
Fosfor eller fosfat? 

De flesta känner till att det finns restriktioner på utsläpp av fosfor i naturen. Att mäta utsläppet av fosfor 

är inte så lätt då det inte finns något rent fosfor i vattnet utan allt är uppbundet i olika föreningar. Det 

man kan mäta själv ute på plats, i t.ex renat avloppsvatten, utan att ha tillgång till ett laboratorium, är 

fosfat (PO4
3-

), även kallat ”reaktivt fosfor” eller ”ortofosfat”. Detta skall inte förväxlas med ”Totalfosfor” 

som är ett begrepp som används när man pratar om gränsvärdena för utsläpp i miljön. Totalfosfor 

mäts genom att man bryter ned alla fosforföreningar till fosfat (PO4
3-

). Koncentrationen av fosfat mäts 

sedan och genom att dela med 3,26 kan man räkna ut hur mycket fosfor det finns i fosfaterna (fosfor 

står för 32,6% av fosfatföreningen).  

En fosfatmätare är ett bra verktyg då man t.ex. vill hålla koll på doseringen av fällningskemikalier eller 

hur bra reningsprocessen av fosfat är. Det går inte att säga hur stor del fosfaterna utgör av Totalfosfor-

halten då detta skiljer mellan olika avloppsvatten och reningsprocesser. I vissa vatten är det hälften, i 

andra en tredjedel, medan det ibland stämmer överens ganska bra.  Skall man jämföra med ett 

labbsvar på Totalfosfor är det halten PO4-P man skall titta på. Då jämför man samma ämne.  

   

Vilken mätare du skall ha beror mycket på vilket mätområde du vill kunna mäta i. Metoderna som 

mätarna nedan bygger på, mäter halten av fosfat (PO4
3-

) och med hjälp av omräkningsfaktorn kan 

man sedan få halten fosfor (eg. fosfat-fosfor, PO4-P). De mätare nedan som visar halten i PO4-P har 

denna omräkningsfaktor inprogrammerad och visar halten i PO4-P direkt i displayen. (ppm=mg/l och 

ppb=µg/l) 

HI-713 eller HI-96713 är de känsligaste och mäter fosfat och visar fosfatkoncentrationen i displayen. 

Området är 0,0-2,5 ppm PO4
3-

 (vilket motsvaras av 0,0-0,76 ppm PO4-P). Passar bra för väl renat 

avloppsvatten.  

HI-717 eller HI-96717 mäter fosfat över ett större område, 0,0-30,0 ppm PO4
3-

 (motsvarar 0,0-9,2 ppm 

PO4-P).  

HI-706 och HI-96706 mäter fosfat men visar halten fosfat-fosfor i sin display. Området är 0,0-15,0 ppm 

PO4-P (motsvarar 0,3-48,9 ppm PO4
3-

). Lämplig för t.ex. sötvattenakvarier. 

HI-736 och HI-96736 mäter mycket låga halter. Dessa mäter fosfat men visar halten fosfat-fosfor i 

displayen. Området är 0-200 ppb PO4-P (motsvarar 3-652 ppb PO4
3-

). Lämplig för t.ex. 

saltvattenakvarier. 

 


