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Tack,
Jag skulle först vilja få ÅF rapport innan vi går vidare hur och när vi tar nästa steg.

Hälsn Henrik

26 feb. 2020 Id. 23:00 skrev "charlie.konsult•_gmail.com" <charlie.konsult•_•mail.com>:

Hej Henrik,

För att utreda orsaken till den förhöjda konduktiviteten och Idorid-, natrium- och ammoniumhalten i

vattnet från brunnen föreslås följande undersökningar göras.

1. Mätningari brunnen
a. Manuell pejling av vattennivån och tömning av nivåloggern
b. Loggning av konduktiviteten från vattenytan och så djupt som möjligt i brunnen
c. Vattenprovtagning i brunnen med en liten provtagningspump
d. Konduktivitetsloggern installeras så djupt som möjligt i brunnen
e. Brunnspumpen slås på för att omsätta vattnet i brunnen tills konduktiviteten

stabiliseras (ca 20-30 minuter)
f. Fortsätt med punk a. under punkt 2. nedan
g. Efter omsättningen av brunnsvattnet stängs brunnspumpen av och konduktiviteten

loggas vid upptagning av konduktivitetsloggern
h. Ett nytt vattenprov tas av brunnsvattnet med en liten provtagningspump

i. Manuell pejling av vattennivån och återinstallering av nivåloggern

, Mätningar i hus vid installationer
a. Ta ett vattenprov vid start av omsättningspumpningen vid ÅF:s provtagningspunkt

alternativt vid ny avstängningsventil före hydrofor (se förslag nedan).
b. Mät tid och vattenflöde med hjälp av en 10 1 hink, samt mät konduktivitet,

temperatur och pH i vattnet i de första hinkarna och med längre tidsintervall när
konduktiviteten sjunker

c. Ta ett vattenprov efter ca 5 minuter och ett efter ca 10 minuter
d. Stäng av omsättningspumpningen när konduktiviteten har stabiliserats efter ca 20-

30 minuter
e. Ta ett vattenprov i hinken efter avslutad omsättningspumpningen
f. Fortsätt med punk g. under punkt 1. ovan


