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Uppdrag

Geometrik i Stockholm AB har sedan 2017 på uppdrag av SMA Mineral drifthållt
automatiska grundvattennivåmätningar i kärnborrhål och privata brunnar runt Klintebys
ka lkbrott.

I Mars 2020 genomförde Geometrik undersökningar och provtagningar i ett antal privata
brunnar i Lilla Snögrinde, Hunninge och Prästgården.

Utförande

Vattenprovtagning och tömning av nivåloggrar i installerade brunnar utfördes enligt
kontrollprogram PM provtagning av vatten i privata brunnar vid Klintebys, daterad 2020-
02-28 som upprättats på grund av inkomna klagomål från fastigheterna Lilla Snögrinde
1:50, Lilla Snögrinde 1:26, Lilla Snögrinde 2:46, Lilla Snögrinde 1:45, Hunninge 1:16,
Hunninge 1:12 samt Prästgården 1:10.

Vattenprovtagning utfördes om möjligt direkt i brunn innan ledning in till fastighet. Om

detta ej var möjligt utfördes vattenprovtagningar från ledningar i fastigheter.
Provtagningskärlen märktes enligt instruktioner i nedan erhållen information från Charlie
A Geokonsult:

När det gäller vattenprovtagning är det väldigt viktigt att provet märks på rätt sätt med
töljande information;

¯ Fastighetsnummer
¯ Provtagningsplats (t.ex. i brunn, på ingående rörledning, utkastare

utomhus, kökskran etc.)
¯ Hur provet är taget (t.ex. efter omsättningspumpning antal minuter/liter)
¯ Datum + klockslag vid provtagning
¯ Provtagare
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Lilla Snögrinde 1:26

Ingen provtagning av vatten har utförts, då fastighetsägare ej gav Geometrik tillstånd att

utföra provtagningar på fastigheten. Geometrik fick enbart tillstånd att tömma
nivåloggern samt pejla vattennivån i brunnen.

Lilla Snögrinde 1:45

Geometrik pejlade och tömde nivåloggern i brunnen. Vattenprovtagning utfördes i
utkastaren som sitter på förrådet samt Ioggade pH i en hink med vatten från utkastaren.

Lilla Snögrinde 1:46

Geometrik utförde vattenprovtagning från brunnen samt från kranen i tvättstället i
badrummet, pH Ioggades i en hink med vatten från både brunnen och tvättstället.

Lilla Snögrinde 1:50

Geometrik utförde vattenprovtagningar från kranen som sitter innan hydroforen.
Konduktivitet och pH Ioggades i en hink med vatten från kranen.

Hunninge 1:12

Brunnen Iodades och pejlades. På grund av befintliga installationer i brunnens plaströr (ca
en meter ned) kunde pumpen ej passera. Geometrik Iokaliserade då med hjälp av
fastighetsägaren, istället en kran mellan brunnen och hydroforen och utförde
vattenprovtagningar där istället, pH Ioggades i en hink med vatten från kranen.

I(onduktivitet Ioggades i hela brunnen, dvs. på vägen ner, ca en minut på botten och
sedan på vägen upp igen.

Geometrik utförde sedan omsättningspumpning (cirka 150 1 vatten). Därefter utfördes
vattenprovtagning i kökskranen, där även pH Ioggades i en hink med vatten från kranen.

Till sist togs även ett vattenprov i brunnens omslutande betongring samt

f0t0dokumenterade brunnen.

Hunninge 1:16

Vattenprovtagning utfördes i utkastaren på sidan av bostadshuset och i brunnen bakom
annexet. I båda provpunkterna Ioggades även pH i en hink. Konduktivitetsmätning
utfördes i brunnen samt i hink med vatten från utkastaren.

Geometrik har även fotodokumenterat brunnen.
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Prästgården 1:10

Brunnen Iodades och pejlades. Vattenprovtagningar utfördes i brunnen och pH Ioggades i
en hink. Konduktivitetsmätning utfördes i hela brunnen.

Geometrik har även fotodokumenterat brunnen.

Sammanställning

Sammanlagt utförde Geometrik vattenprovtagning i nio provpunkter. Sammanställning
över provtagningspunkterna redovisas i Bilaga 1. Där finns info om temp, pH och
ko nd u ktivitet.

Resultat i diagramform från konduktivitetsmätningarna redovisas i Bilaga 2.

Fotodokumentation för Hunninge 1:12, Hunninge 1:16 och Prästgården 1:10 redovisas i
Bilaga 3
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