
Her advares det mot giftige alger - men 

dette er det beste badevannet i Ås: - Har 

ikke vært noen problemer siden 2007 

 
BADING FRARÅDES: Dette nedslitte skiltet ved Årungen fraråder bading på 

grunn av giftige alger. - 2007 var siste året dette var et problem, sier PURA som 

overvåker vannkvaliteten i innsjøen. Foto: Bonsak Hammeraas 

  

Henrik Rødsæther Christie tlf. 92284745 

 29.06.21 04:00 

Det er meldt opp mot 30 grader i Ås denne uka og NTB melder at 

badetemperaturene har bikket 20 grader flere steder i Sør-Norge. 

Ventelig vil Ås-befolkningen flokke seg til kysten på Breivoll for å få seg 

en dukkert. Men det beste badevannet finner du et sted kommunen 

helt unødvendig har advart folk mot å bade – de siste 14 årene. 

 For abonnenter 

mailto:henrik.christie@aasavis.no


ÅS: Kommunalteknisk avdeling i Ås kommune tester hver uke fra juni 

måned til september forekomsten av såkalte termotolerante koliforme 

bakterier. Disse kan stamme fra tarminnhold, eller forekomme naturlig i 

jorda, fra råtnende plantemateriale. 

Hvis nivået av bakterier når 1000 per 100 milliliter med vann, regnes det 

som ikke akseptabelt badevann og stranda kan bli stengt. 

I Ås kommune er det fire ulike målingssteder, Breivoll syd, Breivoll 

nord ved handikapstranda, Brevoll/DNT og 

Kjærnes/Strandengvegen. I begynnelsen av juli 2020 måtte 

kommunen doble frekvensen på målingene, etter at måleverdiene 

ved handikapstranda nærmet seg et kritisk nivå. 

Ifølge kommunen er det etter perioder med mye nedbør det kan 

komme en oppblomstring av bakterieinnholdet. Dersom det har regnet 

mye og så kommer en periode med varmt vær og sol, bør man altså 

være forsiktig med å bade. Kommunen anbefaler at du venter med å 

bade i 24 timer etter en kraftige regnskyll. 

Godt badevann 

Ås kommune har nå foretatt de første målingene for året. I motsetning 

til tidligere år offentliggjøres ikke det nøyaktige antallet bakterier i 

vannet. 

På Breivoll Syd og Brevoll Nord, ved handikappstrande er 

vannkvaliteten definert som «god», det vil si innholdet av 

tarmbakterier ligger under 100 per 100 milliliter vann. På Breivoll 

DNT og Kjærnes defineres vannkvaliteten som «akseptabel», det 

vil si innholdet ligger mellom 100 og 1000 per 100 milliliter vann. 

Badevannskvalitet 

Her sjekker du kommunen nyeste måling av badevannskvaliteten i Ås. 

https://www.aasavis.no/bakterieinnholdet-her-narmer-seg-et-kritisk-niva-vi-anbefaler-de-som-bader-om-ikke-a-vare-for-lenge-ute-i-vannet-om-gangen/s/5-2-451477
https://www.aasavis.no/bakterieinnholdet-her-narmer-seg-et-kritisk-niva-vi-anbefaler-de-som-bader-om-ikke-a-vare-for-lenge-ute-i-vannet-om-gangen/s/5-2-451477


Badestrand Sist målt Vannkvalitet 

Breivoll syd 24. juni God 

Breivoll nord ved handikapstranda 24. juni God 

Breivoll/DNT 24. juni Akseptabel 

Kjærnes/Strandengvegen 24. juni Akseptabel 

Grenseverdier for vannkvalitet: Det er spesielt tarmbakterier 

(termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. 

Kvalitet Grenseverdi 

God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL 

Akseptabel 100–1000 tarmbakterier/100mL 

Ikke akseptabel Mer enn 1000 tarmbakterier/100mL 

Kilde: Ås kommune 

 

Trygt å bade i Årungen 

Men Ås har som kjent et annet sted, som historisk har vært en yndet 

badeplass for små og store i kommunen, men som de senere år har fått 

et frynsete rykte. 

Kommunen advarer i dag på flere ulike skilt mot å bade i Årungen, noe 

det egentlig ikke er behov for, uttalte Anita Borge, vannområdeleder i 

PURA, som overvåker vannkvaliteten i Årungen, til Ås Avis tidligere i 

sommer. 

https://www.aasavis.no/er-det-trygt-a-bade-i-arungen-dette-svarer-ekspertene/s/5-2-535000
https://www.aasavis.no/er-det-trygt-a-bade-i-arungen-dette-svarer-ekspertene/s/5-2-535000


 
ELDORADO: Bading ved Årungen i 1954. Foto: Digitalt Museum 

Tilbake i 2007 var det nærmest karibisk blåfarge på vannet i innerste 

delen av Bunnefjorden, som er forbundet med Årungen. Dette på grunn 

av store mengder blågrønnalger som ble fraktet via Årungenelva. 

– PURA har en algesensor i Årungen som varsler om eventuelt høye 

verdier av disse algene fra juni til oktober. Ved høye verdier varsles 

blant annet kommunen. Siden 2007 har den ikke varslet at det er 

fare på ferde. Men algene lever sitt eget liv og de kan blomstre opp 

i en slik næringsrik innsjø som Årungen er, sa Borge til Ås Avis i 

begynnelsen av juni. 



 
Skilt ved Årungen. Foto: Bonsak Hammeraas 

 

 



Beste badevannet i Ås 

PURA gjør kun to årlige målinger av antallet termotolerante koliforme 

bakterier i Årungen, i juni og september. Mandag kom resultatet av 

årets første måling. 

De viser at det knapt finnes bakterier i innsjøen. 

– Bakterieinnholdet er per i dag så lavt som 1 bakterie per 100 milliliter 

vannprøve. Bakterieinnholdet er en ting. Oppblomstring av alger en 

annen. Men vi har som sagt ikke hatt noen oppblomstring siden 2007, 

det viser algesensoren vår. Så her er det er ingenting å frykte per i dag, 

sier Borge til Ås Avis. 

Vil ha målinger av Årungen 

Ifølge Borge har det hovedsakelig vært det estetiske som hindrer folk 

fra å bade ved det nasjonale roanlegget i Ås. 

– Når man ser på vannet så er det brunt og gjørmetet og lite fristende. 

Vannet har bla. et høyt fosfornivå og mye mudderleire. Men det er ikke 

farlig. Vi har målt fosfornivået i år og det er der det pleier å være, sier 

Borge. 

Samtidig tror hun at det estetisk blir mindre viktig for folk, i takt 

med en økende debatt om viktigheten av å ha badeplasser i 

nærområdet. 

Nå ønsker PURA at Ås kommune skal måle innholdet av termotolerante 

koliforme bakterier i Årungen i sommermånedene, slik de gjør på 

Breivoll og Kjærnes, slik at folk igjen kan benytte Årungen som 

badeplass. 

– PURA legger seg ikke opp i hvordan kommunen overvåker 

badevannet, men de er lovpålagt å holde et øye med badeplassene i 

kommunen. Man har ikke sett på Årungen som en badeplass, men vi får 

mange henvendelser om dette fra publikum, så det vil være lurt av Ås 



kommune å publisere målinger av Årungen, på linje med de andre 

badeplassene i kommunen. 

Ser på spørsmålet 

Per Håkon Lauritzen, avdelingsleder for drift i kommunalteknisk etat i 

Ås kommune til Ås Avis sier i en kommentar til Ås Avis at det blir foretatt 

målinger av badevannet i Årungen, men at dette ikke er publisert på 

kommunens nettsider, på grunn av tidligere problemer med 

badevannskvaliteten. Han forteller at Ås kommune nå vil vurdere 

spørsmålet på nytt. 

– Jeg har løftet dette spørsmålet videre til virksomhetsleder i 

kommunen. 

Ås Avis er lovet en tilbakemelding fra virksomhetsleder i teknikk og 

fungerende enhetsleder kommunalteknikk, Anette Bjerke om hvilke 

grep Ås kommune nå kommer til å ta i forhold til informasjon om 

badevannet i Årungen. 

 


