Provtagningsanvisning
Brunnsvatten

Förberedelser
•

Tvätta händerna före provtagning.

•

Vattenprovet ska tas på vatten som rinner med måttligt flöde. Det är viktigt
att du inte ändrar flödet under provtagningen.

•

Låt vattnet rinna en stund före provtagningen. På det sättet säkerställs att
provet tas på vatten från brunnen och inte på stillastående vatten i
ledningarna.

Provtagning

Ställ flaskorna bredvid dig. Skruva inte av alla korkar samtidigt, utan hantera
en flaska i taget i takt med provtagningen. Det mikrobiologiska provet ska tas
först, följt av det kemiska och sedan radonprovet. Stäng inte av vattenflödet
mellan flaskbytena.

Mikrobiologiskt prov

Tag flaskan (500 ml) märkt mikrobiologisk analys och skruva av korken.
Lägg inte korken på diskbänken eller liknande då det finns risk för att den då
förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll i den på
mitten och låt inte flasköppningen komma i kontakt med kranen. Fyll flaskan
till cirka 4/5. Skruva på korken ordentligt. Flaskan är steriliserad och innehåller
natriumtiosulfat och får därför inte sköljas ur.

Kemiskt prov

Provet tas i plastflaska märkt kemisk analys. Fyll flaskan upp till halsen, låt
gärna vattnet svämma över. Sätt på korken ordentligt.

Radonprov

Provet tas i glasflaska märkt Radon. Flaskan ska fyllas ända upp; det får inte
bildas någon luftficka eftersom radon, som är en gas, då riskerar att vandra
över i luftfasen. För att minska luftningen av vattnet ska flaskan hållas så att
vattnet långsamt rinner utmed flaskväggen. Låt gärna vattnet svämma över
och skruva därefter på korken ordentligt. Skriv provtagningsdatum och
klockslag på följesedeln samt på flaskans etikett. Datum och klockslag är
nödvändigt för att kunna beräkna halten radon.

Följesedel och inlämning

Fyll i din följesedel noga och skriv datum och provplats (fastighetsbeteckning)
på flaskorna. Förvara proverna kallt efter provtagningen och under transport,
men de får inte frysas.
Vattenproverna ska lämnas till Vattenlaboratoriet samma dag som de är tagna
eller senast 10 timmar efter provtagningstillfället.

Inlämning till Vattenlaboratoriet sker på måndagar och
tisdagar (helgfria veckor mellan klockan 08.00 och 14.30).
Dag för inlämning bokar du själv på vår hemsida.
OBS! Avvikande inlämningstider förekommer. Skriftlig
rapport kommer inom cirka 2-3 veckor. Muntligt svar kan fås
enligt överenskommelse.
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