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Undersøkelsen
Vi målte overflatene på ti
tilfeldige bookingskjermer,
tre bagasjevogner og
ti bagasjebokser – samt et
toalettsete og en såpedispenser på et av herretoalettene.

Dagens renhold
på Gardermoen
Sikkerhetskontrollens
bagasjebokser rengjøres fire
ganger i året. I tillegg gjøres
en daglig visuell kontroll hvor
skitne bokser tas vekk.
Etter vår undersøkelse endrer Oslo Lufthavn renholdsrutinene sine.

Gardermoens
bagasjebokser
skitnere enn
dosetene
Ingrid Emilie Thoresen Bakker og Jon Roar Solset

Bagasjeboksene i sikkerhetskontrollen på Oslo
Lufthavn rengjøres bare fire ganger i året.

H

ar du noen gang tenkt på hvor
mange mennesker som har tatt
på bookingskjermene på Oslo
Lufthavn før deg? Eller hvor
mange som tar på bagasjebok
sene i sikkerhetskontrollen hver dag?
En undersøkelse ved hovedflyplassen i
Helsinki viste at bagasjeboksene er en av
de største smittekildene på flyplasser.
Vi bestemte oss derfor for å undersøke
renholdet på vår egen hovedflyplass – og

funnene var nedslående. En av bagasje
boksene var seks ganger skitnere enn et
av dosetene på flyplassen.
For vel en uke siden gjorde vi renholds
målinger på bookingskjermer, bagasje
vogner og bagasjebokser ved sikkerhets
kontrollen på Oslo Lufthavn. Vi sjekket
også et herretoalett, der vi målte et dosete
og en såpedispenser.
Testen er gjort med et instrument som
måler antall bakterier og organisk mate

Bagasjetrallene vaskes og
desinfiseres én gang i
måneden. I tillegg får trallene
daglig rengjøring ved behov.
Toalettene vaskes hver natt.
I tillegg er det løpende
servicevasken gang i timen.
Bookingskjermene vaskes én
gang i uken.

Nye vasketiltak
Nå øker Avinor vaskingen av
skjermer til syv ganger pr. dag.
Det skal også gjøres løpende
ettersyn fra 05.00 til 22.00.
Alle bagasjetraller skal
desinfiseres. Hvor ofte det
rengjøres, skal vurderes.
De gamle bagasjeboksene skal
skiftes ut med bokser med
antibakteriell overflate.
Boksene som har antibakteriell
overflate skal kontrolleses –
for å verifisere effekten.
Kvalitetskontrollene på
toalettene intensiveres.

riale på en overflate. Om verdiene oversti
ger 1500, er det ikke rent.
– Jo høyere verdi, desto mindre rent er
det. Da øker også den potensielle smitte
risikoen, sier leder Eyvind Taraldsen i ST
Consult, et rådgivningsfirma for renhold.
– Veldig ekkelt
Vi snakket med noen av de reisende på
Gardermoen da vi vi gjorde undersøkel
sen. Line Budsberg (45) var én av dem.
Da vi ba henne om å gjette hvor mange
mikroorganismer vi hadde funnet i sikker
hetskontrollens kasser, gjettet hun 5000.
– Vil jeg egentlig vite svaret? spør hun.
Fasiten sjokkerte henne: Samtlige
bagasjebokser hadde for høye verdier. Den
aller høyeste verdien var over 27.000.
– Å, fy søren! Det er veldig ekkelt. Jeg
tipper det er renere på toalettet.
Det hadde hun helt rett i. På et av s etene
på et herretoalett fikk vi 4242 som resultat.
Såpedispenseren målte 2528.
– Når jeg tenker meg om, er jeg ikke for
undret. Det er jo så mange som tar på de
kassene. Nå må jeg nesten vaske hendene.
– Potensiell smittekilde
Taraldsen mener særlig ett sted bør vaskes
ofte: – Skjermene er et kritisk punkt. De
gir bakteriene tilgang til det de trenger for
å vokse: Fuktighet, håndkrem, svette, folk
som nyser og så videre. Dermed er skjer
mene en potensiell smittekilde, sier han.
– Om man lar det gå over et døgn før
man vasker, kan bakteriemengden bli ek
stremt stor, sier Taraldsen, som mener
den bør ligge på under 1000 rett etter vask.
Selv om det er skittent, er det ikke nød
vendigvis farlig, påpeker Taraldsen.
– Dersom vi er friske, har vi stor robust
het mot de fleste bakterier. Sånn sett er
det ikke skremmende at du finner orga
nismer der mennesker ferdes, sier han.
– Vanskelig å gardere seg helt
Hans Bendik Eriksen, avdelingssjef for ope
rativ drift ved Oslo Lufthavn, er ikke for
nøyd med resultatene i vår renholdstest:
– Vi skal bruke dette aktivt for å styrke
renholdet vårt, sier Eriksen – og legger til
at særlig renholdet av bookingskjermene
og bagasjeboksene kan forbedres.
– Vi skal reorganisere tjenesten og øke
hyppigheten betydelig. Bagasjeboksene
skal vi fortsette med å skifte ut. Her skal
vi også forbedre internkontrollen vår.
Mye er allerede blitt gjort for å forbedre
renholdet på toalettene.
– Kundeundersøkelsene viser stadig bed
re resultater. Derimot viser stikkprøvene
at vi fortsatt har en utfordring på å levere
stabilt god kvalitet, sier Eriksen, som me
ner det er vanskelig å gardere seg helt.
– Selv om vi styrker rutinene våre knyt
tet til renhold, betyr ikke det at vi klarer å
holde alle målingene under 1500.
– Likevel skal vi forsøke å komme ned
på et så lavt nivå som mulig.
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