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1. Innledning 

Rent badevann er et viktig folkehelseaspekt. Det er ønskelig at befolkningen skal kunne 
være i aktivitet og svømme i sjø og ferskvann uten å bli syke. 
 
Bærum kommune har siden midten av 1970-årene gjennomført jevnlige målinger av 
badevannskvaliteten ved de største og mest brukte badestrendene i kommunen. 
Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern gjennomfører disse målingene. Overvåkningen 
er i tråd med forskrift om miljørettet helsevern formåls § 1 om sikring av befolkningens helse 
mot negative miljøfaktorer. 
 
Høyt bakterieinnhold i badevannet kan fremkalle sykdommer som øye- eller 
ørebetennelse, hudsykdom, mage- tarminfeksjon og annet. Det er vist at risikoen for å 
bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i 
vannet. Det gjelder spesielt små barn som har tendens til å få i seg mer badevann enn 
voksne.  
 

2. Badevannskvaliteten 2017 

Badevannet var stort sett utmerket hele denne sesongen med lite alger, men med en del 
brennmaneter i fjorden. Bare noen få dager i slutten av juli var vanntemperaturen lik eller 
over 20°C. 

 
Fjorden 

Prøvetakingsresultatene viste lave verdier og dermed utmerket badevannskvalitet gjennom 
hele sommeren med unntak av to-tre episoder, hvor det ble tatt prøver etter kraftig 
regnvær. 
 
Det var syv episoder med mye nedbør (ukene; 20, 23, 29, 32, 33, 34), hvor det gikk i overløp 
med kloakk ut i fjorden. Det ble antakelig dårlig badevannskvalitet ved tre av disse 
episodene ved strendene på Fornebu (Rolfstangen og Smedstangen) etter overløp fra VEAS 
og ved Kalvøya og Kadettangen etter overløp til Sandvikselva. 
 

Andre forhold med betydning for badevannskvaliteten  

I år var temperaturen under 20 grader det meste av sommeren og faren for oppblomstring 
av sykdomsfremkallende mikrober var minimal. 
 
Ved vanntemperatur på 20°C eller høyere over flere dager/uker er det mulig risiko for 
oppvekst av enkelte sykdomsfremkallende mikroorganismer i saltvann som f.eks. Vibrio.  Vi 
har dårlig kjennskap til utbredelsen av Vibrio i Norge og i Oslofjorden. Klimaendringer med 
høyere temperaturer både i luft og vann kan gi bedre vekstbetingelser for Vibriobakteriene 
og kommunen vil i samråd med nasjonale myndigheter vurdere hvordan oppfølgingen bør 
bli fremover. Denne typen oppblomstring har ingenting med kloakkforurensning/overløp å 
gjøre. 
 
Alger 

Cyanobakterier (blågrønnalger) forekommer når vannet blir «varmt». Derfor var det lite alger i 
år. Kraftig oppblomstring av alger kan i noen tilfeller gi forgiftninger og hudirritasjoner. 
Havforskningsinstituttet/NIVA/Sintef har en egen nettside http://algeinfo.imr.no/ hvor det 
legges ut ukentlige oppdateringer i sommersesongen.  

http://algeinfo.imr.no/
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Ferskvannene  

Målingene fra ferskvannene viste lave bakterietall i 2017.  Vannkvaliteten påvirkes lite av 
regnvær. 
Når ferskvannet har en temperatur over 20°C er det gode forhold for iktere/parasittene som 
forårsaker svømmekløe. Parasittene trenger inn i huden og kan gi et kløende utslett som er 
ubehagelig, men ufarlig og kan minne om myggstikk.  Vi har ingen registering av antall 
tilfeller. 

 

3. Varsling av dårlig badevannskvalitet 

Ved redusert badevannskvalitet varsler Folkehelsekontoret befolkningen på facebook og 
internett. Ved større eller unormale forurensinger vil varsles via andre nyhetsmedier. 
I år var det til sammen syv episoder med kraftig regnvær. I uke 20, 23, 32, kom det ekstremt 
mye nedbør på kort tid og det gikk mer enn 150.000 m3 i overløp fra VEAS til Lysakerfjorden, 
og samt lokale overløp ut i Sandvikselva. Da ble badevannskvalitet dårlig ved strendene på 
Fornebu; Rolfstangen og Smedstangen og i Sandvika ved Kalvøya og Kadettangen. 
Badevannskvaliteten normaliseres etter 1-2 dager med oppholdsvær. Kommunen varslet om 
redusert badevannskvalitet på facebook. De andre fire episodene førte ikke til store overløp 
og ekstra varsling ble vurdert som ikke nødvendig.  

Grunnlag for varsling (Vedlegg 3 – grafisk oversikt nedbørsmengder, overløp og varsling) 

Varslene utarbeides på grunnlag av nedbørsmengder (mm/døgn) og m3 overløp. 
De bakterieprøvene, som tas rutinemessig, danner grunnlag for klassifisering av 
badeplassene. De har ingen verdi for varslingen, da prøvene kun gir et øyeblikksbilde. 
 
Miljørettet helsevern har tilgang til www.regnbyge.no som viser antall mm nedbør i sanntid. 
Hvis det kommer mer enn 15-20mm/døgn er det fare for overløp. 
 
Folkehelsekontoret får elektroniske meldinger fra Vann og avløp-drift og VEAS, når det har 
gått overløp. VEAS-meldingene inneholder opplysninger om hvor lenge(timer) og hvor 
mange m3 kloakk som har gått ut i fjorden. Hvis det renner ut mer enn 150.000 m3 kloakk vil 
det påvirke badevannskvaliteten. VA sine meldinger inneholder info om når overløpet 
startet og når det sluttet. Bakteriemåleren i Bjørnegårdssvingen har ikke vært i ordinær drift 
i år, derfor vi har ikke mottatt varsler fra denne. 
 

Advarselsskilt (vedlegg 5) 

Erfaringsmessig etter mange års målinger vet vi at det går overløp til Sandvikselva og 
Lysakerelven, når det regner kraftig over tid. Derfor er det satt opp permanente skilt både på 
Rolfstangen og Kalvøya med informasjon om badevannskvalitet, og en generell advarsel mot å 
bade 1-2 dager med oppholdsvær etter et kraftig og langvarig regnvær.  
 

Informasjon til publikum 

Informasjon om badevannskvalitet finnes oppsummert i årlige Badevannsrapporter. Disse og 
annen informasjon er lagt ut på kommunens nettsider. Nettsidene blir oppdatert etter hver 
sesong. 
 

http://www.regnbyge.no/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/badeplasser-i-barum/
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4. Sesongovervåkningen 2017 – prøvetaking (vedlegg 2) 

Overvåkning skjer ved regelmessige analyser av badevannet. Det ble tatt ut prøver fra 
fjorden 2. hver uke gjennom hele sommersesongen og månedlige prøver fra ferskvannene. 
Dette er i tråd med EUs badevannsdirektiv og et minstekrav for kartlegging og kategorisering 
av badeplassene. Siden status for badevannskvaliteten har vært stabil i alle år er minimums 
prøvetaking tilstrekkelig. Prøvetakingen for 2017 startet 18.5 i uke 20 og pågikk frem til 24.8 
uke 34 etter fastlagt plan som er lik både for Asker og Bærum kommuner. 
 
Det ble innhentet vannprøver fra: 
 

Prøvetakingssteder: (vedlegg 1) Frekvens 

Båtstøjordet  Annenhver uke 

Høvikodden (Henie Onstad) Annenhver uke 

Kadettangen  Prøver hver uke 

Kalvøya vest Store badebukta (Badebukta) Annenhver uke  

Kalvøya vest, Lille badebukta (Båtbukta) Annenhver uke  

Koksa, Fornebu Annenhver uke, ny strand fra 2015 

Rolfsbukta Annenhver uke  

Storøyodden Annenhver uke 

Telenorstranden  Annenhver uke 

Bogstadvannet vest (ferskvann) Månedlig 

Burudvann (ferskvann) Månedlig 

Østernvann (ferskvann) Månedlig 

 
Kommunen ønsket «Blått flagg» (kvalitetssertifisering av badestrender) ved den nye 
badestranden på Kadettangen i 2018. Derfor ble det i samarbeid med miljø- og 
planadministrasjonen og Fee-organisasjonen (sertifiseringsorganet) bestemt å ta ekstra 
tilleggsprøver for å oppnå et stort nok prøveantall for beregning av standarden iht. EU-
direktivet. 
 
Resultater fra bakterieprøvene ses i tabellen i vedlegg 2. 
 

 

Analyser og kvalitetskriterier 

Badevannsprøvene analyseres for Intestinale Enterokokker (IE) og E.coli, som fungerer som 
indikatorer på en kloakkforurensning. Hvis disse bakteriene finnes i store mengder er det 
mulig at også at andre og mer farlige mikrober finnes i vannet. Valg av analyser er i tråd med 
EU-direktivet for badevannskvalitet. Rutineprøvene sendes til analysering ved Eurofins som 
er et akkreditert laboratorium for badevannsprøver.  

 

Badevannskategorier etter EU – direktivet  

Resultatene fra badevannsprøvene brukes til å beregne standard for badeplassene. Dette 
gjøres på nytt hvert år. I henhold til EU-badevannsdirektivet klassifiseres badeplassene i 
kategoriene «utmerket, god, tilstrekkelig, dårlig», som sier noe om badevannskvaliteten; 
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Utmerket: betyr at 95 % av prøvene hadde <250 NMP/100ml E.coli og IE<100 cfu/100ml 
God: betyr at 95 % av prøvene hadde <500 E.coli og IE<200  
Tilstrekkelig: 90 % av prøvene hadde <500 E.coli 
Dårlig: betyr at mer enn 10 % av prøvene hadde E.coli >500 og IE>200 
 
Beregningen gjøres ut fra minimum 20 målinger/prøver pr. strand. 
 

Badeplass Standard 2018 Standard 2017 Standard 2016 Standard 2015 
 
Antall prøveuttak fra hver 
badeplass som grunnlag for 
beregningen etter EU-direktivet 
 

29 målinger  
E.coli /IE 

32 målinger 
 E.coli/IE 

32 målinger  
E.coli/IE 

28 målinger  
E.coli/IE 

 
År 

2014-2017 2013-2016 2012-2015 2011-2014 

Båtstøjordet Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Høvikodden Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Storøya (Blått-flagg) Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Rolfstangen* Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Telenorstranden/ 
Smedstangen* 

Utmerket Utmerket Utmerket Ikke målt 

Kalvøya, store badebukt** Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Kalvøya, lille badebukt** Utmerket God God God 

Kadettangen** God(2017) Stengt strand Stengt strand Tilstrekkelig 

Burudvannet Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Østernvann Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket 

Bogstadvannet Utmerket God Utmerket Utmerket 

* vannkvaliteten påvirkes kortvarig av kraftig regnvær og overløp til Lysakerelva. 
** vannkvaliteten påvirkes kortvarig av kraftig regnvær og overløp til Sandvikselva. 

 

 

Blått-flagg 

Blått Flagg er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner 
som oppfyller visse krav om vannkvalitet, sikkerhet, service og miljøinformasjon. 
For å få tildelt «Blått flagg» er et av kriteriene at badevannskvaliteten skal være i kategorien 
«Utmerket». Det betyr at alle prøvene som har blitt tatt inn i beregningene de siste 4 årene 
(2014-2017) skal ha E.coli verdier mindre enn 250 NMP/100ml og Intestinale Enterokokke 
verdier mindre enn 100 cfu/100ml. 
 
Standarden for badevannskvaliteten 2018 for Storøyodden havner i år igjen i denne 
kategorien. Prøvene fra Kadettangen viser, at standarden havner i kategorien «God», som er 
OK, men ikke bra nok til å søke om Blått flagg. Det er flere episoder med kraftig regnvær og 
overløp ut i Sandvikselva som ødelegger for det.  
Folkehelsekontoret anbefaler å gjennomføre vanlig prøvetakingsprogram over 4 år for 
kartlegging og beregningen av standarden, i stedet for å ta mange prøver i et år. Det vil gi et 
bedre bilde at vannkvaliteten ved Kadettangen. Kalvøya har kommet i kategorien 
«utmerket» som følge av planlagt kartlegging og prøvetaking. 
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5. Oppsummering 

Overvåkningen har vist gode kvalitetsforhold for badevannet ved alle kommunes badeplasser i 
år, utenom tre episoder med kraftig regnvær.  
 
Erfaring tilsier at det er nedbørsmengden, vind- og strømforholdene som påvirker og 
periodevis forringer badevannskvaliteten. Ved langvarig, intens nedbør vil kloakk gå i overløp 
og ut i Sandvikselven og/eller Lysakerelven. Derfor er det viktig at det gjøres kjent for 
befolkningen at det ikke bør bades ved Kadettangen og Kalvøya før etter ett døgn med finvær, 
når det har vært et kraftig skybrudd. Ved Rolfstangen/Smedstangen kan det ta opp til to døgn 
før badevannskvaliteten igjen er utmerket. De andre strendene blir lite påvirket av disse 
faktorene, da det ikke er elver som har utløp i nærheten. 
 
Folkehelsekontoret vil fortsette med varsling av badevannskvalitet med utgangspunkt i 
informasjon om mm nedbør og m3 overløp.  
 
Bakterieprøvene som tas rutinemessig gjennom sommersesongen brukes til beregning av 
badevannskategori etter EU-direktivet, og som grunnlag for Blått-flagg sertifisering. 
 
Standarden for badevannskvaliteten-2018 for Storøyodden havner i kategorien «Utmerket» 
og det kan søkes om Blått flagg neste år også. Men prøvene fra Kadettangen viser at 
standarden blir «God», som er OK, men ikke bra nok til å få Blått flagg. Det er episoder med 
kraftig regnvær og overløp ut i Sandvikselva som forårsaker det. Dersom det skal kunne 
oppnås Blått flagg med Kadettangen må det iverksettes forbedringstiltak for vannkvaliteten i 
Lysakerelven. 
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Vedlegg 1 – Kart over badeplassene i Bærum kommune  
 

 
 

 

NR.: Badeplass Prøvetakingsfrekvens 

1 Kadettangen Stengt i 2015 

2 Kalvøya (lille badebukta) Annenhver uke 

3 Kalvøya (store badebukta) Annenhver uke 

4 Kalvøya (naturiststrand) Måles ikke 

5 Kalvøya (ferieklubben) Måles ikke 

6 Høvikodden ”Henie-Onstad” Måles ikke 

7 Lindstranda, Høvikstranda (Veritas) Måles ikke 

8 Høvikstranda ”Bestemorstranda” Måles ikke 

9 Båtstø, Høvikstranda  Annenhver uke 

10 Sarbuvollen, Høvikstranda Måles ikke 

11 Bruksveien Måles ikke 

12 Fürst brygge, Snarøya Måles ikke 

13 Lortbukta Måles ikke 

14 Pelvikodden, Snarøya Kun kontrollprøver 

15 Rolfsbukta, Snarøya Annenhver uke 

16 Telenorstranden, Smedtangen Annenhver uke 

17 Ytre Vassholmen Måles ikke 

18 Torvøya Måles ikke 

19 Kjeholmen Måles ikke 

20 Oustøya Måles ikke 

21 Borøya Måles ikke 

22 Storøyodden, Fornebu Annenhver uke 

23 Koksa, Fornebu Annenhver uke 

 Bogstadvannet (ferskvann) Månedlig 

 Burudvannet (ferskvann) Månedlig 

 Østernvannet (ferskvann) Månedlig 

23 
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Vedlegg 2 – Bakterieresultater 2017 og logg 

Sjøvann EU-krav/grenseverdier for klassifisering 

Tilstandsklasse - Utmerket Tilstandsklasse - God Tilstandsklasse - Dårlig 

<250 E. coli pr. 100ml 250-1000 E. coli pr. 100ml >1000 E. coli pr. 100ml 

<100 IE cfu/100ml 100-200 IE cfu/100ml >200 IE cfu/100ml 

*Varsler ved > 1000 E.coli/100ml 
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analyse              
20* E.coli 400 110 1100 1300 190 140 630 740 90 30 10 120 10 

20 IE 350 123 1800 2000 82 83 360 420 60 72    

21om E.coli 40 <10 120 10   10 1      

21om IE 2 15 36 3   6 13      

22 E.coli 40 10 60 20 10 10 10 20 20 10    

22**  IE 1 77 30 10 1 46 4 3 710 32    

24*** E.coli 80 110 110 160 52 20 85 260 63 120 <10 52 10 

24 IE 15 10 24 6 1 2 13 16 12 78    

26 E.coli 90 10 20 30 10 10 10 10 10 10    

26 IE 16 20 4 5 1 2 1 8 4 4    

28 E.coli 20 20 40 10 10 10 20 40 10 10 10 30 10 

28 IE 1 15 5 9 4 2 7 42 1 47    

30**** E.coli 100 40 10 10 10 10 10 30 10 480    

30 IE 57 25 13 8 1 4 15 37 1 53    

32***** E.coli 565 145 1076 857 1341 327 4611 8664 638 2481 31 158 10 

32 IE 330 300 840 760 770 610 1900 2100 790 1300    

34 E.coli 30 10 100 30 10 10 40 10 10 40    

34 IE 8 2 20 11 2 3 15 36 5 15    

26 ekstra E.coli 5             

26 ekstra IE 5             

27 ekstra E.coli 10             

27 ekstra IE 4             

28 ekstra E.coli 90             

28 ekstra IE 57             

29 ekstra E.coli 60             

29 ekstra IE 38             

29 ekstra E.coli 280             

29 ekstra IE 10             

30 ekstra E.coli 100             

30 ekstra IE 1700             

31 ekstra E.coli 260 1300            

31 ekstra IE 220 340            

32 ekstra E.coli 14             

32 ekstra IE 25             

33 ekstra E.coli 60             

33 ekstra IE 10             

33 ekstra E.coli 2500             

33 ekstra IE 170             
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Vedlegg 2 – Bakterieresultater 2017 og logg 

 

Uke 2017 – logg nedbør, overløp og andre hendelser 
 

20* Overløp fredag 19.5 - VEAS 352.000m3 og flere xepto. 15-17mm nedbør/døgn i 2 
dager. Ingen ekstra varsling. Tok om-prøver i uke21 da det regnet voldsomt på 
prøvetakingsdagen. 

22** Høy verdi , mye sjøfugl i vannet og en seilbåt ved kaia på Storøya. Lokal forurensing? 
 

23 Overløp lørdag 10.6 – VEAS: 203.000m3. Også flere xepto gikk i overløp. Skjedde i 
helgen. Ingen ekstra varsling. Ingen prøvetaking denne uken. 

24*** Høy verdi , mye sjøfugl i vannet v/ Smedstangen. Lokal forurensing? 
 

28 Mye regn i Østre Bærum 19 mm , men ingen overløp 
 

29 Overløp søndag 16.7 – VEAS: 39.485m3, også xepto gikk overløp men lite. Ingen 
ekstra varsling. 

30**** Høy verdi v/ Koksa, mye sjøfugl. Lokal forurensing ? 
 

30 ekstra Høy IE v/ Kadettangen. Spylt gåsemøkk fra Kadettangen ut i fjorden. Lokal kortvarig 
forurensing. Feil prøvetaking 

31 ekstra Mye regn lørdag 15mm men ingen overløp! Tok 2 prøver  v/ Kadettangen. Den ene 
på ny strand hvor det akkurat var spylt gåsemøkk. Lokal kortvarig forurensing. Feil 
prøvetaking. 

31 FOHK sendte henv. til NAID om å finne en annen metode for å fjerne gåsemøkk v/ 
Kadettangen. Stopp spyling ut i fjorden. 

32***** Overløp onsdag 10.8 - VEAS: 316.483m3, 50mm regn døgnet før. Tok prøver. 
La ut advarsel på facebook. Det var fint badevær dagen etter rett etter skybruddet. 
Fikk flere telefoner med spørsmål om badevannskvaliteten. 

33 Høye verdier. Overløp onsdag 16.8 - VEAS: 70.000m3 ca. 20 mm regn i løpet av 
natten. La ut advarsel på facebook selv om det ikke var så stort overløp  

33 ekstra Høy verdi pga overløp og mye regn i Sandvika. 
 

34 Overløp lørdag 19.8 - VEAS 34.600m3 15-25 mm regn. Ingen ekstra varsel 
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Vedlegg 3 – Grafisk oversikt nedbørsmengder, overløp og varsling 
 

Uke20

0 

Uke34

0 

Uke33

0 

Uke32

0 

Uke23/24

0 

Uke28

0 

Uke29

0 
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Vedlegg 4 – Badevannstemperaturer 2017 
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Vedlegg 5 – permanente advarselsskilt ved Rolfstangen og Kalvøya 
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Vedlegg 6 – Referanser og lenker til nyhetsmeldinger i 2017 
 

Referanser 
EU-badevannsdirektiv (dansk) ,  
www.fee.no (blått flagg krav) 
https://www.fhi.no/ml/badevann/badevann2/ 
NIVA rapporten 7031/2016 – effekt av endret værmønster på hygienisk badevannskvalitet 
 
Lenker til nyhetsmeldinger 
https://www.budstikka.no/blatt-flagg/badestrender/hvalstrand/dette-er-de-beste-lokale-
badestrendene/s/5-55-501313 
https://www.budstikka.no/badestrender/badetemperatur/kalvoya/derfor-bor-du-ikke-
bade-i-narheten-av-svaner/s/5-55-346684 
 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:DA:PDF
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