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Agenda

• Hvem er Kystlab?

• Prosedyre for uttak av vannprøver fra kran og 

overflatevann

– Flasketyper

– Hensikt

• Oppbevaring og forsendelse av vannprøver

• Betydningen av korrekt prøvetaking

– Hva kan gå feil?

• Analyser

• Rutiner ved overskridelse av grenseverdier



Hvem er vi?

• 8 laboratorier fra Mosjøen til Sunnmøre.

• Selskapet slik det er i dag er resultat av en fusjon i 

2014.

• 40 ansatte med høy kompetanse og solid erfaring

• Akkreditert etter ISO 17025 siden 1996

• Akkreditert for et bredt utvalg av mikrobiologiske, 

kjemiske og veterinærmedisinske analyser

• Avdeling for Miljørettet helsevern og Trygg Mat i 

Molde



Lokalisering av laboratoriene i Kystlab AS

Kystlab – Kortreist kvalitet:

• Rask responstid

• Kompetanse på stedet

• Kunnskap om markedet i regionen

• Tverrfaglig miljø



Produkter

• Tjenester:

• Laboratorieanalyser

• Mikrobiologi

• Kjemi

• Veterinærmedisinsk

• Felt-tjenester

• MHV, Trygg Mat

• Opplæring og kurs

• Rådgivning



Prøveflasker 

Mikrobiologiske analyser: Steril flaske, 500 ml:

• Totalantall bakterier (kimtall) 22 °C

• Koliforme bakterier

• Escherichia coli

• Intestinale enterokokker

• Clostridium perfringens

Sensoriske analyser: Glassflaske:

• Lukt

• Smak

• (Utseende)



Prøveflasker

Fysisk-kjemiske analyser: Plastflaske, 500 ml

• pH

• Farge

• Turbiditet

• Konduktivitet

• Hardhet

• Metaller Reagensrør, 50 ml

o Jern, mangan, aluminium

• Mineraler 

o Kalsium, natrium, 

kalium, magnesium, etc



Prøveflasker prøvegruppe B

• 1 liters glassflaske til 

organiske analyser. 

Fyll egen flaske for analyse

for plantevernmidler

• Egne små spesialflasker for

bromat og cyanid



Prosedyre for uttak

Formål Fjerne 

komponenter 

(eks. sil)

Desinfisere Spyle, flush

Kartlegge 

vannkvaliteten i 

hovedlednings-

nettet

Ja Ja Ja

Kartlegge 

vannkvaliteten som 

det er levert på

tappepunkt

Ja Ja Minimalt

Kartlegge 

vannkvaliteten  slik 

som det blir 

konsumert

Nei Nei Nei



Prosedyre for prøvetaking fra kran

• Flasken merkes. 

• Fjern sil. Kranmunningen brennes
av med f. eks lighter.

• La vannet renne med samme 
hastighet i ca. 3 min. før prøven tas (tappe til jevn 
temperatur er oppnådd)

• Korken fjernes. Innsiden av korken eller 
flaskemunningen må ikke berøres.

• Mikrobiologi: Flasken fylles nesten helt opp. 
Kjemi: Flaskene fylles helt opp.

• Skru korken på igjen uten å berøre flaskemunning 
eller kork på innsiden.

• Om ønskelig, måles temperaturen i det rennende 
vannet, etter prøvetakingen.

• Følgeskjema fylles ut 



Prosedyre for prøvetaking fra overflatevann

• Flasken merkes

• Bruke prøvetakingsstang eller 

• Vannhenter

– Uttak på ulike dyp

• Opplysninger noteres

– Temperatur, vind, vær



Følgeskjema



Følgeskjema



Oppbevaring og forsendelse

• Prøver leveres til laboratoriet raskest mulig etter 

prøveuttak

• Analysestart helst innen 12 timer fra uttak

• Kjølebag/ Isoporeske med fryseelement



Betydningen av korrekt prøvetaking

• Analyseresultatet skal gi et riktigst mulig bilde av 

kvaliteten på vannet som blir levert

– Når prøven ble uttatt

– På prøvestedet

• Ønsker ikke å tilføre mikroorganismer fra 

prøvepunktet, utstyr eller fra prøvetaker

• Godt renhold av vannhenter mellom oppdrag



Kimtall 22 °C, 3 døgn

• Kimtallet er et mål for mengden av alle bakterier og 

sopp som klarer å vokse under de betingelsene de 

gis ved kimtallsundersøkelsen

• For behandlet drikkevann kan kimtallet brukes som 

et mål for desinfeksjonseffekten ved f.eks. klorering 

(sammenligne råvannsprøve og renvannsprøve).



• Koliforme bakterier finnes i avføring fra mennesker 

og varmblodige dyr og noen finnes naturlig ute i 

naturen («miljø-koliforme»).  

• Disse tarmbakteriene er vanligvis ikke 

sykdomsfremkallende, men dersom de er til stede i 

vann kan andre sykdomsfremkallende tarmbakterier, 

tarmvirus, tarmprotozoer eller annet også være 

tilstede.

Koliforme bakterier



• E.coli er bakterier som med sikkerhet stammer fra 

tarminnhold. Bakterien har forholdsvis kort 

overlevelsestid i vann.

• Dersom slike bakterier påvises, er vannet høyst 

sannsynlig nylig forurenset med avføring eller 

kloakkvann.  Vannet er da prinsipielt uegnet som 

drikkevann fordi det også kan også inneholde andre 

sykdomsfremkallende organismer.  

• Vannet må kokes før det brukes som drikkevann.

E.coli



• Intestinale enterokokker er tarmbakterier som finnes 

i varmblodige dyr og fugler.

• Holder seg lenger aktive i vannresipienter, både i 

ferskvann og sjøvann. De er derfor en bedre 

indikator for tilstedeværelse av smittestoffer med 

bedre overlevelsesevne enn de koliforme 

bakteriene, for eksempel virus og tarmparasitter.

• Ved påvisning av denne bakterien, kan vannet 

inneholde sykdomsfremkallende organismer.  

Vannet må kokes før det brukes som drikkevann.

Intestinale enterokokker



• Clostridium perfringens (inkl.sporer) benyttes spesielt 

til å påvise gammel forurensning.

• Kan indikere overlevelse av virus og 

tarmparasittcyster i råvann, sporene meget resistente 

mot desinfeksjonsmidler.

• Påvises Cl. perfringens i drikkevann skal 

vannverkseier undersøke om patogene 

mikroorganismer eller parasitter, f.eks. 

Cryptosporidium er tilstede.

• Tilhører prøvegruppe B (overflatevann) 

Clostridium perfringens



Parasitter

Parasittene Giardia og Cryptosporidium

• Hvis tiltaksgrensen for Clostridium perfringens 

overskrids, skal det undersøkes om patogene 

mikroorganismer eller parasitter er tilstede.

• Ta ut 10 liter vann



Grenseverdier / Tiltaksverdier fra Drikkevannsforskriften

Analyse Grenseverdi/Tiltaksverdi

Kimtall 22°C 100 cfu/ml og ingen unormal 

endring

Koliforme bakterier 0 (oppgis som <1 cfu/100 ml)

E.coli 0 (oppgis som <1 cfu/100 ml)

Intestinale enterokokker 0 (oppgis som <1 cfu/100 ml)

Clostridium perfringens 0 (oppgis som <1 cfu/100 ml)

Lukt Akseptabel for abonnentene

Smak Akseptabel for abonnentene



Måleusikkerhet

Akkrediterte analyser  måleusikkerhet er beregnet

• 95% konfidensintervall

• Oppgis ved forespørsel hvis det ikke står på 

analyserapporten

Eksempel:

Kimtall 22°C: U= 0,21(log)

• Resultat: 58 cfu/ml

95% KI gir resultat: 36-94 cfu/ml

• Kimtall 22°C: U= 0,21 (log)

Resultat: 88 cfu/ml

95% KI gir resultat: 54- 143 cfu/ml



Rutiner ved overskridelse av grenseverdier

For analyser som kan utgjøre en helsefare

• Varslingsplikt

– Laboratoriet varsler kunde når resultat foreligger

– Hovedsakelig Escherichia coli og 

intestinale enterokokker

– Vannverket har varslingsplikt til abonnentene

• Kartlegge årsak

• Igangsette tiltak

• Avviksbehandle

• Beredskapsavtale med laboratoriet



Oppsummering

• God planlegging, prøveplan

• Riktig emballasje

• Oppbevaring og forsendelse kjølig og innenfor 

tidsrammene til de ulike analysene

• Riktig prøvetaking, rene prøvepunkt, utstyr og 

hender

• Ha gode prosedyrer og rutiner ved avvikende 

resultat

• Beredskapsavtale



Takk for oppmerksomheten!

Anne Kristin Gussiås

Fagansvarlig mikrobiologi

Kystlab AS

akg@kystlab.no

901 17 895

mailto:akg@kystlabprebio.no

