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Kunskapssammanställningen baseras på:

 Vetenskapligt publicerade artiklar

 16 publicerade studier redovisar exponeringsnivåer. Alla 16 studier 

redovisar stationära mätningar, endast en studie (svensk) har även 

personburna mätningar

 Dessutom - för att utvidga andelen mätdata från svenska badhus -

opublicerade resultat från projekt genomförda vid några av de Arbets-

och miljömedicinska klinikerna i Sverige

 11 publicerade studier som undersökt hälsoeffekter bland 

badhuspersonal



Trikloramin och exponering bland 

badhuspersonal

Badmästare, simlärare, badvakter, vaktmästare, lokalvårdare, 

vattengympainstruktörer m fl.

Exponering genom inandning av badhusluft och påverkas av:

 Var i simhallen man arbetar

 Typ av arbetsuppgifter/aktivitet

 Duration (tid)

Tävlingssimmare en grupp med risk för särskilt hög exponering



Klorering av bassängvatten

 Bassängvattnet renas i en vattenreningsanläggning

 Spädvatten (färskvatten) tillsätts bassängen

 Kontinuerlig tillförsel av desinfektionsmedel behövs för att förhindra 

smittspridning och mikrobiell tillväxt i bassängvattnet

 Natriumhypoklorit vanligaste desinfektionsmedlet

 Riktvärden finns avseende vattenkvalitet (Folkhälsomyndigheten 2014:12)

fritt klor, bundet klor (förbrukat klor), total klor, pH, mikroorganismer etc.



Bildning av kloraminer i klorerat bassängvatten

Natriumhypoklorit, NaClO, reagerar med kväveinnehållande föroreningar 

NH3 + HClO                       NH2Cl + H2O Monokloramin

NH2Cl + HClO                    NHCl2 + H2O Dikloramin

NH2Cl2 + HClO                   NCl3 + H2O Trikloramin

 Inga riktvärden för klorföreningar i inomhusluften

 Svenskt hygieniskt gränsvärde saknas 

 WHO referensvärde 0,5 mg/m3 (badgäster) 



Mätning av trikloramin i luften



Svenska mätdata

Trikloramin (mg/m3)

Typ av badhus Antal AM GM Min – Max (GM)

Allmänna simhallar 29 st. 0,17 0,13 0,02 – 0,29

Äventyrsbad 7 st. 0,27 0,20 0,03 – 0,40

Rehabbad 12 st. 0,09 0,03 0,002 – 0,32

Örebro län, Linköping, Västerbotten (Umeå) och Göteborg

Stor spridning i uppmätta halter mellan olika simhallar!



Faktorer som kan påverka lufthalt av trikloramin

Från litteraturstudien i kunskapssammanställningen

 Fler antal badande

 Hög aktivitet i bassängen

 Sprinklers, vågmaskin etc.

 Ökade halter fritt och/eller bundet 

klor, trikloramin i vattnet

 Hög andel återluft

 Högre lufttemperatur i badhuset

 Större hallvolym vid 

bassängdelen

 Ökat färskvatteninflöde

 Ökad luftomsättning

 Forcerat punktutsug över 

bassängen

Öka Minska



Slutsatser exponering

 Uppmätta lufthalter av trikloramin kan variera stort, mellan olika 

simhallar och mellan olika dagar i samma hall.

 Äventyrsbad kan ha högre halter på grund av sprinklers, 

vågmaskiner, vattenrutschbanor etc. 

 Faktorer som kan påverka lufthalter är antalet badande, hög 

aktivitet i bassängerna, halten klor i vattnet, ventilationen mm.
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Hälsoeffekter bland badhuspersonal

11 vetenskapliga studier, varav merparten är tvärsnittsundersökningar

4 studier har undersökt hälsoeffekter 
med objektiva kliniska tester

• Spirometri

• Metakolintest

• NO i utandningsluft

• Analys av nässköljvätska/cytologi

10 studier har använt självskattade 
symptom som utfallsmått



Hälsoeffekter bland badhuspersonal –

irritativa besvär

• Överlag fann man en ökad förekomst av självrapporterade irritativa besvär från 
ögon och övre luftvägar bland exponerad badhuspersonal jämfört med en icke 
exponerad kontrollgrupp 

• I några studier kunde man påvisa ett dos-respons samband mellan lufthalten av  
trikloramin och självskattade irritativa besvär 

• Hälsobesvär har påvisats vid lufthalter ner mot 0,3 mg/m3

• Samband har även påvisats mellan kumulativ exponering och hälsobesvär



Hälsoeffekter bland badhuspersonal –

nedre luftvägar

• Exponerad badhuspersonal med befintlig astma rapporterar förvärring av 
luftvägssymtom

• Inget dos-responssamband mellan exponeringsnivåer och symptom från 
nedre luftvägar och astma 

• Inget samband påvisat mellan exponeringsnivåer och personalens 
lungfunktion, tendens till reaktiva luftrör och eventuell kronisk 
inflammation i luftvägar påvisat

• Det finns indikationer på att exponering för trikloramin kan orsaka en 
tillfällig påverkan på lungfunktionen samt orsaka astma även hos tidigare 
luftvägsfriska personer



Luftvägsbesvär bland tävlingssimmare

• Astma vanligt bland utövare av uthållighetssporter på elitnivå (cykling, simning, 
rodd)

• Hög prevalens av astma bland tävlingssimmare, 
högst bland elitsimmare på internationell nivå (21%)

• Meta-analys av 6 studier visade en drygt fördubblad 
risk (OR 2.3 Goodman, 2008) för astma bland  
elitsimmare jämfört med andra idrottare



Möjliga orsaker till ökad förekomst av luftvägsbesvär hos 
tävlingssimmare:

• Inandning av stora volymer luft under träning som innehåller 
irriterande ämnen

• Mindre del av inandningsluften filtreras via näsan vid kraftig 
fysisk ansträngning

• Aspiration av bassängvatten

• Vid astmasjukdom ger kraftig fysisk ansträngning 
bronkobstruktion (ansträngningsastma)



Slutsatser - hälsoeffekter

• Personal som arbetar i badhus där det används klorerade 
desinfektionsmedel rapporterar överlag en ökad förekomst av 
irritativa besvär från ögon och övre luftvägar

• Ett dos-respons samband mellan lufthalten trikloramin och 
självskattade irritativa besvär har påvisats i några studier, 
hälsobesvär har påvisats vid lufthalter ned mot 0,3 mg/m3

• Badhuspersonal med befintlig astma rapporterar förvärring av 
luftvägssymtom

• Indikationer finns på att exponering för trikloramin kan orsaka 
astma hos tidigare luftvägsfriska personer



Diskussion

• Stationära mätningar kan överskatta den personliga 
exponeringen, vilket innebär att hälsoeffekter som påvisats 
kan uppträda vid lägre halter än resultaten antyder

• Med hänsyn till hälsoaspekter för personal och besökare bör 
man eftersträva att hålla halten trikloramin så låg som möjligt 



Exempel på åtgärder

• Bättre personlig hygien bland badgäster, tvätta sig innan bad

• Förbättrad vattenrening

• Ökad utspädning och cirkulering av bassängvattnet

• Minimera andelen återluft i ventilationen

• Forcerat utsug vid vattenytan

• Undvika kväveinnehållande rengöringsmedel

• Anpassa belastningen (antalet badgäster per dag) till badhusets kapacitet



Tack för er uppmärksamhet !


