
 
 

 

 

Vattenprov – enskild brunn 
OBS! Prover lämnas på laboratoriet, Upplandavägen 16 på tisdagar klockan 8-12. 

Du hämtar provtagningsmaterial på laboratoriet måndag-fredag 8-15 (lunch 12-13). 

 

Trygghetspaket grävd brunn 

Kemisk undersökning 1  Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser 

pH-värde, konduktivitet, alkalinitet, aggressiv kolsyra, turbiditet, färg, lukt, totalt organiskt kol, flourid, klorid, 
sulfat, nitrat-kväve, nitrat, ammonium-kväve, ammonium, nitrit-kväve, nitrit, fosfat-fosfor, fosfat, mangan, 
koppar, hårdhet total 

Mikrobiologisk undersökning  Bakterier 

Antal mikroorganismer vid 22 grader Celsius, Eschrichia coli, koliforma bakterier 

Tungmetaller   Grundämnen som är hälsovådliga 

aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen, uran 

Pris 1 450 kronor 

 

Trygghetspaket borrad brunn 

Kemisk undersökning 1  Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser 

pH-värde, konduktivitet, alkalinitet, aggressiv kolsyra, turbiditet, färg, lukt, totalt organiskt kol, flourid, klorid, 
sulfat, nitrat-kväve, nitrat, ammonium-kväve, ammonium, nitrit-kväve, nitrit, fosfat-fosfor, fosfat, mangan, 
koppar, hårdhet total 

Mikrobiologisk undersökning  Bakterier 

Antal mikroorganismer vid 22 grader Celsius, Eschrichia coli, koliforma bakterier 

Tungmetaller   Grundämnen som är hälsovådliga 

aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen, uran 

Radon   Strålning 

För analys av radon i borrade brunnar 

Pris 1 650 kronor 

 

 



 
 
 

 

 

 

Kemisk undersökning 1  Hälsomässiga och tekniska kemiska analyser 

pH-värde, konduktivitet, alkalinitet, aggressiv kolsyra, turbiditet, färg, lukt, totalt organiskt kol, flourid, klorid, 
sulfat, nitrat-kväve, nitrat, ammonium-kväve, ammonium, nitrit-kväve, nitrit, fosfat-fosfor, fosfat, mangan, 
koppar, hårdhet total 

Pris 840 kronor 

 

Kemisk undersökning 2  Tekniska kemiska analyser och kontroll av filter 

pH-värde, alkalinitet, aggressiv kolsyra, järn, mangan, koppar, hårdhet total 

Pris 480 kronor 

 

Mikrobiologisk undersökning  Bakterier 

Antal mikroorganismer vid 22 grader Celsius, Eschrichia coli, koliforma bakterier 

Pris 400 kronor 

 

Tungmetaller  Grundämnen som är hälsovådliga 

aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen, uran 

Pris 350 kronor 

 

Radon  Strålning 

För analys av radon i borrade brunnar 

Pris 200 kronor 

 

 

Analys av mikrobiologi, tungmetaller samt radon utförs av SGS Analytics Sweden AB (Synlab). 

 

 

 



 
 

 

 

Provtagningsinstruktioner 
• Provet tas från den kran i fastigheten som används mest (vanligtvis kökskranen). 
• Ta bort filter, silar etc från kranen. 
• Spola kallvatten som vid normal användning. Fyll sedan flaskorna. 
• Provet ska tas strax innan det lämnas till laboratoriet. 
• Fyll i följesedeln. 
• Märk etiketten på flaskorna med fastighetens namn. 

 

Kemisk undersökning 1 – 1 liters plastflaska 

• Fyll hela flaskan med vatten. 
 

Mikrobiologisk undersökning – 500 ml plastflaska med blå kork 

• Vidrör inte flaskmynning eller insidan på korken. 
• För in provflaskan under vattenstrålen utan att flaskan kommer i kontakt med kranen. 
• Fyll flaskan till 4/5 delar. 
• Provet kan bara lämnas på laboratoriet, tisdagar före klockan 12. 

 

Radon – 25 ml plastflaska i plastpåse 

• Ställ in vattenflödet så att det formas en jämn liten stråle, som inte bryts. 
• Tappa upp vatten i provflaskan efter kanten så att flaskan fylls helt. 
• Tillslut flaskan snarast och noggrant (radon är en gas). 
• Anteckna klockslag och datum på etiketten. 
• Provet kan bara lämnas på laboratoriet, tisdagar före klockan 12. 

 

Metaller – 150 ml plastflaska 

• Fyll hela provflaskan med vatten. 
• Provet kan bara lämnas på laboratoriet, tisdagar före klockan 12. 

 


