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Prøvetaking av drikkevann til analyse 

Prøvetaking fra kran.
Fjern eventuelle ting som er festet til kranen, eks. sil, slange eller filter. Flamber kranens 
munning med gassbrenner (eks. lighter) slik at eventuelle mikroorganismer blir drept. 
Dersom tappepunktet er av plast rengjøres dette og desinfiseres 2 – 3 min i klorløsning eller 
sprit.

Skru opp kranen maksimalt i 5 – 10 sek, juster så til halvt trykk og la deretter vannet renne til 
det er sikkert at vannet som sto i stikkledningen fram til kranen er rent ut. Etter at vannet har 
rent 3-5 minutter pleier det å være representativt for prøve. Kranen skal ikke stenges og åpnes 
igjen før prøvetaking.

Merking og håndtering av flasker
Merk flasken helst før fylling med vannfast tusj så prøven kan identifiseres med sted, dato, 
klokkeslett og prøvetaker.

Hold flasken om den nedre enden med den ene hånden og fjern korken med den andre. 
Flaskemunningen og den delen av korken som kan komme i berøring med vannprøven skal 
ikke berøres av hender eller på annen måte.

Mikrobiologiske prøveflasker, rød kork: 
Fyll flasken slik at det gjenstår et tilstrekkelig luftvolum til å sikre god blanding. (fyll til 
merket)

Kjemiske prøveflasker, blå kork:
Skyll prøveflasken med vann før den så fylles opp. Fyll flasken helt opp (minst mulig luft).

Prøvetaking fra brønn.
For prøvetaking der man rekker ned til vannet med armen skal hendene være nyvasket – eller 
bedre; man vrenger en ny og ubrukt engangshanske/plastpose over den hånden som skal 
dyppe flasken.

Hold flasken om den nedre enden med den ene hånden og fjern korken med den andre. 
Flaskemunningen og den delen av korken som kan komme i berøring med vannprøven skal 
ikke berøres av hender eller på annen måte. Dykk flasken raskt under overflaten på vannet og 
før den sakte – med åpningen først – fremover i en sammenhengende bevegelse inntil flasken 
er nesten full, slik at det gjenstår et luftvolum til å sikre god blanding. 
Dersom man ikke rekker ned til vannet og f.eks. bruker et spann eller lignende, fylles vann fra 
spannet over i prøveflasken. Sett på korken.

Oppbevaring og forsendelse av vannprøver.
Prøven holdes kjølig, 5 ± 3⁰C (kjøleskaptemperatur) inntil forsendelse og også under transport 
(ved bruk av kjøleelement).

Laboratoriet må ha mottatt prøven innen 22 timer fra tidspunkt for prøveuttak.

Norsk standard:
NS-ISO 19458
NS-ISO 5667-5
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Flasker til prøvetaking av drikkevannsprøver
Flasker til prøvetaking av drikkevannsprøver

Mikrobiologiske flasker med RØD kork

- skal IKKE skylles før fylling
- fyll flasken slik at det gjenstår 

et tilstrekkelig luftvolum til å 
sikre god blanding (fyll til 
merket)

Kjemiske prøveflasker med BLÅ kork

- NB! skyll prøveflasken med 
vann før den fylles opp 

- fyll flasken helt opp (minst 
mulig luft)

- skal skylles før den fylles opp
- fyll flasken slik at det gjenstår 

et tilstrekkelig luftvolum til å 
sikre god blanding


