
Provtagningsanvisning 
Dricksvatten 

Vänligen läs igenom hela instruktionen innan du tar provet 
 
Provet bör tas efter normal användning och omsättning av vattnet. 
Undvik att ta vattenprovet direkt på morgonen när vattnet stått stilla i ledningsnätet under 
natten. Ska man prova en brun som inte används på flera veckor är det lämpligt att vänta 
med provtagningen tills vatten omsatts ordentligt. 
 
Kemisk Analys 

● Märk din etikett med namn datum tid och klockslag. Fyll följesedel noga! 
● Tag, om möjligt provet från kökskranen där vattnet används till dryck och matlagning. 
● Tag bort ev. snålspolande sillar och munstycken som blandar luft i vattnet.  
● Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan 

provtagning.  
● Fyll försiktigt flaskan utan att stänka och utan att flaskan berör kranen, se till att 

vattnet rinner i en jäm takt när du fyller den. Lämna inte något luftutrymme i flaskan.  
● Blöt också insidan av korken, skruva omedelbart på. Provet bör förvaras svalt (ej 

frysas).  
● Sätt på etiketten och förmedla till laboratorium helst samma dag. 

 
Mikrobiologiskt analys 

● Märk din etikett med namn, datum, tid och klockslag. Fyll följesedel noga! 
● Det är viktigt att INTE beröra vare sig behållaren eller locket på insidan, lägg inte 

locket på diskbänken eller liknande eftersom det finns risk att den blir förorenad.  
● Tag, om möjligt provet från kökskranen där vattnet används till dryck och matlagning. 
● Tag bort ev. snålspolande sillar och munstycken som blandar luft i vattnet. Spola ur 

vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan provtagning. 
● Håll behållaren på mitten och se till att öppningen inte kommer i kontakt med 

tappkranen och att vatten rinner i jämt, lung stråle utan att stänka.  
● Fyll försiktig behållaren 80-90% så att luftspalt lämnas.  
● Skruva på locket och sätt på etiketten. Provet bör förvaras kallt (inte frysas) och 

förmedlas till laboratoriet helst samma dag. 
 
Analys av radon 

● Om även radon ska analyseras ska den flaskan (330ml) fyllas sist.  
● Tag bort ev. snålspolande sillar och munstycken som blandar luft i vattnet.  
● Spola ur vattnet i kranen på maximalt kallvatten-läge i någon minut innan 

provtagning. Provet tas med en fin, liten vattenstråle som inte bryts.  
● Tappa vattnet efter väggen i flaskan till flaskan blir helt fylld. Locket skruvas genast 

på.  
● Ange datum samt klockslag för provtagningen.  
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