
NYANLEGG
VANNPRØVETAKING



FORARBEIDE

• PLUGGRENSING

• FOR Å FJERNE SMUSS OG LUFT I FORKANT FOR TRYKKPRØVING

• TRYKKPRØVING

• Når trykkprøvingen er godkjent kan man gå over til DESINFISERING



DESINFISERING

• DET ER TO TYPER DESINFISERINGSMIDDEL SOM ER VANLIG Å BRUKES PÅ NYANLEGG:

• NATRIUMHYPOKLORITT (flytende). Som har 15% (150 gram pr. liter) klorstyrke som ferskvare, styrken
avtar med lagring. Spesielt hvis den lagres varmt og i dagslys.

• KALSIUMHYPOKLORITT (pulver/granulat). Har opptil 70% styrke i pulveret, men når den blandes ut
med vann 150 gram pr. liter får du en løsning på 10% klor. (gjelder ved 65% styrke i pulveret)



Natrium / kalsiumhypokloritt heretter kalt klor.

Klor benyttes for å fjerne eventuelle fekale forurensninger, som oftest er det avføring fra mennesker eller
varmblodige dyr.
Men finnes også som mikrober som lever i jord og vann.

Vannledningene kan bli smittet pga. manglende endelokk under legging / lagring,   og at det kommer
jord,  forurenset vann etc. inn i vannledningene under legging.



VANNPRØVETAKING FOR BAKTERIOLOGISK ANALYSE

HVA BØR VÆRE MED:

Riktig type sterile flasker som er tilsatt natriumthiosulfat

Utstyr for å brenne av eller sterilisere prøvepunkt,
propanbrenner / turbotorch eventuellt klor eller sprit 70%+

Kjølebag, vannprøver bør ikke være varmere enn 4 gr. C men må ikke fryse.

Engangshansker



UTTAK AV PRØVE

Sørg for å ha rene hender og utstyr (bruk engangshansker hvis det ikke er vaskemuligheter).

Uttaksstedet desinfiseres med gassbrenner
Hvis det ikke kan benyttes flamme, sørg for at uttaksstedet er tom og bruk et glass med 70% sprit eller
konsentrert kloroppløsning som holdes slik at uttaksstedet er dykket i 30 sekunder.

La vannet renne 2 – 3 minutter før prøven tas.

Åpne prøveflasken men ta ikke på flasketuten eller innsiden av korken.

Fyll flasken ca 4/5 full, bakteriologiske analyser skal ha litt luft i flaska.



Hvilke parametere skal analyseres

3 viktige indikatorer på fekalforurensning

E. coli: E. coli bakterier i vannet betyr en sikker forurensning fra avføring, enten fra dyr eller mennesker.

Koliforme bakterier: Dette er en gruppe bakterier som er vanlig i tarm hos mennesker og dyr, men kan forekomme
ellers i naturen. Er en indikator på at vannet kan ha tilsig fra kloakk eller naturgjødsel.

Kimtall: Kimtall vil vesentlig omfatte mikrober som stammer fra jord og slam. Høyt kimtall kan skyldes f.eks.
råtnende plantedeler, groing i rør, tilsig av gjødsel o.l.
Ved funn av kimtall ved 37° C kan det tyde på avføring fra varmblodige dyr.



Smittestoffers overlevelsesevne i vann

Mikrobenes evne til å overleve i vann betyr mye for smitterisikoen.

Risikoen for at mennesker kan bli syke er høyere jo ferskere forurensningen er.

Den mikrobielle vannkvaliteten overvåkes ved analyser av såkalte indikatorbakterier.

Noen smittestoffer kan overleve mye lengere i vann enn det indikatorbakteriene kan.

Fravær av indikatorbakterier vil altså ikke alene kunne garantere helsemessig betryggende vann.



Andre viktige parameter

Intestinale enterokokker:

Intestinale enterokokker overlever lenger i vann enn de koliforme bakteriene, og er derfor en bedre
indikator på mulig forekomst av tarmvirus, sammenlignet med koliforme bakterier.

Clostridium perfringens:

Er også en bakterie som finnes i avføring til mennesker og dyr, men da i lavere mengder enn E. coli
og intestinale enterokokker. Bakterien kan imidlertid danne såkalte sporer når vekstforholdene blir
ugunstige. Disse sporene overlever svært lenge i vann.



Analyser Antall Pris Samlet pris

Clostridium perfringens 1 242,00 242,00

E. coli i vann 1 184,00 184,00

Intestinale enterokokker 1 184,00 184,00

Koliforme bakterier vann 1 184,00 184,00

Kimtall 22° C 3 døgn 1 140,00 140,00


