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Kort sammenfatning
Oslo kommune overvåker badevanns
kvaliteten hver sommer. Etter endt sesong 
klassifiseres badeplassene etter inndelin
gene i EUs badevannsdirektiv. Klassifise
ringen viser at badevannskvaliteten stor 
sett er utmerket.

Om overvåkingen
Den hygieniske badevannskvaliteten 
overvåkes ved 38 av Oslos friluftsbad. 
Oppdaterte målinger av innholdet av 
tarmbakterier, termotolerante koliforme 
bakterier (TKB), publiseres ukentlig på 
Oslo kommunes internettsider gjennom 
sommersesongen. Overvåkingen skjer 
gjennom et tverretatlig samarbeid i Oslo 
kommune. Ved gjentakende dårlig vann
kvalitet, vurderes det å fraråde bading. 

I 2007 ble det i tillegg til den ordinære 
overvåkingen, foretatt parallelle analyser 
av den ene hygieniske indikatoren i de 

norske normene, TKB,  og de hygieniske 
indikatorene i EUdirektivet, E. coli og 
Intestinale enterokokker. Dette ble gjort 
for å sammenligne kategoriseringer etter 
norske normer1 og EUs badevannsdirek
tiv2 med tanke på å benytte EUs katego
rier. Disse analysene viste meget god 
korrelasjon (0,975) mellom TKB og E.
coli, og siden 2008 har Oslo kommune 
klassifisert badeplassene etter EUs klas
ser, men basert på TKBanalyser.

Klassifisering etter EU  
eller norske normer?
For å forenkle fremstillingen, tabell 1, 
har vi valgt å klassifisere badeplassene 
som ikke oppnår ”tilstrekkelig” kvalitet i 
henhold til EUdirektivet som ”dårlig”. 

Med utgangspunkt i EUdirektivets 
1 Folkehelseinstituttet, 1994. FRILUFTSBAD - 

BADEVANN: Vedlegg til Rundskriv IK-21/94. 
Gjeldende fra 1. juli 1994.

2 DIRECTIVE 2006/7/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 15 February 
2006 concerning the management of bathing 
water quality and repealing Directive 76/160/EEC.
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klasser blir færre av Oslo badeplasser 
klassifisert som ”God” og flere som ”Ut
merket” og ”Dårlig” enn ved bruk av 
norske normer. Dermed gir EUdirekti
vets klasser etter vår oppfatning, en tyde
ligere indikasjon på vannets kvalitet. 
Tidligere kunne kommuenens saks
behandlere oppleve å få til dels mange 
henvendelser fra publikum om bade
plasser i den midtre klassen i de norske 
normene, kalt ”mindre god”.

Badevannskvaliteten er bra
Klassifisering av badeplassene etter EUs 
badevannsdirektiv gjøres utifra de 4 siste 
årenes målinger. Disse viser at vannkva
liteten på Oslos badeplasser stort sett er 
veldig god: 28 av de 38 badeplassene 
klassifiseres som ”utmerket”, 5 som ”god”, 
1 som ”tilstrekkelig” og 4 som ”dårlig”, 
tabell 2 og 3.

Tabell 1. Klasser i EUs badevannsdirektiv og norske normer for friluftsbad.

Tabell 2. Klassifisering badeplasser i Oslofjorden 2010.
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Årsaken til at 4 av badeplassene klassifi
seres som dårlig, og at bading tidvis må 
frarådes på disse, er hovedsakelig over
løp av kloakk i forbindelse med intense 
nedbørepisoder. Badeplassene klassifi

sert som ”dårlig”, følges opp med ukent
lige vannprøver, og det samme vurderes 
for de som klassifiseres som ”tilstrekke
lig” og ”god”. Badeplassene klassifisert 
som ”utmerket” overvåkes månedlig.

Tabell 3. Klassifisering av ferskvannsbadeplasser 2010.


