Internkontroll i badeanlegg
I Norge har vi en egen forskrift Forskrift for badeanlegg,
bassengbadogbadstum.v.somskalsikreatbadeanlegg,
basseng og badstuer holder tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold for brukerne. Forskriften
omfatter alle basseng, badeanlegg og badstuer som er
tilgjengelig for allmennheten.

Basseng
Vannet i basseng skal være hygienisk tilfredsstillende.
Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til
bading. Bunnen skal kunne sees tydelig i alle deler av
bassenget.
Vannet skal tilfredsstille følgende krav:
Analyse

Laveste tillatte
verdi

Fargetall

5 mg/l Pt

Turbiditet
Surhetsgrad, pH

Høyeste tillatte
verdi
0,5 FTU

7,2

7,6

Kimtallsbakterier ved 37°C

10 pr. ml

Pseudomonas aeruginosa

0 pr. 100 ml

KOFMn

4 mg O/l

Ved ethvert basseng skal det tas analyser av vannkvalitetsparameterne med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens
for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for
å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av
anlegget.

Legionella i Boblebad og Dusjanlegg
I Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
skisseres det også at eier av badeanlegget skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg
og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende, blant
annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges.
I Vannrapport Forebygging av Legionellasmitte – en veileder fra Folkehelseinstituttet anbefales Legionella-

kontroll av en rekke smitteinnretninger derav også boblebad og dusjanlegg.
Eurofins er behjelpelig med å sette opp et kontroll-/
prøveprogram for kunden.
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Legionella
I Forebygging av Legionellasmitte - en veiledning fra
folkehelseinstituttet - omhandler Kapittel 6 interne
vannfordelingsnett som forsyner dusjer og andre aerosoldannende tappepunkter.
Noen viktige utdrag:
Hvor mange tappepunkter det bør tas prøver fra, avhenger av størrelsen på og utformingen av det interne fordelingsnettet, og må vurderes etter at anlegget er kartlagt.
Ved anlegg med flere stammer/ stigeledninger eller sirkulasjonsledninger bør det tas ut prøver for analyse fra

punkter som er representative for disse ledningsstrekkene, nedstrøms risikoområdene. Analysefrekvens må tilpasses de etablerte drifts- og vedlikeholdsrutinene, men
månedlige analyser både av kimtall (36 grader) og legionellabakterier kan være hensiktsmessig det første året
med nye rutiner. Dersom man i løpet av det første året
med drifts- og vedlikeholdsrutiner finner at de oppsatte
rutiner for rengjøring/desinfeksjon er i stand til å holde
de mikrobielle forholdene under kontroll, kan prøvetakningsfrekvensen reduseres, for eksempel til kvartalsvise
prøver.

Eurofins har lang erfaring med Legionella-analyser.
Ta kontakt for mer informasjon!

Eurofins avd. Moss
Møllebakken 50,1538 MOSS
Postboks 3055. 1506 MOSS
Tlf Miljø 09440
miljo@eurofins.no

Eurofins avd. Klepp
Lalandsveien 2
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 945 04 197
kundesenter.klepp@eurofins.no

Eurofins avd. Bergen
Sandviksveien 110, 5035 Bergen
Postboks 75 Måseskjæret, 5841 BERGEN
Tlf. 945 04 242
bergen@eurofins.no

Eurofins avd Trondheim
Ingvald Ystgårds vei 3A
7047 TRONDHEIM
Tlf. 945 04 399
kundesenter.trondheim@eurofins.no

Eurofins Radonlab
Forskningsveien 1B, 0373 OSLO
Postboks 24, Blindern, 0313 OSLO
Tlf. 21 96 03 50
post@radonlab.no

Eurofins avd. Sortland
Havnegata 19 B
8400 SORTLAND
Tlf. 926 52 446
kundesenter.sortland@eurofins.no

Eurofins avd. Ålesund
Bjørge Industrivei 41, 6057 ELLINGSØY
Co / Bring Express
Blindheim Industrivei 2b, 6020 ÅLESUND
Tlf. 945 04 130
kundesenter.alesund@eurofins.no

Eurofins avd. Kristiansand
Ægirsvei 10
4632 KRISTIANSAND
Tlf. 945 04 277
krsand@eurofins.no
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Oslo: Nils Hansens vei 20, 0667 OSLO
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