
BADEVANNSKVALITET ALTA KOMMUNE- informasjon 

Etter kommunehelsetjenestelovens bestemmelser har lokal helsemyndighet tilsynsansvar når 
det gjelder vannkvalitet for friluftsbad.  
 
Bading er en helsefremmende og positiv triveselsfaktor. Risiko for å bli syk ved bading i 
friluftsbad er svært liten. Dette skyldes at badevannet ved tilrettelagte badeplasser er lite 
forurenset. De vanligste sykdommer forbundet med bading er øye-, øre, nese-, hals- og 
hudinfeksjoner, men mage/tarm infeksjoner kan også forekomme, særlig for barn og andre 
med dårlig utviklet imunforsvar.  
 
Badevannskvalitet: 
Badevannskvalitet måles ved å analysere antall bakterier i vannet.  
 
Det analyseres for termotolerante koliforme bakterier og intestinale enterokokker. Begge er 
indikatorbakterier for å vurdere om det har forekommet fersk fekal forurensing, dvs. utslipp 
av gjødsel eller annen forurensing. Slike bakterier vil også indikere om det kan være 
sykdomsfremkallende bakterier tilstede i vannet. 
Det vil også bli tatt målinger av pH og temperatur. pH er et mål for surhetsgrad. 
 
Badevannskvaliteten klassifiseres som god, mindre god og ikke akseptabel avhengig av antall 
bakterier per 100 ml vann, jfr. vannkvalitetsnormer for friluftsbad (folkehelsa 1994): 

Parameter God Mindre 
god

Ikke 
akseptabel

Termotolerante koliforme bakterier 
/100 ml <100 100 - 

1000 > 1000 

Intestinale enterokokker/100 ml <100 100 - 
1000 > 1000 

pH klassifiseres som god ved 5,0 - 9,0 (ferskvann) og 7,0 - 8,3 (saltvann) 
 
Den bakteriologiske kvaliteten av badevann påvirkes i høy grad av ytre faktorer som 
temperatur, nedbør, flo/fjære og vind- og strømforhold. Det må derfor presiseres at resultatene 
nedenfor er basert på en enkelt stikkprøve og utgjør ikke et tilstrekkelig grunnlag for å foreta 
en helhetlig bedømmelse av vannkvaliteten.  
 
Alta kommune v/ miljørettet helsevern vil foreta flere prøveuttak i løpet av badesesongen. 
Resultatene blir fortløpende lagt ut på denne siden.  
 
Vi tar gjerne imot tips om vann- og strandforhold, samt andre steder i kommunen det bør tas 
ut badevannsprøver 
 
 



Informasjon om badesteder hvor det ble tatt ut badevannsprøver i 
2005 og 2006:  
 
SKOGVANNET 
Skogvannet er ett idyllisk vann inne i skogen i Saga. Tilrettelagt med brygge og toalett. 
Fiskemuligheter. Adkomst: gå sti ifra Transfarelv skole, alternativt ta av ved tidligere Saga 
hotell, følg veien Aspemyra til du kommer til en kjerrevei. Ca 5 min gange inn til vannet.  
 
Se kart her 
 
GAKORIVANNET 
Gakorivannet er et idyllisk vann med beliggenhet i Gakori. Parkeringsmuligheter innerst i 
Gakoriveien, alternativt ved Gakori skole. Følg lysløypa over myra og nesten til ”akebakke 
vinterstid”, ta av sti til høyre. Ca 10 min gange fra parkeringsplass. 
 
Se kart her 
 
LANGVANNET 
Langvannet har beliggenhet i Kvenvik, rett ved siden av E6. Ta av ved merking til ”Alta 
Crossbane”. Her er det en parkeringsplass. Kort vei inn til selve Langvannet. Fiskebrygge.  
 
Se kart her 
 
 
TOLLEVIKA (Altafjorden) 
Beliggenhet nederst i boligfeltet Tollevika. Vei helt frem. Tilrettelagt med lavo  
 
Se kart her 
 
LATHARI (Altafjorden) 
Altas perle ved sjøen. Stor sandstrand, barnevennlig. Molo med brygge.  
Her er også en sandvolleyballbane.  
 


