
Renhold i bade- og 

svømmeanlegg



Krav til renholdet

 Miljø og trivselstilpasset renhold

 Helse og hygiene tilpasset renhold

 Vedlikeholdsforebyggene renhold

Forutsetting er:

• Ansatte har kompetanse !

• Lederne for bad- og svømmehaller har kompetanse !

Når dette er på plass vil planlegging og systematisk renhold i bygget bli enklere.



Renhold –

hvilke hensyn må vi ta?

 IK-forskriften for bad …..
Krav til systematisert og dokumenterbare renholdsrutiner

HMS, Helse-, miljø og sikkerhet.
Ansatte, kjemiske helsefarer, ergonomi.

FDV-dokumentasjon.
Alle overflater, anbefalinger gitt i dokumentasjonen. 

Brukerne.
Hensyn til asmatikere, hygiene krav i toaletter, dusjer, garderober og 

spisesteder.



Renholdsplanlegging

FORHOLD VI MÅ HA OVERSIKT OVER:

• Hvor kommer smusset fra !

• Hvor hyppig må det rengjøres, kan smusset stoppes eller 

reduseres på annen måte ?

• Hvilke arealer, objekter og underlag har vi i anlegget ?

• Hva kan vi nytte av maskinelt utstyr ?

• Hvilke rengjøringsmidler kan vi bruke ?

• Hvilke hensyn må vi ta, mennesker, objekter og underlag !

• Hygieniske, estetiske og vedlikeholds forebyggene krav !

• Oversikt over økonomiske forhold relatert renholdsfaget.



Renholdsplan

Innhold i planen skal være :

 Oversikt over bygget og utearealer.

 Oversikt over arealer, overflater som skal 
rengjøres, og hyppighet i rengj. frekvens.

 Tariff og kvalitet må være oversiktlig.

 Halvårlig og årlig hovedvask. 



Arbeidskort for det enkelte rom

•Hva skal rengjøres, arealer, objekter, og hyppighet.

•Hvilke rengjøringsmetode som skal nyttes, og 

eventuelle rengjøringsmidler.

•Hvilke hensyn må taes på underlag, se FDV-

dokumentasjon.

•HMS – forhold og andre spesielle forhold som må 

orienteres om.



Hva består smusset av !

I inngangspartier:

• Jord, sand, mat avfall, røyk, støv, fiber fra klær, osv.



Hva består smusset av !

I inngangspartier:

• Jord, sand, mat avfall, røyk, støv, fiber fra klær, 

osv.

I toalett områder, dusjer og garderober:

• Organiske stoffer, hudfett, urin, svette, mat 

avfall, blod, støv fra fibre i klær, jord, sepe 

rester, osv.

I svømmehallen:

• Organiske stoffer, hudfett, svette, mat avfall, 

blod, støv fra fibre i klær, jord, sepe rester, osv.



Hvor kommer smusset fra ?

Hvor kommer smusset fra ? Hvordan kan det stoppes, reduseres.

Gjennom luften Ved gode ventilasjonssystemer, filtrering. Gode 

og systimatiserte vedl. Rutiner for rengj av 

vent.systemene.

Søling med matrester, brus 

og annet.

Gode systemer for deponering av matavfall, og 

annet avfall i bygget.

Smuss som draes inn i 

bygget fra utsiden.

Gode løsninger ved inngangspartiene, rister.

I inngangspartiene gode og effektive matter.

Samt gode renholdsrutiner på utsiden av bygget.

Annet avfall som brukere har 

med seg.

Mange og godt (strategisk) plasserte bosskorker 

rundt om i anlegget.



Bruk av kjemikalier til renhold

 Viktig forutsetting vil være kunnskap om smusset som skal 

fjerne, og hva må til av kjemikalier. 

Her vil kunnskap om pH-skalaen være viktig.

7 148 9 10 11 12 13654321 0

Sterkt sur Svakt sur Svakt alkalisk Sterk alkalisk

Nøytralt.
Surt. Alkalisk.



Inndeling av renholds-

midler i hovedgrupper

Kalkfjernende midler Spesial-vaskemidler Krystallsåpe Skuremidler

Surt 

pH 0 - 3

Lett alkalisk

pH 7 – 10

Alkalisk

pH 8 – 12

Lett alkalisk

pH 7 – 9.

Kalkbundet smuss, 

rust.

Smuss med noe fett Fettet og blandet 

smuss

Kalk- og fettbundet 

smuss på flater som er 

ripet opp.

Begrenset 

bruksområde grunnet at 

flater kan bli skadd. Må 

alltid etterskylle.

Kan ved hyppig bruk 

lage sjikt som samler 

smuss. Bruk vanlig 

rengj.middel 

regelmessig. 

Gir kalksåper. Må skylle 

og tørke. Bruk vanlig 

rengjøringsmiddel 

regelmessig.

Bør helst ikke brukes.

Emalje, Terraso, 

badekar, furede 

materialer.

Må bare brukes på gulv. Fettholdige materialer 

som linoleum.

Blanke, myke overflater 

og visse malte flater. 

Syre, syndet og oranisk 

løsningsmiddel, farge, 

parafyme og inhibitor.

Såpe, polymer, organisk 

løsningsmiddel, syndet, 

farge, parafyme, 

konserveringsmiddel 

(stabilisator.

Fettsyre og alkalier, 

parafyme og farge.

Syndet, blekemidler, 

desinfeksjonsmiddel, farge, 

silisium, pimpstein, kaolin, 

magnesium.



Rengjøringssirkelen

Faktorer som alltid er tilstede ved en rengjørings situasjon:

• Tidsfaktor

• Kjemisk oppløsning

• Temperatur

• Mekanisk berøring

TID               KJEMIKALIER

TEMPERATUR       MEKANISK
BERØRING

TID
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MEK.
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Minsker vi en faktor må vi øke en eller flere andre for å oppnå ønsket resultat.



Følgende må sees på ved 

utvikling av en renholdsplan

Målsetting
• Miljø og trivselstilpasset renhold

• Helse og hygiene tilpasset renhold

• Vedlikeholds forebyggende renhold

• Reguleringer
• Lov/forskrift, FDV-dok. Våre krav.  Brukernes ønsker.

Maskiner Utstyr Rengjøringsmidler Metoder Kompetanse

Vaskeautomat Slanger Alkaliske Manuelt Opplæring

Skuremaskin Skumsprøyter Sure Maskinelt Erfaring

Vannsuger Stativer til Nøytrale Moderne Evaluering

Hi-speed maskin Pads og mopper Spesialmidler Damp Kontroll/tilbakemeld.

Damp Koster og naler Pleiemidler Høytrykk

Duker og Damp Lavtrykk

rengjøringvogner

Høytrykk

Lavtrykk



Følgende må sees på ved 

utvikling av en renholdsplan

Økonomi. Lov/forskrift.

Kostnadseffektivt AML

Budsjett Kom/helselov m/forskrifter

Ressursbruk/time IK-system

Når en renholdsplan skal lages må den være:

• Realistisk
• Gjennomførbar  
• Dokumenterbar   
• Endringsmulig   
• Kontrollerbar



Eksempel på renholdsplan
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Eksempel på arbeidskort

Romtype Areal Frekvens

d/uke

Type renhold

min/dag

Tariff 

ytelse/kvm/t

Dame garderobe 50 

m2

7 Pålegg av såpe m/skumpistol gulv.

Skuring m/maskin og spyling m/slange.

Fjerning av smuss fra sluker.

Bytte boss-sekker i avfallsbøtte.

Støvtørring av skaper, benker og speil.

= 37,5 min/dag x 7d = 262,5 min/uke : 

60 = 4,375 t/uke.

80 m2/t

Herre garderobe 50 

m2

7 Pålegg av såpe m/skumpistol gulv.

Skuring m/maskin og spyling m/slange.

Fjerning av smuss fra sluker.

Bytte boss-sekker i avfallsbøtte.

Støvtørring av skaper, benker og speil.

= 37,5 min/dag x 7d = 262,5 min/uke : 

60 = 4,375 t/uke.

80 m2/t


