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

26e maj 2020 genomförde Geometrik provtagningar i ett antal privata brunnar i Lilla
Snögrinde, Hunninge och Prästgården.

Utförande

Vattenprovtagning (mikrobiologisk analys) i brunnar utfördes i Lilla Snögrinde 1:50, Lilla
Snögrinde 1:46, Lilla Snögrinde 1"45, Hunninge 1:16, Hunninge 1:12 samt Prästgården
1:10. I Hunninge 1:12 togs även prover för kemisk analys.

Geometrik följde så gott det gick Eurofins anvisningar enligt dokumentet
"Provtagningsanvisningar för brunnsvatten" erhållet på Eurofins webbsida.

Vattenprovtagning utfördes om möjligt direkt i brunn innan ledning in till fastighet. Om
detta inte var möjligt utfördes vattenprovtagningar från ledningar i fastigheter.

Provtagningspump med tillhörande slang rengjordes och spolades igenom innan
provtagningar.

Provtagningarna utfördes under kvällstid för att proverna skulle kunna komma till labbet
inom 24 timmar efter instruktioner från SMA Mineral som lämnade in proverna.
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Provtagningskärlen märEtes 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
fõljande 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

Lilla Snögrinde 1:26

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

utföra provtagningar på fastigheten. Geometrik ficE 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. DireEt från kranen ner i obrutet provkärl.

Lilla Snögrinde 1:46

Geometrik utförde vattenprovtagning från kranen i tvättstället i badrummet då
GeometriEs provtagningspump inte orkade pumpa upp vatten från 14-15 meters djup.

DireEt från kranen ner i obrutet provEärl.

Lilla Snögrinde 1:50

Geometrik utförde vattenprovtagningar från kranen som sitter innan hydroforen. Direkt
från kranen ner i obrutet provkärl.
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Hunninge 1:12

Geometrik tog vattenprover för mikrobiologisk analys och
kemisk analys i både brunnsrör och omslutande betongring. I
brunnen togs prover på ca 5-6 meters djup med Geometriks
provtagningspump. Direkt ner i obrutet provkärl. I brunnsröret
stod det vatten upp till överkant rör (se bild 1) därför fick
pumpen gå i cirka en minut innan provkärlen fylldes.
Vattenytan sjönk cirka 30 cm.

Hunninge 1:16

Vattenprovtagning utfördes i brunnen bakom annexet med
Geometriks provtagningspump på cirka 5 meters djup. Innan
obrutet provkärl fylldes fick vattnet spolas igenom pumpen
och slangen en kort stund.

Prästgården 1:10

Geometrik kunde inte ta något prov i brunnen. Ingen

vattenyta påträffades med vare sig pejl eller
provtagningspump. Tog stopp på 14,10 m.

o

Bild 1. Brunnen pã Hunning 1:12
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Sammanfattning

Sammanlagt utförde Geometrik vattenprovtagning för mikrobiologisk analys i sex
provpunkter och kemisk analys i två.

Eventuell kontaminering av prover kan ha skett vid användning av provtagningspump, då
en rengöring av pumpen endast kan göras med spolning och ej med desinfektionsmedel
mellan provtagningar. I brunnen vid Hunninge 1:16 var även provtagaren tvungen att

klättra ner i brunnen för att kunna komma åt brunnsröret för att kunna utföra
provtagning, vilket ej är optimala förhållanden som ökar risken för kontaminering.
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