
Besiktning av
badhusanläggningar 

 
I Sverige finns det vattenland och badhus i var och varannan stad. Det hör till vanligheterna att det där också finns olika typer av 
vattenrutschbanor. Med flera miljoner unika besökare per år till de offentliga badhusen är det viktigt att hålla dessa besökare säkra under 
deras badupplevelse. En del av den säkerheten innebär att anläggningen har en besiktad och godkänd vattenrutschbana. 

En vattenrutschbana måste besiktigas enligt lagen då de sedan 2005 betraktas som tivolianordningar. Eftersom de inte kan CE-märkas ska varje 
bana istället genomgå en så kallad första besiktning innan den får tas i bruk första gången. Därefter ska vattenrutschbanan besiktas var 12 
månad enligt Rikspolisstyrelsens regler, RPSFS 2012:15. 

Nedan specificeras besiktningar som krävs för att ha en godkänd anläggning.   

 > Första besiktning, innan den tas i bruk första gången
 > Återkommande besiktning, var 12:e månad
 > Revisionsbesiktning, innan och efter ombyggnad eller skada
 > Fördjupad återkommande besiktning, skall utföras senast  

 efter fem års drift, och sedan vart femte år 

DEKRA kan genomföra samtliga av dessa besiktningar.

 > Besiktning, riskbedömning och konstruktionskontroll av alla  
 typer av anordningar som badlekland, lekutrustningar,   
 hopptorn/sviktar och övrig utrustning i badmiljöer som   
 klätterväggar, läktare
 > Konditionskontroll på betongkonstruktioner som hopptorn,  

 bassänger och andra betongkonstruktioner
 > Kontroller av vattenkvalitet och/eller luftkvalitet
 > Konditionsanalyser på stålkonstruktioner 

Att åka vattenrutschbana ska vara roligt och inte farligt 
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Myndighetskrav för besiktning DEKRA erbjuder bland annat också: 

DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, 
provning och certifiering. Vi finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande 
företag inom teknisk kontroll med 40 000 medarbetare i över 50 länder.

DEKRA Industrial AB  
Gamlestadsvägen 2 
415 02 Göteborg 
Telefon 010 - 455 1000  
www.dekra-industrial.se  
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.


