
Prøvetaking på avløp 

– hvorfor og hvordan!
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Bakgrunn
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› Teknisk leder for COWI sin prøvetakingsorganisasjon

› Aquateam (nå COWI) var de første i Norge som ble akkreditert 
for prøvetaking av kommunalt avløpsvann

› Akkreditert prøvetaking på 21 avløpsrenseanlegg

› Følger opp prøvetaking på 12 mindre anlegg 

› Kurs i prøvetaking

› Rådgiver på avdeling industri og prosess i COWI



Innhold

› Hvorfor er representativ prøvetaking viktig?

› Krav til prøvetaking i forurensningsforskriften?

› Hva er en representativ prøve?

› Hvordan ta ut en representativ prøve?

› Prøvetakingspunkter og utfordringer på silanlegg
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Hvorfor er representative prøvetaking viktig?

› Drift av anlegget

› Fastslå om rensekravene overholdes 

› Iht. forurensningsforskriften og anleggets utslippstillatelse

› Beregne belastningen på renseanlegget

› Krav til antall prøver og analyseparametere

› Beregne utslipp til resipient

› Avgjøre om renseanlegget må utvides og ved planlegging av nytt anlegg

› Beregne avløpsgebyrer for bedrifter

Resultatene bør derfor være riktige!
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Krav i forurensningsforskriften

§ 13-11 og § 14-10 Utforming og drift av renseanlegg

› Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas representative 
prøver av det tilførte avløpsvannet og av det rensede 
avløpsvannet.

5



Krav i forurensningsforskriften

§ 13-12 Prøvetaking 

› Når prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.

› Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas ved 
hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt eller et 
tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. 
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Kommentarer til forurensningsforskriften

Med en representativ prøve av tilført avløpsvann menes:

› avløpsvann fra innløpet til et renseanlegg, tatt fra et punkt oppstrøms 
eventuelle tilbakeføringer av returstrømmer som for eksempel rejektvann, og

› avløpsvann tatt fra et punkt der hele vannstrømmen kan fanges opp og som 
har god omblanding. 
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Kommentarer til forurensningsforskriften

Med en representativ prøve av renset avløpsvann menes:

› avløpsvann som ikke er kunstig fortynnet med hensikt, og

› avløpsvann tatt fra et prøvested der hele vannstrømmen kan fanges opp og 
som har god omblanding.
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Krav i forurensningsforskriften

§ 13-12 (og §14-11) Prøvetaking 

› Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan oppsatt på 
forhånd i virksomhetens internkontroll. 

› Prøvene skal tas med jevne mellomrom gjennom året. 

› Prøvene skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk 
Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis.

› Dersom prøvetakingen av utløpsvannet er lokalisert slik at prøven 
ikke inkluderer avløpsvann som går i overløp i eller ved 
renseanlegget, skal overløpsbidraget måles, registreres og medregnes 
i rensegraden.
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Kommentarer til forurensningsforskriften

Med jevne mellomrom menes at tidspunktet for prøvetaking 
fordeles jevnt over de forskjellige årstidene og spres på 
forskjellige ukedager.

(Miljødirektoratet har fastslått at dette også inkluderer 
prøvetaking på lørdag og søndag)
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Prøvene skal tas med jevne mellomrom

11

Tenkt eksempel på tilførsel av organisk stoff til et 

renseanlegg
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Eksempel på tilførsel av organisk stoff til et renseanlegg



Krav i forurensningsforskriften
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§ 13-13. Alternativ til prøvetaking

› Renseanlegg mellom 50 og 1000 pe i mindre følsomt område kan ha 
dokumentasjon som alternativ til årlig prøvetaking, jf. § 13-12. Det skal innen 
18 måneder etter oppstart av renseanlegget foreligge en rapport for hvert 
enkelt anlegg som verifiserer at kravene etterkommes. Rapporten skal være 
basert på minst 6 prøver tatt over en periode på 12 måneder.



Prøvetaking

13

LAB

Dette volumet skal

representere det store

volumet



Hva er en representativ prøve?
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En prøve med samme egenskaper som volumet prøven er tatt  
fra.

1. Alle enkeltelementer i avløpsvannet skal ha like stor 
sannsynlighet for å bli med i prøven

2. Enkeltelementer som ikke tilhører avløpsvannet skal ikke 
bli med i prøven 

3. Egenskapene til prøven må ikke endres etter at prøven er 
tatt



Uttak av prøve fra avløpsstrømmen
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› Må tas fra et punkt med god omblanding

› Tas med automatisk prøvetaker 

› Periode på 24 timer

› Minst 3 prøver i timen

› Volum på 15-20 liter per døgn

› Fra dette volumet tas ut et mindre volum 
til lab.

› Ukeblandprøve settes sammen fra 5-7 
døgnblandprøver



Den sekundære prøvetakingen

Primærprøve

Sekundærprøve
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› Hver partikkel i dunken skal ha like 
stor sannsynlighet for å bli med 

› Må ha god omrøring i dunken

› Det er ingen standard 
metode for hvordan dette 
skal gjøres 

› Bør røre godt i dunken -
ikke riste



Rengjøring
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2. Enkeltelementer som 
ikke tilhører 
avløpsvannet skal ikke 
bli med i prøven 



Rengjøring av utstyr
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Rengjøring av utstyr
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Rengjøring av utstyr

20



Oppbevaring av prøver
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3. Egenskapene til enkeltelementene må ikke endres etter at 
prøven er tatt

› Prøvene må oppbevares i emballasje som ikke påvirker prøven

› Prøvene må oppbevares ved korrekt temperatur

› For alle analyseparametere er det en maks tid fra uttak og til 
analyse



Konservering og behandling av prøver
(NS-EN ISO 5667-3 Vannundersøkelse, Prøvetaking)

22

Parameter Type prøveflaske Konservering Maks. tid før analyse

SS Plast/glass Kjøling (1-5ºC) 48 timer*

Tot-P
Plast/glass Svovelsyre (H2SO4, pH 1-2)

1 måned
Plast Dypfrysing (-20ºC)

BOF5

Plast/glass Kjøling (1-5ºC) 24 timer

Plast Dypfrysing (-20ºC) 1 måned

KOF

Plast/glass Kjøling (1-5ºC) 24 timer

Plast/glass Svovelsyre (H2SO4, pH 1-2
6 måneder

Plast Dypfrysing (-20ºC)

*etter første dråpe i dunken/start av automatisk prøvetaker



Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 
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› BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en 
vannprøve som er hensatt i mørke over en bestemt tid og ved 
en bestemt temperatur (vanligvis 5 døgn og 20 °C, BOF5). 

› Bakterier bryter ned lett nedbrytbart organisk stoff og 
forbruker oksygen. Denne prosessen starter med en gang.

› Den biologiske aktiviteten i prøven reduseres ved kjøling (1-5 
°C) og stopper ved frysing.

› Prøvene skal analyseres innen 24 t etter uttak eller fryses.



Eksempel silanlegg– utfordring innløp
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Utløp, prøvetaking fra rør – ikke ønskelig
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Prøvetakingskasse utløp
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Oppsummering
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› Krav til prøvetaking står i 
forurensningsforskriften

› Prøvene skal være representative

› Prøvene må tas fra egnet punkt

› På riktig måte med rent utstyr

› Oppbevares riktig under og etter uttak

Tenk på prøvetaking når anlegget planlegges 

og ikke når det står ferdig!


