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• Folkehelseloven, Tivoliloven, Ferieloven, Arbeidsmiljøloven, Plan- og
bygningsloven + titalls flere
• Totalt ca. 85 lover og forskrifter gjelder vår bransje
• Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v - 25 år gammel(!) fra
før den digital hverdagen kom
• Revidert versjon har ligget over 3 år hos HOD
• Internkontroll-forskriften – gjelder alle virksomheter!

• Blåboka – bransjeveileder for fra 1996 er utdatert. Trenger ny.
• SJT har veiledere for vannrutsjebaner

• Målboka fra Kulturdepartementet.
• Smittevernveielederen
• Norsk standard NS-EN 15288-1:2018, Sikker-hetskrav til
utforming – finnes kun på engelsk
• Norsk standard NS-EN 15288-2:2018, Sikkerhetskrav til drift –
av offentlig bade- og svømmeanlegg er nå oversatt til norsk

Norsk Standard
• Det er Standard Norge som fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder
både standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Alle norske
standarder har en identifikasjon bestående av en bokstavkode og et tall. Norsk
Standard er et varemerkebeskyttet ordmerke.

• En standard er en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller

gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet
standard.

• Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er
offentlige myndigheters prerogativ og obligatorisk å anvende.

Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som
avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering.
• Det finnes standarder for alt, bokstavelig talt.
• Mye interessant informasjon på https://www.standard.no/

NS-EN 15288-1+2:2018
Offentlige bade- og svømmeanlegg
• Del 1
Sikkerhetskrav til utforming (kun på engelsk)
• Del 2
Sikkerhetskrav til drift – oversatt til norsk
Kan kjøpes hos Standard Norge
• kr 775,- for Del 1
• kr 898,- for Del 2

NB! Ikke lov å kopiere

NS-EN 15288-2:2018 (Sikkerhetskrav til drift)
• Standarden gir et rammeverk for å styrke

forbrukerbeskyttelsen og
forbrukertilliten ved å identifisere farer og innføre rutiner for å
forebygge ulykker, og for å dokumentere overfor forbrukere og leverandører at kravene til
sikkerhet overholdes. Standarden kan redusere antallet ulykker og sykdomstilfeller i badesvømmeanlegg slik at medfølgende kostnader kan kuttes ned og faren for søksmål og rettssaker
kan reduseres.

• Standarden kan bidra til å oppnå kostnadsbesparelser, mer rasjonell drift og bedre overholdelse
av de kravene som stilles til bassenganlegg over hele Europa. Bruken av denne

standarden kan oppmuntre og motivere personalet med bedre og
tryggere arbeidsforhold. Dessuten kan standarden brukes til å støtte offentlige mål, og
når det er relevant, utgjøre et nyttig tillegg til forskrifter.

NS-EN 15288-1+2:2018
3.4.

Definisjon på «Offentlig bruk»

• bruk av et anlegg som er åpent for alle eller for en bestemt brukergruppe, og som ikke er
beregnet utelukkende på eierens/innehaverens/drifterens familie og gjester, uavhengig av
betaling av inngangspenger.

NS-EN 15288-1+2:2018
Type 1-bade- og svømmeanlegg
• Bassenganlegg der vannrelaterte aktiviteter er hovedformålet (for eksempel offentlige bad,
fritidsbad, badeland osv.) og der bruken er «offentlig» i henhold til 3.4.

Type 2-bade- og svømmeanlegg
• Bassenganlegg som utgjør et tillegg til hovedformålet (for eksempel basseng i hoteller, på
campingplasser, i klubber, på skoler og terapibasseng), og der bruken er «offentlig» i henhold til
3.4.

Type 3-bade- og svømmeanlegg
• Alle andre bassenganlegg til offentlig bruk
Private bassenger er ikke med

NS-EN 15288-2:2018 (Sikkerhetskrav til drift)
5.3 Organisering og planlegging av prosedyrer for sikker drift av anlegg

• Bassengdrifter spiller en viktig rolle og er ansvarlig for forsvarlig drift og
organisering av bade- og svømmeanleggets bruk. Det skal utarbeides en plan for
bassenganleggets sikkerhet som består av en beskrivelse av systemet, oppsyn og
vedlikehold, normale driftsprosedyrer, prosedyrer for bestemte uønskede
hendelser, en generell beredskapsplan og en prosedyre for
nødevakuering. Det skal foreligge dokumenter som beskriver rutinene detaljert, og henviser
til relevante sikkerhetsstandarder, oppgaver og ansvarsområder for drift av bade- og
svømmeanlegget.
• Prosedyrer for sikker drift av anlegg skal også omfatte organisasjonskartet som detaljert skal
angi ledelsesstruktur, individuelle ansvarsområder og tildeling av funksjoner for alle de involverte
i sikker drift av bade- og svømmeanlegget, deres opplæring og kvalifikasjoner. Detaljer om, og
beskrivelser av bassenganlegget/bassenganleggene skal omfatte dimensjoner, dybde og
tilhørende attraksjoner

NS-EN 15288-2:2018 (Sikkerhetskrav til drift)
7.3.1 Generelt om rutiner for bassengoppsyn
• Alle bassengdriftere skal bestemme om, eller i hvilket omfang, bassengoppsyn er nødvendig.
Nasjonale forskrifter eller retningslinjer skal følges med henblikk på type av drift, type brukere,
vanndybden, bassenganleggets størrelse og bruk .

• Når denne beslutningen tas, kan bassengdrifteren, ut fra forholdet mellom risiko og
kostnad, vurdere hva som er rimelig gjennomførbart. Risikoen skal være så lav som
praktisk mulig. Det skal være mulig å vise at kostnaden forbundet med å redusere risikoen
ytterligere, ikke vil være uforholdsmessig stor i forhold til den fordelen som oppnås.

NS-EN 15288-2:2018 (Sikkerhetskrav til drift)
7.3.2 Spesifikke risikofaktorer
• planløsningen for bade- og svømmeanlegget (for eksempel inndeling i atskilte områder,
mer en ett basseng, områder med dypt vann og grunt vann, blindsoner eller redusert
sikt).

• utstyr eller attraksjoner i bassengområdet eller i vannet (for eksempel
oppblåsbart/flytende lekeutstyr, bølgebasseng, stupeanlegg, hvileutstyr, heve- og
senkebunner, delebrygger og vannrutsjebaner Jf. tittel på NS-EN 13451-11
• perioder med svært mange besøkende

• spesialiserte aktiviteter (for eksempel undervannssport, kanosport, vannpolo,
konkurransesvømming)

• spesielle anledninger (for eksempel selskaper, arrangementer)
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Ett kryss i hvert fargefelt for hver linje
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Største produkt gir høyeste prioritet
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av tiltak og angivelse av hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, jfr. avviksskjema i IK.
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bygninger. Produksjonsstans i 3 uker – 3 måneder

Stans 24 – 48 timer.
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Total skade på bygning.
Produksjonsstans > 3 mnd

Mange døde og
alvorlig skadde

Stans > 48 timer

Varige skader på
miljøet

Total skade på viktig
bygning
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NS-EN 15288-2:2018 (Sikkerhetskrav til drift)
Det kryr av gode, velmente innspill, i alt er 105 mulige farer/situasjoner listet opp,
men det kan virke litt voldsomt hvis en skal ta alt bokstavelig. Derfor er det godt når det i
standarden skrives:
• Når drifteren skal ta beslutning om en formell driftsprosedyre er nødvendig (eller ikke),
og hvilket detaljeringsnivå den skal ha, skal drifteren ta hensyn til hva som er

praktisk anvendelig
• Beslutningen bør baseres på en vurdering av «best praksis» og balansen mellom risiko
og effektiv drift

To utfordringer til bransjen!
1. Bad, Park og Idrett (BPI) og Fagforbundet/Fagakademiet
• NS-EN 15288-1:2018
Sikkerhetskrav til utforming
• NS-EN 15288-2:2018
Sikkerhetskrav til drift
Kjøpes inn og blir pensum i Kursstige bad: Drift med fokus på HMS og FDVU

2. Badelandene.no, BPI og Norsk Bassengbadteknisk Forening
• Oppnevner NÅ personer til styringsgruppe/redaksjonsmedlemmer til utarbeidelse av ny
«Blåbok» - veileder i drift av bade- og svømmeanlegg.
• Som grunnlag for veilederen legges:
•
•
•
•
•
•
•

Forslaget til revidert badeforskrift levert Helse- og omsorgsdepartementet juni 2018
NS-EN 15288-1:2018
Sikkerhetskrav til utforming
NS-EN 15288-2:2018
Sikkerhetskrav til drift
Smittevernveilederen
«Blåboka» fra 1990-tallet
Målboka til Kulturdepartementet
Kompetansen til styringsgruppa/redaksjonsmedlemmene

Kladden ferdig når ny forskrift vedtas av HOD om 1-2 år

Takk for oppmerksomheten
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