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Kommune Badeplass 08.-09. juni 2020  juli (kommer)

Færder Munkholmen <10

Øra-stranda <10

Tenvik <10

Svelvikstranda <10

Bekkestranda <10

Mostranda <10

Havna mot Brøtsø <10

Havna strand <10

Fynsletta <10

Lilleskagen <10

Regnbuestranda 170

Torødstranda <10

Ulvøtangen <10

Fjærholmen <10

Rosanes <10

Holmestrand Hillestadvannet <10

Vikevannet <10

Bergsvann Eidsfoss <10

Bergsvann Vassås 10

Dulpen <10

Hagemann 10

Skjervika 80

Kverntangen 10

Nordre Jarlsberg brygge <10

Bekkestranda 20

Hagasand 20

Sandviken, stranda 290*

Sandviken, utsiden av brygge 20

Snekkestad <10

Sandsletta <10

Tønsberg Grorudvannet 10

Langevannet <10

Merkedammen <10

Feskjær 20

Karlsvika <10

Skallevold 10

Ringshaug stranda <10

Ringshaug molo 10

Klopp 220

Jarlsø 30

2. dammen Messa 20

3. dammen 100

Rakkevik 10

Bading frarådes ved Hillestadvannet på grunn av blågrønnalger (cyanobakterier). Mer informasjon om dette finner du her. 

* Ved prøvepunktet Sandviken stranda var det en del måker i vannet rett før prøvetaking. Dette kan ha påvirket badevannskvaliteten negativt. 

Miljørettet helsevern i Vestfold, telefon: 33 40 60 00         www.mhvivestfold.no   https://www.facebook.com/mhvivestfold/

BADEVANNSKVALITET I FÆRDER, HOLMESTRAND OG TØNSBERG

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml

Resultater for 2020 (publiseres 1-6 dager etter prøveuttak):

Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Vi tar 2-3 prøver fra hvert sted i løpet av 

sommersesongen. Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK). Vannkvaliteten er gjengitt i tre 

tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.: 

Vi vil også minne om at ved store nedbørsmengder kan det stedvis bli dårligere badevannskvalitet. Store mengder overflatevann renner 

ned i ledningsnettet. Dette klarer ikke alltid avløpsanleggene å håndtere, slik at ubehandlet kloakk renner ut og har negativ effekt på 

badevannskvaliteten. Vannet fremstår også som brunt/grumsete og lite innbydende til bading. Det er derfor viktig at man som badende er 

klar over påvirkningen som nedbøren fører til og ikke benytter badeplassene som fremstår som lite innbydende etter store 

nedbørsmengder. Man antar at badevannskvaliteten er tilfredsstillende 2-3 dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg. 

https://static1.squarespace.com/static/5dd3f7c249df6213355dc902/t/5e29687f443f762e376cd637/1579772031916/Publikumsinformasjon+vedgjorende+bading+Hillestadvannet+2018.pdf

