
- Läs hela instruktionen för transport av prover till Mikrolab
samt provtagningsinstruktionen innan du provtar.

Provtagningsinstruktion 
för Enskild brunn

Innan provtagning
 

 
Vattenprov från en nyanlagd brunn bör ske först 
efter att brunnen har varit i bruk i normal                
användning under minst 3 månader, 
alternativt att brunnsvattnet omsätts många 
gånger innan provtagning. 

När ni har mottagit lådan med provtagnings-
material öppnar ni lådan och placerar
kylklamparna i frysen minst två dygn innan 
provtagning.

Provtagningsinstruktion
 

Var alltid noga med handhygien vid provtagning. 
Tvätta händerna noggrant, glöm inte tumgreppet 
och nagelband. Sprita gärna av händerna innan 
provtagningen.

Utför provtagningen på den kran som används 
mest. Vanligtvis kökskranen där vattnet används 
till dryck och matlagning. Montera bort silar, 
spolarmunstycken och andra slangar före 
provtagningen och ställ kranen på 
“kallvatten-läge”. Spola kranen i 15-20 minuter 
tills vattnet känns ordentligt kallt.

Ställ upp �askorna men montera inte av alla 
korkar samtidigt. Provtagning sker med en �aska 
i taget. Det mikrobiologiska provet skall tas först, 
följt utav det kemiska och sist ett eventuellt
radonprov. Fyll samtliga �askor vid samma 
tidpunkt och mät om möjligt vattnets temperatur 
vid provtagning. Mät i det rinnande vattnet och 
inte i �askan! 

Mikrobiologiskt prov
Skruva av korken på �askan. Lägg inte korken på 
diskbänken eller annan yta då risken för               
kontamination ökar. Vidrör ej korkens insida eller 
�askmynning. Låt inte �askans mynning komma i 
kontakt med kranen vid provtagning. Flaskan fylls 
med ca 400ml vatten eller till 4/5 delar. 

Kemiskt prov 2x250ml
Skruva av korken på �askorna och fyll hela 
�askorna med vatten, upp till korken. (2x250ml)

Metaller
Skruva av korken på �askan och fyll hela           
prov�askan med vatten. (150ml)

Normalt tas provet efter spolning. Då får man 
reda på hur mycket metaller som �nns i vattnet 
som man brukar dricka. Vill man provta
ledningarna och rörens inverkan tar man detta 
prov utan att spola kranen innan.

Radon
Provet tas i �askan som är märkt RADON. Flaskan 
skall fyllas ända upp; det får inte bildas någon 
luft�cka. För att minska luftningen av vattnet skall 
�askan hållas så att vattnet långsamt rinner 
utmed �askväggen. Märk �askan noga med 
provtagningsdatum och klockslag, det är           
nödvändigt för att kunna beräkna halten radon.
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För att vi på Mikrolab skall kunna analysera ditt 
prov krävs att du skickar med följesedeln som 
medföljde i ditt paket.

För att du skall få så kompletta och snabba prov-
svar som möjligt är det viktigt att informationen 
på följesedeln fylls i korrekt. 

Du lämnar enkelt in ditt prov hos din närmaste 
DHL service point. Det �nns oftast ett ombud 
bara några kilometer bort, vilket ombud som är
närmast dig hittar du enkelt på:  
www.servicepointinrikes.se

Tänk på att kolla upp senaste  inlämningstid  för 
att proverna skall skickas samma dag som du 
provtar. 

Vatten från enskild brunn BÖR ansättas inom 24h 
från provtagning. Detta är i många fall omöjligt 
på grund av tex. för långa transportvägar från 
provtagning till laboratoriet.  Vi som 
laboratorium strävar att alltid ansätta ditt vatten 
inom 24h då förutsättningarna möjliggör detta. 
Det  som  du  som   provtagare  kan  göra  för  att
underlätta detta är: 

-Lämna inte in provet till service-pointen på fredagar. 

-Ta proverna så nära ”sista inlämningstiden” som 
möjligt.

-Lämna in proverna så nära  ”sista inlämningstiden” 
som möjligt.

Följesedeln måste ha en korrekt analys angiven 
på den. Följesedeln fylls i med den information 
du önskar ha på analysrapporten, det är dock 
viktigt att all provtagningsinformation framgår 
tydligt.

Följesedel
 

Returadresslapp från Mikrolab
 

Kontakt och kundtjänst
 

E-post:  mikrolab@mikrolab.se
Telefon:  08-29 79 00 

Övrigt
Mikrolab tar inte ansvar för transporten från 
respektive inlämningsställe eller upphämtnings-
ställe. Att de inlämnade proverna levereras i tid är 
transport�rmans ansvar. Mikrolabs åtagande i 
detta fall är begränsat till att vi förmedlar 
transport. 

Du hittar mer information om analys-
parametrarna på www.vattenprovtagning.se. Där 
�nner du information om både mikroorgansimer 
och kemiska parametrar. 

Mer information om dina 
beställda analysparametrar
 

Du �nner all information om hur du skall tolka 
ditt reseultat på www.vattenprovtagning.se. Där 
�nner du även information om de olika               
parametrarna.

Tolkning av ditt resultat
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