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Badevannet

• Glede
• Rekrasjon
• God helse
• Renere enn på 

mange år



Nasjonale mål for vann og helse
Hva sier dette om badevann?

b) Reduksjon av omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer

g) Sikre at lekkasjer og utslipp fra overløp ikke kommer i konflikt med brukerinteresser som for 
eksempel drikkevann, jordbruksvanning og bading. 

J) Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha 
utmerket vannkvalitet i henhold til EUs badevannsdirektiv.  
Eksempler på tiltak:  
- Økt aktivitet hos kommunene når det gjelder 
overvåking av badevannskvalitet. 
- Bedre utbygging av mottaksplasser for sanitært 
avløpsvann fra fritidsbåter.



Utfordringsbildet



Klimaendringer frem mot slutten av 
århundret
Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 
ºC (spenn: 3,3 til 6,4 ºC) (rød)

Årsnedbør: Økning på ca. 18 
prosent (spenn: 7 til 23 prosent). 
Styrtregnepisodene blir kraftigere 
og vil forekomme hyppigere

«RCP8.5» utslippene fortsetter å øke helt fram til slutten av dette hundreåret
«RCP4.5» små utslippsendringer fram til 2050 og deretter utslippskutt
«RCP2.6» innebærer drastiske utslippskutt allerede fra 2020.



• Regnflommene blir større og kommer oftere. Avrenning fra 
jordbruksområder vil øke.

• Snøsmelteflommene blir færre og mindre. I lavtliggende områder vil 
snøen bli nesten borte i mange år, mens det i høyfjellet kan bli større 
snømengder i enkelte områder. Færre isbreer - og de som er igjen har 
blitt mye mindre. 

• Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av lokalitet. 

• For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfordringer for 
samfunnet: Endringer i nedbør (med påfølgende overvanns- og 
flomproblematikk) og havnivå.



Varmere klima gir vekst for patogene 
organismer i badevannet
I tillegg til økte temperaturer vil endrede mønstre av nedbør og avrenning 
kunne føre til en reduksjon i saltholdigheten til elvemunning og kystnære 
våtmarker. Mange marine bakterielle patogener som er relevante for 
menneskers helse, som vibrio, vokser fortrinnsvis i varmt sjøvann (> 15 ° C) 
med lavt saltinnhold (<25 ppt NaCl). Forventet oppvarming og redusert 
saltholdighet i kystregioner som ligger ved høye breddegrader, vil gi nye 
områder for naturlig forekomst av patogene stammer. 

(Craig Baker-Austin et al, 2013)



Flere utfordringer
Lekkasjer fra dårlig ledningsnett. Lav 
fornyelsestakt for gammelt avløpsnett. 

Vibrio og Shewanella i Oslofjorden, Telemarks-
og Sørlandskysten 2018

Algeoppblomstring – giftige blågrønnalger i 
ferskvann som følge av tidlig issmelting og 
varmere klima

Andre forhold som kan påvirkes av klima
(svømmekløe, tarmbakterier ved overløp m.v.) Foto: Moss Avis



Gammelt ledningsnett øker faren for 
lekkasjer
0,61 % av spillvannsnettet er i gjennomsnitt fornyet hvert av de 

siste tre årene (= 240 av totalt 37 400 kilometer av det kommunale 
spillvannsnettet, 2017). 2% er det vedtatte nasjonale målet. 

Hvis ikke fornyelsen blir gjennomført med høyere tempo, vil dette 
nødvendigvis medføre aldring av spillvannsnettet ute i kommunene. Selv 
uten nylegging av spillvannsnett, vil det med dagens fornyelsestakt ta 
nærmere 160 år å fornye hele spillvannsnettet



Vibriobakterier i badevannet
• Forekommer naturlig i sjøvann og trives ved lavt saltinnhold 

og temp > 20 grader over lengre tid. 

• Mer enn 80 ulike vibrioarter er beskrevet, men kun få gir 
sykdom hos mennesker, f.eks. Vibrio vulnificus, Vibrio 
parahaemolyticus og Vibrio alginolyticus. 

• Kan forårsake alvorlig sykdom som kan variere fra lettere 
øregangsinfeksjon, rosen (erysipelas) og sårinfeksjon til mer 
alvorlig septikemi med utvikling av nekrotiserende fasciitt.

• Oslofjorden, Telemarks- og Sørlandskysten var risikoområder 
sommeren 2018 (ECDC). Ikke meldeplikt til MSIS pr. dd.



Vibrio – risikokart (ECDC, 2018)

28. Juli 2018 6. August 2018



Vibrioinfeksjoner sommeren 2018
19. juli: Bærum kommune varsler alvorlig Vibrio vulnificus
infeksjon etter bading i Oslofjorden
Totalt ble FHI informert om 50 tilfeller av mindre alvorlige 
infeksjoner og 8 tilfeller alvorlige infeksjoner etter bading

6 personer med Vibrio vulnificus infeksjoner, 

2 personer med Shewanella putrfuciens infeksjon

Alle hadde sepsis og/eller nekrotiserende fascitt

6 av tilfellene hadde åpne sår

6 av tilfellene var over 69 år (yngste 49 år)

6 ulike kommuner

FHI gikk ut med råd til badende/utsatte grupper
Nært samarbeid med kommuneoverlege/smittevernlege



Cyanobakterier - blågrønnalger
Får sin energi gjennom fotosyntese. Finnes naturlig 
i jord, luft og vann. Gunstige forhold kan gi 
oppblomstring i næringsrike innsjøer, og skjer helst 
i perioden juni – oktober.

Kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og 
smaksstoffer. 1500 arter hvorav 40 lager toksiner. 

Kan resultere i allergiske reaksjoner, astma samt hud-, øye-
og øreirritasjoner. Toksiner kan også forårsake øm og hoven 
lever, kvalme, oppkast, magesyke og øyeirritasjon.



• Varm luft (og vanntemperatur) gir oppblomstring ved god næringstilgang i innsjøene 

• Oppblomstring på overflaten gjør at denne  fotosyntetiske organismen lett kan 
absorbere sollys og vokse enda  raskere. 

• Varmt vann og solgangsbris gir liten sirkulasjon i                                                     
vannmassene. Oppkonsentreres i viker der folk bader

• En endring i klima påvirker også nedbørshastigheter og mønstre. Økt nedbør fører til 
hyppigere avrenning og utskylling av næringsstoffer til bekker og innsjøer (næring til 
bakterier). 

• Usikkert hvordan nedbør endrer vekstforholdene for algene. Dette skal det forskes på. 



Andre forhold - svømmekløe
• Forårsakes av en parasitt som lever i blodårene på fugl
• Som en del av livssyklusen infiserer parasittene 

vannsnegler, det foregår en ukjønnet formering i sneglen, hvorpå 
det kommer ut tusenvis av haleikter, også kalt cerkarier. 

• Haleiktene blir værende i vannmassene og leter etter fugler. Når vi 
bader tror den at vi er fugler, også penetrerer den huden vår. Her 
dør den og vi kan da få utslett. Parasittene krever varmt vann, 
gjerne over +20 oC

• Finnes helt til Andøya i Nordland og Finnfjordvatn i Troms. 
• Totalt rapportert om svømmekløe fra 116 ulike innsjøer i Norge. 
• FHI: Økning i henvendelser når det er gode badetemperaturer.



Tarmbakterier o.a. patogene organismer

• Sammenheng mellom kraftig nedbør og høye konsentrasjoner av bakterier i 
overflatevann (f. eks Kistemann et al., 2002, Tryland et al. 2011).

• Kommuner overvåker badevannet:

- Norske normer (Statens Helsetilsyn 1994): TKB + fekale streptokokker 
God <100 Mindre God 100-1000 Ikke akseptabel >1000 TKB/100 ml vann

- EUs badevannsdirektiv (Directive 2006/7/EC): Intestinale 
enterokokker og E.coli (skiller på saltvann og ferskvann)



Undersøkelse blant kommunene 2019
Bedre innsikt i hvordan kommunene følger opp badevannet

Kartlegge bl.a.:
- hva måles (norske normer eller EU?)
- hvor ofte måles det
- metoder
- praksis ved overskridelser (varsling, konkrete tiltak, oppfølgingsprøver)
- forebyggende tiltak for bedring av badevannskvalitet

Kartlegge behovet for støtte fra Folkehelseinstituttet (informasjon, verktøy, 
regelverk osv)



Metode og utvalg
• Spørreskjema (questback) sendt ut på mail til 

423 kommuner. 32 spørsmål, hvorav 2 var åpne 
spørsmål. 

• Målgruppe: Kommuneoverleger, miljørettet 
helsevern eller andre som har ansvar for 
badevannskvaliteten i kommunen. Alle norske 
kommuner (unntatt Svalbard) ble oppfordret til 
å delta.

• Svarprosent = 71% (301 kommuner)



Resultater
• 72% av kommunene (N=301) har badeplasser 

(friluftsbad)

• 67% oppgir at de har et 
overvåkingsprogram for 
badevannskvalitet

Totalt 1108 badeplasser kontrolleres. 
445 av disse ligger i ferskvann, mens 
663 ligger i saltvann/brakkvann



Hvorfor velger kommunen å ikke etablere et overvåkingsprogram for 
badevannskvalitet?

Begrunnelser:

 Jevnlig tilsyn fra Miljørettet helsevern erstatter et overvåkingsprogram
 Nedprioritert oppgave (kommunen har andre og mer presserende 

oppgaver)
 Det er liten forurensningsfare der badeplassene befinner seg
 Badeplassene brukes lite, kort badesesong
 Tidligere overvåking viser at badevannet er bra
 Kommunen har god beredskap hvis noe skulle skje
 Kommunesammenslåing på gang. Ikke tatt stilling til program
 Praktiske hindringer, lang analysetid på laboratoriet



Hva måles (flere svar mulig)? Annet:
Synlig forurensning, 
skjønnsmessig vurdering 
av omkringliggende 
områder, lukt og farge på 
vannet, hygieniske forhold 
på badeplassen, 
algetoksin (måles ved 
mistanke), kimtall 22 
grader, TOTN, TOTP og 
klorofyll, pH (ferskvann), 
flo og fjære og diverse 
aktivitet. Én kommune 
hadde en egen sjekkliste 
på omgivelseshygieneTeknisk personell og Miljørettet helsevern står for målingene i hovedsak



Hvilke grenseverdier forholder kommunen seg til?

67% (n=145) benytter de norske kvalitetsnormene for badevann (Rundskriv 
IK-21/94). 21% forholder seg til EU-direktivet 2006/7/EC). Det er kun 1% 
som ikke benytter normene, mens 7% vet ikke og 5% svarte «annet», dvs. 
kombinerer EU-direktivet og de norske normene. 

54 % vurderer på kort sikt ved å ta enkeltprøver
15 %  Basert på prøver tatt siste 4-årsperiode (EU-direktiv)
6 %  Basert på siste 1-2 års resultater (10 prøver pr sesong) etter Norsk norm
7 % Vet ikke
19% Annet (fortløpende prøver, visuelt inntrykk, fraråder etter regnskyll m.v.)

Hvordan bedømmes badevannets egnethet for bading?



Hva gjør kommunen hvis innholdet av indikatorbakterier overstiger 
grenseverdiene for akseptabel badevannskvalitet?

49% Publikum advares mot å bade. Det tas ny(e)prøve(r). Publikum varsles når verdiene viser 
akseptable verdier». 

26% Det tas ny(e) prøve(r) før eventuelt stengning/fraråding gjennomføres
15% Har ikke opplevd å måtte stenge. 
6% Annet: 

 Skilting opprettholdes frem til ny klassifisering, så fremt ikke prøveresultatet har en klar årsak 
(f.eks. overløp fra et renseanlegg, brudd på ledning osv)

 Avhenger av resultatet. Dersom det er ørsmå overskridelser tas nye prøver uten informasjon 
til publikum. Dersom gjentatte mindre overskridelser advares publikum, og dersom store 
overskridelser advares publikum. Kommunelegen avgjør.

 Kontrollprøve tas når E.coli > 1000. Har generell fraråding etter kraftig nedbør. 



På hvilken måte kan FHI støtte 
kommunene i sitt overvåkingsarbeid?
 Årlig utsendelse av infomateriell til kommunene. Gi råd og være aktive i media sommerstid
 Må bli enklere å forholde seg til regelverket (ett regelverk) Tilgjengelighet.
 Felles norm bør erstatte vanskelig EU-direktiv
 Nasjonal veileder
 Roller og ansvar bør avklares overfor kommunene
 Bistå Miljørettet helsevern med ROS-vurderinger knyttet til overvåkingsarbeidet
 Oppdaterte nettsider med spørsmål og svar. Kontaktperson/telefonvakt
 Tilgjengelig for råd og veiledning ved behov. Forståelse for kommunens ressurssituasjon.
 Det er behov for kursing



 Gjøre overvåkingen enklere og rådene må være kunnskapsbasert.
 Landsdekkende tilsynskampanje eller revisjon via Fylkesmann
 Informasjon om prøvetaking og råd til publikum ift cyanobakterier i ferskvann
 Jobbe for at septik ikke tømmes på havet.
 Veilede/diskutere fornuftig overvåkingsnivå
 Felles rapportering av målinger. Synlighet.
 Lage prøvetakings-prosedyre og oversikt over laboratorier. 
 Færre prøvetakinger av hensyn til ressurser.
 Fylkesvise fagdager
 Skape blest
 Enklere testverktøy
 Knytte badevann til folkehelsearbeidet. Linke til vannforvaltningen og Vannportalen
 Få flere kommuner med, spesielt de mindre



Oppsummering
 Hele 1/3 av kommunene har ikke et overvåkingsprogram (av de som har badeplasser). De som ikke 

vil etablere et overvåkingsprogram oppgir bl.a. at det føres jevnlig tilsyn, har god beredskap, lite 
forurensning ved badeplassene, tidligere målinger viser god badevannskvalitet m.v.

 Blant de som ikke hadde overvåking, oppgav 53% at de ikke hadde planer om å igangsette noe 
program. Overvåkingen virker å være nedprioritert i mange kommuner. Det tas generelt for få 
prøveserier. Hele 1/3 hadde månedlig eller sjeldnere prøvetaking (ferskvann). I saltvann var det 
17% som hadde månedlig eller sjeldnere. Bare 15 % (ferskvann) og 10% (saltvann) hadde ukentlig 
(som er anbefalt i badesesongen jfr. norsk norm). 

 Av hva som måles nevner 70% TKB, mens 52% måler E.coli – betyr at mange kombinerer de to 
normene (E.coli måles ihht. EU-direktivet). 

 Bedømmelse av badevannskvalitet er ikke entydig, dvs. svært få (6%) baserer vurderingene sine på 
de norske retningslinjene, selv om de oppgav at de fulgte norsk kvalitetsnorm. Kun 15% svarte at 
de fulgte EU-direktivets krav om vurdering basert på prøvetaking de siste 4 år. 



 Over halvparten vurderte kun enkeltprøver, og så ikke på langtidsvurderinger av 
egnethet. 

 På spørsmål om hva som gjøres når indikatorbakterier overstiger grenseverdiene, 
svarte ca. halvparten at de advarer folk mot å bade, mens 26% tar nye prøver før 
de fraråder bading. Over halvparten sier at de ser an situasjonen ift. hvor mange 
prøver som tas før badeplassen åpnes igjen. Mange følger derfor en skjønnsmessig 
vurdering. 

 Rådene som gis ved henvendelse til FHI ble uten unntak oppfattet som positive. 
63% skrev at det var svært eller nokså informativ og nyttig informasjon vedrørende 
vibrio og bading i 2018. 2% svarte lite informativt. 

 Det etterlyses bedre veiledning og tydeligere regelverk



Foreløpig hovedkonklusjon
Et flertall av kommunene har 
overvåkning av badeplassene

Kommunens hverdag og 
myndighetenes «krav» til overvåking 
harmonerer ikke alltid

Kommunene ønsker et klarere regelverk 
og mer veiledning i hvordan de skal tolke 
og bruke resultatene og regelverket.



Takk for oppmerksomheten
…og god badesommer!

Moss avis, 2007


