
Renhold i bad
Flytedeler – må vi rengjøre de også?
Badeteknisk 2021
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Bakgrunn

Vi venter på revisjon av forskrift om bade- og 
svømmeanlegg
• Vannkvalitet
• Styring og regulering
• Internkontroll



Studentoppgaver bassengvann
• Svendsen, 2011

– Bruk av glass som filtermedie
• Olsen, Hatten, 2013

– Prøvetaking i bad
• Olsen, Bakkom, 2014

– Test av ulike glasstyper som 
filtermedie, et feltforsøk

• Aasen, Nordvik, Leine, Rød, 2016
– Regulator for vannkvalitet

• Knutshaug, Frøysa, 2017 
– Ulike klortyper for desinfeksjon

• Sjeveås, Brembu, Svensen, 2019
– Mikrobiologisk analyse av flytedeler

• Haugland Strand, Gulbransen, 2020
– Mikrobiologisk analyse av 

bassengovertrekk i terapibasseng
• Gunnes, 2021

– Evaluering av IK-system: Er renhold 
av flytedeler inkludert?
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Flytedeler
Hjelpemidler i vanntilvenning/svømmeopplæring

Bilder fra www.klubben.no



Utvikling



Hva vi fant

• Det er mye av det, og det 
brukes mye

• Nye produkter introduseres
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Problemstilling

• Hvordan brukes flytedeler?
• Hvor oppbevares de?
• Er flytedeler et risikoprodukt mht bakterier?
• Hva med bassengduk?
• Hvordan skjer renhold?
• Skjer renhold?



Bassengovertrekk
Flyter på vannetOppbevares på rull



Hva vi leter etter

Biofilm dannes der fukt, næring og 
mikroorganismer kan finnes

Biofilm er en glatt hinne som bakterier
tilpasser til sitt miljø
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Eksempel på resultat
Resultater 

Bakterien Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i noen av prøvene som ble tatt. 

Kimtall: Prøvedag 1: Gj.snitt 261-421 kimtall/cm2 (37°C)
Prøvedag 2: Gj.snitt 508-1676 kimtall/cm2 (37°C)
Prøvedag 3: Gj.snitt 124-6456 kimtall/cm2 (37°C)

Vannprøver 3,5 kimtall/ml (37°C)
Prøvedag 4: 0-4 kimtall (37°C)



Bassengduk
Prøver begge sider
• Overside ren
• Underside har kim

Vannprøve viser 0



Rengjøring

Ulike metoder
- Klorløsninger
- Virkon
- Tørking
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Noen anbefalinger

• Innføring av rutiner for rengjøring som 
forebyggende tiltak for biofilmdannelse.

• Virkon fungerer som desinfeksjonsmiddel
• Det anbefales å oppbevare flytebrettene med 

mellomrom i et rom med lav luftfuktighet. 

• Basert på våre resultater anbefales ukentlig 
rengjøring og desinfisering.



IK-system
Undersøkt 6 anlegg

Rengjøring
• Hva slags utstyr
• Hvordan
• Hvor ofte



Resultat IK-system

Ingen av anleggene har 
rutiner for flytedeler

Generelt inntrykk er at IK-
system er av svært 
varierende kvalitet

- og arbeidet følger delvis 
annen praksis
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Oppsummering

Flytedeler og 
bassengtrekk er 

«glemte» 
objekter

Vannoverflaten 
er et perfekt sted 

for å samle 
forurensing

De kan være en 
permanent 
forurenser

De kan samle, 
øke og spre 

mikroorganismer
Må inngå i IK-

system

Behov for mer 
kunnskap om 

renhold og 
lagring



www.godeidrettsanlegg.no

gia@siat.ntnu.no

@godeidrettsanlegg

godeidrettsanlegg.no/info/
nyhetsbrev
Meld deg på vårt
månedlige nyhetsbrev her!

Kunnskapsportalen 
for idretts- og 
nærmiljøanlegg

Godeidrettsanlegg.no

https://godeidrettsanlegg.us14.list-manage.com/subscribe?u=d2ab812965b11c4aa31fa90cb&id=9cee0b556b
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