relativ fuktighet (RF, eller RH – Relative Humidity) är luftens verkliga ånghalt i 

förhållande till mättnadsånghalten. RH anges i procent. 

 Ångtryck kan förenklat beskrivas som den del av lufttrycket omkring oss som 

utgörs av vattenånga – även en vattenyta har ett ångtryck. Om ångtrycket är högre 

från vattenytan än i rumsluften ovanför så uppstår transport av vattenånga (som 

förångas ur vattnet) till luften. 

 Klimatskal är byggnadens ytterhölje, d.v.s. ytterväggar (inklusive fönster och 

dörrar), golv och tak. 

När luft, vattenytor och andra ytor möts i en simhall sker transport av vattenmolekyler 
däremellan. I en simhall helt utan ventilation och luftläckage till/från omgivningen skulle 
luftens fuktighet stiga till mycket höga nivåer innan ångtrycket skulle vara i balans mellan 
vattenyta och luft. Om väggarna i en sådan simhall håller en lägre temperatur än luften så 
kyls luften av vid väggen och mättnadsånghalten sjunker lokalt varmed vatten kan 
kondensera ur luften och ge kondensvatten på klimatskalet. 

I en verklig simhall finns ventilation, transport av läckluftflöden genom omgivande 
byggnadsskal och fuktdiffusion genom omgivande byggnadsskal om fukthalten är lägre på 
andra sidan (vilket oftast är fallet). Ventilation med tillfört uteluftflöde och eventuell 
avfuktningsutrustning håller nere luftfuktigheten runt 50 %.  

Dock innehåller luften mycket fukt även när den relativa fuktighet ligger runt 50 % vid de 
temperaturer som råder i simhallar även om ventilationen fungerar som tänkt. Transport av 
luftflöden via läckage i klimatskal kan vara förödande då stora mängder vattenånga kan 
transporteras och kondensera i byggdelar med fuktskador som följd. Det är därför viktigt 
att ventilationssystemet är utformat så att undertryck i princip alltid råder mot omgivning 
och omgivande lokaler. Driftstörningar kan orsaka omvända tryckförhållanden och det är 
viktigt att sådana fel uppdagas2. Även endast diffusion utan något egentligt luftflöde genom 
ytterväggar kan ge fuktskador. Huvudnyckeln är att ha en luft- och diffusionstät insida av 
klimatskalet och korrekt tryckskillnad över omgivande väggar. Fönster har i princip alltid 
lägre värmeisolerande egenskaper än ytterväggar. Därför är fönsterytor kallare vid kallt 
uteklimat och detta innebär kondensrisk på fönster vilket ofta löses genom att värmd tilluft 
tillförs mot fönster i simhallar. Även köldbryggor i klimatskalet innebär kondensrisk. Det är 

                                                 
2
 Under studiebesök i samband med detta projekt har ventilationssystem påträffats där ett fel sannolikt 

medfört övertryck i simhallen under lång tid. 
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viktigt att ha kontroll på såväl köldbryggor som de olika konstruktionsdelarnas 
isolerförmåga (U-värden, mätt i W/m2, K) vid klimatskalsdesign. Det finns datorverktyg 
som möjliggör 3-dimensionell simulering av konstruktionsdetaljer. Det är även viktigt att 
undvika utskjutande byggdelar och andra hinder som motverkar luftrörelser, inte minst vid 
klimatskalet. Sommartid kan ett högre RH accepteras i simhallen eftersom 
kondensproblematiken är mindre när utetemperaturen är högre. 

För att minska risken för fuktskador på grund av den höga relativa luftfuktigheten kan 
avfuktning inom klimatskalet ske värmeenergieffektivt med värmepumpsteknik med 
värmåtervinning till bassängvatten i kombination med FTX-ventilation (Från- och 
tilluftsventilation med återvinning). Dock innebär detta en viss ökning av elanvändning. 

Ett annat sätt att skydda byggdelar i klimatskalet är genom en utformning med en inre 
luftspalt, se Figur 2. En sådan metod skulle i framtiden möjligen kunna kombineras med 
högre relativ fuktighet i byggnaden för en ökad energieffektivitet. 
 
 

 
Figur 2: Konceptskiss för en inre luftspalt 

En sådan design kan innebära flera fördelar: 
 

 Möjliggör högre RH i lokalen – mindre avfuktningsbehov – lägre 

energianvändning. 

 Skyddar byggnad mot ytkondens och fuktskador. 

 Möjliggör effektiv värmepumpstillämpning eller effektivt nyttjande av fjärrvärme 

(Värme kan tillföras vid låg temperatur). 

Konceptet är potentiellt kostsamt att förverkliga då det medför ett komplexare klimatskal, 
men kanske kan nyttjas i vissa byggdelar, såsom i samband med tak och fönster. Liknande 
lösningar förekommer idag för innertak. 
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Ett sätt att beskriva det som i huvudsak driver transporten av vattenmolekyler från vattnet 
till luften är skillnad mellan ånghalt för fuktmättad luft med vattenytans temperatur och 
ånghalt i luften3. Denna grundläggande drivkraft för ångtransport intensifieras av luftflöde 
över ytan och ”vattenplask”. Figur 3 visar denna grundläggande drivkraft för 
vattenångtransport grafiskt i ett Mollierdiagram4. Exemplet visar att drivkraften i fallet A 
(en normal simhall år 2012) är avsevärt större än i fall B (hypotetisk simhall med skillnaden 
att vattnet bara är 20 °C och att badgäster sannolikt uteblir). Längden på pilarna motsvarar 
drivkraften. 
 

 
Figur 3 Exempel på drivande kraft för ångtransport (Längden på pilarna motsvarar drivkraften, absolut fultighet 
motsvarar fukthalt) 

Termiskt klimat 

Upplevelsen av termisk komfort i simhallar styrs framförallt av lufttemperatur, luftfuktighet 
och lufthastighet samt fuktig hud och klädsel. Badgäster har en särskild upplevelse av 
termisk komfort då huden är våt och klädseln är lätt – badhuspersonal har en annan 
upplevelse. Luftfuktighet och lufttemperatur måste dessutom ”passa” byggnaden och inte 
medföra fuktproblem i byggdelar. 

Idag omfattar ett vanligt klimat i simhallar omkring 28 °C i vatten och ca 30 °C i luften. 
Tidigare var det vanligt med lägre temperaturer. Den ökade temperaturen innebär en ökad 
fuktbelastning på byggnader och en varmare upplevelse för personal. Det är viktigt att 
utforma personalutrymmen i anslutning till simhallen så att dessa har god ventilation och 
lämplig temperatur. Om personalen upplever simhallen som för varm och dessutom saknar 

                                                 
3
 Vedertagen termodynamik 

4
 Se kurslitteratur i termodynamik eller Psychrometrics. En beskrivning finns även i tidningen Energi och 

miljö (Energi och miljö 2007, tema badhus)  



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

24 

mindre varmt pausutrymme kan det leda till ”innovativa” lösningar, till exempel att alltid ha 
en ytterdörr på glänt. Detta kan ge stora oönskade ventilationsflöden, försämrad 
energieffektivitet, etc.      

Klorföreningar i luft 

Hypoklorit är effektivt mot bakterier etc. i vattenreningsprocessen. Dock reagerar kloret 
även med kväveföreningar och organiskt material generellt. Detta ger upphov till olika 
biprodukter som kan avges till luften. De som anses mest problematiska i simhallar är 
Kloraminer, särskilt trikloramin (TCA) och Trihalometaner (THM), särskilt kloroform. 
Även andra föreningar bildas i och med klorering, varav många inte är identifierade 
(Hågestad, et al., 2007). Världshälsoorganisationen, WHO, har en guide om simhallar och 
liknande miljöer (WHO, 2006) som behandlar flera kända biprodukter från vattenrening. 

Vattenreningsteknik kan delvis begränsa problemet, till exempel genom att reducera 
föroreningar som ger upphov till bildandet av ohälsosamma klorföreningar och hantera 
klordosering effektivt. Luftning av vattnet i reningssteget kan möjligen användas för att 
påskynda överföringen av flyktiga föreningar från vattnet till luften utanför 
bassängrummet. Även förebyggande strategier såsom gratis tvål diskuteras för att minska 
tillförseln av föroreningar i bassängvattnet. 

Tydliga samband mellan klorföreningar i luft och vatten har ännu inte kunnat påvisas. 
Bildandet i sig och avgången från vattnet är komplext, dessutom är det tidskrävande att 
mäta dessa föreningar i luften. Generellt kan ändå sägas att mekanismen för transport av 
ohälsosamma gaser från vatten till luft påminner om vattenavdunstningen och att ökad 
vattenavdunstning ökar avgången av andra gasformiga föroreningar (STTV, 2008). Detta 
innebär även att fontäner, rutschbanor, bubblor och liknande ökar avgången.  

Klorföreningar i luft kan angripas med aktivt-kolfilter. Denna metod kan minska halter i 
återluften. Dock är inverkan på halterna vid vattenytan mycket begränsad och metoden är 
därför inte berörd i denna studie. 

Trikloramin (TCA) 
Kloraminer bildas av klor och kväveföreningar i bassängvattnet. Bildandet beror av 
föroreningshalt, aktiv klorhalt, tempertur och pH. En av kloraminerna är trikloramin 
(TCA). Det är denna som uppfattas som klorlukt i simhallen. Hälsoeffekter av TCA 
omfattar ögonirritation, lungpåverkan, illamående samt eventuellt utveckling av astma 
(Socialstyrelsen, 2006). 

Den finska myndigheten “The National Product Control Agency for Welfare and Health” 
(STTV, Finlands verkställande myndighet och sakkunnigmyndighet för hälsoskyddslagen) 
skriver:  
”Trikloramin kan orsaka irritation i ögon, näsa och hals, samt nysning, hosta, pipande andning, känsla 
av tryck i bröstet, andnöd och huvudvärk…flera artiklar nämner att kloramin har orsakat ovan nämnda 
symptom hos simmare eller personal, men det har inte påvisats att symptomen med säkerhet skulle härröra 
från kloramin.” (STTV, 2008). 
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En Italiensk studie (Ferrari, et al., 2011) av över 1 000 fritidssimmare hävdar att de ser en 
stark korrelation mellan kumulativ bassängvistelse och utvecklad astma.  
 

Uppmätta värden i olika studier i Sverige och utomlands visar på halter inte långt under, 
och i några fall över, WHO:s gränsvärde, se avsnitt ”Normer och uppmätta värden – 
luftkvalitet” nedan.  
 

Att mäta halten av TCA i luft innebär provtagning och analys på lab. 

Trihalometaner (THM) 
Trihalometaner (THM) bildas av klor och organiska föreningar. I badhus rör det sig 
framförallt om trihalometanen kloroform. Exponering sker främst via inandning, men även 
via huden som är i kontakt med badvattnet samt genom oralt genom kallsupar 

Det internationella cancerforskningsinstitutet IARC (International Agency for Research on 
Cancer) har klassificerat kloroform som möjligen cancerframkallande hos människa 
(Socialstyrelsen, 2006) och i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG, 1272/2008) har 
kloroform klassningarna ”Misstänks kunna orsaka cancer”,  

WHO har beräknat ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för kloroform på 15 μg per kg 
kroppsvikt och dag (WHO, 2004). 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006) skriver: 
Tävlingssimmare som dagligen simtränar flera timmar kan överskrida WHO:s tolerabla dagliga intag. 
Riskerna för cancer och andra hälsoeffekter bedöms dock vara mycket liten även i detta fall. Trots liten 
risk är det viktigt att exponering för trihalometaner minimeras.  

Dessutom finns följande slutsats i en rapport om hälsobedömning av trihalometaner i 
bassängbad (Stamyr & Johanson, 2006): 

Exponeringen för THM torde vara större, och i en del fall avsevärt större, hos dagliga 
bassängbadare jämfört med exponeringen via dricksvatten. Cancerriskerna av THM 
bedöms ändå vara försumbara. De risker för cancer och reproduktionseffekter som 
rapporterats i epidemiologiska dricksvattenstudier kan i nuläget inte översättas till 
bassängbad. Det föreligger ingen risk för akuta hälsoeffekter av THM i bassängvatten. Det 
är ändå önskvärt med mätningar av THM i svenska bassänger för att få ett bättre underlag. 

Mätningar i Sverige och Finland visar på halter långt under gränsvärden för luft, se avsnitt 
”Normer och uppmätta värden – luftkvalitet” nedan.  

Att mäta halten av THM i luft innebär provtagning och efterföljande analys på 
laboratorium. 
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Ventilationssystem i badhus 

Grundläggande begrepp: 
 

 Återluft är luft som tas från vistelseutrymmet och därefter återförs till rummet igen. 

 Tilluft är luft som tillförs lokalen via tilluftsdon, ofta tempererad och blandad med 

återluft. 

 Frånluft är luft som lämnar lokalen via frånluftsdon. 

 Uteluft är luft som ventilationsaggregatet tar utifrån för vidare distribution och 

eventuell blandning med återluft innan luften tillförs lokalen. 

 Luftutbyteseffektivitet är ett mått på hur effektivt luft byts ut i en lokal. Dålig 

luftutbyteseffektivitet innebär att stora delar av tilluften mer eller mindre omgående 

lämnar lokalen som frånluft utan att utnyttjas – så kallad kortslutning. 

 Egenkonvektion är luftrörelser som drivs av densitets/temperaturskillnader. 

 Värmepump är en apparat som flyttar värme från en lågtemperaturkälla till en 

högtemperatursänka med en relativt låg insats av elenergi. En kylmaskin är samma 

sak i princip. 

Miljön för ventilationssystemets delar är aggressiv i en simhall. Klorföreningar angriper 
kanaler och annan utrustning. Generella materialrekommendationer finns i exempelvis 
ASHRAE HVAC Applications (ASHRAE, 2011). 

Ventilationssystem i simhallar har till uppgift att byta luft i hallen för att upprätthålla en god 
luftkvalitet. Tilluftflödet används även ofta för att distribuera värme i lokalen samt att 
undvika kondens på fönster och byggdelar med lägre temperatur. Tilluftsflödet är normalt 
större än vad behovet av friskluft kräver. Om olika bassänger i samma hall håller olika 
temperaturer kan det vara nödvändigt att skilja av hallen med mellanväggar och individuella 
ventilationsaggregat. 

Ett vanligt exempel på ett enkelt ventilationssystem i en simhall är ett system som drivs 
med konstant tilluftflöde och spjällreglering för att reglera inblandning av återluft. 
Återluftinblandningen kan exempelvis styras automatiskt mot utetemperatur eller relativ 
fuktighet i hallen. En modernare anläggning kan vara utrustad med avfuktningsutrustning 
vilket minskar behovet av luftutbyte för att hålla nere luftfuktigheten. Detta kan minska 
värmebehovet för uppvärmning av kall uteluft. Med ökad andel återluft återförs även ökad 
andel av luftföroreningarna. 
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Luftutbyte 
Behov av uteluftflöde beror av: 
 

 Antal badgäster 

 Relativ fuktighet 

 Föroreningar från vattnet såsom TCA och THM 

 Luftutbyteseffektivitet i lokalen 

Tidigare har avfuktning endast utförts med hjälp av luftväxlingen. Därför har 
uteluftflödesbehovet av fuktskäl ofta ansetts vara dominerande. Luftlödet sett i liter per 
person och sekund har med råge överstigit normen i andra ventilationssammanhang, se 
avsnitt ”Ventilationsflöde” nedan. Vad gäller TCA och THM så är det extremt svårt att 
ange ett värde på ett luftväxlingsbehov av detta skäl. Många andra parametrar påverkar 
detta behov starkt, såsom drift av vattenrening, varierande föroreningar från badgäster, 
luftutbyteseffektivitet i lokalen, etc. 

Behovet av ventilation av personnärvaro kan variera kraftigt med kortvarigt höga behov 
under exempelvis tävlingar. Varierade flöden kan styras baserat på koldioxidhalt (som 
indikerar antal besökare och deras aktivitet). Ett ventilationssystem kan behöva drivas med 
låg last stora delar av året. Publikläktare kan med fördel ventileras med ett separat system 
då behovet av tilluft och temperatur på tilluft där är annorlunda och tillfälligt. 

Luftrörelser i hallen  
Det finns en mängd olika sätt att tillföra tilluften med varierande impuls och temperatur. 
Simhallar har ofta högt till tak och det finns därmed risk för temperaturstratifiering 
(skiktning av luft av olika temperatur) (ASHRAE, 2011). Gemensamt för de flesta simhallar 
idag är dock att frånluften tas på relativt hög höjd. Detta förutsätter att tilluften blandas in 
ordentligt och att föroreningar och förorenad luft sedan 
stiger mot frånluftsdonen, helst inte bara med hjälp av 
slumpartad omblandning och diffusion, utan även med 
yttre krafter eller egenkonvektion. Inblandningen kan 
bedömas med hjälp av data om tilluftsdon. Hur 
luftutbytet ser ut nära ytan är svårt att uppskatta och i 
praktiken kan det vara klagomål från badgäster som är 
den enklaste signalen.  

Sammantaget är det få krafter som verkar för att lyfta 
förorenad luft mot frånluftsdonen: Utandningsluften är 
i dagens varma badhus nära den omgivande temperaturen och därmed är lyftkraften av 
temperatur/densitetsskillnaden liten, luften värms normalt inte av vattnet som ofta är ett 
par grader svalare Dessutom är vattenytan ibland nedsänkt i förhållande till golvytan såsom 
i Figur 4 vilket ytterligare begränsar luftrörelserna. 

Placering av till- och frånluftsdon i befintliga badhus saknar ofta en strategi för att skapa en 
god luftutbyteseffektivitet nära vattenytan. Amerikansk norm säger att tilluft delvis ska 
riktas över vattenytan för att föra föroreningar mot frånluftsdon (ASHRAE, 2011). För att 

Figur 4 Nedsänkt vattenyta Högdalens simhall, 
Stockholm 
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kunna bedöma luftkvalitet och luftutbyte vid ytan (där badgästerna i huvudsak andas) krävs 
idealt att luftkvalitetsmätningar görs på luft som hämtas nära ytan, vilket kan vara 
problematiskt. Ett alternativ kan vara att utföra CFD5-beräkningar med avancerade 
datorverktyg för att simulera luftrörelser. Figur 5 visar en bild från en CFD-simulering av 
luftflöden – dock ej i en simhall. 

 
Figur 5 Exempel på bild från CFD simulering som visar temperaturer och luftrörelser. Bilden har ingenting med 
badhus att göra. Källa COMSOL 

Amerikanska tester antyder att klorföreningarna tenderar att stanna nära golv och kräver 
frånluft vid golv för att ventileras ut (Cavestri & Seeger-Clevenger, 2008), vilket beror på 
klorföreningarnas högre densitet jämfört med luft. 

En strategi att skapa luftflöde över vattenytan och att snabbt få ut denna luft är att använda 
takfläktar som pressar ner omgivande luft mot vattenytan och att sedan ta ut frånluften på 
låg nivå runt bassängen såsom i Figur 6.  

                                                 
5
 CFD, Computational fluid dynamics 
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Figur 6 Luft tillförs med markerad perforerad kanal i tak, takfläktar (tre markerade) för ner luften mot 
bassängytan, frånluften tas nära golv (markering under läktare). Besök på Filbornabadet i Helsingborg. 

Läktare, övervakningsrum och liknande med behov av lägre tilluftstemperaturer bör 
utrustas med separat lufttillförsel.   

Generellt finns fördelar med att placera frånluftdon nära eventuella bubbelpooler och 
andra extra varma bassänger om dessa saknar egna rum. Detta för att snabbt bortföra 
denna luft som kan innehålla mer föroreningar då den högre temperaturen förångar fler 
föroreningar (ASHRAE, 2011). Sådan luft bör inte användas till återluft.  

Avfuktning 
Vattenavdunstning från vattnet beror på temperatur och RH, se avsnitt ”Grundläggande 
om fuktig luft”. Avdunstningen kan begränsas med bassängtäcke nattetid (se Figur 7), 
vilket kan minska energiförlusterna som avdunstningen orsakar. Bilden blir dock lite mer 
komplex om övertäckning av bassäng tillämpas i ett badhus som har ventilationsaggregat 
med värmepump, se avsnitt ”Övertäckning av bassäng”.  

Vattenavdunstningen ökar med ökad area blött golv, vattenplask och fontäner (se exempel i 
Figur 8). 
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Figur 7 Ihoprullat bassängtäcke, Märsta, Ekillabadet, Källa Mirena 

 
Figur 8 Fontän i Bahia bad, Bocholt, Tyskland 

Beräkningsmodeller för att beräkna avdunstning inkluderar temperaturer, RF, 
aktivitetsfaktorer, applikationer såsom fontäner etc., se t.ex. (STTV, 2008) eller (ASHRAE, 
2011).  

Avfuktning av simhallsluft kan ske med luftutbyte med omgivningen eller med hjälp av 
avfuktningsteknik. Avfuktning med värmepump innebär stora energibesparingar mot att 
avfukta med luftväxling eftersom stor luftväxling kräver mycket värme för att värma upp 
friskluftsflödet. Värmepumplösningen innebär dock en ökad elanvändning. Den ökade 
elanvändningen är visserligen flerfalt lägre än värmebesparingen men el värderas nästan 
alltid högre ur kostnads- och miljöpåverkansavseende. Värmedriven 
avfuktning/värmeåtervinning har prövats i badhus, se exempelvis (Johansson & 
Westerlund, 2001) samt (Lazzarin & Longo, 1995). Dock är processen inte kommersiellt 
utvecklad för badhus och värmekällan måste ha en relativt hög temperatur, sannolikt lokal 
förbränning. Denna studie har inte utrett värmedriven avfuktning i detalj. 
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Avfuktning med värmepump kan ske enligt Figur 9 på ett effektivt sätt: luften förkyls i 
värmeväxlare för att sedan kylas ytterligare med värmepumpens kalla sida varmed 
vattenånga kondenseras bort. Luften förvärms på vägen tillbaka genom värmeväxlaren och 
ytterligare med värmepumpens varma sida. Värmen utnyttjas på detta sätt igen (om 
värmebehov finns) i annat fall kan värmen dumpas i bassängvattnet om behov finns.  
 
 

 
Figur 9 Ett ventilationsaggregat i avfuktningsdriftläge, baserad på Menergas bild (http://menerga.se/, u.d.). 
Värmepumpen tar sin värme i ”Värmekällan” och avger värme till ”värmesänkan”. 

Sommartid kan ett högre RH accepteras i simhallen då kondensproblematiken är mindre 
när utetemperaturen är högre. 

Värmeåtervinning 
Grundläggande begrepp: 
 

 En regenerativ värmeväxlare är en värmeväxlare där frånluftsflödet kommer i 

kontakt med samma yta som tilluftsflödet, till exempel en roterande luft/luft 

värmeväxlare. 

 En rekuperativ värmeväxlare är en värmeväxlare där till- och frånluft inte möter 

samma ytor utan värmen överförs genom en tunn skiljevägg. 

 Motströms-, korsströms- och medströmsvärmeväxlare är olika typer av 

rekuperativa värmeväxlare. Motströmsväxlaren är generellt effektivast på att 

överföra värme. 
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Värmeåtervinning av värme i ventilationsluft är ett sätt att minska energibehovet i 
byggnader. Stora ventilationsflöden och höga innetemperaturer ger stor 
besparingspotential. Regenerativa värmeväxlare är mindre lämpliga i simhallar, bland annat 
eftersom dessa värmeväxlare kan återföra oönskad fukt och dessutom skadas av 
kondenserande klorföreningar. Rekuperativa värmeväxlare med motströmsväxlare i plast 
kan användas. 

Ventilationsåtervinningen kräver ett system som kan hantera mycket fuktig frånluft, till 
exempel ett luftbehandlingsaggregat som kan avfukta frånluften med hjälp av en 
asymmetrisk plattvärmeväxlare. Gällande ventilationen för utrymmen med lägre RH-halt i 
luften än vad den är i bassänghallar rekommenderas frekvensstyrda flödessystem för att 
motverka överventilering nattetid och vid låg belastning. 

Normer och uppmätta värden – luftkvalitet  

Följande är en sammanställning av olika rekommendationer och gränsvärden för luft i 
simhallssammanhang. 

Termiskt klimat 
Eftersom lufttemperatur, luftfuktighet och lufthastighet tillsammans påverkar upplevelsen 
av termisk komfort så kan inte dessa parametrar särskiljas. Det finns inga regler i Sverige 
som styr detta, dock finns vedertagna och rekommenderade värden på kombinationer. 

Finska STTV rekommenderar lufttemperaturer 1-3 °C högre än bassängvattnet, dock inom 
29-32 °C för bassängrum (STTV, 2008). Lägsta golvtemperatur anges till 25 °C där man 
vistas med bara fötter. STTV rekommenderar även övriga temperaturer i övriga delar i 
badhuset (se Bilaga A).  

Amerikanska ASHRAE (ASHRAE, 2011) rekommenderar temperaturer och luftfuktighet 
enligt Tabell 1. 
 
Tabell 1: Typiska designförhållanden i bassänger och bassängutrymmen 
(ASHRAE, 2011) 

Pooltyp Lufttemperatur 
[°C] 

Vattentemperatur 
[°C] 

RF  
[%] 

Rekreation 24 – 29 24 – 29 50 – 60 

Terapeutisk 27 – 29 29 – 35 50 – 60 

Tävlan 26 – 29 24 – 28 50 – 60 

Dykning 27 – 29 27 – 32 50 – 60 

Simning äldre 29 – 32 29 – 32 50 – 60 

"Whirlpool/spa" 27 – 29 36 – 40 50 – 60 

Lufttemperaturer i allmänna bad rekommenderas vara 1-2 °C över vattentemperaturen, 
dock max 30 °C. 
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Även Sveriges kommuner och landstig anger minimum- och önskvärda temperaturer för 
olika bassängtyper (SKL, 2005). Typiskt 26-30 °C – för undervisning, babysim, terapi etc. 
rekommenderas högre temperaturer. 

Lufthastigheter rekommenderas av STTV (STTV, 2008) till minst 0,2 m/s ovan 
vattenytan för att vädra bort föroreningar. ASHRAE (ASHRAE, 2011) anger maximalt 
0,15 m/s för bibehållen termisk komfort. Dessa rekommendationer talar emot varandra. 
Värdet är i praktiken beroende av temperatur och fuktighet. Möjligen kan högre hastigheter 
vara möjliga med bibehållen termisk komfort. Det finns även en tysk VDI guideline som 
bland annat berör temperaturer i badhus (VDI, 2010). 

Uppmätt RH i fem simhallar (Johannesson, 2009) visar exempel på RH kring 40-60 % i 
kombination med lufttemperaturer kring 30 °C. 

Badhuset Lippe bad är ett lågenergi-spjutspetsbadhus i Tyskland som tillämpar ett koncept 
med mycket hög värmeisoleringsprestanda på klimatskal och tillåter så pass hög RH som 
65 % av energibesparingsskäl under parollen ”+1% RH ger 2,5 % energibesparing”6. En 
sådan design ställer ytterligare högre krav på detaljer för att exempelvis undvika 
kondensproblem, se Figur 10. 
 

 
Figur 10 Detalj från “passivhusbadhuset” Lippe bad, Tyskland. Notera kondens på glaset som kan bero på för hög 
RF, dålig luftrörelse i hörn, köldbrygga eller en kombination av dessa. 

  

                                                 
6
 Enligt badhuschefen på Lippe bad (uppgift vid studiebesök)  
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Klorföreningar 

Triokloramin, TCA 

Riktvärden 
Socialstyrelsen skriver att: 
”…de studier som gjorts har man konstaterat akuta hälsoeffekter vid en halt av trikloramin på 0,5 
mg/m3. För att med säkerhet kunna säga vid vilken nivå som hälsoproblem uppstår skulle man behöva 
göra fler studier…” (Socialstyrelsen, 2006) 

WHO anger 0,5 mg/m3 som ett rekommenderat gränsvärde tillsvidare – en nivå då 
klagomål från icke simmare i simhallar framkommer (WHO, 2006). Värdet är baserat på 
stationära mätningar enligt Westerlund (Westerlund, et al., 2007-2009).  
 
Rapporterade värden 
Socialstyrelsen skriver att: 
”I utländska studier har nivåerna av trikloramin rapporterats ligga mellan 0,1 och 1 mg/m3 i bassänger 
inomhus.” (Socialstyrelsen, 2006) 

STTV nämner 0,13 och 0,16 mg/m3 som exempel på uppmätta värden (STTV, 2008). 

En rapport från universitetssjukhuset i Örebro (Westerlund, et al., 2007-2009) redovisar 
mätningar från åtta badanläggningar. Ur rapportens sammanfattning: 

”Exponeringsmätningar visade på trikloraminhalter mellan 1,0-240 μg/m3 [0,001-0,24 
mg/m3]och vid stationär provtagning 1,0-640 μg/m3 [0,001-0,64 mg/m3]. Maxvärdet vid 
exponeringsmätningarna uppmättes på en person som i huvudsak arbetade med 
badbevakning, …. vattenaerobic (640 μg/m3) [0,64 mg/m3], samt vid en bubbelpool (540 
μg/m3) [0,54 mg/m3].” 

En rapport från Miljömedicinskt centrum i Västra Götalandsregionen redovisar mätningar 
från fem simhallar och uppger uppmätta värden på 0,02-0,34 mg/m3 (Johannesson, 2009). 
Sammanfattningsvis verkar uppmätta halter vara i nivå med de riktvärden som finns. 

Trihalometan, THM 

Riktvärden 
Arbetsmiljöverket anger följande hygieniska gränsvärden för kloroform: Nivågränsvärde 
(hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag) 10 mg/m3. Korttidsvärde 15 
minuter: 25 mg/m3 (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Finska STTV uppger att Social- och hälsovårdsministeriet med förordningen (109/2005) 
anger 10 mg/m3 som 8 timmars medelkoncentration av kloroform som en koncentration 
som befunnits skadliga på arbetsplatsen (STTV, 2008). 
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Uppmätta värden 
STTV uppger exempel på uppmätta halter i badhus: 0,0089-0,084 mg/m3 (STTV, 2008). 
En rapport från universitetssjukhuset i Örebro (Westerlund, et al., 2007-2009) redovisar 
mätningar från åtta badanläggningar. Ur rapportens sammanfattning: 

”Kloroform var den dominerande trihalometanen och varierade mellan 3,0-170 μg/m3 
[0,003-0,17 mg/m3] vid exponeringsmätningarna och från 0,13 till 220 μg/m3 [0,00013-
0,22 mg/m3] vid de stationära provtagningarna.” 

Även WHO redovisar mätvärden för kloroform i luft i simhallar mätt ovan vattenytan och 
redovisar medelvärden upp till 0,214 mg/m3, det högsta värdet på 1,63 mg/m3  
(WHO, 2006). 

De uppmätta värdena ovan är klart under riktvärdena. Kloroformen i luften ser med 
ledning av detta inte ut som något stort problem. Dock är viktigt att notera att kroppen 
även tar upp THM via hud, samt oralt t.ex. genom kallsupar. 

Ventilationsflöde 
Avfuktning anses ofta som dimensionerande för behov av luftflöde. Med avfuktning inom 
klimatskalet förnyas frågan om vilka ventilationsflöden som krävs av andra skäl.  
 
Minskat behov av lokaluppvärmning med hjälp av tilluft minskar behov av totalt luftflöde. 

De riktvärden som finns idag grundar sig ofta på att det finns ett visst behov av avfuktning 
med luftutbyte samt ett behov av värmedistribution med tilluft. Ofta anges ca 4-7 
omsättningar per timme varav minst ca 30 % uteluftflöde (STTV, 2008), (Engberg, 2009), 
(ASHRAE, 2011). 

STTV anger lagstadgat finskt minimivärde på frisluftsflöde till 2 l/sm2 i simhallar (STTV, 
2008). 

Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2011) rekommenderar 7 l/s, stillasittande person + 
0,35 l/sm2 samt att koldioxidhalten i lokalen, mer än tillfälligt under korta stunder, inte bör 
överstiga 1 000 ppm generellt för arbetsplatser. 

Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3) (Boverket, 
2015) saknar idag riktvärden för ventilation men formulerar krav: 

”Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. De ska också 
kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och 
byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden.…Ventilationssystem ska utformas för ett 
lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s…” 

Engberg anger ca 10-20 l/(s person) totalt luftflöde i jämförbara situationer, gymnastik, 
handboll, basket, etc.) (Engberg, 2009). 
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Det är sammanfattningsvis vanskligt att säga vilket friskluftsflöde som behövs. Ett 
alternativ skulle kunna vara att styra på RH och CO2, men då krävs det även vetskap om 
klorföroreningar i luften. 

Resonemang och konceptförslag – ventilation  

Teoretiska energiresonemang  
Skissen i Figur 11 baseras på en förenklad beräkning och förenklade indata7. Skissen visar 
att återvunnen värme från frånluften bör kunna nyttjas för att värma både tilluft och 
bassängvatten. 
 

 
Figur 11: Storleksmässig skiss över värmeeffekter i en tänkt simhall en dag i december 

Ett skäl att inte bara nyttja FTX-värmeväxling 
Vid balanserat luftflöde i en värmeväxlare kan inte värmeväxlaren utnyttja all tillgänglig 
värme i den fuktiga frånluften, se Figur 12. Ännu sämre blir det med extra frånluftsflöde 
för att upprätthålla undertryck i byggnaden. 
 

                                                 
7 750 m2 poolrum, 300 m2 poolyta, Två väggar och golv mot uppvärmda utrymmen, 175 m2 fönster, U=2,0 
W/(m2K), RF styrd ventilation utan värmeåtervinning, 50 gäster i timmen, Vatten: 29 deg C, Luft: 31 deg C, 
Utetemperatur: 0 deg 



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

37 

 

Figur 12: En framställning av luftegenskaperna för luft på väg ut genom en värmeväxlare (1-2) och ett flöde på väg 
in genom värmeväxlaren (3-4). Luften i utflödet sjunker bara till 15 °C på grund av kondensering av ånga. Mycket 
energi blir inte återvunnet på detta sätt. 

 
Avfuktning med värmepump – teoretiskt effektivt 
Om avfuktning med värmepump tillämpas och värmen avges till bassängvattnet så finns 
potential till en effektiv drift beroende på den relativt låga temperaturdifferensen mellan 
bassängvattnet och avfuktad luft. Denna måttliga temperaturdifferens (se Figur 13) borgar 
för en värmefaktor (Coefficient Of Performance, COP; anger hur mycket värmeenergi som 
genereras per tillförd elenergi) på ca 6 vilket innebär en återvinning med liten el-insats. 
 

 
Figur 13: Visualisering av den måttliga temperaturdifferensen mellan bassängvattnet och avfuktad luft 
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Föreslagen strategi ventilation 
I en simhall med traditionell utformning finns risk att luften närmast ytan inte ventileras 
optimalt, se skiss i Figur 14. 
 

 
Figur 14 Förenklad skiss på simhall med dålig luftomblandning vid vattenytan 

 
Konceptförslag ventilationssystem 
Förutsatt att frånluft i alla fall delvis bör hämtas nära golv (och inte återföras) i simhallar 
för att motverka höga halter av klorföreningar i luften och att intern avfuktning är att 
föredra så föreslås konceptet i Figur 15. 

 
Figur 15 Konceptförslag på tilluft och frånluft, samt avfuktning. 

Konceptförslag – luftföring i rummet 
Figur 16 visar förslag på konceptutförande med takfläkt i dagdrift. Fläktlösningen är relativt 
billig och effekten på lufthastighet vid ytan kan relativt enkelt mätas. En takfläktinstallation 
kan dessutom relativt enkelt tillämpas i befintliga simhallar. Att en utformning som denna 
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ger önskade effekter bör undersökas vidare. En sätt att göra det är att utföra en CFD-
beräkning.  

 
Figur 16 Förslag på dagdrift. 

Figur 17 visar förslag på utförande under nattdrift (med reservation för tidsförskjuten 
Trihalometanbildning som eventuellt bör vädras bort först.) Tanken är att minska 
avfuktningsbehovet vilket ökar med luftrörelser vid vattenytan. 
 

 
Figur 17 Förslag på nattdrift. 
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Ljudmiljö 

Det finns alla skäl att ta ljudmiljöfrågan på största allvar i badhus. Ett stort rum med många 
hårda ytor där många människor samlas och barn ofta kommunicerar och kanske måste 
överrösta annat ljud resulterar lätt i en bullrig miljö. Även ljud från bassängtekniken 
påverkar ljudsituationen. Exempelvis kan simlärare behöva överrösta ljudet från 
skvalprännor för att göra sig hörda. Det kan antas att efterklangstid är det primära att 
diskutera för bassängrummet. 

Några generella råd för en god ljudmiljö finns i Torsten Wikenståhls Bygga bad (Wikenståhl, 
2012). Wikenståhl rekommenderar efterklangstider under 1,5 s – helst under 1 s, i alla fall i 
rum avsedda för simundervisning. Efterklangstiden kan dämpas med icke parallella ytor 
och ljudabsorberande (även fukttåligt) material - exempelvis lutande vägg och 
fönsterpartier eller böljande ytor.   

Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3) (Boverket, 
2015) anger att reglerna för efterklangstid i lokaler är uppfyllda om ljudklass C i SS 25268 
(SIS, 2007) är uppfyllda. Standarden talar om ljudklasser där klass A är lämplig för 
utrymmen och verksamheter där en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras. Klass C 
motsvarar BBRs minimikrav. Generellt rekommenderar standarden att ljudabsorbenter 
fördelas så att minst en av två motstående sidor dämpas i rum med hög takhöjd. 
Standarden behandlar simhallar under olika typer av skolor och utbildning och anger 
efterklangstider inom intervallet 1,0 s till 1,5 s för olika klasser där 1,0 s motsvarar klass A i 
en simhall hörande till ”undervisningslokaler: skolor, förskolor och fritidshem”. SKLs 
Måttbok – bad och badvatten (SKL, 2005) rekommenderar så låg efterklangstid som 0,6 s – 
1,0 s för bassänglokaler avsedda för simundervisning och babysim. 

En dålig ljudmiljö kan vara svår att åtgärda i efterhand. Tänk även på att bassänger kan 
komma att användas på annat sätt i framtiden än vad som avsetts från början. En akustiker 
bör vara inblandad i diskussionen och beräkningen kring ljudrelaterad design av 
bassängrummet.  

Dagsljus och belysning 

Som i alla inomhusmiljöer är det nödvändigt och önskvärt att inte bara ha tillgång till 
tillfredställande belysning men även tillgång till dagsljus och även utblick genom fönster. 
Det förekommer att man bygger upphöjda bassängkanter, åtminstone delvis, för att 
maximera utblicksupplevelsen i bassängen, se Figur 18. 
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Figur 18 Exempel på upphöjda bassänger i Tyskland. 

Normer för belysning finns i SKLs måttboksskrifter (SKL, 2005) (SKL, 2013) (SKL, 
2013b) och i SS-EN 12193 (SIS, 2007). I dessa dokument finns detaljerade 
rekommendationer för olika bassängaktiviteter. Rekommendationer som syftar till god 
ljusmiljö för användare, åskådare och bildupptagning. Wikenståhl (Wikenståhl, 2012) 
understryker det generella behovet av variabel belysningsstyrka för att möta tillfälliga behov 
på ett bra sätt och att belysningsarmaturer ska vara enkelt åtkomliga för underhåll.   

Få specifika rekommendationer står att finna beträffande dagsljus i badhus. Dagsljus berörs 
ofta i Miljöklassningssystem – dock är en motsvarande bedömning i badhus inte entydig.  

Utblick är ett begrepp som kvantifieras i exempelvis BREEAM-systemet (SGBC, 2013) – 
dock kopplas där utblicksmöjligheten till arbetsplatser. Simhallslokaler används både som 
arbetsplatser och av besökare. En utblicksmöjlighet (gärna med landskap eller byggnader) 
bidrar säkert till en attraktiv arbetsplats och besöksattraktion – dock bör behovet av 
begränsad insyn utredas med tanke på lokalens användning.  

  



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

42 

Energianvändning 

I syfte att ta fram riktlinjer för hur ett energieffektivt badhus ska se ut har information 
samlats in från tre badhus: Nacka simhall, Tibblebadet och Sundbyberg badhus. I denna 
rapport presenteras energiflöden och deras storlek i ett badhus i syfte att få en förståelse 
för vilka flöden som är de viktigaste att reduceras för att uppnå ett energieffektivt badhus.  
En viktig del i arbetet har även varit att hitta ett nyckeltal för energianvändningen i badhus, 
i syfte att kunna jämföra energianvändningen mellan badhus. I rapporten presenteras de 
energieffektiva parametrar som bör beaktas, både vid upphandling och vid byggande av ett 
nytt badhus samt för befintliga badhus. Storleken på varje energiparameter beräknas, vilket 
ger en indikation på vilka parametrar som är de viktgaste. För varje parameter presenteras 
hur stor reduceringen av värdet på nyckeltalet blir och slutligen hur stort värdet blir för ett 
energieffektivt badhus.  

Generella energiflöden i badhus 

Enligt en studie som Energimyndigheten genomfört (Energimyndigheten, 2009) är badhus 
de mest energikrävande idrottsanläggningarna med en genomsnittlig energianvändning på 
403 kWh/m2,år. Uppvärmning av både luft och vatten står för en stor del av energibehovet 
och fjärrvärme är den dominerande värmekällan. Av den totala energianvändningen utgör 
värme i genomsnitt 60 % och el de resterande 40 % i ett badhus. 

För att skapa förståelse för vilka parametrar som är av betydelse för att uppnå 
energieffektivare badhus är det viktigt att reda ut vad energin verkligen används till och 
inom vilka områden den största energianvändningen sker. I  
 ges en schematisk bild av de viktigaste energiflödena i badhus, se även effektbalansen i 
Figur 11.  
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Figur 19: Energiflöden i badhus. 

Det totala energibehovet för ett badhus är, precis som för andra byggnader, summan av 
uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten, samt el för bland annat fläktar, pumpar och 
belysning. I badhus tillkommer även energibehov till följd av den speciella verksamheten 
som bedrivs. Det är stora mängder bassängvatten som måste värmas upp och renas vilket 
också måste räknas med i energibehovet. Energibalansen i badhus kan således beskrivas 
enligt:  
 

𝑸𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊 = 𝑸𝒗ä𝒓𝒎𝒆 + 𝑾 = 𝑸𝒕 + 𝑸𝒗 + 𝑸𝒗𝒗 + 𝑾𝒇 + 𝑾𝒗 − 𝑸𝒗å − 𝑸𝒊𝒏𝒕  

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 energibehov  

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒  värmebehov 
𝑊    elbehov 
𝑄𝑡  transmissionsförluster 
𝑄𝑣 ventilationsförluster 
𝑄𝑣𝑣  varmvatten 
𝑊𝑓 fastighetsel 

𝑊𝑣 verksamhetsel  
𝑄𝑣å värmeåtervinning 
𝑄𝑖𝑛𝑡 internlaster 

Storlek på energiflöden i referensbadhus 

För att få en uppfattning av energiflödenas storlek och en förståelse för vilka parametrar 
som är viktiga att bearbeta för att uppnå energieffektivare badhus studerades tre badhus 
närmare: Nacka simhall, Sundbybergs simhall och Tibblebadet. Information om badhusens 
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verksamheter och drift samlades in under studiebesök på anläggningarna och användes 
sedan för att kartlägga energianvändningen. I vissa fall var det svårt att få fram data, vilket 
medfört att uppskattningar har fått göras och resultaten inte kan ses som helt säkra. De ger 
dock en fingervisning om var energin tar vägen i ett badhus. I samtliga badhus är börvärdet 
för relativa luftfuktigheten 55 % och lufttemperaturen anpassas så att den är cirka 2 0C över 
vattentemperaturen. 

Nacka simhall 
Simhallen i Nacka byggdes 1970, besöks uppskattningsvis av 130 000 personer per år och 
är öppen ungefär 4 000 timmar per år. Simhallen är belägen i samma byggnad som en 
sporthall, men hallarnas ventilationssystem är åtskilda och de har separat mätning av 
fjärrvärme, el och vatten. I simhallen finns en 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng 
och en liten plaskbassäng. Den totala bassängarean är omkring 370 m2 av total area på 
1 500 m2 i simhallen. Vattentemperaturen i stora bassängen är 27,5°C. I undervisnings-
bassängen och plaskbassängen är det 29 °C. Fredagar och lördagar höjs vattentemperaturen 
med en grad i alla bassänger.  

I vattenreningsprocessen används tre trycksatta sandfilter. Varje filter backspolas två gånger 
per vecka. Under sommarmånaderna kan det räcka med en backspolning per vecka. Enligt 
uppgifter går det normalt sett åt ungefär 11 m3 spädvatten per dygn, viket med det 
uppskattade antalet besökare per år stämmer ganska bra överens med tumregeln 30 liter per 
badande. Spädvattnet värms delvis upp genom värmeväxling mot det avblödade vattnet 
från bassängerna. Däremot återvinns ingen värme ur duschvattnet. Det finns två 
ventilationsaggregat; ett som betjänar bassängdelarna och ett som betjänar övriga 
utrymmen. Ventilationsaggregatet som betjänar bassängdelarna, har både plattvärmeväxlare 
och värmepump för värmeåtervinning och avfuktning av frånluften. Värmen från 
värmepumpen kan användas både till att värma tilluft och bassängvatten beroende på vilket 
behov som finns. Även det andra aggregatet har värmeåtervinning, men endast med hjälp 
av värmeväxlare.  
 

 
Figur 20: Tillförd energi till Nacka simhall. 
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Figur 21: Avgiven energi från Nacka simhall. 

 

I Figur 20 och Figur 21 visas hur fördelningen av den tillförda energin ser ut. Tack vare det 
nya ventilationssystemet tillförs även värme genom värmepumpens återvinning ur 
frånluften. Tillförseln av el utgör ungefär en fjärdedel av totala energitillförseln, varav en 
del el måste tillföras värmepumpens kompressor. Till Nacka simhall tillförs cirka 894 MWh 
köpt energi och 491 MWh ”gratis energi” per år (värmeåtervinning och internlaster). 
Beroende på energipris är den årliga energikostnaden mellan 800 000  och 1 000 000 kr per 
år. 
 

Tibblebadet 

 

 
Figur 22: Tillförd energi till Tibblebadet.  
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Figur 23: Avgiven energi från Tibblebadet. 

 

Tibblebadet invigdes 1975 och simhallens stora bassäng är en av få svenska 
inomhusbassänger som är 50 meter lång. I Figur 22 och Figur 23 presenteras badhusets 
tillförda energi och avgivna energi. Till Tibblebadet tillförs cirka 2 636 MWh köpt energi 
per år och 1 010 MWh ”gratis energi” per år (i form av värmeåtervinning och internlaster). 
Beroende på energipris ligger den årliga energikostnaden mellan 2 300 000 och 2 700 000 
kr. Tibblebadet använder sig inte av någon värmeåtervinning ur frånluften men använder 
sig av återluft (vilket i Figur 22 presenteras som värmeåtervinning ventilation). På grund av 
att Tibblebadet inte använder värmeåtervinning i dess rätta bemärkelse utgör den tillförda 
värmen en stor del, 56 %, av den totala energianvändningen. 
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Sundbyberg simhall 

Sundbyberg simhall har en 25 meters bassäng och en mindre undervisningsbassäng (längd 
17 meter och 6 meter bred). Det finns också en plaskdamm med vattendjup 20 cm. Till 
Tibblebadet tillförs cirka 1 284 MWh köpt energi och 524 MWh ”gratis energi” per år 
(värmeåtervinning och internlaster). Beroende på energipris är den årliga energikostnaden 
mellan 1 200 000 och 1 300 000 kr per år. Varje år besöker cirka 150 000 personer 
Sundbyberg simhall. 
 

 
Figur 24: Avgiven energi från Sundbyberg simhall. 

 
Figur 25: Tillförd energi till Sundbyberg simhall. 
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Nyckeltal för energianvändningen 

För vanliga lokaler mäts energiprestandan per kvadratmeter Atemp. För badhus är detta 
missvisande eftersom det kan förekomma olika sorters verksamhet i badhusen och även att 
bassängytan kan vara av olika storlek samt att öppettiderna kan skilja sig åt. 
Energiprestandan bör inkludera både fastighets- och verksamhetsenergi eftersom 
verksamhetsenergin påverkar fastighetsenergin kraftigt. Nyckeltal som är intressanta: 
 

 kWh/badare  

 kWh/öppettimmar per år 

 kWh/bassängarea 
 

För att undersöka nyckeltalens relevans har Nacka simhall, Tibblebadet och Sundbybergs 
simhall jämförts och analyserats utifrån dem. I Tabell 2 finns de föreslagna nyckeltalen 
sammanställda för de tre badhusen utifrån beräknad energianvändning. 
 
Tabell 2: Sammanställning av nyckeltal för de tre badhusen. 

 MWh 
totalt 

kWh per 
badare/år 

kWh per 
öppettimmar/år 

kWh per 
bassängarea 

kWh per bassängarea 
och öppettimmar/år 

Nacka 1 016 7,8 254 2 770 0,7 

Tibble 2 793 15,5 698 2 098 0,5 

Sundbyberg 1 450 9,7 337 2 691 0,6 

 

Energiprestandan i de olika badhusen varierar beroende på vilket nyckeltal som tillämpas, 
och vilket nyckeltal som är mest relevant är inte självklart. Eftersom det inte fanns helt 
tillförlitlig statistik över antalet badare per år är storleken på det nyckeltalet osäkert. Trots 
det har vi kommit fram till att nyckeltalet med energianvändning per badare är mest 
intressant, och för dessa tre badhus avspeglar det energiprestandan bäst. Dock innebär 
detta nyckeltal en viss svårighet för dagens badhus i att mäta antalet besökare. Denna 
rapport visar enbart vilket nyckeltal som rekommenderas men redogör inte för hur 
mätningen av antalet besökare ska utföras. Se nyckeltal nedan: 
 

Å𝐫𝐥𝐢𝐠 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚𝐧𝐯ä𝐧𝐝𝐧𝐢𝐧𝐠

𝐛𝐚𝐝𝐚𝐫𝐞
 = 

𝒌𝑾𝒉

𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏
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Energiparametrar 

Ett flertal parametrar påverkar energiprestandan i ett badhus. Vissa är enklare åtgärder 
medan vissa är mer komplexa och i vissa fall finns inte heller några konventionella 
lösningar. Nedan presenteras de åtgärder som kan utföras för att minska energianvänd-
ningen. För de första åtta åtgärderna har energiberäkningar utförts men inte för de 
resterande åtgärderna. Anledningen till att de sju sista åtgärderna inte beräknats beror på att 
de är komplexa och kräver mycket tid att utreda vilket inte ligger inom ramen för detta 
projekt. De ”mjukare parametrarna” har inte heller beräknats på grund av deras osäkerhet. 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är en mycket viktigt parameter i badhus. I badhusen från 70-talet är 
U-värden på fönster, väggar och tak inte de bästa och stora mängder värme läcker genom 
dessa på grund av den höga inomhustemperaturen. Badhus byggs idag med stor andel 
glasfasad vilket bidrar till stora värmeförluster. U-värdet och tätheten är dessutom mycket 
viktigt då tilluften idag tillförs utefter fönstren. Om U-värdet på fönster samt väggar sjönk 
borde det vara möjligt att sänka tilluftsflödet samt tilluftstemperaturen.  

För att undersöka hur låga transmissionsförlusterna skulle kunna bli om klimatskalet 
förbättrades har energisimuleringsprogrammet VIP Energy (StruSoft, u.d.) använts. En 
modell av en byggnad med ungefär samma utformning och mått på klimatskalet som 
Sundbybergs simhall skapades. Nedan följer en genomgång av de olika delarna av 
klimatskalet och efter en sammanställning av alla förbättringsåtgärder konstaterades det att 
transmissionsförlusterna inte borde behöva vara större än 147 MWh/år, viket är ungefär 
hälften så mycket som i referensbadhusen. Figur 26 visar även hur mycket åtgärderna 
minskade transmissionsförlusterna var för sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26: Transmissionsförluster från badhus. 
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Fönster 
Som utgångspunkt i VIP byggdes en modell där fönster utgjorde 22 % av den totala 
väggarean, baserat på en uppskattning av andelen fönster i referensbadhusen. Alla fönster 
antogs vara 2-glasfönster med U-värde 2,7 W/m2K, vilket var vanligt på 70-talet då många 
badhus byggdes. Nu finns det dock fönster med betydligt lägre U-värden och vid 
nybyggnation rekommenderar Energimyndigheten att fönster med U-värde på högst 1,0 
W/m2K väljs. Därför byttes fönstren i modellen ut till energisnåla 3-glasfönster med  
U-värdet 1,0 W/m2K. Däremot gjordes ingenting åt fönsterarean. En mindre andel fönster 
ger givetvis mindre transmissionsförluster eftersom ytterväggar har betydligt lägre U-värden 
än fönster. Samtidig ger fönster ljusinsläpp och värmetillförsel genom solinstrålning. Med 
tanke på att andelen fönster i byggnader normalt sett är omkring 20 % ansågs det rimligt att 
låta det vara så i denna modell också. I badhus finns det dock ofta större andel fönster runt 
bassängerna där lufttemperaturen är hög medan andelen fönster i andra utrymmen med 
lägre lufttemperatur, såsom omklädningsrum och entré, är mindre. För att minska 
transmissionsförlusterna kan det alltså vara värt att minska fönsterarean just i anslutning till 
bassängerna. Det skulle även minska risken för kallras och kondens. 

Väggar 
I befintliga badhus kan U-värdet antas ligga på omkring 0,3 W/m2K för ytterväggar. För 
nybyggda badhus kan självklart värdet vara bättre, medan det för äldre ofta är ännu sämre. 
Det finns dock inget som säger att badhus inte skulle kunna byggas enligt 
passivhusstandard, så länge det är fuktsäkert. Ett institut för forskning och utveckling inom 
passivhusteknik i Tyskland, Passiv Haus Institute, har i en rapport pressenterat en modell 
av ett energieffektivt badhus (Schulz, 2009). Med liknande ytterväggskonstruktion som 
föreslås i den rapporten blir U-värdet i VIP 0,106 W/m2K.  

Tak 
Yttertaket är den del av klimatskärmen som utsätts för störst påfrestningar i form av 
exempelvis regn och is, temperaturvariationer, blåst, UV-strålning och inte minst ånga 
inifrån. Därför är det viktigt med fuktspärr och god isolering.  

Golv 
På grund av den fuktiga miljön som råder i badhus är det viktigt att golvet, precis som 
övrigt klimatskal, är beständigt mot fukt. I golv kan isodrän användas, vilket både isolerar 
och skyddar mot fukt.  

Zonindelning 

I flera badhus finns inga direkta 
zonindelningar i byggnaden utan fukten 
vandrar fritt och samtliga utrymmen är lika 
varma, cirka 30 0C. Detta är både 
energikrävande och dåligt ur 
arbetsmiljösynpunkt. Genom att dela in 
byggnaden i zoner kan detta undvikas.       
Figur 27 visar hur det ofta ser ut i badhus 

Figur 27: Öppet mellan simbassäng och övriga publika ytor 
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med öppen yta mellan publika delar och själva simbassäng-delen. Genom att med glasvägg 
eller dylikt avgränsa delarna kan man klimatsätta byggnadens olika delar efter behov.  

En zonberäkning genomfördes i VIP för vår grundmodell. I grundmodellen antogs alla 
utrymmen vara 30 °C, alltså lika varma som bassängutrymmena. Zonberäkningen utfördes 
så att bassängutrymmena fortfarande var 30 °C, medan temperaturen i övriga utrymmen 
sattes till 22 °C. Denna förändring innebar att transmissionsförlusterna blev 235 MWh/år, 
en minskning med 24 MWh/år. 

Värmeåtervinning 

Eftersom luften och vattnet värms upp till höga temperaturer finns stor potential för 
värmeåtervinning. Värmeåtervinning bör utformas ur ett systemperspektiv som innebär att 
så lite energi som möjligt behöver tillföras byggnaden. Värme kan återvinnas från 
exempelvis ventilationens frånluft, duschvatten och bassängvatten. Det är inte enbart 
viktigt att hitta ett system med optimal värmeåtervinning, utan värmeväxlare och 
värmepumpar måste också vara effektiva och hålla hög standard så att de inte går sönder. 

Oftast finns det en värmeväxlare för värmeåtervinning ur frånluften i ventilationsaggregat. 
Det finns olika typer av värmeväxlare i ventilationsaggregat. Plattvärmeväxlare innefattar 
korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare är den vanligaste 
typen av värmeväxlare. Korsströmsvärmeväxlaren har generellt en temperaturverknings-
grad på cirka 50-60 %. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 90 %.  
Roterande värmeväxlare finns också och har en temperaturverkningsgrad på 80-85 %, men 
används ej i badhus. Vätskekopplad värmeåtervinning bygger på att en vätska cirkuleras 
mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. 
Frånluften värmer upp vätskan som sedan avger värme till tilluften. 
Temperaturverkningsgraden för vätskekopplade värmeväxlare är cirka 50-60 %.   

Utöver värmeväxlare är det även vanligt att en värmepump installeras för att utnyttja den 
energi som finns kvar i luften. En värmepump avfuktar dessutom frånluften vilket gör att 
mer energi kan återvinnas. Värmen som återvinns kan användas till att värma upp luft 
och/eller bassängvatten beroende på viket behov som finns. Figur 28 visar hur ett system 
med värmepump fungerar. Värme som finns kvar efter värmeväxling mellan frånluft och 
tilluft används för att förånga mediet i värmepumpkretsen. Detta kyls mot tilluften i den 
mån den behöver värmas, för att sedan kondenseras i en värmeväxlare kopplad mot det 
cirkulerande badvattnet.  
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Figur 28: Värmeåtervinning i ett badhus. 

Detta system kan återvinna en stor del av energin som finns i frånluften. Dessutom 
möjliggör avfuktningen en ökad andel återluft. Kompressorn i en värmepump drivs dock 
av el, vilket inte får glömmas bort när energianvändningen beräknas.  

Ett mått på en värmepumps effektivitet är värmefaktorn, även kallad COP (Coefficient of 
Performance) som talar om hur många delar värmeenergi som genereras per del elenergi 
som tillförs kompressorn. En frånluftsvärmepump brukar ha omkring 3 i COP. Enligt 
Menerga (http://menerga.se/, u.d.) har deras system ett COP på omkring 5. 

Frånluft 
Det är relativt vanligt med värmeåtervinning ur frånluft med hjälp av värmeväxlare och 
värmepump. Exempelvis så återför ventilationsaggregaten från Menerga med värmeväxlare 
och värmepump, som är vanliga i badhus, all ångbildningsvärme till bassängvatten och luft. 
Det innebär en värmeåtervinning på upp emot 800 MWh/år för ett badhus med en 25-
metersbassäng och en liten undervisningsbassäng.   

Duschvatten 
Ett tappvattensystem med återvinning är relativt ovanligt i befintliga badhus då det är svårt 
att implementera i gamla byggnader. Har man inte separata avlopp för toalett och duschar 
från början är det ett kostsamt ingrepp att sära på dem. Vid nybyggnad finns det dock 
ingen anledning att inte separera avloppen då det finns en stor potential för 
värmeåtervinning från duschvatten.  
 
För att uppskatta hur mycket värme som kan återvinnas ur duschvatten antogs det att 
150 000 personer besökte ett badhus per år och att varje person förbrukade 60 liter 
duschvatten, varav hälften antogs värmas till 60 °C (för att avlgsna legionellabakterier). I 
Tabell 3 jämförs energianvändningen utan värmeåtervinning med ett par system med 
värmeåtervinning. Den temperatur som vattnet har efter eventuell värmeåtervinning 
benämns T1 och T2 är den temperatur som vattnet ska värmas upp till.  
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En rörvärmeväxlare kan värma det inkommande kallvattnet till 25 °C. För att sedan värma 
duschvattnet från 25 °C till 60 °C med hjälp av fjärrvärme eller annat uppvärmningssätt 
åtgår det 94 MWh/år. För att återvinna ytterligare värme ur duschvatten kan en 
rörvärmeväxlare kombineras med en värmepump. Ett företag som har utvecklat sådana 
aggregat är Menerga. Allt gråvattnet passerar först genom rörvärmeväxlaren och därefter 
förångaren i värmepumpdelen. Samma mängd färskvatten passerar först rörvärmeväxlaren, 
därefter kondensorn i värmepumpkretsen. För att driva kompressorn i värmepumpen åtgår 
årligen ungefär 20 MWh, vilkets även har räknats med i energiförbrukningen i Tabell 3. 
Tabell 3. Duschvatten. 

 V  

[m3/år] 

T1  

[°C] 

T2  

[°C] 

Energianvändning 

[MWh/år] 

Besparing 
[MWh/år] 

Utan värmeåtervinning 4500 7 60 276,7 - 

Med rörvärmeväxlare 4500 25 60 182,7 94,0 

Med rörvärmeväxlare 
och värmepump 

4500 35 60 150,5 126,2 

Vid installation av aggregat för värmeåtervinning ur duschvatten är det viktigt att ta hänsyn 
till att behovet av duschvattenflöde och avloppsvattnets avrinning inte tidsmässigt 
sammanfaller, vilket medför att en uppsamlingstank behövs. Problemet med 
värmeåtervinning ur duschvatten och i vissa fall även bassängvatten kan vara att 
värmeväxlare snabbt blir igensatta med försämrad verkningsgrad och driftstörningar som 
följd. Det är viktigt att värmeväxlarna kan rengöras lätt och effektivt. 

Bassängvatten 
Istället för att släppa ut avtappat bassängvatten i avloppet kan en del av den värme som 
finns i vattnet tas till vara. Principen är samma som för värmeåtervinning ur duschvatten, 
men bassängvattnet håller lägre temperatur. Det kan antas att det avtappade vattnet håller 
omkring 28 °C och att det nya bassängvattnet måste värmas upp till 32 °C. Som tumregel 
gäller att bassängvattnet ska spädas med 30 l/badare för att det ska hållas fräscht. Om det, 
precis som i duschvattenexemplet, antas att 150 000 personer besöker badhuset för att 
bada varje år blir det totalt 4 500 m3/år.  

På samma sätt som för duschvatten beräknades värmebesparingspotentialen enligt 
temperatur-differenserna i Tabell 4. Utöver eventuell värmeåtervinning krävs det alltså 
fjärrvärme eller liknande för att höja temperaturen på det inkommande vattnet från T1 till 
T2. Det aggregat som företaget Menerga har utvecklat för värmeåtervinning ur duschvatten 
kan även anpassas till bassängvatten. Enligt Menerga skulle aggregatets kompressor 
förbruka ungefär 10 MWh/år i ett system med en 25-meters bassäng. Det avtappade 
bassängvattnet kan med fördel samlas upp efter att ha passerat värmeåtervinningsaggregatet 
från bassängen och användas för backspolning av bassängfiltren vilket minskar 
kallvattenbehovet. 
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Tabell 4. Värmeåtervinning av bassängvatten. 

 V  

[m3/år] 

T1 
[°C] 

T2 [°C] Energianvändning 

[MWh/år] 

Besparing 
[MWh/år] 

Utan värmeåtervinning 4500 7 32 130,5 - 

Med 
rörvärmevärmeväxlare 

4500 21 32 57,4 73,1 

Med rörvärmeväxlare och 
värmepump 

4500 32 32 10,0 104,5 

Värmeförsörjning med solvärme 

Badhus värms nästan uteslutande med fjärrvärme (Energimyndigheten, 2009). Ett alternativ 
som kan tänkas passa badhus är solvärme. De stora mängderna varmvatten med relativt låg 
temperatur borde medföra att ett system med solpaneler kan nyttjas på ett effektivt sätt. 

Polysun är ett program som används för att simulera solvärmesystem. Det går att bygga 
upp olika system och dimensionera dem med hänsyn till de behov som finns.  

Ett system med plana solfångare med en sammanlagd total yta på 600 m2 i sydlig riktning 
och 45 grader lutning simulerades i Polysun. Ytan motsvarar ungefär hälften av 
Sundbybergs simhalls takyta. Under ett år skulle solfångarna leverera 225 MWh värme till 
bassängvatten och tappvarmvatten, men då har ingen hänsyn tagits till variationer i 
vattenförbrukning, se 

Figur 29 - Figur 31. 
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I Figur 31 redovisas Tibblebadets kallvattenförbrukning under 2011, och som synes 
varierar den kraftigt vilket självklart påverkar varmvattenbehovet under året. På sommaren, 
när solfångarna kan leverera mest energi, förbrukas egentligen lite vatten i badhuset på 
grund av att det stänger för semester. Det innebär att överskottsvärme från solfångarna 
under sommaren skulle behöva lagras för att öka systemets effektivitet och utnyttjandegrad.  
Genom att dumpa värmen till borrhålslager kan värmen tas tillvara året runt. Detta medför 
dock en viss temperaturförlust, cirka 25 %. Därför är det viktigt att utforma borrhålslagret 
så att man utnyttjar att den tillgängliga temperaturen, 60-95 0C, är hög i förhållande till 
temperaturbehovet, 40 0C. Det kan vara fördelaktigt om tappvarmvattnet kan värmas till 
sluttemperatur via värmepumpdriven återvininning i någon form, då med en liten del av det 
totala värmebehovet. 
 
 

Figur 29: Systemet som byggts upp och simulerats i Polysun. 
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Figur 30: Resultatet från simuleringarna i Polysun. 

 
 

 
Figur 31: Vattenförbrukningen i Tibblebadet under år 2011. 

Övertäckning av bassäng 

Fukttillskottet som uppkommer till följd av avdunstning från vattenytor är en av de största 
skillnaderna mellan badhus och vanliga byggnader. Storleken på avdunstningen bestäms 
bland annat av vattnets temperatur, den omgivande luftens temperatur och den relativa 
luftfuktigheten. Ju lägre inomhus-luftens vatteninnehåll är desto större blir avdunstningen. 
Den relativa fuktigheten behöver vara upp emot 55 % för att få så låg avdunstning som 
möjligt. Samtidigt får inte luftfuktigheten blir så hög att det bildas kondens. Eftersom 
vattentemperaturen ofta är omkring 28 °C så måste luften hålla cirka 30 °C vilket är mycket 
höga inomhustemperaturer. Förutom temperaturer och luftfuktighet bidrar även luftens 
rörelse och vågigheten i bassängen till avdunstningen.  
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Avdunstningen kan beräknas med följande formel: 
 
 𝑾 = 𝒆𝑨(𝑷𝑩 − 𝑷𝑳)   [𝒈 𝒉⁄ ]  

 
𝑒 empirisk faktor   [−] 

𝐴  bassängarea    [𝑚2] 

𝑃𝐵  mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur [𝑚𝑏𝑎𝑟] 

𝑃𝐿 partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF   [𝑚𝑏𝑎𝑟] 
 
Den empiriska faktorn varierar beroende på typ av pool och verksamhet enligt Tabell 5. 
 
Tabell 5. Empirisk faktor. 

Typ av aktivitet 𝒆 

Övertäckt bassäng 0,5 

Stillastående yta 5 

Privat pool med ringa användning 15 

Simhall med normal användning 20 

Badland 28 

Vågmaskin 35 

Bubbelbassäng 11 

 

Det avdunstade vattnet måste ersättas med nytt vatten. För att beräkna hur mycket energi 
som går åt för att värma det kan ekvationen nedan användas. Badvattnet förlorar dessutom 
värme på grund av den förångningsenergi som går åt när vatten avdunstar. Denna 
energiförlust utgör den överlägset största delen av förluster knutna till avdunstning och kan 
beräknas enligt: 
 

 𝑸
å𝒏𝒈𝒂

= 𝑾𝒉𝒈𝒇 𝟑𝟔𝟎𝟎⁄    [𝒌𝑾𝒉]  

𝑊 avdunstningen enligt ekvation  [𝑘𝑔 ℎ⁄ ] 

ℎ𝑔𝑓 ångbildningsentalpi för vatten  [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

 

Avdunstning från bassängernas vattenytor innebär en stor energiförlust. När personer 
badar i en bassäng blir avdunstningsförlusterna större på grund av vågor och stänk, men 
även nattetid och vid andra tillfällen då bassängen inte används går energi förlorad genom 
avdunstning. Genom att täcka över bassängen med en duk under natten och andra tider på 
dygnet då den inte används minskar avdunstningen vilket även minskar energin som går åt 
för att värma bassängvattnet. Figur 32 visar avdunstningsförlusterna från en 50-
metersbassäng med vattentemperatur på 27 °C och en relativ luftfuktighet på 55 %.  
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Figur 32: Avdunstningsförluster för en 50 meters bassäng utan och med bassängtäckning. 

I Figur 32 jämförs ett scenario utan bassängtäckning med ett scenario där bassängen täcks 
över när bassängen inte är öppen för bad. Avdunstningsförlusterna har beräknats som 
summan av förångningsenergin och den energi som går åt för att värma nytt vatten med 
samma volym som den som avdunstat. Att täcka över bassängen innebär att energin som 
förbrukas på grund av avdunstning minskar med 21 %. För ett vanligt badhus, exempelvis 
Sundbyberg, som besöks av 150 000 personer per år skulle det innebära värmeförluster på 
grund av avdunstning på omkring 2,39 kWh/badare. 

Om övertäckning av bassäng tillämpas i ett badhus som har ventilationsaggregat med 
värmepump blir det lite mer komplext. Ventilationsaggregat med värmeväxlare och 
värmepump, som är vanliga i badhus, återför all ångbildningsvärme till bassängvatten och 
luft (Menerga, 2012a). Eftersom förångningsenergin står för drygt 90 % av de totala 
energiförlusterna vid avdunstning skulle det alltså innebära att övertäckning av bassäng inte 
ger en särskilt stor energibesparing. Dessutom råder det delade meningar kring huruvida 
övertäckning av bassäng påverkar vattenkvalitén. Därför kommer inte denna åtgärd tas 
med i det sammantagna resultatet. 

Fläkt- och pumpeffektivitet 

Fläktar och pumpar bör följa ungefär de riktvärden på SFP-tal (Specific Fan 
Power/Specifik fläkteffekt, anger fläktens eleffektivitet i watt per liter luftflöde och per 
sekund) som rekommenderas för lokaler. Senaste riktlinjerna enligt BELOK 
(Energimyndighetens beställargrupp för lokaler; www.belok.se) säger att SFP-talet för nya 
fläktar inte bör överstiga 1,5 kW/(m3/s) om hela systemet byts ut och max 1,7 kW/(m3/s) 
om aggregat och don byts ut. Idag är badhus långt från att uppnå dessa värden. Genom att 
ställa krav på låga SFP-tal för både fläktar och pumpar genom frekvensstyrning samt god 
injustering kan en betydande reducering av elförbrukningen ske. 
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För att få en uppfattning om hur stor energibesparing som kan åstadkommas genom att 
byta till fläktar som uppfyller riktlinjerna används Sundbybergs simhall som räkneexempel. 
Som utgångspunk antogs fläktarnas SFP-tal vara 2,2 kW/(m3/s) vilket enligt STIL2 
(Energimyndighet, 2009) är ett medelvärde för badhus. Om ventilationsaggregaten skulle 
bytas ut till fäktar, inklusive system, med 1,7 kW/(m3/s) i SFP-tal, skulle besparingen bli 
cirka 34 MWh/år, eller 23 % av fläktarnas elanvändning.  

Pumparnas effektivitet och styrning är viktig i ett badhus med stora pumpeffekter. Enligt 
BELOK ska pumpverkningsgraden vara >25 % för pumpar mindre än 0,5 kW, >30 % 
verkningsgrad för pumpar mellan 0,5 och 2 kW och > 50 % för pumpar större än 2 kW. I 
referensbadhusen har verkningsgraden generellt sett hållit kraven.  

Belysning 

Den installerade belysningseffekten i referensbadhusen är i genomsnitt 8,9 W/m2 i badhus 
och den genomsnittliga drifttiden är 3 546 timmar per år enligt STIL2 rapporten 
(Energimyndighet, 2009). Det betyder att den genomsnittliga energianvändningen för 
belysning i badhus per år är ungefär 32 kWh/m2. Armaturerna i befintliga badhus är ofta 
äldre och mycket energi kan sparas genom att välja modernare armaturer.  

Belysningsstyrning bör användas i hela byggnaden och/eller tidslinga i vissa delar. 
Dagsljusstyrning bör användas i badhus med stora fönster samt i andra lokaler med mycket 
dagsljusinsläpp. Dessutom bör belysningsprogram kunna användas för att anpassa 
belysningen efter verksamheten, till exempel genom att använda dimfunktion. Figur 33 ger 
en bild av hur mycket belysningsel som kan sparas med olika åtgärder. Genom att använda 
moderna armaturer och olika typer av belysningsstyrning skulle elanvändningen för 
belysning kunna minska med så mycket som 82 %. Det skulle innebära att belysningen i ett 
badhus skulle förbruka 5,8 kWh/m2 per år. För ett genomsnittligt badhus med arean 3693 
m2 blir det ungefär 21 MWh/år. 
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Figur 33: Energieffektiv belysning. 

Något som bör beaktas vid byte av belysning är förändringar i värmebehovet. Då 
belysningsenergin minskar, minskar belysningens värmetillskott och värmebehovet ökar. 
När en viss mängd elenergi sparas, ökar värmebehovet med uppskattningsvis hälften. 

Vattenrening 

Vattenreningsprocessen förbrukar mycket energi och vatten. Bassängvattnet kräver ständig 
cirkulation för att säkerställa vattenkvaliteten. Av denna anledning krävs stora 
energimängder enbart för vattencirkulation i form av el till pumpar. I 
vattenreningsprocessen ingår dessutom filter som med jämna mellanrum behöver 
backspolas med stora mängder vatten. Beroende på vilken typ av filtrering som används 
varierar energianvändningen. Om det till exempel går att minska antalet backspolningar 
eller mängden vatten som går åt vid en backspolning kan energi sparas.  

Vattenreningsprocessen är energikrävande och olika former av rening medför olika stor 
energianvändning.  

Som ett exempel kan nämnas att i Sundbyberg simhall installerade man för ca 10 år 
sedan en reningsteknik från Wallenius. Tekniken bygger på att vatten strömmar genom ett 
rör invändigt klätt med en fotokatalytisk halvledaryta(titandioxid) och en UV-lampa. När 
vatten rinner genom röret och lampan lyser produceras fria radikaler som bryter ner 
bakterier, virus och alger i vattnet (Wallenius, 2012). Den högre reningsgraden som 
tekniken har lett till för Sundbyberg har minskat behov av utspädning av vattnet och av 
backspolning av filter. Ett lägre behov av utspädning ger också en lägre volym vatten att 
värma upp och detta har lett till att man har kunnat reducera sitt värmebehov med 
uppskattningsvis 10 %, vilket motsvarar 80 MWh/år (Jansson, 2012). Ytterligare en positiv 
effekt är att man har kunnat minska klordesinficeringen till en minimal nivå med bibehållen 
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mikrobiologisk säkerhet. En lägre klordosering medför mindre mängd klororganiska 
föroreningar till luften (se avsnitt Klorföreningar i luft), vilket innebär att ventilationsflödet 
kan minskas. Också detta har en positiv effekt på energibehovet.  

Klorfria bad 

Genom att få ner klorhalten eller till och med eliminera kloret i bassängvattnet kan andelen 
uteluft för ventilationen minska. Idag finns rekommendation på minst 30 % uteluft av den 
totala tilluften i syfte att hålla nere halten av kloraminer. Genom att minska uteluftsintaget 
kan värmeförbrukningen reduceras kraftigt. 

Vattenomsättning i bassäng 

Vattenrening och uppvärmning av bassängvatten är energikrävande och därför vill man ha 
så få omsättningar av vatten som möjligt med bibehållen vattenkvalité. Idag är det vanligt 
med cirka fem omsättningar per dygn vilket innebär stora volymer vatten som ska hanteras. 
Genom ökat krav på badgästernas hygien kan omsättningen av vatten minska. 

Verksamhetsanpassad temperatur 

Olika verksamheter kräver olika vattentemperatur. Idag är det vanligt förekommande med 
en vattentemperatur på 27-28 0C. Detta temperaturkrav är efterfrågat av fritidsbadare men 
inte av simmare som vill ha en lägre temperatur. Verksamhetsanpassning av temperaturen 
på dygnsbasis involverar enorma energimängder vilket begränsar möjligheterna mycket. 
Möjligen kan man tänka sig enstaka tiondels grader på dygnsbasis och motsvarande mer på 
veckobasis. 

Bättre disponerad tilluft 

Undertempererad tilluft är till sin natur torr och representerar ett lokalt effektbehov där 
den tillförs. Den bör utnyttjas i första hand genom att tillföra tilluften i själva 
byggkonstruktionen och på andra ställen där den behövs för att motverka kondens samt 
där den medför förbättring av komfort för personal, besökare på läktare mm. Genom 
bättre disponering kan inte bara komforten höjas utan det kan även leda till minskad 
energianvändning i form av sänkt tilluftstemperatur och sänkt tilluftsflöde. 

Distribution av vatten till bassäng 

Det finns olika sätt att distribuera vatten till bassängen där det vanligaste i moderna 
bassänger är dysor i botten. I äldre bassänger kan det vara tillförsel i en ände av bassängen 
och uttag i den andra. Genom att tillföra vattnet på ett mer effektivt sätt skulle man kunna 
minska omsättningen av vatten och även möjligen sänka temperaturen. 
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Samverkan 

Badhus kan kombineras med andra verksamheter i samma byggnad vilket minskar 
transmissions-förluster genom klimatskal. Ännu viktigare former av samverkan är t.ex. 
mellan ishallar och badhus där badhus kan tillvarata värme från ishallarnas kylmaskiner.  

Drift och uppföljning 

Driftformer 
Formen för hur driften sköts varierar stort mellan badhus och påverkar även 
energianvändningen. Generellt kan man säga att driften sköts bäst i egen regi och allra 
sämst ju fler som delar på entreprenaden. Detta varierar givetvis beroende på individer men 
denna parameter får inte förbises utan är oerhört viktig för energianvändningen. 

Energiledningssystem 
Energiledningssystem är något som fler företag inför för att hitta riktlinjer för sitt energi-
effektiviseringsarbete. Ett energiledningssystem innebär att man sätter upp årliga mål för 
sitt energiarbete och hittar ett sätt att arbete mot dessa mål.  

Driftövervakning, uppföljning och mätning 
Driftövervakning är mycket viktig i en sådan komplex byggnad som ett badhus är. Om 
driftvärden inte överensstämmer med börvärde ska detta snabbt justeras, givare ska fungera 
och kalibreras så att inte energianvändningen blir onödigt hög. Det krävs ett flertal mätare 
för att få riktigt bra koll på energianvändningen i ett badhus. Tappvarmvatten bör ha egen 
mätare och finns värmepump bör det finnas enskild mätare på denna för att kunna följa 
upp och se när något inte fungerar som det ska. 

Energieffektivt badhus 

I  Tabell 6 presenteras energireduceringen för varje parameter individuellt och slutligen den 
totala energireduktionen som medförs om samtliga åtgärder utförs. I rött överst i tabellen 
visas den årliga energianvändningen för referensbadhuset (ett badhus likt Sundbybergs 
badhus men utan värmeåtervinning och utan UV-vattenrening). Nederst i tabellen 
redovisas energianvändningen för detta badhus om samtliga energieffektiviseringsåtgärder 
genomförs. Från en energiprestanda på 13,55 sjunker värdet till 4,13 kWh per person om 
alla åtgärder genomförs. Detta värde, och resultatet av andra tänkbara kombinationer av 
införda energiparametrar, bör ligga till grund för vidare diskussion angående vilket värde på 
energiprestandan som badhus bör eftersträva och hur värdet kan skilja sig åt mellan 
äventyrsbad, kombibad och konventionella badhus. 
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 Tabell 6: Sammanställning av energiparametrar och dess energireducerande verkan. 

Energiparameter Energibesparing 

(MWh/år) 

Energiprestanda 

(kWh/person) 

Energianvändning (utan värmeåtervinning 
ur frånluft, badvattnet & duschvattnen). 

2 033 13,55 

1 Transmissionsförluster 113 0,75 

2. Zonindelning 24 0,16 

3.1  Värmeåtervinning frånluft 700 4,67 

3.2 Värmeåtervinning duschvatten 126 0,84 

3.3 Värmeåtervinning bassängvatten 121 0,80 

4. Värmeförsörjning med solvärme 160 1,07 

5. Fläkt- och pumpeffektivitet 34 0,23 

6. Belysning 48 0,32 

7. Vattenrening 88 0,59 

Total besparing 1 414 9,42 

Energianvändning efter åtgärder  619 4,13 

 
 

Figur 34 och Figur 35 visar likt tabellen vilken energibesparingspotential som finns med alla 
energiparametrarna. När det handlar om en renovering måste energibesparingen givetvis 
ställas i relation till kostnaden för att genomföra åtgärden. Ett verktyg som kan användas 
för detta är BELOK:s Totalverktyg; http://belok.se/verktyg-hjalp/totalverktyget/. I 
nybyggnadsprojekt har man alla förutsättningar att fatta välgrundade beslut från början och 
en bra metod att använda sig av för detta är att göra livscykelkostnadsberäkningar. BELOK 
har beräkningsverktyg även för detta, se http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/. 
 
 

http://belok.se/verktyg-hjalp/lcc/
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Figur 34: Energianvändning i badhus med och utan energiparametrar. 

 

 
Figur 35: Energiprestanda mätt i nyckeltalet, kWh/person, i badhus med och utan energiparametrar. 
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Vattenrening 

Syfte 

I denna del av studien har rening och desinficering av badvatten studerats. Syftet har varit 
att ta fram ett underlag som beskriver vilka olika reningstekniker och desinfektionsmedel 
som finns tillgängliga. Fokus har varit att studera reningsresultat, driftsäkerhet och 
energiåtgång. Ett delmål har varit att studera möjligheten att utesluta klor som 
desinfektionsmedel då de biprodukter som bildas när klor tillsätts kan ge upphov till ohälsa 
hos badhuspersonal och badgäster. Klor i badhus kan också medföra problem för byggnad 
och utrustning.  

Studien har bedrivits som en litteraturundersökning och genom studiebesök vid ett antal 
simhallar i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. De simhallar som besökts har varit 
såväl äldre simhallar samt nya moderna simhallar. Samtliga har använt klor som 
desinficering av badvattnet. Konfiguration för de vattenreningskoncept som används vid 
några av simhallarna finns samlade i Bilaga B. Vattenreningskoncept.  

Föroreningar och badvattenkvalitet 

Bassängvatten  

Bassänger delas in i utomhus-, inomhus-, och högtempererade bassänger. Fokus för denna 
studie har varit inomhusbassänger med en vattentemperatur mellan 27-35 °C. Badvattnets 
kvalitet beror i första hand på föroreningar som tillförs från badande och omgivning samt 
vattenreningsanläggningens utformning och konfiguration. Vattentemperaturen har också 
en stor betydelse och påverkar främst bakteriehalten i vattnet. Hur vattnet fördelas och 
omsätts i bassängen är avgörande för att undvika att ”döda” zoner, där bakterier kan växa 
till, uppstår.  

Föroreningar 
Största mängden föroreningar kommer från de badande i form av mikroorganismer 
(bakterier, virus), hår, hud, textilfibrer, saliv, svett, urin, tarmutsöndringar, tvålrester, 
hudkräm och rengöringsmedel. Den specifika föroreningen varierar bland annat beroende 
på tvagning före bad, se Tabell 7. 
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Tabell 7: Specifik förorening (SKL, 2006). 

Föroreningar Cirka g/badande 

Fast uppslammande (hår, hud textilfibrer mm) 3 

Organisk substans (CODMn) 1 

Kväveföreningar 
(ammoniumkväve cirka 0,5 g/p) 
(organiskt bundet kväve cirka 0,2 g/p) 

0,7 

Bakterier 15 x 106 

Badvattenkvalitet 

Socialstyrelsen slår fast att verksamhetsutövaren bör fastställa reningsanläggningens 
kapacitet. I detta arbete ingår att beräkna dosering av desinfektionsmedel vid olika 
badbelastning så att vattenkvalitén är förenlig med riktvärden i Tabell 8 (Socialstyrelsen, 
2004). 
 
Tabell 8: Riktvärden för kontroll av vattenkvalitén i badbassänger. 

Parameter Riktvärde Enhet 
Mikroorganismer   

Heterotrofa bakterier1 < 100 CFU4/ml 

Pseudonomas aeruginosa1 < 1 CFU/100 ml 

Turbiditet och syreförbrukning   

Grumlighet före filter2 < 0,4 FTU5 

Grumlighet efter filter2 < 0,2 FTU 

Kemisk syreförbrukning2, 3 < 4 mg O2/l 

Surhet   

pH utan klorering inte under 6,8 pH 

pH utan klorering inte över 7,8 pH 

   

pH vid klorering inte under 7,2 pH 

pH vid klorering inte över 7,6 pH 

Klorhalt   

Aktiv fri klor (vattentemp under 35 °C)   

vid pH 7,2 inte under 0,4 mg Cl2/l 

vid pH 7,4 inte under 0,5 mg Cl2/l 

vid pH 7,6 inte under 0,6 mg Cl2/l 
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Parameter Riktvärde Enhet 
Aktiv fri klor (vattentemp över 35 °C)   

vid pH 7,2 inte under 0,8 mg Cl2/l 

vid pH 7,4 inte under 0,9 mg Cl2/l 

vid pH 7,6 inte under 1,0 mg Cl2/l 

Halt bunden klor vid alla vattentemperaturer   

vid pH 7,2 – 7,6 inte över 0,4 mg Cl2/l 

Totalhalt klor vid alla vattentemperaturer   

vid pH 7,2 – 7,6 inte över 2 mg Cl2/l 

1 Riktvärdet gäller för alla vattentemperaturer. 
2 För bassängbad utomhus kan en syreförbrukning mindre än 6 mg O2/l och/eller grumlighet mindre än 0,8 

FTU vara acceptabelt, om övriga riktvärden är förenliga med dem som ange i de allmänna råden. 
3 I de fall en desinfektionsmetod används som kan påverka mätningen av syreförbrukningen kan en mätning av 

den totala halten organiskt material (TOC) göras i stället. Denna bör inte vara högre än 4 mg/l. 
4 Colony forming units. 
5 Formazin turbidity units. 

Vattnet måste alltså renas ifrån organiskt material och kväveföreningar samt från bakterier 
och virus. För att hålla ett tillräckligt siktdjup, vilket också är ett krav, måste partiklar 
avskiljas och/eller oxideras i tillräcklig utsträckning. Vattnet skall hålla en god kemisk status 
för att undvika smittspridning. Vattnet får inte heller vara korrosivt eller kalkfällande då 
detta kan skada byggnad och reningsanläggning.  

Reningsanläggning och desinfektion 

En reningsanläggning för badvatten består i huvudsak av olika sorters filter, (ofta med 
flockningstillsats), cirkulationspump och cirkulationssystem. Dessutom finns utrustning för 
desinficering och pH-justering samt värmeväxlare för uppvärmning av vattnet. Vidare ska i 
systemet ingå en utjämningstank för kompensation av volymsökningen vid bad. 
Avtappningsvattnet går antingen till avlopp eller används för att spola sandfiltren. 
Filtreringen tar bort grövre partiklar. Flockningsmedel tillsätts för att fälla ut kolloidala och 
lösta föreningar. Det som inte filtret klarar av att avskilja kan avskiljas antingen genom 
kemisk oxidation eller genom avtappning/utspädning. Vattenflödet ska vara dimensionerat 
för antal badande och bassängtyp. Systemet måste klara en snabb inblandning av 
desinfektionsmedel samt borttransport av föroreningar (SKL, 2006). Enligt standard (SIS, 
2008) så skall cirkulationspump och vattensystem klara full infärgning/avfärgning av hela 
vattenvolymen i bassängen under loppet av 15 minuter. 

Reningsbehovet beror dels på antal badande men också på typ av bad (simbad, lek, rehab, 
m.fl.). Utformningen bestäms även av vilken typ av desinfektionsmedel som skall användas 
och i vilken form och halt detta tillförs. Som en extra åtgärd för att hålla ned halten av 
oönskade ämnen och föroreningar i vattnet och för att hålla rätt volym i bassängen tillförs 
rent vatten till bassängen (spädvatten). Rekommenderad spädvattentillsats brukar anges till 
cirka 30 liter per badande.  

För att undvika smittspridning mellan de badande måste ett tillräckligt effektivt 
desinfektionsmedel tillföras badvattnet. Klor är det mest frekvent använda medlet för 
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desinficering av badvatten. Förutom att angripa bakterierna fungerar kloret även till viss del 
som oxidationsmedel och bryter ned en del av det organiska materialet och 
kväveföreningarna. Nackdelen med klor är att det vid dessa oxidationsprocesser bildas 
oönskade biprodukter i form av Trihalometaner (THM) och kloraminer, vilka kan medföra 
ohälsa hos badande och personal, se avsnitt ”Klorföreningar i luft”. Dessa föreningar 
måste tas om hand genom kemisk oxidation, utspädning, adsorption i kolfilter eller 
oxideras med ozon eller UV-ljus.  

Dimensionering 

Vid dimensionering av en reningsanläggning för badvatten beräknas den så kallade 
belastningsfaktorn. Belastningsfaktor (B) innebär det maximala antalet badande personer 
per m3 cirkulerande vatten genom filtret. För anläggningar med mycket god rening och 
med tillsats av flockningsmedel kan (B) uppgå till 0,5 badande per m3 (d.v.s. 2 m3 filtrerat 
vatten per badande) (SKL, 2006). 

Rekommenderade värden för antal badande (N) beräknas utifrån bassängens yta i m2 (A) 
och badfrekvensen (n) samt nödvändig vattenyta i m2 (a) per badande. Detta är alltså 
beroende av vilken typ av bassäng det är fråga om och vilken storlek eller volym denna har. 
Det finns tabeller för olika bassängtyper och tabeller som visar rekommenderade värden 
för cirkulationsflöden beroende av bassängtyp (SKL, 2006). Cirkulationsflöde (Q) beräknas 
utifrån antal badande (N/h) och belastningsfaktorn (B); 

Q [m3/h] = antal badande [N/h] / belastningsfaktor B [N/m3]  

Cirkulationssystem 

Det finns två huvudsakliga typer av cirkulationssystem. Det ena är förträngningsprincipen 
där man eftersträvar att undvika inblandningsförlopp genom att snabbast möjligt avlägsna 
tillförda föroreningar. Vid den vanligaste typen av förträngningssystem leds det cirkulerade 
vattnet in i djupdelen (gaveln) och ut i motsatta gaveln vid den grundare delen av 
bassängen samt via skvalprännor längs långsidor.  

Den andra varianten kallas för totalinblandningsprincipen. Här eftersträvas en inblandning 
där vatten tillsammans med desinfektionsmedel fördelas i hela bassängvolymen snabbast 
möjligt. Det cirkulerade vattnet leds in via ett antal dysor placerade i bassängens botten 
och/eller vid bassängens långsidor. Utlopp sker i bassängens djupa del och/eller via 
skvalprännor (SKL, 2006). 

Reningsteknik för bassängvatten 

Vid rening av bassängvatten används, som tidigare omnämnts, oftast olika typer av 
filtreringstekniker för att avskilja de fasta och uppslammade föroreningarna ifrån vattnet. 
Ofta med tillsats av flockningsmedel, vilket då till en del gör så att kolloidala och lösta 
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föreningar också avskiljs. De filter som används kan delas upp i öppna och trycksatta filter. 
De kan innehålla olika typer av filtermedia, där det vanligast förekommande är sand.  

Förfilter 

För att i första hand skydda cirkulationspumpen placeras vanligen ett förfilter före 
cirkulationspumpen för att fånga upp större partiklar och föremål. 

Sandfilter 

Öppna sandfilter är rektangulära eller kvadratiska bassänger med ett bärlager av grus i 
botten, 20 – 30 cm djupt med kornstorlek 3-5 mm och med filtersandlager runt 1 m i 
tjocklek (kornstorlek 0,8-1,2 mm). Öppna sandfilter har normalt en filterhastighet på 
6 – 8 m/h.  

Trycksatta (slutna) sandfilter har vanligen samma uppbyggnad som ett öppet sandfilter, 
med ett bärlager av grus på 0,2 – 0,3 m. Sandlagret i filtret är normalt 1,0 – 1,2 m djupt. 
Filterhastigheten normalt 15-25 m/h. Det är viktigt att flödet anpassas till djupet på 
filterbädden så att kontaktiden inte blir för kort. Livslängden för sanden i ett sandfilter är 
lång och behöver normalt sett inte bytas oftare än vart tionde år. Det är större sannolikhet 
för att filterbottnen och dess spoldysor i plast behöver bytas före sanden. 

En del sandfilter har även ett extra lager inuti bädden av Antracit (kol) för en bättre 
avskiljning av organiskt material. Det finns även sandfilter med en kornstorlek på  
0,4 – 0,8 mm samt filter med andra material, exempelvis glaskulor med en kornstorlek på 
0,4 – 0,6 mm. Fördelen med dessa filter är enligt leverantören att en mindre sandstorlek ger 
en tätare bädd och således en bättre avskiljning av mer finpartikulärt material. Glaskulorna 
sägs även ha en jämnare mer sfärisk form, vilket också gör filterbädden tätare. 

Flockning 

Flockningskemikalier tillsätts vattnet för att möjliggöra en bättre avskiljning av lösta och 
kolloidala ännen. Normalt sett tillsätts flockningskemikalien inte på sugsidan av 
cirkulationspumpen då flockarna riskerar att slås sönder i pumpen. De två vanligast 
förekommande flockningsmedlen är aluminiumsulfat (AlSO4) och polyaluminiumklorid. 
Aluminiumsulfat förutsätter ett visst pH-intervall samt en viss uppehållstid i 
flockningsbassäng för att fungera tillräckligt bra. Polyaluminiumklorid är direktflockande 
och inte så pH-beroende. Flockning kan utföras kontinuerligt eller intermittent beroende 
på filtertyp och valt driftförfarande.  

Flockning – öppna sandfilter 

Flockning i kombination med öppna sandfilter sker normalt 1-2 gånger/vecka beroende på 
badbelastning och vattenkvalitet. Flockning sker intermittent och föregås alltid av 
backspolning av filtersektioner. Innan flockning kontrolleras att pH ligger inom intervallet 
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7,2 – 7,6. Aluminiumsulfat och en polymer tillsätts badvattnet före filtret med en 
uppehållstid i flockningsbassängen mellan 15 – 20 min. Eventuellt kan en pH-justering med 
lut eller soda krävas såvida inte hypoklorit används som desinfektionsmedel för då behövs 
ingen justering uppåt (SKL 2006).  

Flockning – trycksandfilter 

Vid flockning i kombination med trycksandfilter används inte AlSO4 utan 
polyaluminiumklorider (PAC) som är direktflockande och inte så pH-beroende. 
Flockningsmedlet tillsätts med doserpump med cirka 0,2 – 2 g/m3 filtrerat vatten och 
timme (SKL, 2006). 

Backspolning av filter 

Innan filtermotståndet (tryckfallet över filtret) överstiger det av leverantören satta maximala 
värdet måste filtret backspolas. Detta åstadkoms genom att vatten spolas motströms 
genom filtret. Spolvattnet, som oftast tas från en spoltank (skvalpvatten från bassänger) 
och ibland med viss tillsats av tappvatten, leds därefter till avlopp alternativt återvinns 
genom behandling med membranfiltrering. Backspolning måste ske med jämna intervall för 
att filtret ska upprätthålla sin funktion.  

Normalt sett så ligger backspolningshastigheten för öppna sandfilter på 60 - 65 m/h och 
pågår under 4 – 6 minuter (SKL, 2006). Vid backspolning av trycksatta filter åtgår mindre 
mängd spolvatten jämfört med öppna sandfilter. Backspolningshastigheten varierar mellan 
35 – 65 m/h. 

pH-justering 

Som tidigare nämnts så är det viktigt att hålla vattnet inom ett visst pH-intervall. Primärt 
med hänsyn till de badande, men också på grund av vattenkemin. Flockningskemikalierna 
fungerar bättre vid ett visst pH, vilket även gäller för kloret som har en större effekt i den 
lägre regionen av det rekommenderade pH-intervallet i Sverige på 7,2 – 7,6. För pH-
justering används vanligen antingen saltsyra (HCl), svavelsyra (H2SO4) eller koldioxid (CO2). 

AKP-dosering 

I en del anläggningar doseras kolpulver in som en del av reningen. Dosering av aktivt 
kolpulver sker före flockning och filter. Lösta och kolloidala föreningar som exempelvis 
trihalometaner och kloramminer kan då adsorberas till kolet. Genom att flockningsmedel 
tillsätts efter koldoseringen binds kolpulvret och de föreningar som adsorberats till kolet 
ihop till större flockar som då kan avskiljas i sandfiltret. Kolpulvret avskiljs från systemet då 
filtren backspolas. Aktivt kolpulver doseras med 1–3 g/m3 filtrerat vatten (beroende på 
badbelastning).  
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Aktivt kolfilter 

Vid behandling av badvatten används aktivt kolfilter primärt för att avlägsna bundet klor 
och trihalometaner (THM). I och med kolets förmåga att adsorbera fettlösliga föreningar så 
fastnar även andra föreningar med den typen av egenskaper. Aktivt kolfilter används för att 
behandla ett delflöde vid rening av bassängvatten och inte direkt på huvudflödet. Normalt 
sett placeras kolfiltret vid ett delflöde efter sandfiltren, vilket betyder att partiklar inte 
tillförs kolfiltret i någon större utsträckning. Aktiva kolfilter förbrukas i takt med att 
filtermediet mättas och behöver bytas ut ca vartannat år. 

Membranfiltrering UF 

I de fall där membranteknik med ultrafilter installerats i reningsanläggningar för badvatten 
så används dessa normalt sett (efter ett förfilter) för att rena, och därigenom kunna 
återanvända, backspolvatten från sandfiltren. Det förekommer också att ultrafilter används 
som huvudsakligt reningssteg för vattnet, då i kombination med någon slags förfiltrering 
(exempelvis skivfilter). Det finns en potential för att använda membranteknik i större 
utsträckning framöver då tekniken utvecklats och idag inte är lika energikrävande som förr. 
Rent teoretiskt så är energibehovet i samma storleksordning som för sandfilter. 
Osäkerheten ligger i vilken kapacitet membrantekniken har, vilket bör utvärderas i en större 
utsträckning Inom ramen för studien har studiebesök vid Anerskogens simhall i Hamar 
samt vid Marselisborg Centret i Århus genomförts. I båda dessa simhallar har man övergått 
till keramiska membran baserade på kiselkarbid, SiC. Dessa membran uppges ha en 
dimensionerande kapacitet som är mer än 10 ggr högre än konventionella membran. Se 
vidare i avsnitt Vidare utredning av membrantekniken nedan. 

Vid membranfiltrering av badvatten i simhallar används så kallad dead-end teknik, vilket 
innebär att vattnet under tryck leds in i membranet genom ena kortsidan som är öppen. Då 
den andra kortsidan är helt sluten så forceras vattnet genom membranets långsidor, vilka 
har en definierad porstorlek (cut-off). Dead-end filtrering har en lägre energiförbrukning 
jämfört med alternativet som kallas för cross-flow filtrering. Vid cross-flow filtrering är 
membranet öppet i båda kortsidorna. Vid denna typ av membranfiltrering går den rena 
vätskan (permeatet) också genom membranets långsidor, vilket sker för att 
genomströmningshastigheten i membranet är mycket hög. Detta leder till att ett mottryck 
skapas över membranet. Den höga hastigheten tillsammans med mottrycket skapar ett 
turbulent flöde vid membranets yta, vilket gör så att permeatet trycks tangentiellt genom 
membranet. Även denna typ av membran har definierade cut-off värden. 

Beroende på syfte och ändamål så finns det olika typer av membran och olika material som 
dessa är tillverkade i. I badhus används så kallade polysulfonmembran, vilka är lämpliga för 
att klara höga salthalter. Nackdelen med dessa är att de inte är lämpade för att klara av 
föreningar i vattnet som kommer från till exempel hudvårdsprodukter, smink och sololja. 
Dessa typer av ämnen riskerar att sätta igen membranen som då antingen behöver tvättas 
eller i värsta fall kasseras och bytas ut.  

Membranfiltrering utreds vidare i kapitlet Vidare utredning av membrantekniken. 
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UV-ljus 

För rening av bassängvatten används UV-ljus för att reducera innehållet av bundet klor och 
för desinficering. På grund av att det bildas många olika klororganiska föreningar då klor 
reagerar med svett och urin från de badande så krävs ett UV-ljus med brett spektrum. 
Antingen ett mellantrycks-UV eller ett vacuum-UV behövs för detta ändamål. I en dansk 
studie där man undersökte olika typer av UV-tekniker fann man att en genomsnittlig 
koncentration av bundet klor kring 0,2 – 0,4 mg/l kunde upprätthållas i en 
varmvattensbassäng med 230 badande per dag vid användning av en mellantrycks- eller 
vacuum-UV anläggning på 2,5-3 kW (By- og Landskabsstyrelsen 2010). Gladsaxe simhall 
som var föremål för den danska studien har en bassängvolym på 50 m3 med en temperatur 
på 31-34°C. Cirkulationsflödet i bassängen ligger på 100 m3/h och delflödet där UV-
anläggningen var placerad låg på 25 m3/h. 

Ozon 

Ozon är en svagt blåaktig gas med stickande lukt också i mycket små koncentrationer. 
Ozon är ett mycket effektivt oxidationsmedel med en god förmåga att bryta ned organiska 
föreningar när det tillsätts i vatten. Det gör ozon till ett effektivt desinficerande medel mot 
bakterier och andra mikroorganismer. Det är dock mycket instabilt och bryts snabbt och 
spontant ner till en vanlig syremolekyl (O2). Effekten är därför mycket lokal. Ozongasen är 
mycket instabil och har därför en kort livslängd. Ozon kan användas som ett komplement 
till desinfektionsmedel i stora bassänger för att förbättra den desinficerande effekten. 
Mängden desinfektionsmedel kan på så sätt minimeras med bibehållen vattenkvalitet.  

Strippning 

Strippning används för att avlägsna flyktiga föreningar från vattnet på ett kontrollerat sätt. 
Detta åstadkoms genom att luft bubblas motströms genom vattnet i en kolonn. Luften 
driver då av de mer flyktiga föreningarna från vattnen, vilka sedan förs bort med 
ventilationen. I de fall en stripper installeras som ett reningssteg så sker detta i regel vid en 
delström i reningsanläggningen och inte på huvudflödet. Strippern installeras då efter 
sandfilter och ett eventuellt UV-steg. Tekniken möjliggör en reduktion av kloramminer och 
trihalometaner (THM), där trikloramin och kloroform hör till de mest flyktiga 
föreningarna. I en dansk studie visade det sig att man med installation av en stripper kunde 
reducera och hålla THM-nivån i inomhusluften i badhuset på en mycket låg nivå (20-30 
µg/l) (By- og landskabstyrelsen, 2010).   

Avancerade oxidationsprocesser (AOP) 

Avancerade oxidationsprocesser används för att reducera olika typer av svårnedbrytbara 
föreningar. Exempel på AOP-processer är ozon (O3)/UV, väteperoxid (H2O2)/UV och 
AOT(Avancerad oxidationsteknologi). Gemensamt för dessa metoder är att de är kemiska 
eller fotokemiska processer som skapar fria hydroxylradikaler (•OH). Hydroxylradikaler är 
mycket reaktiva och således mycket starka oxidationsmedel som angriper och bryter ned de 
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flesta organiska molekyler. Hydroxylradikalen kan ses som en oladdad form av en 
hydroxidjon, vilket gör att den inte är selektiv och därigenom mycket lämplig för reduktion 
av komplexa vatten med många typer av klororganiska föreningar.  

Spädvatten 

En del av de föroreningar och salter som tillförs via badande och desinfektionsmedel klarar 
inte reningsanläggningen av att avlägsna, vilket betyder att dessa anrikas i vattensystemet. 
För att hålla ned dessa halter och för att hålla rätt vattennivå tillförs nytt vatten till 
systemet. Normalt tillförs cirka 30 liter per badande. Beroende på vad som kan tillåtas i 
vattensystemet så kan i vissa fall spädvattnet behöva förbehandlas innan det tas in i 
systemet. 
 

Ersättning av avdunstat vatten räknas inte som spädvatten eftersom föroreningarna 
fortfarande finns kvar trots avdunstningen. 

Desinfektionsmedel 

Allmänna krav på ett desinfektionsmedel är att det snabbt skall döda bakterier och virus. 

Dessutom måste det: 
 

 vara verksamt under tillräckligt lång tid så att en fullgod desinficering uppnås i 

bassängens alla delar. 

 vara enkelt/lätt att analysera. 

 helst vara kontrollerbart och reglerbart via automatiska avkännare. 

 inte vara skadligt för de badande eller för material vid aktuella koncentrationer i 

badvattnet samt vara acceptabelt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. 

Enligt den tyska standarden för bassängvatten (DIN 19643) skall desinfektionsmedlet klara 
av att reducera bakterien P. aeruginosa med en faktor 104 inom 30 sekunder (Miljöstyrelsen, 
2007). Bakgrunden till detta är en studie där man tog fram en ny förenklad metod att 
fastställa desinfektionskapaciteten i en bassäng. Man fann där att bakterien P. aeruginosa är 
en god indikatororganism för att mäta vattnets kvalitet och föreslog att denna bakterie 
skulle användas för att mäta desinfektionskapaciteten (Seidel & Lopez, 1991). I Sverige 
finns inte motsvarande krav utan endast de riktvärden som Socialstyrelsen utfärdat (se 
Tabell 8).  

I ”dagsläget” är klor det ämne som bäst uppfyller dessa kriterier och den absolut 
dominerande desinfektionskemikalien (SKL, 2006), (Miljöstyrelsen, 2007) m.fl.. Ett av 
delmålen med föreliggande projekt har varit att undersöka vilka möjligheterna är att 
utesluta klor som desinfektionsmedel för bassängvattnet. Nedan följer, med anledning av 
detta, en presentation av de idag tillgängliga desinfektionsmedlen som används för 
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desinficering av bassängvatten i offentliga simhallar samt för- och nackdelar då dessa 
används istället för klor. För att uppnå avsedd desinfektionseffekt så måste flertalet av 
dessa kemikalier och metoder vid praktisk drift ändå kombineras med klordosering (SKL, 
2006) och (Miljöstyrelsen, 2007). 

Hypoklorit 

Ren klorgas används inte i bassängen. Vanligen används i stället olika salter där det allra 
vanligaste är någon form av hypokloritsalt. Ett undantag är när klorgas framställs 
elektrolytiskt i badanläggningen och leds direkt ner i vattnet (Socialstyrelsen, 2006). 

Då hypoklorit tillsätts badvattnet övergår det till underklorsyrlighet och hypokloritjoner. 
Dessa ämnen, utgör den desinficerande effekten och står i en pH-beroende jämvikt med 
varandra. Ett lägre pH förskjuter jämvikten så att mer underklorsyrlighet bildas. 
Underklorsyrlighet är mer bakteriedödande än hypoklorit, vilket gör att man måste ha en 
högre klordosering vid ett högre pH (Socialstyrelsen, 2006). Enligt litteraturen behöver den 
fria aktiva klorhalten höjas från 0,4 mg/l till 0,6 mg/l i bassängvattnet om pH stiger från 
7,2 till 7,6 för att uppnå samma desinficerande effekt (SKL, 2006). 

Natriumhypoklorit är det mest vanligt förekommande saltet som tillförs bassängvatten. Det 
kan antingen tillföras som en färdig produkt som doseras till vattnet eller genom att det 
framställs på plats i badhuset. En stor fördel med att tillverka natriumhypoklorit på plats i 
badhuset är att man slipper transporter och hantering av den klor som normalt saluförs. 
Den färdiga produkten håller en koncentration på 10 % och har ett pH på 12 jämfört med 
1 % och pH 8 då den tillverkas på plats i badhuset. Tillverkning av natriumhypoklorit på 
plats görs antingen via en öppen cell eller via membranceller. Vid tillverkning i öppen cell 
åtgår 5,7 kWh/kg klor och för membrancell 2,3 kWh/kg klor (Muntligen Henrik Jansson, 
Processing AB). 

Klordioxid 

Klordioxid används i viss utsträckning vid desinfektion av dricksvatten. För desinficering 
av badvatten är det dock inte lämpligt att använda på grund av dess giftighet i luft. I en 
utredning genomförd av Danska Miljöstyrelsen slår man på grund av detta fast att medlet 
inte är acceptabelt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt (Miljöstyrelsen, 2007).  

Brom 

Brom är ett effektivt desinfektionsmedel, men inte lämpligt att använda då de biprodukter 
som bildas är än farligare ur hälsoaspekt jämfört med de biprodukter som bildas då klor 
används (Miljöstyrelsen, 2007). 
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Ozon 

Ozon är ett mycket kraftigt oxidations- och desinfektionsmedel. Att använda ozon i 
vattenreningsanläggningen åtskilt från de badande är effektivt för att bryta ned organiskt 
material. Att däremot använda ozon som desinfektionsmedel och att därigenom riskera att 
badande och badhuspersonal exponeras för ozon i gasform är helt oacceptabelt ur ett 
hälsoperspektiv (Miljöstyrelsen, 2007). Användning av ozon måste därför ske med stora 
säkerhetsmarginaler så att inte människor utsätts för gasen. Ozon får inte kunna komma ut 
till områden där badande vistas. 

Väteperoxid 

Väteperoxid har egenskaper som gör att det kan vara bra att använda som 
desinfektionsmedel för badvatten. Medlet används också i en del offentliga terapibad i 
Sverige och Norge. Väteperoxid har en naturligt långsam sönderdelning i vatten vid de pH-
värden som är aktuella för bassängbadvatten. Dessutom är dess reaktion med organiskt 
material relativt långsam. Detta sammantaget gör att det är relativt enkelt att hålla en 
restkoncentration i vattnet för desinficering. Det finns också väteperoxidprodukter som är 
stabiliserade så att de bryts ned ännu långsammare i badvattnet. Nackdelen med 
väteperoxid är att det inte är tillräckligt effektivt som bakteriedödande medel. Det fungerar 
snarare som tillväxthämmande medel (Miljöstyrelsen, 2007).  

I en studie jämfördes den bakteriedödande effekten av natriumhypoklorit i badvatten med 
tre olika medel baserade på väteperoxid (ren väteperoxid, väteperoxid + silverjoner samt ett 
kommersiellt väteperoxidbaserat medel). Resultaten visar att inget av de tre 
väteperoxidmedlen hade en särskilt god bakteriedödande effekt och inte i närheten av den 
som natriumhypoklorit gav. Desinfektionsmedlen testades mot fyra i badvatten vanligt 
förekommande mikroorganismer. Det visade sig vid dessa tester att samtliga bakterier som 
exponerades för natriumhypoklorit eliminerades fullständigt, men ingen signifikant effekt 
kunde uppmätas vid motsvarande tester med väteperoxid (Borgmann-Strahsen, 2003).  

Jod 

Jod har använts som desinfektion av dricksvatten under lång tid och i viss utsträckning 
även för poolvatten (Miljöstyrelsen, 2007). För att undvika missfärgning av badvattnet och 
att jod avgår från vattnet till luften bör pH hållas över 7,8. Jod reagerar inte med 
ammonium, vilket kan medföra algtillväxt i vattnet om man inte samtidigt använder 
alghämmande medel (Miljöstyrelsen, 2007). Fördelen med att jod inte reagerar med 
ammonium är att det inte bildas några kloraminer. Jod har en högre virusavdödande effekt 
än klor, medan vissa bakterier har lättare att överleva.  

En metod som används i Sverige baseras på tillsats av kaliumjodid och en 
överskottsdosering av klor för att, bland annat, förbättra oxidationsförmågan. Kemikalien 
har i sig själv ingen desinfektionseffekt, men överförs till aktiv form genom tillförsel av klor 
som oxiderar jodid till fri jod (SKL, 2006).  
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UV-ljus i kombination med oxidationsmedel 

Att desinficera hela vattenvolymen i en bassäng endast med UV-ljus är knappast praktiskt 
genomförbart. UV-bestrålningen verkar endast momentant på det behandlade vattnet och 
ger ingen kvarstående desinfektionseffekt. För att uppnå tillräcklig effekt måste UV-
bestrålningen kombineras med något oxidationsmedel. Detta sätt att kombinera 
oxidationsmedel med UV-bestrålning kallas med ett gemensamt begrepp för avancerade 
oxidationsprocesser (AOP), se avsnittet Avancerade oxidationsprocesser (AOP) ovan. De 
vanligaste AOP-metoderna där UV-ljus ingår är UV-ljus kombinerat med ozon eller 
väteperoxid samt UV-ljus tillsammans med titandioxid och syre.  

När ozon eller väteperoxid bestrålas med UV-ljus bildas fria hydroxylradikaler vilka är 
mycket reaktiva under den korta tid de existerar. De reagerar med närvarande organiskt 
material och även med bakterier i olika utsträckning.  

Metalljoner 

Silver- och kopparjoner används i viss utsträckning för desinfektion av vatten. För att 
erhålla en desinficerande effekt krävs att metallerna i vattnet är joner. Detta kan 
åstadkommas antingen genom att metallerna tillförs som ett salt eller att de framställs 
elektrolytiskt. Enligt litteraturen så har silverjoner som framställts katalytiskt en bättre 
desinficerande effekt jämfört med de som tillförts som ett salt. Silverjoner är mycket mer 
effektiva än kopparjoner (Miljöstyrelsen, 2007). En eventuell användning av silverjoner är 
endast aktuell om man samtidigt använder klor då den erhållna reduktionen av bakterier 
med endast silverjoner inte är tillräcklig. Dessutom bör det undersökas om silverjoner i 
kombination med klor har en större reducerande effekt än bara klor för sig själv 
(Miljöstyrelsen, 2007).  

Styr- och reglerutrustning 

För att hålla en god kvalitet på badvattnet krävs tillsats av pH-justeringsmedel, 
flockningskemikalier (ibland inklusive aktivt kolpulver) och desinfektionsmedel i lagom 
proportion i förhållande till badbelastning. Detta åstadkoms ofta genom så kallad styr-och 
reglerutrustning som kopplats till reningsanläggningen. I praktiken kontrolleras den aktuella 
vattenkvalitén med hjälp av automatiska mätelektroder som monterats vid en mätkrets i 
vattensystemet. Mätningen sker on-line, vilket innebär att det hela tiden är möjligt att läsa 
av aktuella data. Vanligen mäts pH, Redox-potential, fri klor samt bunden klor on-line. 
Dessa mätvärden kopplas sedan till en doserings-utrustning som via en signal doserar rätt 
mängd kemikalier. Det finns dessutom ofta ett larm kopplat till mätningen som reagerar då 
mätvärdet går utanför vissa förinställda intervall, vilket då indikerar att något inte fungerar 
som det ska. 
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Energibehov 

Det stora energibehovet i ett badhus är för att kompensera för den temperaturminskning 
som sker genom avdunstning av bassängvatten (se även kapitlet om Energianvändning). 
Detta medför både ett stort behov av att värma bassängvatten och dessutom ett 
värmebehov knutet till avfuktning av luften i bassänghallen. Förutom uppvärmningen av 
badvattnet som ofta sker via fjärrvärme så utgörs en stor del av energibehovet, i en 
vattenreningsanläggning med sandfilter och flockning, av att cirkulera vattnet. 
Cirkulationspumpen ska upprätthålla ett visst flöde genom systemet som beror av den 
totala volymen i systemet och badbelastningen. Ofta är reningssystemet för badvattnet 
placerat vid en lägre nivå jämfört med bassängen (ofta en våning under), vilket innebär att 
cirkulationspumpen även måste klara att lyfta vattnet en viss höjd (cirka 2-3 m). Vanligtvis 
ligger effekten på cirkulationspumpen på 5-10 kW.  

För att kompensera för förluster av backspolvatten tillsätts, som tidigare nämnts, också 
spädvatten till systemet. Detta medför också ett visst energibehov då detta vatten behöver 
värmas. Beroende på vilken reningsteknik som installeras kan olika övriga energitillskott 
behövas. 

Vattenkemi 
Vattensystemet i ett badhus är ett komplext system där vattenkvaliteten beror av ett 
samspel mellan badbelastning, processer i bassängen och processer i reningssystemet. 

Då klor tillsätts bassängvattnet bildas oönskade desinfektionsbiprodukter (DBP). Kloret 
reagerar med kväve- eller kolföreningar från badande (antingen direkt på de badandes hud 
eller genom reaktion med föreningar som de badande avgivit till och som ackumulerats i 
vattensystemet) varvid en rad föreningar bildas (By- og landskabstyrelsen, 2010a). Kol- och 
kväveföreningar tillförs primärt via svett och urin i en proportion om 200 ml svett och 50 
ml urin per badande och timme. Den primära källan till kväve och kolföreningarna är Urea 
(Judd & Black, 2000). Ofta är uppehållstiden i vattensystemet relativt lång, vilket medför att 
koncentrationerna av DBP kan vara relativt höga trots att bildningsreaktionerna är 
långsamma. Tillförsel av vatten sker oftast en gång per vecka för att kompensera för det 
vatten som går till avlopp då filtren backspolas, vilket betyder att uppehållstiden ofta ligger 
mellan 20 – 30 dagar (By- og landskabstyrelsen, 2010a).  

 

Nästan allt löst organiskt material (98 %) som tillförs bassängvattnet från badande omsätts 
fullständigt men långsamt av kloret. Detta betyder att koncentrationen av organiskt material 
kommer att stiga under dagen då det tillförs i en snabbare takt än det hinner brytas ned 
(Christian Zweiner et al., 2007). Då badbelastningen upphör (under natten) kommer det 
organiska materialet att brytas ned varvid cirka 2 % bildar DBP (Christian Zweiner et al., 
2007). Resultat från tidigare studier visar att det tillförda lösta organiska materialet består av 
molekyler som inte avskiljs i reningsanläggningen. I en tysk studie genomfördes en 
fraktionering av de lösta organiska föreningarna med hjälp av membranfiltrering där två 
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nanomembran med olika täthet nyttjades. Studien visade att den större delen av DBP (mätt 
som absorberbara organiska halogener, AOX) i vattnet hade en molekylvikt under 1000 
g/mol. Fraktionen under 200 g/mol innehöll mer än 30 % av uppmätt AOX. Parallellt med 
dessa försök mättes även gentoxiciteten i vattnet. Studien visade att toxiciteten var högre i 
den lågmolekylära fraktionen (Glauner, et al., 2005). Urea som är den mest dominerande 
källan till kväve- och kolföreningarna i vattnet har en molekylvikt på 60 g/mol. 

Detta betyder alltså att det i en konventionell reningsanläggning (flockning och sandfilter) 
för bassängvatten inte sker någon nämnbar avskiljning av dessa lågmolekylära föreningar. 
För att reducera dessa föreningar behövs därmed ytterligare reningssteg.  

Enligt litteraturen bildas framförallt trihalometaner (THM) och kloramminer (Glauner, et 
al., 2005), (SKL, 2006) mfl. även om det på senare tid framkommit att det bildas fler, och 
kanske än mer toxiska, föreningar än de som ingår i dessa grupper (Kamilla M. S. Hansen 
et al. , 2011), (Richardson, et al., 2010).  

Grundläggande klorkemi 

Vid desinfektion med s.k. fri klor är det underklorsyrlighet, som är det aktiva ämnet. Syran 
tillsätts som sitt natriumsalt, natriumhypoklorit, eller framställs på platsen genom elektrolys 
av en natriumkloridlösning. Den rent oorganiska kemin för underklorsyrlighet i 
vattenlösning bestäms av två jämvikter, dels en redoxreaktion med kloridjoner, som ger 
elementärt klor, samt underklorsyrlighetens syra-basjämvikt: 

 
Cl2(aq) + H2O ↔ HClO + H+ + Cl-                             logK = -3,3                     (1) 

HClO ↔ H+ + ClO-                                                      logK = -7,3                    (2) 

K är jämviktskonstanterna från (Sillén, L. G., and A. E. Martell, 1971).  

Ekvationerna (1) och (2) säger att underklorsyrlighet är den dominerande klorföreningen i 
ett pH-intervall med 7,3 som övre gräns. Den undre gränsen bestäms av vattnets 
kloridjonhalt. Detta illustreras i Figur 36 nedan. 
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Figur 36: Relativ andel klor som underklorsyrlighet av totalklorhalten från underklorsyrligheten som funktion av 
pH vid tre olika konstanta kloridjonhalter. Diagrammet är beräknat från jämviktskonstanterna för reaktionerna 
(1) och (2).  

Figuren visar att intervallet, där HClO dominerar, krymper med stigande kloridjonhalt. Den 
undre pH-gränsen förskjuts mot högre pH-värden med stigande kloridjonhalt. Vid låga 
pH-värden dominerar elementärt klor (fri klor i egentlig mening). Vid pH-värden över 7,3 
är underklorsyrligheten till 50 % eller mer protolyserad till hypoklorit.  

Reaktion med organiska ämnen 

Underklorsyrlighet HOCl har åtminstone två vägar för reaktion med organiska ämnen 
(March, 1977). 
1. Elektrofil substitution som leder till klorering av organiska föreningar. Det aktiva ämnet 

kan då vara en hydrolys- eller protoneringsprodukt av HOCl, såsom Cl2O eller H2OCl+, 
eller Cl2. Elementärt klor kan initiera radikalreaktioner via bildning av hydroxylradikaler 
(Kristensen, et al., 2010) och där citerad litteratur. 
 
 
Cl· + H2O → OH· + H+ + Cl-                                                                                (3) 
 

2. Addition till kol-koldubbelbindningar, vilket ger halohydriner. 

 

       C = C          + HOCl →  C(OH) –C(Cl)                                                          (4) 
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Rapporter om bildning av klorerade kolväten i simbassängvatten började komma i 
fackpress och vetenskapliga tidskrifter i början av 1980-talet, se t.ex. (Lahl, et al., 1981) och 
(Eichelsdörfer, et al., 1981). I en av de senaste karakteriseringarna av badbassängvatten som 
gjorts (Richardson, et al., 2010) med avseende på kemiskt innehåll och mutagenicitet kunde 
man identifiera mer än 100 klorerade och bromerade organiska ämnen. Vattenproverna 
hämtades från två allmänna inomhusbad i Spanien. I det ena badet användes 
natriumhypoklorit som desinfektionsmedel, i det andra en organisk N-brom-N-kloramid 
(1- brom-3-klor-5,5-dimetyl-2,4-imidazolidindion). De fria klorhalterna var 1,28 ± 0,43 
mg/l i den klorerade och 0,50 ± 0,16 mg/l i den bromerade bassängen. Båda baden hade 
rening med sandfilter. Badet med bromdesinfektion hade dessutom ett aktivt-kolfilter. Man 
hittade i stort sett samma typ av klorerade och bromerade föreningar i båda vattnen, på 
några undantag när (t.ex. bromerade acetoner, som bara hittades efter bromdesinfektion). 
Följande ämnen och ämnesgrupper identifierades: 

 Kloramin och dikloramin (den sistnämnda endast vid klordesinfektion) i vattnet och i 

luften ovanför bassängen. 

 Trikloramin, endast i luften ovanför bassängen. 

 Di-, tri- och tetrahalometaner, bl.a. kloroform och bromoform i vattnet och i luften 

ovanför bassängen. Även 1,1,2-trikloretan detekterades i vattnet.  

 Bromerade och klorerade mono- och dikarboxylsyror, bl. a. klorerade och bromerade 

ättiksyror. 

 Brom- och kloraldehyder, bl.a. tribrom- och trikloracetaldehyd (kloralhydrat i 

hydratiserad form). 

  Brom- och kloracetonitriler. 

 Halogenerade ketoner, huvudsakligen brom- och kloracetoner.   

 Brom- och kloracetamider. 

 1,1,1-Triklorpropanol (uppenbarligen avses  isopropanol). 

 Brom- och klorfenoler. 

 Icke-halogenerade föreningar, bl.a. bensaldehyd och ftalsyra. 

Potentialen för mutagenicitet gentemot salmonellabakterier var enligt uppgift jämförbar 
med den som man kan finna i dricksvatten. (Toxiciteten gentemot bakterierna var dock 
högre för badvattnen än för dricksvatten).  

Faktorer som styr bildning av klororganisk substans 

Rent teoretiskt kan man tänka sig att följande parametrar bör påverka halter och typer av 
de organiska desinfektionsbiprodukter som bildas vid klordesinfektion: 

Klorerade organiska ämnen  Halt av fri klor 

 Klordosering 

 Halt av organisk substans 

 Tillförselhastighet (belastning) av organisk substans 
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 Typ av organisk substans  

 pH 

 Reningsanläggningens funktion 

 Vattnets hydrauliska uppehållstid i systemet 

(dosering av externt färskvatten) 

 

Speciellt trihalometaner 

(THM) 

 

 Ovanstående 

 Ventilationsflöde 

 

Kloraminer 

 

 Halt av urea (troligen den största kvävekällan) 

 Ureabelastning 

 Halt av fri klor 

 Klordosering 

 pH 

 Reningsanläggningens funktion 

 Vattnets hydrauliska uppehållstid i systemet 

(dosering av externt färskvatten) 

 Ventilationsflöde 

En del av dessa parametrar räknas också mer eller mindre systematiskt upp i litteraturen, 
bl.a. av (Holm Kristensen, et al., 2007). Ett statistiskt planerat faktorförsök för att studera 
inverkan av dessa parametrar är av naturliga skäl svårt att genomföra i en fullstor 
anläggning. Försök i laboratorieskala ger troligen inte en tillräckligt realistisk bild av 
förhållandena i en verklig bassäng. Ett försök i en nedskalad men tillräckligt stor modell av 
en simbassäng, där man systematiskt kan variera parametrarna, krävs. Åtminstone ett 
sådant försök finns rapporterat (Judd & Bullock, 2003). Judd & Bullock byggde en modell 
av ett existerande inomhusbad i skala 1:7. Bassängen hade en volym på 2,2 m3, och var 
utrustad med vattencirkulation, sandfiltrering, pH-mätning och -styrning, 
natriumhypokloritdosering, mätning av fri klor, temperaturstyrning samt ventilation. 
Vattencirkulationen motsvarade 2,5 omsättningar av bassängvattnet per timme. Något 
avdrag av vatten från systemet gjordes enligt beskrivningen inte under försöken. 
Färskvatten tillsattes endast för att kompensera för avdunstning. Ovanför bassängen fanns 
ett fritt utrymme på 12 m3, som ventilerades med 0,17 omsättningar av luften per timme. 
Belastning med badgäster simulerades med en styrd dosering dels av en lösning som 
modellerade kroppsvätskor (svett och urin) och dels av en lösning av dinatriumsaltet av 
humussyra. Den sistnämnda lösningen simulerade tillförsel av s.k. naturliga organiska 
ämnen (smuts).   
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Tabell 9 visar sammansättningen på lösningen som representerade kroppsvätskor. 
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Tabell 9: Kroppsvätskemodell (Body Fluid Analogue, BFA) enligt Judd och Bullock (2003). 

Ämne Koncentration, mg/l Halt org. kol, 

mg/l 

Halt kväve, mg/l 

Ammoniumklorid 2000 - 520 

Urea 14800 2960 6900 

L-Histidin 1210 560 320 

Hippursyra 1710 1040 134 

Urinsyra 490 180 160 

Citronsyra 640 240 - 

Natriumdiväteortofosfat 4300 - - 

Kreatinin (vissa försök) 1800 770 67 

Totalt exklusive kreatinin - 4980 8034 

 

Dessvärre finns bara ett fåtal försök rapporterade, och dessa är inte planerade som 
systematiska faktorförsök. En översikt av försöksplanen ges i Tabell 10 nedan.  
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Tabell 10: Försöksplanen för Judds och Bullocks försök i 1:7-skalemodellen av en simbassäng. 

Försök 

nr. 

pH Halt fri 

klor 

mg Cl2/l 

Koltillförsel från 

kroppsvätskor 

(BFA) 

g C/tim. 

Koltillförsel från 

smuts (humussyra) 

g C/tim. 

Kvävetillförsel 

från 

kroppsvätskor 

(BFA) 

g N/tim. 

Ekvivalent 

belastning 

badgäster/ 

m3, tim. 

1 7,8 1,8 0,082 - 0,131 0,06 

2 7,8 1,8 0,164 - 0,261 0,12 

3 7,8 1,8 0,164 0,009 0,261 0,12 

4 7,8 1,8 0,164 0,019 0,261 0,12 

5 7,8 1,8 0,210 - 0,333 0,15 

  6 1) 7,8 1,8 0,137 - 0,217 0,10 

  7 1) 7,8 1,8 0,411 - 0,651 0,30 

  8 1) 7,8 1,8 0,137 - 0,217 0,10 

   9 1) 7,8 1,8 0,137 - 0,217 0,10 

10 7,2 0,5 0,164 0,019 0,261 0,12 

1) Med kreatinin 

I försöken har man alltså varierat dosering och typ av organisk belastning, vilket motsvarar 
varierande belastning med badande. Halten fri klor och pH har hållits konstanta utom i 
sista försöket, där man tyvärr ändrade dessa parametrar samtidigt. Enligt beskrivningen 
simulerades inte en varierande dygnsrytm för belastningen, utan de organiska ämnena 
doserades kontinuerligt och försöket pågick tills ett fortfarighetstillstånd uppnåtts med 
konstanta halter av ämnen i bassängen. Försökstiderna varierade från 160 timmar upp till 
600 timmar.  

Figur 37 visar halten totalt organiskt kol (TOC) i bassängvattnet som funktion av mängden 
tillfört kol. Det man kan se är att vid låg mängd tillfört kol så återfinner man motsvarande 
mängd kol som TOC i bassängen. När koltillförseln ökar, ”försvinner” mer och mer av det 
organiska kolet. Mängden TOC i bassängvattnet vid fortfarighet avviker mer och mer från 
den tillförda mängden. 

I Figur 38 visas tillförd mängd organiskt kol och mängd TOC i bassängvattnet vid 
fortfarighet som funktion av doseringshastigheten för organiskt kol vid försöken. 
Diagrammet visar att långsam tillförsel leder till att en större andel av det tillförda organiska 
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kolet inte kan återfinnas som TOC jämfört med en situation där samma mängd tillförs i en 
snabbare takt.  

 

Figur 37: Mängd totalt organiskt kol i försöksbassängen vid försökets slut som funktion av mängden tillfört kol. 
Data från Judd och Bullock 2003.  

 

 

Figur 38: Tillfört organiskt kol och mängd totalt organiskt kol i försöksbassängen vid försökets slut som funktion 
av koldoseringshastighet. Data från Judd och Bullock 2003.  

Judd och Bullock drog slutsatsen att tillfört organiskt kol efterhand oxiderades av 
desinfektionsmedlet ända till mineralisering. Doseringen av natriumhypoklorit måste ju 
anpassas till den organiska belastningen för att upprätthålla den fastlagda fria klorhalten. 
Man fann också mycket riktigt, att halten oorganiskt kol och alkaliniteten ökade i 
bassängvattnet under försöken, dock inte så mycket att man kunde förklara hela 
kolförlusten. Det måste innebära att en del av det mineraliserade kolet avgår som koldioxid 
till luften.  
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För kloraminer (mono- och dikloramin)och trihalometaner (huvudsakligen kloroform) fann 
man också att halterna efterhand stabiliserades under försöken. Figur 39 visar 
fortfarighetshalterna av kloraminer som funktion av klordoseringshastigheten, medan Figur 
40 ger fortfarighetshalterna av THM. 
 

 

Figur 39: Fortfarighetshalter av kloraminer i bassängvattnet som funktion av klordoseringen. Data från Judd och 
Bullock 2003. 

 

 

Figur 40: Fortfarighetshalter av THM i bassängvattnet som funktion av klordoseringen. Data från Judd och Bullock 
2003. 
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Enligt Figur 39 följer halterna kloraminer grovt klordoseringshastigheten och därmed 
indirekt doseringshastigheten av organiskt kol och kväve, eftersom dessa parametrar delvis 
beror av varandra. Man ser inget samband med halten fri klor, och inte heller med de totalt 
tillförda mängderna kväve och klor under försöken. De totalt tillförda mängderna kväve 
var av samma storleksordning i försöken 10, 4 0ch 7. Den tillförda klormängden var större 
i försök 4 än i försök 7. (Försök 4 pågick i 600 timmar, försök 7 i 250 timmar).  

Resultaten i Figur 40 visar att den fria klorhalten inte verkar påverka THM-bildningen 
heller. Även denna följer klordoseringshastigheten. Två anomalier finns, nämligen försök 
10 och 5, som båda har oväntat höga halter av THM i bassängvattnet, trots att man i försök 
10 hållit en låg halt av fri klor. I försök 10 har man doserat humussyra och haft lägre pH-
värde än i övriga försök. Även i försök 4 doserades humussyra utan att man kan finna 
oväntat höga halter av THM med hänsyn tagen till klordoseringshastigheten. Då återstår 
det lägre pH-värdet som förklaring. Humussyra uppträder som en dibasisk syra med pKa1 
omkring 4 och pKa2 omkring 8. Det innebär att vid pH 7,8 föreligger ca hälften av syran 
som oprotonerad dianjon. Sänker man pH till 7,2 protoneras mer än hälften av syran till 
monoanjonen.  Kombinationen tillförsel av humussyra och sänkning av pH kan alltså vara 
en tänkbar förklaring till den höga THM-bildningen. I försök 5 är det svårare att se 
orsaken. Doseringshastigheten av organiskt kol var något högre än i de andra försöken med 
undantag av försök 7 men ändå bara hälften av hastigheten i försök 7.  

Halterna av THM i luften ovanför bassängen var mycket lägre än vad man skulle förutsett 
med jämviktsberäkningar för avgång till luft. Även vid god ventilation är alltså avdrivningen 
till luft inte så effektiv från en bassäng utan omrörning. 

Med Judds och Bullocks resultat kan man göra följande bedömning av vilka parametrar 
som påverkar bildningen av klororganiska ämnen:  

Klorerade 

organiska ämnen 

 Tillförselhastighet (belastning) av 

organisk substans 

 Typ av organisk substans  

 pH 

 

 Reningsanläggningens funktion 

 Vattnets hydrauliska uppehållstid i 

systemet (dosering av externt 

färskvatten) 

 Klordoseringshastighet 

 Halt av fri klor 

 Ja 

 

 Ja 

 Ja. Hur kan bero på 
typen av organisk 
substans 

 Ej undersökt 

 Ej undersökt 

 

 Ja 

 Nej 

 

Massbalans för kol, kväve och klor 
På grundval av försöken i modellbassängen kan man formulera en massbalans för kol, kväve och klor i en 
simbassäng. Denna visas i 
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Figur 41. I stort kan man säga att man i en bassäng utan avlopp till ett externt avloppsnät efter en inledande 
ackumuleringsfas uppnår ett fortfarighetstillstånd, där tillförda mängder balanseras genom mineralisering, 
ackumulering eller avgång till luft.   
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Figur 41: Massbalans för tillfört kol, kväve och klor i en simbassäng enligt data från Judd och Bullock 2003. 
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Vidare utredning av membrantekniken 

Dominerande teknik för behandling av badvatten i simhallar är, som nämns ovan, 
sandfilter i kombination med klorering och i förekommande fall UV-behandling. Sandfilter 
är en beprövad teknik men det finns en del aspekter som vi i detta avsnitt vill belysa och 
undersöka om lämpliga membranfiltreringstekniker skulle kunna vara ett intressant 
alternativ. 

En fördel med membranfiltrering är att den har en högre filtreringsgrad vilket skulle kunna 
ge ett renare vatten. Membranfiltrering har testats vid några simhallar men den har i några 
fall inte fungerat tillfredställande, främst beroende på att kapaciteten varit otillräcklig och 
att förbehandlingen med patronfiltertyp inte fungerat. 

Vid en badhuskonferens demonstrerade företaget Enwa membranfiltermoduler som 
installerats och varit i drift i Hamar under knappt ett år. Kapacitet och avskiljningsgrad 
uppgavs vara i stort i nivå med vad det var vid uppstart. Efter kontakter med inblandade 
företag i installationen beslutades om en studieresa för att få ytterligare information om 
installationen och att göra en första bedömning om denna teknik har intressanta och 
tillämpliga fördelar jämte konventionell sandfilterteknik. 

Material och metoder - membrantekniken 

Keramiska membran för behandling av vatten är vanligtvis gjorda av aluminiumoxid men 
de här membranen är gjorda av kiselkarbid SiC som tillverkas av ett danskt företag Liqtech.  
Membranen är av en så kallad ”Dead-end” typ med en avskiljningsgrad på 3 mikrometer. 
Membranmodulen i kiselkarbid har en diameter på 146 mm och en längd som är 800 mm. I 
modulen finns 2000 längsgående kanaler, med en diameter på 3 mm. Hälften av kanalerna 
är pluggade på ena gavelsidan och den andra hälften på motsatta sida. Vattnet som ska 
filtreras pumpas in i de kanaler som är öppna mot inloppssidan. Vattnet som passerar 
genom membranytan samlas upp i de mellanliggande kanalerna och samlas upp som 
filtrerat vatten.  
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Principen för installation av dessa membran för badvattenrening visas i Figur 42 nedan: 
 

 
Figur 42: Principskiss för keramiska membran av kiselkarbid SiC tillverkade av det danska företaget Liqtech 

 

Ämnen som avskiljs i filtret ackumuleras i kanalerna i filtret och resulterar i en beläggning 
på membranytan. Beläggningen motverkar filtreringskapaciteten men kapaciteten kan till 
viss del bibehållas genom att öka filtreringstrycket. När filtreringstrycket ökat till en vald 
maxnivå backspolas filtren för att återfå kapaciteten. Filtermodulerna stoppas en i taget 
medan de övriga är i drift. Backspolningen inleds med tryckluft under ca 2 min. Därefter 
backspolas filtret med bassängvatten under några sekunder vilket ger en förbrukning på  
70-100 l. 
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Provital Solutions A/S är det danska företaget som tillverkar 
membranfiltreringsanläggningarna med membranmoduler, pumpar, ventil- och styrsystem 
som en produkt för badhusvattenrening, se Figur 43 nedan. 
 

Figur 43: Membranfilteranläggning för badvattenrening tillverkad av Provital Solutions A/S 

Det som framför allt skiljer dessa membran från andra typer av keramiska eller polymera 
membran är kapaciteten. De uppges ha en dimensionerande kapacitet på upp till 5000 
l/m2,h. vilket är mer än 10 ggr högre än konventionella membran. Vid diskussionen med 
Provital nämner de att anledningen till det höga flödet genom membranet är att 
kiselkarbiden i jämförelse med andra keramiska membran är mycket hydrofila och 
därigenom släpper igenom vatten mycket enklare. En hög kapacitet är viktig genom att en 
mindre anläggning kan användas och därigenom minska investeringskostnaden som svarar 
för en stor del av den totala kostnaden. För drift av dessa filter har man även angivit att det 
behövs ett lågt tryckfall på ca: 0,5 bar vilket ligger i paritet med sandfilter och är viktigt för 
att få en energi- och kostnadseffektiv drift. 

Resultat av studiebesök  

Syftet med studiebesöken var att bedöma för och nackdelar med de membraninstallationer 
som Provital och Enwa genomfört i jämförelse med sandfilter som är det vanligaste 
teknikvalet vid svenska vattenreningsinstallationer för badhus.  
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Besök Ankerskogen, Hamar 2013-12-02 
Ankerskogens simhall byggdes 1981 och var då en av Nordeuropas största anläggningar. 
Simhallen har idag ca 250 000 besökare per år. Förra året byttes de 30 år gamla 
Diatomitfiltren ut mot keramiska membran, leverantör Provital Solutions A/S och Enwa 
ABC Tech AS. I Figur 44 nedan visas en av installationerna i Hamar. 

 
Figur 44: System för styrning och övervakning för en av filtreringsanläggningarna vid Ankerskogens simhall, 
Hamar. 

Badanläggningen har 6 st reningssystem, 5 st med keramiska membran och ett med 
glasfilter.  
 
Data för reningssystemen visas i Tabell 11 nedan. 
 
Tabell 11: Data för reningssystemen i Ankerskogens simhall, Hamar 

Bassäng 50 m 25 m 

3 st 
Terapi 
pooler "Lekpool" Kallbad Aromabad 

Volym m3 4000 800 400 250 3 50 

Moduler, antal 18 4 10 8 Glasfilter 2 

Membranyta, m2 124 28 70 56 
 

14 

Q dim m3/h 520 120 300 200 
 

50 

Flöde m3/h(normal drift) 340 100 180 130 
 

35 

TMP gräns för backspol 0.6 0.5 0.6 0.55 
 

0.25 

TMP efter backspol 0.4 0.3 0.4 0.35 
 

0.15 

Antal backspol/dygn 10 10 8 12 
 

4 

Vattenförbrukning vid backspolning är 70-100 l/filter.   
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Besök vid Marselisborg Centret och Provital 2013-12-03. 
Marselisborg Centret, Århus, har en mindre bassäng på ca 100 m3 med temperatur 34° C 
och ca 200 badande/dygn. Badet startade 1999 och hade då sandfilter som behandlingssteg. 
2005 bytte man ut sandfiltren mot polymera membran. Funktionen var otillräcklig, så 2007 
bytte man till ett keramiskt vacuumfiltersystem. Detta byttes ut till Liqtech keramiska 
membran i januari 2013. 

Anläggningen har levererats av Provital. Den består av 4 st membranmoduler (Figur 45). 
Filterytan är 6,9 m2/modul. Dimensionerande kapacitet är 35 m3/h per modul men 
nuvarande belastning är 25 m3/h. 
 
 

 
Figur 45 Vattenbehandling med keramiska membran vid Marselisborg, Århus. 

Filtren backspolas när TMP (Transmembrane pressure) ökat till 0,35 Bar. Filtren 
backspolas först med luft, under 2 minuter vid 0,3 bar. Därefter backspolas filtren med 
bassängvatten under 5 sekunder vid 0,2 bar. Vattenförbrukningen för backspolningen är 
300 l. Filtren backspolas 4-6 ggr/dygn. Vid besökstillfället hade filtren tvättats 3 gånger 
med alkali och citronsyra sedan starten i januari 2013. 

Klor framställs genom klorelektrolys och doseras till 1 mg fri klor/l. Bundet klor är ca  
0,15 mg/l. Riktvärde för pH är 7,0. Med keramiska membran så tas organiskt material ut 
betydligt snabbare från badet vilket enligt leverantören minskar bildningen av klororganiska 
ämnen i bassängen. Energiförbrukningen är 0,01 kWh/m3, vilket är i samma 
storleksordning som för sandfilter. 

Kostnad för anläggningen anges till 600 000 kr och 500 000 kr för övrigt, rör och 
installation. Investeringskapitalet är i storlekordningen 20 % högre än för sandfilter. 

Membranmodul Förfilter 

UV 



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

95 

Angående driftkostnaden kan den antas vara mindre för membranenheten då inga 
flockningskemikalier används samt att personalen som driver anläggningen upplever att det 
åtgår färre antal mantimmar för drift och underhåll i jämförelse med en 
sandfilteranläggning.  

Diskussion, membranteknik 

I denna diskussion ger vi en del kommentarer till det vi sett vid besök i de två badhusen, en 
del intryck från vår sida samt kommentarer från leverantörerna. Intrycken av våra besök 
avfärdar på intet vis möjligheterna att ersätta konventionella sandfilterlösningar med 
membranfilterlösningar. Denna teknik borde vara av särskilt stort intresse vid nybyggnation 
då ett mindre utrymme borde ge ett billigare badhus. I båda fallen var intrycket även att 
tekniken fungerade. En del påståenden om minskade halter av klororganska ämnen tror vi i 
och för sig kan stämma men skulle vara intressant att följa upp noggrannare med fortsatta 
studier. Det skulle även vara intressant att göra en noggrannare studie av avskiljningsgrader 
mm. Med tanke på kanaldiametern i de membran på 3 mm som används tycker vi även att 
det finns anledning att utvärdera en förbehandling för att undvika att eventuella hårstrån 
mm kan sätta igen membranen. Det övergripande intrycket är att denna teknik är lovande 
och intressant att gå vidare med och att den skulle kunna förbättra vattenreningsdelarna 
även på de svenska badvattenanläggningarna.  

Det är viktigt att understryka att vi inte tagit fram oberoende data och själva utvärderat 
tekniken då huvuddelen av informationen baserar sig på de uppgifterna vi fått från 
leverantörerna. Fördelar med behandling med membran av keramisk kiselkarbid jämfört 
med sandfilter är enligt leverantören följande: 
 

 Bättre vattenkvalitet i och med att ämnen som avskiljs och samlas på membranytan 

avlägsnas vid backspolningen och därför inte hinner reagera med klor i samma 

utsträckning som med sandfilter eftersom dessa inte backspolas så ofta som 

membranen backspolas. 

Membranleverantören uppger att de har en hög kvalité vid tillverkningen av membranen 
och att de kan garantera en avskiljning på 3 mikron. I en jämförelse med sandfilter i 
kombination med flockning så bör de ha i storleksordningen samma avskiljning. I och med 
en frekventare backspolning så ackumuleras inte det organiska materialet över tid som för 
ett sandfilter. Detta skulle kunna minska bildningen av klororganiska ämnen och 
därigenom förbättra miljön för badgäster samt arbetsmiljön för anställda. I såväl Danmark 
som i Norge uppfyller man kraven på badvattenkvalité vilket visar att såväl sandfilter som 
membranfilter uppfyller kraven på reningen av vattnet. Det skulle vara värdefullt att studera 
avskiljningsgraderna med kompletterande mätningar av klororganiskt material och 
kloråtgång över en längre tid för att noggrannare kvantifiera de potentiella förbättringarna. 
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 Lägre klor dos. 

I båda fallen uppger man att mängden klor som doserats efter installation av membranfilter 
minskat. Leverantörerna förklarar det med att membranfiltren avskiljer det finpartikulära 
mer effektivt och att därför kloret inte förbrukas i samma utsträckning.  
 

 Backspolning av de keramiska filtren uppges bara förbruka 10 % av den mängd som 

åtgår för backspolning av sandfilter. 

Membranleverantören uppger att endast en tiondel av flödet åtgår vid backspolning i 
jämförelse med sandfilter. Vid en enklare jämförelse på de anläggningar som vi studerat så 
kommer vi fram till att det åtgår en tredjedel till cirka en sjättedel beroende på med vilken 
frekvens sandfiltren backspolas ( 1-2 ggr/vecka).  Noggrannare studier skulle behövas för 
att verifiera och kvantifiera detta.  
 

 Mindre byggyta. En anläggning med keramiska membran anges behöva 60 % av 

byggytan för ett system med sandfilter. 

Det är uppenbart att en membrananläggning tar upp en mindre yta än en 
sandfilteranläggning. Vid ombyggnation av en befintlig badanläggning får man vinster i 
form av mindre trånga utrymmen. Vid en nybyggnation borde det finnas en potential att 
spara på investeringskapitalet då en mindre yta behövs.  
 

 Minskad kemikalieanvändning i jämförelse med sandfilter då man inte behöver sätta till 

flockningsmedel.  

För att öka effektiviteten på sandfilter och säkerställa att man avskiljer det finpartikulära 
materialet tillsätts flockningsmedel. Vid de båda membranfiltreringsanläggningarna vi 
besökte tillsattes inget flockningsmedel.  Enligt uppgifter från leverantören har man 
undersökt om tillsatts av flockningsmedel innan avskiljning med membran skulle förbättra 
avskiljningen. Resultaten visade inte på någon förbättrad avskiljning utan snarare att 
kapaciteten över membranen minskade.  Som kommenterats tidigare så klarar de kraven 
och det bör då ses som en fördel att man inte behöver tillsätta flockningsmedel.  

  

 Enligt driftansvarig på anläggningen i Århus kräver membraninstallationen mindre drift 

och underhåll.  

Som kommenterats i resultatdelen upplevde personalen i Århus att den höga 
automationsgraden och de slutna systemen förenklade driften och underhållet av 
anläggningen.  
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Slutsatser, Vattenrening 

Den större delen av befintliga badhus i Sverige är byggda på 1960 och 1970-talet. I viss 
mån har en del renoveringar genomförts under åren. Den övervägande delen är utrustade 
med reningsanläggningar bestående av sandfilter med flockningssteg. I stort sett alla 
badhus använder klor för att desinficera badvattnet. I och med att problemen med bildning 
av desinfektionsbiprodukter uppmärksammats i en allt större utsträckning på senare tid så 
har kompletterande reningssteg tillförts. Det är relativt vanligt att reningsanläggningen 
kompletterats med aktivt kolfilter och/eller UV-ljus för att få ned halten av 
desinfektionsbiprodukter. Vid några få anläggningar har AOP-teknik installerats för att 
komma åt dessa problem. 

Membranfiltrering för rening av badvatten har länge varit en allt för energikrävande teknik 
och därför inte setts som ett gångbart alternativ till sandfilter. Det finns dock en potential 
för att använda membranteknik i större utsträckning framöver då tekniken utvecklats och 
idag inte är lika energikrävande som förr. Rent teoretiskt så är energibehovet för 
membranfiltrering i samma storleksordning som för sandfilter. Osäkerheten ligger i vilken 
kapacitet och avskiljningsförmåga som membrantekniken har. Studiebesök vid två 
anläggningar där man använder membranfilterteknik baserat på kiselkarbid gav intrycket att 
tekniken fungerade, men då det inte inom ramen för studien ingått att ta fram oberoende 
data för att utvärdera tekniken bör detta utvärderas i större utsträckning framöver.  

De badhus som studerats i denna studie har använt klor för att desinficera bassängvattnet. 
Litteraturstudien visar att det idag inte finns något tillräckligt utprövat alternativ till klor 
som är lika effektivt och säkert, trots bildandet av desinfektionsbiprodukter. Alla de 
leverantörer som intervjuats förordar också klor för desinficering av badvattnet då det inte 
bara är väldigt effektivt utan också är enkelt att mäta och dosera, vilket gör det lätt att hålla 
en god hygienisk kvalitet på vattnet trots stora variationer i badbelastning.  

Varierande badbelastning är också den faktor som innebär att man idag på de flesta håll 
mäter ett antal parametrar on-line för att kunna hålla en tillräckligt god badvattenkvalitet. 
Däremot har denna studie inte funnit något integrerat mätsystem som samtidigt håller koll 
på badvattenkvalitet och inomhusklimat, vilket är en svaghet då dessa delar i praktiken är 
mycket sammanlänkade. Beroende på såväl kemiska som fysikaliska samband så överförs 
ämnen och föreningar från vattnet till inomhusluften i badhuset. Det är därför viktigt att 
utreda vilka dessa samband är. Exempelvis så kan vattenreningens konfiguration och 
styrning påverka inomhusklimatet i simhallen genom mer eller mindre bildning av THM 
och bundet klor och dess avgång från vatten till luft, vilket i sin tur ställer krav på 
ventilationen. I föreliggande projekt har med anledning av detta ett arbete med att ta fram 
en simuleringsmodell för badhus inletts, se avsnitt ”Simulator med OPC-gränssnitt” nedan. 
Modellen, som innehåller information om både vattenrening och ventilation, behöver 
framöver vidareutvecklas för att ge en bättre bild av de kemiska förhållanden som råder i 
badhuset. 

Judd och Bullocks försök är väl kontrollerade och ur den aspekten sett tillförlitliga. Dock 
kvarstår en del frågetecken angående det sätt som studien genomfördes. En avgörande 
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faktor för THM-avgång till luften från vattnet styrs av hur omblandning av vattnet sker. 
Detta gäller speciellt vid ytan där den större andelen av de bildade 
desinfektionsbiprodukterna ansamlas. I en simhall sker hela tiden en omblandning vid ytan 
under dagtid då folk simmar och plaskar. I Judd & Bullocks studie uppmättes oväntat låga 
halter av THM i luften ovanför bassängen, vilket kan förklaras av att försöken 
genomfördes utan omblandning av vattnet. Ett annat skäl kan vara att det luftflöde som 
användes för att simulera ventilationen i en simhall var för stort och därmed påverkade 
möjligheten att mäta THM i luften. Vattenkemin är som tidigare nämnts komplex och 
behöver utredas ytterligare framöver. Detta kan åstadkommas genom en fördjupad 
litteraturstudie inom detta område (vilket inte varit huvudfokus i denna studie) och genom 
praktiska försök samt riktade mätkampanjer som syftar till att utreda olika reningssteg 
funktion för specifika ämnens öde i reningsanläggningen.  
 

Den stora energiförbrukningen i ett badhus åtgår för att kompensera för de värmeförluster 
som avgår från vattnet till luften i badhuset och som sedan förloras via 
ventilationssystemet. I detta sammanhang så finns det relativt sett små energibesparingar att 
göra i reningsanläggningen för badvattnet. De besparingar som kan genomföras handlar i 
första hand om att införa vätskekylda pumpar, att placera reningsutrustning och 
vattentankar på en högre nivå relativt bassängen (minimera nivåskillnader) samt genom att 
återföra backspolvatten från sandfilter. Beräkningar visar att det går att genomföra 
energibesparingar motsvarande cirka 18 MWh/år för ett badhus via dessa åtgärder. För 
Sveriges cirka 500 badhus motsvarar detta ca 9 GWh/år. Som nämns i avsnittet 
Vattenrening i kapitlet ”Energianvändning” så varierar energianvändningen med typen av 
reningsteknik. Genom att byta till en reningsteknik som ger en högre reningsgrad kan 
behovet av utspädning av vatten samt backspolning av filter minsks, vilket genererar en 
energibesparing. I Sundbyberg har det minskade behovet av spädning och backspolning 
som bytet av reningsteknik gav gett en besparing på i storleksordningen 10 % av 
värmeanvändningen, vilket motsvarar ca 80 MWh (se avsittet om Vattenrening i kapitlet 
”Energianvändning”).  

Jämfört med den besparingspotential som finns på ventilationssidan är energibesparingen 
som kan uppnås på vattenreningssidan relativt liten. Beräkningar visar att införsel av ett 
system med FTX-ventilation och värmepumpsavfuktning istället för den teknik man har 
idag för luftsidan skulle kunna ge en energibesparing på ca 700 MWh per år för en simhall i 
Stockholmsområdet. Antaget att 75 % av Sveriges 500 simhallar har denna 
besparingspotential skulle i så fall medföra en energibesparingspotential på ca 260 GWh 
per år.      
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Simulator med OPC-gränssnitt 

Syftet med den här simuleringsmodellen är att kunna undersöka hur olika reningsmetoder, 
hallkonstruktioner, besöksbelastningar och ventilationsstrategier påverkar ett badhus 
ekonomi, energiförbrukning och kemi. Man skall också kunna utveckla och pröva olika 
styrmetoder i simulatorn. Till exempel skall man kunna ställa in en simhalls nuvarande 
specifikationer och jämföra olika modifieringsalternativ. Simulatorn är uppdelad på två 
duschareor (kvinnlig och manlig) och två bassängareor (’stora’ och ’lilla’). Både luft- och 
vattensidorna kan värmeväxlas, både med passiva växlare och med värmepumpar. Det 
finns olika vattenreningsmoduler såsom sandfilter, kolfilter, ultrafilter, nanofilter och UV-
filter. Styrning för turbiditet, pH och fritt klor ingår. Flöden och temperaturer kan varieras. 
Bassängens och byggnadens värmeledningsfaktorer finns också med. 

Driftkostnaden beräknas i [kr/tim] samt bl.a. också per badare, liksom energiåtgång per 
timme, per år och per kvadratmeter vattenyta.   

Simulatorn är generell och skulle också kunna användas för fastigheter i allmänhet, liksom 
för ishallar. 

Simulatorn styrs av användaren via ett OPC8-gränssnitt. Det är byggt med Genesis64 från 
Iconics. Det här gränssnittet går att lägga åtkomligt via en hemsida så att projektgruppens 
medlemmar kan komma åt det. Detta har inte gjorts inom ramen för nuvarande projekt, 
men planeras att göras inom ramen för en fortsättning av projektet. Med ett musklick kan 
man byta anläggning. Gränssnittet har språkstöd så att man kan växla mellan svenska och 
engelska. Givetvis kan det byggas ut med fler möjligheter.  

I Figur 46 nedan, som är huvudbilden, ger åtkomst till alla underbilder och visar 
övergripande förbrukningar och kostnad (ex löner och avskrivningar). I grafen syns RH 
och effekt när RH ändras från 0.52 till 0.60 till 0.52. 
  

                                                 
8
 OPC (OLE for process control) är en standard specificerad av OPC foundation för kommunikation 

mellan olika datorer (inkl. inbyggda system). OPC har antagits som internationell standard i IEC 62541 
(svensk standard SS-EN 62541). (wikipedia) 
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Figur 46: I detta gränssnitt kan man välja anläggning och klicka på olika bilder för att komma åt läsbar och 
skrivbar information för de olika funktionsavsnitten.  

Friskluft 
Klickar man på ”Friskluft” (Figur 48Figur 47) kan man ställa temp och RH för 
inkommande friskluft 

  
Figur 47: Inställning av friskluftstemparatur samt RH 

Badande 
Inställning av antal simmare/badande per timme och hur stor del som är manliga badare 
(Figur 48). 

 
Figur 48: Inställning av antal badande 
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Duschvatten 

Tvagning är uppdelad på kvinnlig och manlig sida. Färskvattenåtgången anges av 
Färskvatten [m3/h]. Duschningens effektåtgång anges av Elektricitet och Fjärrvärme [kW]. 
Återvunnen effekt i värmeväxlaren anges av VVXeffektvinst (Figur 49). 

 

   
Figur 49: Inställning av parametrar för tvagning 

Duschvattnets temperatur ställs med Temp BV. Duschvattenrecirkulation kan sättas på 
eller av. Duschvattnet antas värmas med el eller fjärrvärme vilket ställs med spaken 
Fjärrvärme. Värmeväxlarens effektivitet ställs med VVXeffektivitet [0 – 1], värdet 0 innebär 
ingen värmeväxling. Man sätter också andelen badare som går till stora bassängen (Figur 
49). 

Bastu 
Bastun kan slås på/av och dess effekt sättas (Figur 50). 

  
Figur 50: Inställning av ifall bastun är på eller av samt av dess effekt 

Färskvatten 
Inkommande vattentemperatur anges med Temp (Figur 51) 

 
Figur 51: Inställning av inkommande vattentemperatur 

Poolstatus 

I bilden Poolstatus ser man, för stora respektive lilla bassängarean, antalet simmare i 
poolen, avdunstningsflödet [kg/h] samt avdunstningseffekten [kW] från vattenytan. Man 
ser också effektförlusterna genom pool- och hallväggar samt belysningselen (Figur 52). 
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Figur 52: Poolstatusen visas för stora respektive lilla poolarean. 

 
Man kan variera aktivitetsfaktorn och se dess inverkan på avdunstningen (Figur 52). 

Poolventilation 

Klickar man på ventilationsbilden öppnas ett fönster där man kan se stora eller lilla 
bassängens ventilationsstatus, ändra börvärden och se effekten av dessa ändringar  
(Figur 53). 

Man ser luftens Temp [°C], RH [%] och Ventilationsfaktor [grad av friskluftsintag]. 
Luftflödet anges i [m3/h] samt i antalet omsättningar per timme. Avflödet är den luft som 
ventileras bort och anges i [m3/h]. Rutan under visar luftomsättningen i [h/omsättning]. 
Ytluftshastighet vid vattenytan anges i [m/s]. Ventilationseffekten anges av Elektricitet 
[kW] och Fjärrvärme [kW]. VVXeffektvinst anger sparad effekt via värmeväxling 
inkommande friskluft mot frånluft. Kondensatflödet är kondenserat vatten från 
värmeväxlare och värmepumpar i [m3/h]. Det finns två värmepumpar i serie. Den första är 
för luft-luft, LL, den värmer inkommande friskluft från frånluften. Den andra, LV, tar 
återstående energin i frånluften och värmer bassängvattnet. Värmepumparnas termiska 
effekt anges av LLThermEffekt resp. LVThermEffekt. Den elektricitet som pumparna drar 
visas av LLElEffekt resp. LVVPEffekt. 
 

 

 
Figur 53: Ventilationsstatus för stora respektive lilla bassängarean 
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Halluftens temperatur sätts med Temp BV, och dess RH med RHBV. Luftfuktigheten styrs 
med intag av friskluft, graden av intag anges av Ventilationsfaktorn. Avflödet har ett minsta 
värde som ställs med Min. Avflöde [kg/s]. 

Luftflödet [m3/h] sätts med Luftflöde BV, som anges i [kg/s]. Flödet påverkar också 
lufthastigheten vid vattenytan, vilken anges av Ytluftshastigheten.  

Har man fjärrvärme för luftvärmning sätter man 1 i rutan Fjärrvärme. Har man luft-luft-
värmepump anger man dess effekt i LLVPEffekt. Har man luft-vatten-värmepump anger 
man dess effekt i LVVPEffekt. 

Vill man torka luften sätter man Tork Till/Från till 1. Torkade luftens utgående daggpunkt 
sätts med Daggpunkt BV. 

Från/tilluftsvärmeväxlarens verkningsgrad anges med VVXeffektivitet [0 – 1] och har man 
ingen värmeväxlare sätter man värdet till 0.0. VVXeffektvinst [kW] anger återvunnen 
effekt. 

Trycker man på knappen RH-trend kan man se närmare på effekten av en RH-ändring. 
Nedan visas en ändring av luftens RH från 0.55 till 0.60 (Figur 54). 
 

 
Figur 54: Här kan man se effekten av en förändring av den relativa luftfuktigheten 

Poolvatten 

I bilden Poolvatten (Figur 55) kan man se stora eller lilla bassängens vattenreningensstatus 
och ändra börvärden och se effekten av dessa ändringar. 

Man ser vattnets Temp [degC], pH, Bakterier [bakt/kg], H2SO4-flöde [kg/h], Fritt klor 
[mg/l], Cl-flöde [kg/h], Partiklar [mg/kg], Turbiditet enligt antagen omräkningsfaktor mg 
partiklar/kg vatten * 0.6 [FTU] och Al-saltflöde [kg/h]. Vattenflödena anges av Poolflöde 
[m3/h] och därunder omsättningen i [omsättningar/dygn] samt Utflöde [m3/d] och 
därunder omsättningen i [dygn/omsättning]. Vattenrenings-effekten anges av Elektricitet 
[kW] och Fjärrvärme [kW]. VVXeffektvinst anger sparad effekt via värmeväxling 
frånvatten mot inkommande färskvatten. 
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Figur 55: Poolvatten: Här kan man se vattenreningsstatuen för lilla respektive stora bassängarean samt ändra 
börvärdena och se vilka förändringar detta ger.  

Vattentemperaturen sätts med Temp BV [degC], dess kemi med  pH BV, Fritt Cl BV 
[mg/kg] och Turb BV. Man kan växla mellan sandfilter och ultrafilterrening via Anv. UF 
inte SF. Om en delmängd av flödet går genom ett kolfilter anges kolfiltrets kapacitet via 
Kolfilter BV. Sätts detta flöde högt skulle allt vatten gå genom kolfiltret.  

Poolflödet [m3/h] styrs av vattnets bakteriehalt multiplicerad med Poolflödesfaktorn som 
man kan variera. Minsta poolflöde kan sättas. Blödningsfaktorn bestämmer hur stor del av 
vattenomsättningsflödet som skall gå till avloppet. Flödet anges av Utflöde [m3/d]. 

UV-filtrets maxeffekt är inställbart. 

Fjärrvärme kan användas för att värma det renade vattnet, i så fall sätter man Fjärrvärme till 1.  

Frånvattenvärmeväxlarens verkningsgrad [0 – 1] påverkar hur mycket effekt som återvinns 
från vattnet som går till avloppet, VVXeffektvinst [kW] och därmed också vattensidans 
effektbehov. 

Klickar man på en av trendknapparna så kan man se just de signalerna, samt ändra på 
börvärdet, se Figur 56 - Figur 58 nedan.  
 

 
Figur 56: Temp-trend. Här kan man se effekterna av en ändring i vattentemperaturen från 29 till 31 grader. 
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: 

 
Figur 57: ph-trend: Här ändras börvärdet för pH från 7.4 till 7.3 (inte optimal inställning på regulatorn) 

 

 
Figur 58: Fritt-Cl-trend: Ändring av fritt Cl från 0.35 till 0.4 
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Kostnader 
Kostnaderna [kr/tim] redovisas i stapeldiagram (Figur 59).  

KPIer (Key Performance Indicators) är beräknade som MWh/år, kWh/m2pool,år, 
kWh/badande, SEK/badande. 
 

 
Figur 59: Kostnaderna redovisas i stapeldiagram. 

Specifika kostnader kan sättas för: 
 

 Personal [kr/mån] 

 Elektricitet [kr/kWh] 

 Al-salt [kr/kg] 

 Fritt Cl [kr/kg] 

 H2SO4 [kg/kg 

 Fjärrvärme [kr/kWh] 

 Färskvatten [kr/m3] 
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Språkstöd 

Språkstöd är inbyggt i processbilderna, med en knapptryckning byter man språk: 
 

 
Figur 60: Genom en knapptryckning byter man språk 
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OPC-gränssnitt 

OPC-gränssnittet är kopplat till Simulink (Mathworks, u.d.) via en OPC-server. Simulink 
kan läsa och skriva från/till servern via en biblioteksmodul (Figur 61). 
 

 
Figur 61: Simulatorn styrs av användaren via ett OPC

9
-gränssnitt. Detta är kopplat till Simulink via en OPC-server. 

Simulink kan läsa och skriva från/till OPC-servern via en biblioteksmodul 

 

Med denna teknik kan man koppla in sig på en simhalls egna signaler och följa dem, ev. 
prova nya styrstrategier, mm. 

  

                                                 
9
 OPC (OLE for process control) är en standard specificerad av OPC foundation för kommunikation 

mellan olika datorer (inkl. inbyggda system). OPC har antagits som internationell standard i IEC 62541 
(svensk standard SS-EN 62541). (wikipedia) 



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

109 

Simulink 

Modellen är byggd i mjukvaran Simulink från Mathworks (Mathworks, u.d.). I Figur 62 
nedan visas den övergripande modellbilden. 
 

 
Figur 62: Övergripande modellbild för simulatorn, som är byggd i Simulink. 

FShowers, MShowers, FShowerWater, MShowerWater, FSauna, MSauna, MPVentilation, 
MPWater, MPAirSensor, MPWaterSensor, SPVentilation, SPWater, SPAirSensor, 
SPWaterSensor är hierarkiska block med underliggande block som man kommer åt med 
musklick.  

FShowerWater och MP-delen (MainPool) visas i detalj nedan. SP-delen (SidePool) är i 
princip likadan som MP-delen. Vattenavdunstningen är baserad på VDI-2089 (VDI, 2010). 

ShowerWater 
Här sker eventuell duschvattenrecirkulation med nanofiltering, eventuell värmeåtervinning 
från avloppsvattnet samt värmning av duschvattnet. Det finns en anläggning för kvinnliga 
och en för manliga sidan. 
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Figur 63: Blocket “Shower Water” 

 

MainPoolVentilation 

Ventilationen om fattar RH-styrning, friskluftsstyrning, värmeväxling av inkommande 
friskluft mot utgående luft, luftvärmepumpning från utgående luft mot både friskluft och 
bassängvatten, lufttorkning och värmning. Värmningen kan ske med elektricitet eller 
fjärrvärme. 

 
Figur 64: Block för “Main pool ventilation” 
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HeatPumps 
Värmepumpsblocket (Figur 65) har två delar. Energikällan är den frånskilda, utgående, 
varma halluften. Den första pumpen används för att värma den friskluft som ersätter den 
frånskilda luften. Återstående värme i den utgående luften används för att värma 
bassängvattnet. 
 

 
Figur 65: Vämepumpsblocket  

 

MainPoolWater  
Här sker vattenrening och uppvärmning (Figur 66). Uppvärmningen kan ske med 
elektricitet eller fjärrvärme. En del av det renade vattnet efter WaterCleaner skickas till 
värmepumpsblocket på ventilationssidan för uppvärmning. Vattnet värms ytterligare om så 
behövs för att möta temperaturbörvärdet. Det avskilda vattnet passerar en värmeväxlare 
som kan användas för att förvärma det inkommande färskvattnet. 
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Figur 66: I blocket “MainPoolWater” sker vattenrening och uppvärmning. 

 
WaterTempController innehåller en PI-regulator10 (Figur 67). 

 
Figur 67: WaterTempController, innehållande PI-regulator.  

  

                                                 
10

 En regulator med en Proportionell förstärkning och en Integrerande del, vanlig inom traditionell 
reglerteknik. 
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WaterCleaner är i sin tur ett hierarkiskt block med olika reningsmetoder (Figur 68). Ett 
delflöde skiljs direkt från och skickas, via ev. värmeväxlare, till avloppet. Av återstående 
flöde går en delmängd genom ett ultrafilter och ett efterföljande UV-filter. Resten 
förbehandlas med tillsättning av flockningsmedel för filtrering i ett sandfilter och vidare 
genom ett UV-filter eller ett kolfilter: 
 

 
Figur 68: Blocket “WaterCleaner” 

 
I WaterCleaner finns tre styrblock med PI-reglering, se Figur 69 - Figur 71. 
 

 
Figur 69: Styrblock för Turbiditet. 

 



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

114 

 
Figur 70: Styrblock för fritt klor. 

 

 
Figur 71: Styrblock för pH. 
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Signaler 

I simulatorn finns tre signalobjekt som skickas mellan modellblocken: Air, Swimmers och 
Water. Det är enkelt att lägga till fler signaler. 
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Simulinkbibliotek med modellblock 
Merparten av programkoden är samlad i ett bibliotek med funktionsblock, se Figur 72. 
 

 
Figur 72: Bibliotek med funktionsblock, där programkoden är samlad 

 
De flesta termodynamiska beräkningarna görs i ett fysikbibliotek. 
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Modellparametrar 
Så gott som alla modellparametrar ligger i en Excelfil, se Figur 73. Dess data läses in vid 
simuleringsstart och anläggningsbyte. Det är ca 160 parametrar för geometri, effekter, 
verkningsgrader, utrustningsval, kostnader, besökare, etc. För några badhus är det en 
kolumn för dagkörning och en för nattkörning. Resultaten kan då vägas ihop för bättre 
skattning av årsdriftsresultat. 

 
Figur 73: Excelfil med modellparametrar som läses in vid simuleringsstart och anläggningsbyte.  
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Några resultat 

Badhuskörningar 
Simuleringar är gjorda för  
 

 Nacka dag/natt,  

 Vattenpalatset gamla/nya dag/natt,  

 Hyllie dag/natt, 

 Tibble, 

 Filborna, 

 Bråhögsbadet.  

Simuleringarna har gjorts i syfte att kalibrera och validera modellen. Resultatet visar på god 
överensstämmelse med de verkliga värdena som har erhållits från respektive anläggning. Av 
sekretesskäl har resultaten dock inte redovisade i denna rapport. 

Känslighetsanalys 
Som exempel på känslighetsanalys visas här påverkan av olika åtgärder för Nacka simhall 
vid dagdrift. Översta raden visar normalläget, sedan ser man påverkan av olika ändringar, 
en per rad. Så t.ex. om RF (RH) ändras från 55 till 65 [%] så minskar driftkostnaden från 
113 till 109 [kr/tim].  
 
Tabell 12: Förändrade driftskostnader som följd av en ändring av olika parametrar.  
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Värmepumpsstudie 
Effekten av frånluftsrecirkulation undersöktes för ett av badhusen. X-axeln i grafen nedan 
(Figur 74) visar fallen  

 ej VP; ingen värmepump, ingen återcirkulation,  

 0; värmepump, men ingen recirkulation av frånluft,  

 0.5; värmepump och 50 % frånluftsrecirkulation samt  

 0.8; värmepump och 80 % frånluftsrecirkulation.  

 

Linjerna representerar olika varianter av utetemperatur och RH. Som grafen visar sjunker 
driftskostnaderna när man går från fallet då man inte har någon värmepump till det fall då 
man har en värmepump även om frånluften inte cirkuleras. Vidare visar grafen att 
recirkulation inte är lönsamt vid 25 °C/55 % RH, 20 °C/65 % RH, 15 °C/85 % RH samt 
10 °C/95 % RH men att det blir lönsamt (driftskostnaderna sjunker med ökande grad av 
recirkulation) vid utelufttemperaturer på eller under 0 °C. 
 

 
Figur 74: Driftkostnad vid olika kombinationer av utetemperatur och RH som funktion av värmepump och 
återcirkulation av frånluft. 
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Bassängtäckning 
Försöket gjordes med Nacka badhus i nattdrift. Plaskfaktorn ändrades från stilla vattenyta 
(5) till täckt (0.5). Utan täckning var el = 11,3 [kW], fjärrvärme 18,0 [kW] och 
driftkostnaden 163,80 [kr/tim]. Stora och lilla bassängen hade en avdunstning på 20,6 resp 
4,1 [l/tim]. Värmepumparna var tillslagna och RH var 55 %. 

Med täckning var el = 6,7 [kW], fjärrvärme 31,9 [kW] och driftkostnaden 166,5 [kr/tim]. 
Avdunstning från bassängerna sjönk till 2,1 resp 0,7 [l/tim]. Värmepumparna var 
frånslagna och RH gick ner till 36 % för lilla bassängen. 

Således tycks det vara ekonomiskt omotiverat att införa bassängtäckning inomhus, ca 3 
kr/tim i besparing motiverar sannolikt inte kostnader för installation och daglig hantering. 
Däremot sjunker RH, vilket är positivt ur fuktsynpunkt, se avsnitt Grundläggande om 
fuktig luft. 
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Städning 

Den mesta smutsen i vattnet kommer från badgästerna som bidrar med t ex fett från hud 
och kosmetika, men även mikroorganismer som bakterier, mögel och alger tillsammans 
med kalker och salter från vattnet, bidrar till att det bildas föroreningar. Badgästerna lämnar 
kvar svett, urin, saliv, textilfibrer, hud och hår, men även tvålrester och hudkrämer när de 
badar och rör sig i badhuset. Även rengöringsmedel som följer med vattnet och fötterna på 
badgästerna bidrar till att det blir smutsigt. Att badhuset städas effektivt för att minimera 
uppkomsten av föroreningar är därför av central betydelse.    

Valet av städmetoder är viktigt inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Syftet med detta 
avsnitt är att ge tips på vad man bör tänka på för att uppnå ett så rent badhus som möjligt 
samt att de städmetodera som väljs är lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt.  

 Inför städning 

För att uppnå ett lättstädat hus finns tre enkla, samverkande principer; 

 Smuts ska hindras att komma in i huset. 

 Förorenade verksamheter ska effektivt avskärmas från andra verksamheter. 

 Smuts ska kunna avlägsnas på ett enkelt sätt. 

Omgivning och entré 

Eftersom smuts kommer in via entrén är planeringen och utformningen av denna extra 
viktig. Materialval av t ex entrédörr, omfattning av glas- och fönsterpartier, golvytor etc. 
påverkar naturligtvis möjligheterna för rengöring. För att få ett optimalt resultat på 
städningen i lokalerna bör även planering av gångvägar, tomtplanering etc. samordnas tidigt 
i byggprocessen. För att förhindra onödig nedsmutsning in i lokalerna bör till exempel 
plattbeläggningen vara svagt lutande från entrén och eventuellt även uppvärmd för att 
minska behovet av sand eller grus under vintersäsongen. Skärmtak och även vindfång av 
tillräcklig längd är andra installationer som bidrar till att hålla entrén renare från löv och 
nederbörd. Skrapmattor utanför entrén och torkmattor i direkt anslutning efter entrén 
bidrar även till att mindre mängd grus, sand och småstenar transporteras längre in i lokalen.  

Rengöringen av entrén påverkas av hur den utformas, där val av entrédörr, glas och 
fönsterpartier, golvmaterial etc. bidrar till arbetsinsatsen. Att välja material som underlättar 
rengöring bidrar till renare lokaler, både i entrén och i lokalerna längre i verksamheten.  

Rent generellt bör golvytorna vara så fria som möjligt så de blir åtkomliga för städning. 
Möbleringen bör vara sparsam, trånga utrymmen, vinklar, mellanrum och vrår bör 
undvikas, hörn och vinklar bör vara runda. Smuts kommer även in via ventilation och här 
ska smutsen kunna avlägsnas på ett enkelt sätt.  
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Tydliga badregler och information om den personliga hygienen 

De badande är den största källan till föroreningar och mikroorganismer i badvattnet. 
Därför är det viktigt med möjligheter att tvätta sig innan badet, och att det känns 
inbjudande att tvätta sig. Badreglerna kan förmedlas via information på biljetten, mobila 
informationsskyltar, tv-apparater med rullande information, muntlig uppmaning och att 
man anordnar en hygienvecka per månad då hygienreglerna speciellt lyfts fram.  
Minimiregler kan vara;  
 

 Duscha och tvätta sig innan bad. 

 Bada inte med underkläder. 

 Att barn går på toaletten innan bad.  

 Undvik att byta blöjor i simhallen. 

 Bada inte om man är dålig i magen.  

 Meddela personalen om man blir illamående och blir sjuk i badet. 

 Vid öppettider för kvinnor som av religiösa skäl inte badar tillsammans med män 

bestäm att baddräkt eller burkini – som badhuset säljer – ska användas för att 

undvika bomull i badvattnet. 

 Tydliga badregler att alla duschar tillsammans men att det finns duschdraperi om 

någon behöver den avskärmningen.  

Hygienutrymmen 

I alla hygienrum ska golven vara fria från rör, stödben och installationer. Så korta 
rördragningar som möjligt, som gärna döljs bakom väggpanel, rekommenderas. Toaletter 
och duschar bör inte underdimensioneras, och det är viktigt att toaletter finns både i entré, 
omklädningsrum, duschrum och simhall.  

Duschdraperier, duschkabiner eller skärmväggar ska helst inte användas men om de finns 
bör de vara vägghängda. Eftersom den egna hygienen hos badgästerna är en betydelsefull 
faktor för bassängens vattenkvalité är det viktigt att man använder tvål och schampo vid 
duschning. Genom att bjuda på tvål och schampo i duscharna förebyggs alltså god 
vattenkvalité.  

Lavar i bastun bör vara uppfällbara för att underlätta rengöring av undersida och golv. 
Dessa skuras rena med grönsåpa och sköljs av med vatten.  

Städrum och avfallshantering 

I varje städrum bör det finnas installation för uppladdning av städmaskiner. Det bör finnas 
ett städrum placerat på varje våningsplan och nära de lokaler som mest frekvent används. 
Städrummen bör vara utrustade med vask och fungerande avlopp. För avfallshanteringen 
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behöver man planera så att rätt utrymmen finns med plats för behållare och kärl. 
Transportvägarna för avfallet bör vara med lutning, ha bredd och höjd så att det fungerar.  

Städmetoder 

Oberoende städmetod är det viktigt att;  

 Dokumentera ansvarsfördelning, städrutiner och städschema. Gäller även för inhyrd 

städfirma. 

 Gäller även underhåll av städredskap och hur städmaterial rengörs. 

 Anpassa städschemat efter anläggningen. 

 Ha avskärmat städförråd med fungerande frånluftsventilation. 

 Upprätta kemikalieförteckning över städkemikalier. 

 Analysera noggrant städkemikalierna. 

 Ha fungerande rutiner för att fel och skador inrapporteras, skadat klinker, kakel och 

fogar kan ge skador.  

Miljöanpassad städning 

När det handlar om städmetoder i badhus så förordas ofta en kombination av mekanisk 
och kemisk städning. En blandning mellan torra och våta metoder, där man använder våta 
metoder där det är vått och mer torra där det är torrt. Ett mer miljövänligt alternativ är 
ångtvätt, där ånga fungerar som tryckluft och blåser bort smuts samtidigt som den extrema 
värmen på upp till 180 grader dödar alla bakterier. Dessutom får ångan bukt med alla typer 
av smuts, både fett och fläckar. Alla patogena bakterier som är sjukdomsframkallande dör 
vid 82°C. Ångtvätt innebär en minimal användning av rengöringsmedel, eftersom man 
oftast städar helt utan några tillsatser. 
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Figur 75: Exempel på ångtvättsmaskin 

 

Om man städar med ånga, behöver anläggningen städas igenom ordentligt, som en första 
genomgång. Därefter underhålls den uppnådda städnivån genom återkommande dagliga 
insatser. En stor fördel med ångtvätt är att den kan användas samtidigt som badet är öppet 
på avgränsade områden, och kan med fördel kopplas på en våtdammsugare vilket innebär 
att golven är rena och torra direkt efter städning. Ångtvätten har även olika typer av 
munstycken, som möjliggör rengöring av svåra partier, som under handfat, vid och runt 
kranar och i golvbrunnar, se Figur 76 nedan.  
 

 
Figur 76: Exempel på munstycken för ångtvätt. 

 

På det högra triangelformade munstycket kan även en mikrotrasa fästas om man vill kunna 
torka upp samtidigt som man rengör med ångan.  
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Vid en kommun som inte deltar i projektet har en badanläggning besökts för att studera 
fördelar och nackdelar med rengöring med ångtvättmaskin. Badchefen vid kommunen 
samt platsansvarig vid badhuset menar att ångmaskinen initialt kan upplevas vara en dyr 
investering, men att deras erfarenhet är att städningen blir mycket mer effektiv och 
grundlig. De har erfarenhet av konventionell städning men har sedan några år tillbaka 
enbart använt ångtvättmaskin vid kommunens anläggningar med enbart positiva 
erfarenheter. I det nya badhuset som ska byggas ska städning och rengöring utföras med 
ångtvätt.  

Förutom att ångtvätten uppfattas som lättillgänglig och smidig att jobba med, innebär 
städmetoden en mindre ergonomisk belastning för personalen. Man behöver inte längre 
gnugga, borsta eller torka för att få bort avlagringar och smuts. Ångtvättmaskinen används 
till rengöring och städning i hela badhuset. Eftersom man städar med hjälp av ångtvätten 
samtidigt som man har badgäster, innebär det att städningen görs etappvis och 
kontinuerligt under dagens lopp och behöver inte skötas före eller efter stängning. 
Personalen upplever att städningen med ångtvätt blir mycket mer effektiv än tidigare, 
ytorna upplevs som mer rengjorda utan onödigt slitage av kemiska medel eller vatten på 
högtryck. Badpersonalen behöver inte heller som tidigare påpekats belasta kroppen för att 
gnugga bort fläckar, kalkavlagningar eller torka stora ytor med trasa som de gjorde tidigare. 
Speciellt vid svårtillgängliga områden, som vid fästen för kranar, under handfat etc. ser man 
ångtvättens stora fördel. De olika munstyckena möjliggör rengöring av tidigare svårstädade 
och besvärliga ytor. Där man tidigare använt mycket kemiska medel, gnuggat och borstat 
för att få ett bra resultat lossnar nu pålagringar, fett och kalkavlagringar lätt med 
ångtvättmaskinen. Kakelfogar t ex är lätta att få rena med ångtvättens fokuserade 
munstycke.  

Idag använder man i stort sett inga kemiska medel, någon enstaka gång tillsattes en ytterst 
liten del rengöringsmedel till vattnet i ångtvättmaskinen för att uppnå en lukteffekt, men 
definitivt inte i avseende att förbättra rengöringen. Det rengöringsmedel som man 
använder idag är grön såpa som behövs när man handborstar lavarna i bastun, som sedan 
sköljs rena med vatten. Eftersom städning ingår som en arbetsuppgift i badpersonalens 
befattningsbeskrivning och är en av övriga dagliga rutiner som ska skötas, kan den inte 
heller prioriteras eller väljas bort till fördel för någon annan syssla. Den huvudsakliga 
städningen med ångtvättmaskinen görs kontinuerligt under dagen, parallellt med andra 
arbetsuppgifter.  

Konventionell städning 

Om man ändå vill städa med rengöringsmedel med konventionella städmetoder förordas 
grundregeln; surt rengöringsmedel en dag i veckan och alkaliskt rengöringsmedel sex dagar. 
När det handlar om rengöringsmedel så löses fett och biofilmer (bildas av alger) med 
alkaliska rengöringsmedel. Mikroorganismer dödas med desinficeringsmedel, salter löses 
med vatten, kalkavlagringar med sura rengöringsmedel och rost också med surt 
rengöringsmedel.  
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Det är viktigt med en städansvarig som ansvarar för inköp av kemikalier, säkerhetsfrågorna 
ur arbetsmiljösynpunkt, förpackningarna märkta med information om risk och skydd, 
rensar bort äldre kemikalier och ansvarar för säkerhetsbladen samt ser till att 
städkemikalierna förvaras på ett säkert ställe. Man får heller inte blanda olika kemikalier 
eftersom de kan reagera med varandra. Efter att ytan är rengjord kan desinfektionsmedel 
användas.  

Att rengöra och städa/tvätta ytor med högtrycksspruta bör ske med stor försiktighet och är 
i de flesta fall olämpligt. Vattenstrålen studsar och kan dra med sig föroreningar, 
vattendimma bildas som också kan föra med mikroorganismer ned i vattnet. 
Högtrycksspruta medför stor risk för skador på kakelfogar och slitage på träytor.  
Rekommendationer för rengöring av;  
 

 Golvbrunnar – rengörs på ytan dagligen för att slippa problem med lukt.  

 Bottensugning – slam och andra partiklar sedimenteras. Rutiner för bottensugning 

förhindrar uppbyggnad av sediment.  

 Bassängen bör bottendammsugas, helst varje natt, minimikravet bör vara 2 ggr/vecka. 

 Vattenlinjen bör rengöras frekvent, där mycket samlas. Undvik kemikalier, använd 

mirakeltrasa och ev. specialanpassat medel som inte påverkar bassängvattnet.  

Var 2a till 3e vecka ska bassängväggarna under vattenytan rengöras. Spola rent så inget 

rengöringsmedel ligger kvar när bassängen är tömd.  

 Bubbelpooler bör tömmas och rengöras varje vecka med alkaliskt medel eller 

mirakeltrasa. Extra stor belastning eftersom de har högre temperatur. Forskning har 

visat att föroreningar är 30 % högre i en sådan pga. mer hudavsläpp. I varmare vatten 

växer också bakterier fortare.  

 Regelbunden rengöring av skvalprännor (varje vecka), utjämningstankar minst 2 

ggr/år och andra dolda delar av bassänganläggningen. Rutiner för rengöring av 

filteranläggningen behövs.   

 Daglig golvrengöring – alkaliskt medel och mekanisk bearbetning. Surt 

rengöringsmedel minst en gång i veckan (då måste golvet vara vått). Leksaker, 

simdynor etc. måste också rengöras. 

 Duschrum städas dagligen enligt ovan. Golvbrunnar töms och spolas dagligen. Några 

ggr/månad med rengöringsmedel, varannan gång surt varannan gång alkaliskt. Kalkade 

väggar rengörs varje vecka med alkaliskt medel och någon gång per månad med surt.  

 Toaletter ska städas som det ska göras enligt gällande hygienkrav.  

 Bastu och ångbad – lavarna torkas rena med fuktig trasa flera gånger om dagen. 

Städningen ska göras när bastun är kall. Mekanisk bearbetning och 

rengöringskemikalier. Bastuväggarna och golv rengörs som i duschrummet.  

 Omklädningsrum – damm-hantering och torra metoder blandat med våta metoder. 

Våttorka golv varje dag – sittbänkar bör desinficeras. Plana ytor bör torkas med 

mikrofiberduk eller fuktig trasa. 
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 Utarbeta även rutiner för annan rengöring av frånluftsgaller, ventilation, fönster, 

inredning, möbler, rostfria detaljer etc. Höghöjdsstädning bör läggas in när 

anläggningen är stängd.  
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Litteratur och länkar 

Följande dokument och länkar är ett urval relevanta källor i badhussammanhang för de 
områden som behandlas inom Aktiva-Badhus-projektet, men som inte refereras till i 
rapporttexten. 
 

 

Guide till ökad vattensäkerhet 
– för kommuner och andra anläggningsägare 
 
Hanterar regler rörande vattensäkerhet, Innehåller ett flertal 
referenser inom området (MSB, 2012). Innehåller även många 
praktiska tips. Exempelvis: För att underlätta upptäckt av nödställd 
person bör poolens insida och botten vara utförda 
i ljusa färger och om möjligt hållas fri från breda linjer, målade motiv eller 
liknande 
 

 

Måttboken från SKL 
 
Dokumentet omfattar flera olika delar och behandlar 
måttsättning och specifikationer för flera olika sporter (SKL, 
2005) (SKL, 2013) (SKL, 2013b). För badhus är framförallt tre 
delar relevanta: 
 

 Allmän del 

 Bad och badvatten  

 Simsporter 

 

Säker vatten  
 
Skriften omfattar branschregler beträffande bland annat 
legionellasäkerhet. – dock inte specifikt för badhus (Säker 
vatten, 2011). 
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Bade- og svømmeanlegg 
 
 

Bassängnätverket 

 

Bassängnätverket i Stockholm 
 
Bassängnätverkets web har checklistor och mycket annan 
relevant information och råd för badhus. 
http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refi
d=187 

  

http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=187
http://www.miljosamverkanstockholm.se/web/page.aspx?refid=187
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Bilaga A.   Minimum och maximum 

temperaturer för rum I simhallar (STTV 2007) 
  

Rum Rumsluftens 
minimumtemperatur °C 

Rumsluftens 
maximumperatur °C 

Bassängrummets temperatur bör vara från 1 till 3 °C högre än bassängvattnets temperatur   
Entreområden, perifera rum och 
trappor 

18 22 

Omklädningsrum 24 26 
Simkontroll- och sanitära rum 

(Simvakter skall förses med ett separat 
kontrollrum, som har skild ventilation.) 

22 25 

Personal- och övriga rum 21 23 
Duschrum jämte sanitära rum 26 28 
Bassängrum 29 32 (I terapibassangrum kan luftens 

temperatur vara högre, da vattnets 
temperatur i terapibassanger kan 
vara upp till 36 °C.) 
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Bilaga B. Vattenreningskoncept 

 

 

 

 



.Aktiva Badhus  IVL rapport B 2231  
 

136 

 

 


