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Sammendrag
1) Det er lite sannsynlig at kimtallproblemer på Råholt bad oppstår alene pga dårlig
råvannskvalitet;
2) Anlegget har problemer med bakterievekst i Akutank eller varmepumpen. Prøvetaking etter
varmepumpen og før Bacsan dosering, eller direkte fra tanken kan brukes til å lokalisere kilde
til mikrobiologisk forurensing. Vi anbefaler å forkorte oppholdstiden mellom etterfyllingene i
tanken eller regulere systemet slik at rentvann tilføres til tanken kontinuerlig. Fra tanken kan
vannet videre fordeles mellom utjevningstankene, uavhengig om det er planlagt filterspyling.
Det kan også økes dosen av Bacsan. Vi anbefaler også å stråle alt vannet etter filter i UV
apparat, og ikke bare delstrøm.
3) Råholt Bad oppfyller stort sett minstekravet for sirkulasjons- og avblødningsvannmengder, men
det skal utføres en nøyaktig mengendekontroll for å bekrefte dette;
4) Det er ikke tilstrekkelig kontroll over koagulantdosering og drift av filtre på anlegg. Det skal
utarbeides rutiner rundt dette.
Vi omfatter driftspersonalet på Råhold Båd som kompetent og inkluderende, men det kreves litt
opplæring rundt enklere driftsrutiner og kjøp av ekstra utstyr til å skape bedre kontroll over driften (for
eks. online trykktap- og turbiditetsmålere).
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Problemstilling
Driften av Råholt Bad ikke er i samsvar med reglene i Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu
m.v. Kimtall er over tillatt grense ved flere anledninger og det foreligger også dokumentasjon på
bakterieinnhold over tillatte grenser. Råholt bad ønsker gjennomgang av internkontrollen og identifisere
eventuelle avvik og hvordan man kan rette opp i disse.

Figur 1. Kimtall målt i forskjellige bassenger på Råholt bad over tid. Blåe områder indikerer periodene
bassengene ble stengt for publikum. Boble- og Velværebasseng er stengt fortsatt.

Den største bakteriologisk forurensing (over 1000cfu/ml) ble registrert i Idrettsbassenget, mens
avvikene oppsto mer hyppigere for Kaldkulp systemet. I tre prøver fra Boblebad ble også påvist
Pseudomonas aeruginosa indikator.

Antall badende
Råholt Bad er dimensjonert for 172 besøkende i timen.

Tabell 1. Prosjektert antall badende
Enhet

Idrett

Velvære

stk/t

70

50

Barne

Lekebasseng Boble Inne Boble Ute Kaldkulp
30
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Antall besøkende i periode mellom september 2017 og februar 2018 er presenter i figuren under. Under
normal belastning besøker ca 275 badende Råholt Bad hver dag. Største belastningen er i helga
(spesielt søndager), hvor antall besøkende øker til 500-600 person i døgn. Dette er godt innenfor
prosjekterte mengder.
Man ser en økende trend for antall besøkende inntil ca 1. nov. Flere basseng ble stengt på slutten av
2017, inkludert det største Idrettsbassenget, der antall besøkende gikk ned. Man kan antar at under
normal drift at antall besøkende kommer til å vokse enda mer i fremtiden.

Figur 2. Antall badende i døgn, registrert på Råholt Bad
Antallene ble lagt til grunn til å evaluere minstekravet for sirkulasjonsvann- og
avblødningsvannmengder. I det mest realistiske scenarioet antatt antall badende i uke er 6 dager med
en normal belastning og 1 dag med en høy belastning eller 2 319 besøkende i uke.
Denne rapporten opererer kun med midlere verdier av besøkende og tar ikke høyde til så kalte maks
time eller maks døgn belastning, når anlegget kan nå sin dimensjonerende hydrauliske kapasitet på
en time eller døgn. I slik situasjon minstekravene for sirkulasjon og avblødning må tilpasses
tilsvarende.

Inntaksvann på Råholt Bad
Råholt bad forsynes med vann fra Tisjøen VBA i Eidsvoll kommune. Dagens vannbehandling på Tisjøen
VBA består av CO2-dosering før kalkfiltrering og UV-behandling. Fra høsten 2016 kloreres alt råvann
som en tilleggs behandling [1].
Vannkvaliteten i Tisjøen er relativt høy, men det er registrert et økende fargetall som konsekvens av
klimaendringer. Fargetallet ligger i gjennomsnitt på 16 mg Pt/l, men det er også registrert fargetall på 32
mg Pt/l. pH-verdien ligger på gjennomsnittlig verdi omkring 6.6, dvs. noe surt. Det er blitt påvist enkelte
tilfeller av E.coli, koliforme bakterier og kimtall på råvannet [1].
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Avg. av situasjon på nett forsynes Råholt bad med vann fra Tærudåsen høydebasseng (HB) eller delvis
fra bassengene og nett.
Bassengene har en felles innløps og utløpsledning. Om bassengene fylles eller tømmes, bestemmes
derfor kun av trykket i ledningen til/fra bassengene i forhold til vannstanden i bassengene. En fjernstyrt
ventil på ledningsnettet, P3 ventil, styrer nivået i bassengene. Styringen er innebygd i PLS. Når P3 er
stengt er HB på tapping, og derfor er Råholt bad forsynt 100% fra bassengene.

Figur 3. Oversikt over drikkevanntransport system i Eidsvoll kommune.

Mest parten av tiden er P3 åpen og HB på fylling. I fylling modus det er slik at vann til Råholt bad
kommer både fra høydebasseng og fra ledningsnett.
Vannprøver fra inntaket på Råholt bad måles derfor ikke direkte. Vannprøver som gjelder Råholt bad
er EIDS-5: Hammerås, EIDS-7 Tærud HB1 og EIDS-11 Tærud HB2. Figur nede illustrere vannkvalitet i
oppnevnte målepunktene i 2017.
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Figur 4. Turbiditet-, farge- og KIM-malinger i nettpr wer som gjelder Raholt bad.
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Som det fremgår av figuren har farge og turbiditetsprøver vært ganske stabile over ettårs periode, og lå
henholdsvis rundt 14 mg Pt/l og 0.1 NTU. Det er blitt påvist tre avvikende høye kimtallmålinger i 2017 –
en prøve fra HB1 i februar 2017, og to prøver fra HB2 på slutten av 2017. I disse tilfellene kimtallet var
over kravet i Drikkevannsforskriften som er 100 cfu/ml. Bassengene ble tømt og desinfisert. Det er
verken påvist E.coli, intestinale enterokokker eller Clostridium perfringens i drikkevannet.
Når Norconsult besøkte Råholt bad og tatt prøver fra råvannsinntak ble det påvist litt høy turbiditet i en
prøve, men kimtall var lavere enn 1 cfu/ml.
Tabell 2. Inntaksvann til Råholt bad
Dato

Sted

Turbiditet, NTU

Farge, mg Pt/l

pH

KIM 36oC, cfu/ml

30.01.2018

råvann

0.17

13

7.65

Ikke målt

31.01.2018

råvann

0.5

14

7.8

<1

07.02.2018

råvann

0.1

14

-

7

Basert på Figur 4 og Tabell 3 anses kvalitet på inntaksvann på Råholt bad som tilfredsstillende, og ved
unntak for flere enklere tilfeller er i samsvar med Drikkevannsforskriftens krav. Som det fremgår av
statistikken for 2017, er råvannskvaliteten ved inntaket på Råholt bad bra mest parten av tiden, mens
avvik oppstår sjeldent (1-2 tilfeller i året). Dessuten forsynes anleggene på Råholt bad med sirkulert
vann fra bassengene, mens tilførsel av nytt vann skjer 1-2 ganger i uke.
Renseprosess på Råholt bad er ganske omfattende (kjemisk felling-filtrering-UV-desinfeksjon), og i
utgangspunktet skal være i stand til å fjerne 90-99.9% av bakterie. Dette inngår kun, hvis prosessen
driftes riktig.
Vi finner heller ikke sammenheng mellom kimtallet i inntaksvannet og høyt kimtall i bassengene (se
vedlegg A).
Det er derved lite sannsynlig at kimtallproblemer på Råholt bad oppstår alene pga dårlig råvannskvalitet.
Teknisk personalet på Råholt bad melder at kraftige svinger i råvannsfarge eller turbiditet i løpet av
døgn, som de observerer i seglasset. Høyere betroelse potensiale på nett er en kjent problemstilling for
vannverk som levere vann med høye farge-(humus) innhold. I tillegg, tas det ca. 24 prøver i løpet av
året fra et målepunkt, dvs. 1 prøve hver annen uke. Det kan nemlig ikke utelukkes muligheten at
rutineprøvetaking ikke reflekterer en reel kvalitet nøyaktig. Det anbefales en jevnlig prøvetaking av
råvann direkte fra inntaket til Råholt Bad for mer omfattende kontroll av vannkvaliteten.

Vannkvalitet i akkumuleringstank og utjevningsbassengene
Det ble målt et høyt kimtall i akkumuleringstank ved flere episoder. Inntaksvannet føres gjennom
varmepumpen, hvor det forvarmes til ca 32 oC, før det pumpes videre til akkumuleringstanken. BacSan
desinfiseringsmiddel tilsettes i forkant av tanken (1 liter per i 200m 3 vann). Tanken forsynes ikke
kontinuerlig med etterfylles etter behov, som er vanligvis etter filterspyling på anlegget. Det utføres
normalt 1 spyling i døgn. Som følge av dette etterfylling av Akutank skjer ved ca 24 times pause, hvor
vannet i rør blir både stillestående og har en optimal temperatur for bakterievekst. Dette vannet kan
utgjøre en betydelig mikrobiologisk belastning på kjemisk-filtreringstrinn, og deretter basseng.
Dersom dette inntreffes, kan man forvente sammenheng mellom kimtallsverdier i bassengene og antall
dager etter siste filterspyling. Siste prøve (07.02.2018) fra Idrettsbasseng hadde kimtall > 10 cfu/ml.
Filtre i idrettsanlegg ble spylt 2 dager før prøvetaking. I motsetning til det, prøven tatt uke før og 5 dager
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etter filterspyling, hadde et lavt kimtall. Filtre i idrettsanlegg spyles oftere enn for Barnebasseng eller
Velværebasseng, samtidig som høyt kim oppstår mer oftere i Idrettsbasseng, enn i to andre basseng.
Bakterievekst kan oppstå både tanken eller i varmepumpen plassert foran tanken. I varmerørsveksler
«krysses» friskvannet med gråvannet for gjenvinning av varmen. Ved lekkasje kan gråvann «smitte»
over til friskvann. Prøvetaking etter varmepumpen og før Bacsan dosering, eller direkte fra tankens vegg
eller gulve kan brukes til å lokalisere kilde til mikrobiologisk forurensing.
Som et enkelt tiltak kan det anbefales å øke dosen av Bacsan, rengjøre og desinfisere veggene i tanken,
installere sirkulasjonspumpe for å sørge at vannet er i kontinuerlig bevegelse og i kontakt med Bacsan.
Bruk av bassengduk kan være et alternativt, det vil ikke hindre begrolese, men kan gjøre
rengjøringsprosess lettere. Duk må installeres tett for å unngå større problem med KIM på anlegget.
Man må også finne måtte til å forkorte oppholdstiden mellom etterfyllingene eller regulere systemet slik
at rentvann tilføres til tanken kontinuerlig. Fra tanken kan vannet videre fordeles mellom
utjevningstankene, uavhengig om det er planlagt filterspyling. Et slikt tiltak kommer til å øke
avblødningsgraden, som kan være positivt for vannkvalitet i bassengene (se også avsnitt 1.4 om
avblødning). Ulempen med en slik drift er høyere forbruk av rentvann og Bacsan.

Sirkulasjonsvannmengder
Hensikten med sirkulasjon i basseng er å sikre at hele bassenget er tilstrekkelig betjent av renset og
desinfisert vann. Mengden vann som til enhver tid må sirkuleres i ulike basseng ser følgende for Råholt
Bad:
Tabell 3. Sirkulasjonsvannmengder
Enhet

Idrett

Velvære

Barne

Boble

Kaldkulp

Prosj.
sirkulasjonsvannmengder

m3/t

150

140

80

80

10

Anbefalte
sirkulasjonsvannmengder [2]

m3/t

38

72

4

Minstekrav til sirkulering (2
m3/t per badende)

m3/t

140

100

60

40

4

Faktisk
sirkulasjonsvannmengder

m3/t

150

125

80

76

11

Utskiftingssyklus

t

5

1

0.2

0.2

1

145+24
139+35
bad+sklie sitteplasser i
luftsone

Anbefalte sirkulasjonsvannmengder sirkulasjonsvannmengder kan beregnes etter kapasitetstabellen
[2]. Mengdene er avhengig av dybde, vanntemperatur og føring av luft (i boblesoner). Som et minstekrav
er det anbefalt en sirkulasjonsmengde på 2 m 3 vann/time pr. dimensjonert antall badende. Råholt Bad
oppfyller minstekravet, men sirkulerer litt for lite ift. anbefalte sirkulasjonsvannmengdene på Idrett- og
Velværebassengene. Mengdene i Idrettsbassenget er fortsatt i tråd med anbefalte verdiene, hvis det
driftes uten rutsjebane, eller vannet fra banen føres tilbake til bassenget.
Personalet på Råholt Bad ønsker sjekk av faktiske sirkulasjonsvannmengder i systemet, siden tidligere
oppmålinger har vist feil mellom kontrollerte og avleste vannmengder. Da ble de stilt spørsmål om
faktiske sirkulasjonsvannmengder var for lite ift minstekravene. Dette bør vi absolutt se nærmere på, og
det skal foreligges plan rundt dette.
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Vannmengder på anlegget kontrolleres med Burkert elektromagnetiske og mekaniske vannmålere, som
er ganske nye. Som det oppstår i tabellen over, minstekravet oppfylles til tross noe prosent avvik fra de
avleste mengdene. Allerede uten nærmere undersøkelsen kan vi foreslå at små avvik i vannmengende
ikke blir avgjørende for kimtall problemet.
Andre ting som kan potensielt påvirke sirkulasjonsvannmengder er vannhastighet etter
driftes under konstant vannhastighet, og innløpsmengdene er ikke korrigert mht filters
filteret er tett, så kan det levere litt mindre vann fra utløpssiden, enn dette ble avlest på
Det er mest korrekt å kontrollere hastigheter etter filteret for å fastslå
sirkulasjonsvannmengdene.

filtre. Filtrene
gangtid. Hvis
innløpssiden.
de faktiske

Vannutskifting

For a unngå oppkonsentrering av løste organisk stoff, salter og andre forbindelser som ikke tas ut i
tilstrekkelig grad i renseanlegget, er det viktig a skifte ut noe av bassengvann [3]. Skiftning (eller såkalt
avblødning) skjer ved tilførsel av nytt vann (ikke sirkulert vann) i rensesystemet. Ny tilførsel av vann bør
være over 30 liter pr. badende pr. dag. For bassenger med temperatur 34 ºC eller høyere, bør
blødningsmengder være over 60 liter pr. badende pr. dag. I systemer hvor det totale vannvolumet er
under 4 m³ (eller boblebader) bør alt vann skiftes ut minst en gang pr. uke. Blødningen kan skje
kontinuerlig eller filterspyling
Blødningvannmengder regnet ut fra faktisk antall badende og ser følgende ut for ulike basseng på
Råholt Bad:

Tabell 4. Blødningvannmengder
Enhet

Idrett

Velvære

Barne

Boble

Kaldkulp

Minstekrav til
blødning

m3/uke

28

40

12

16

1

Blødning ved
spyling

m3/uke

54

28

21

21

6

uke

14

5

0.9

0.7

1.2

OK

bør spyles 2
ganger i uke

OK

boblebad
bør skiftes
minst en
gang per uke
- OK

OK

Full utskifting av
vannet i basseng
Kommentar

Avblødning på Råholt Bad skjer 100% ved spyling av filter. Ved nåværende antall spylinger i uke, er
mengde av rentvann brukt til etterfylling tilstrekkelig mht. minstekravet ved unntak for Velværeanlegg,
som bør spyles minst 2 ganger i uke.
I disse beregningene antar vi at alt vann brukt til spyling etterfylles med rentvann. Det er ikke helt korrekt,
siden enhver tid utjamningsbassenger forsynes også med vann fra overløpsrennere i basseng (altså
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sirkulerendevann). Dette gjør beregningene unøyaktige. Anlegget er utstyr med vannmålere, som
registrere menger fra Akutank til utjevningsbasser. Disse mengdene skal vi se nærmere på.
Andre ting som kan påvirke blødningvannmengder er antall spylinger i uke. Dersom spylinger skjer
uregelmessig, utgjør det fare for minstekravet.

Ved dagens innstillinger kreves det nemlig mange uker for å utskifte alt vann i Idrettsbassenget. Ved så
lang oppholdstid risiker man at det oppkonsentreres kjemiske stoff i vann. Løste stoffer (eks. salter) ble
ikke stoppet med kjemisk- eller filtreringstrinn og kommer til å sirkulere i systemet over tid. Figuren nede
illustrerer en økende trend for ledningsevne (som er proporsjonalt med saltkonsentrasjoner i vannet) i
Idrettsbassen i perioden august 2017 til februar 2018. Poolsan, Regenerator (inneholder K+ ioner) og
Regenerator+ (inneholder Na+) vil påvirke ledningsevne. Denne figuren kan illustrere at dagens
vannutskifting skjer litt for sakte.

Figur 5. Ledningsevne i Drettbasseng over tid.

Kontroll av kjemisk felling og filtrering
Koagulant bindes sammen små partiklene som ikke kan fanges i filteret, til større partikler (fnokker) som
lett fanges opp i filterseng. Koagulant skal derfor tilføres for filteret, slik at selve flokkuleringsprosessen
foregår i filtertankens rom over filtermediet [2].
Innblandingen av koagulant må være rask og fullstendig. Dette kan oppnås ved en innsnevring av roret
rett bak doseringspunktet (d1 = 0,7d2) [2] eller ved installasjon av statisk mikser. Dette skjer ikke på
Råholt Bad.
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Reaksjonstid mellom koagulant og vann må være tilstrekkelig for en effektiv flokkdannelse.
Vannhastigheten i røret bør ikke overskride 1.5 m/s. Beregningene viser at vannhastighetene i Idrettog Bobleanlegg til filteret overstiger denne verdien.
Det benyttes aluminiumhydroxidklorid (Al2(OH)3Cl3) koagulant på Råholt Bad fra BWT (50% v/v).
Konsentrasjon av ren Al i denne løsningen er estimert med 13%. Ifølge retningslinjer for vannbehandling i
offentlige bassengbad [2] skal det tilsettes mellom 0.2 – 1.0 g Al pr m 3 koagulant. Beregningene tyder
på at dagens dosering ikke er tilstrekkelig og bør økes 5-10 ganger avh. av basseng. Det skal det uføres
en jar-test, som er egnet til å simulere kjemisk felling i laboratorieskala for å fastslå koagulantbehovet
mer nøyaktig.
Måling av farge og restmetaller etter filter er en kjent metode for å kontrollere kjemisk felling, mens
turbiditetsverdier etter filter kan brukes til å kontrollere både kjemisk felling og filtrering. Figur 6 illustrerer
typiske forløp av utløpsturbiditet og trykktap i en filtreringsprosess. Som det fremgår av figuren, man
skal alltid drifte filtre innenfor den stabile fasen. Videre kan man se at en korrekt koagulant dosering er
avgjørende for en effektiv rensing.

Figur 6. Forløp av utløpsturbiditet og trykktap i en typisk filtersyklus [4]

Det ble tatt prøver av farge, turbiditet, rest-Al og KIM før og etter filtre på anlegg. Det ble registrert kun
3 målinger, som overskredet grenseverdier for turbiditet (>0.2 NTU) og farge (>5 mg Pt/l). Selv om fargeresultatene virket ganske lovende ut, og man kan konkludere at kjemisk felling fungerer bra, bør man
være litt kritisk til disse resultatene. Oksideringsmiddel, som Regenerator har evne til spalte humus
(farge), slik at den ikke lenge målbart med fargeanalyse. Det skal brukes andre analyser (for eks. KOF,
TOC) for bekrefte/avkrefte dette. Spalte humus er mer tilgjengelig for bakterievekst, og kan vesentlig
bidra til kimtall problem i systemet. Underdosering av koagulant (diskutert tidligere) og høye verdier av
KIM etter filtre kan tyde på at drift av kjemisk-filtreringstrinn bør optimalere.
Det ble også kontrollert drift av filtre på anlegget. Vannhastigheten gjennom filtre overskrider ikke
anbefalte grenseverdi på 30 m/t, men det ble funnet større avvik i forhold til vannhastigheter under
spyling, særlig for Kaldkulp system. Dette kan betyr at Boblebad driftes uten tilstrekkelig vasking siden
start av anlegget. Det skal undersøkes nærmere.
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Figur 7. Turbiditet- og fargemalinger i ravannet, fiZlr og etter kjemisk-fysisk behandling
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Figur 9. Kimtallmålinger i råvannet, før og etter kjemisk-fysisk behandling, etter UV og basseng
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Bruk av Poolsan
Det finnes ikke sammenheng mellom avvikende konsentrasjoner av Cu og høy KIM avvik i bassengene.
Det er lite sannsynlig at underdosering eller overdosering Poolsan forårsaket problemene med KIM.
Basseng

Andel prøver med KIM >10
cfu/ml, %

Andel målinger med
Cu <0.5 mg/l, %

Andel målinger med Cu >1.2
mg/l, %

Idrett

43

0

18

Velvære

54

15

2

Barne

42

4

1

Boble

43

23

4

Kaldkulp

95

4

11

I dag doseres Poolsan med intervaller i ca 1 min hver time. Kontinuerlig dosering av Poolsan er mer
ønskelig mht krav til stabile verdier av Cu enhver tid over hele basseng. Dosering med intervaller kan
gjøre systemet mer sårbar, særlig etter returspyling av filtre og etterfylling av utjevningstank med vann
fra Akutank. Ettersom vannet fra Akutank kan utgjøre en betydelig mikrobiologisk forurensing, en
kontinuerlig dosering av desinfiseringsmiddel kan være avgjørende til å stoppe tilførsel av større
mengder av bakterie til basseng, hvis de ikke ble stoppet av kjemisk-filtrerings trinn eller UV.
Videre bør det nevnes at dosering Poolsan og Regenarator etter Idrettfilteret er mer ønskelig. I
utgangspunktet, er det ikke helt klart hvordan Poolsan påvirker fellingsprosess. I teorien, er ioner av
Cu2+, Ag2+ og Al3+ i Poolsan løsning kan både forstyre (pga tilførsel av ekstra positiv ladning i vann) og
forsterke felling (pga høyere ionestyrke). Dessuten, når Poolsan doseres før filtrering (dvs mest skittent
vann), kan ioner reagere med partikulært og kolloidalt material og dermed miste sine desinfiseringsevner
før de når bassenget.
Ved høy pH (>7.5, se figur nede) dannes uløst Cu(OH)2, som ikke har desinfiserende effekt, og vil bidra
til en høy turbiditet i vannet i basseng. Ved høy pH vil man også avlese en lav Cu-indeks med micro7+
instrument, til tross tilstrekkelig Poolsan doseringen. I slik situasjon risikerer man unødvendig økning av
Poolsan-dose. Det er derfor svart viktig å kontrollere pH i bassenget, utføre jevnlige kalibrering av online
pH-metere og hente vannet fra et riktig prøvetakingssted. Rutiner rundt dette bør undersøkes nærmere.

*adoptert fra [5]
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Vedlegg A
Sammenheng mellom KIM i inntaksvann og i
idrettbasseng
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