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1 Utförd undersökning
Provtagning av vatten genomfördes 2020-01-15 i brunnen på fastigheten:

¯ Klinte Lilla Snögrinde 1:26, adress Klinte Lilla Snögrinde 525

Provtagningen genomfördes via befintlig pump och ledningssystem på fastigheten. Vid
provtagning eftersträvades att det provtagna vattnet skulle motsvara vatten direkt
från brunnen utan att ha passerat några behandlings- eller filtersystem. Vattnets pli,
konduktivitet och temperatur mättes i fält med ett handhållet instrument (EcoSense
pH/EC1030A). Flödet skattades genom att mäta den tid det tog att fylla en 10 I hink.
Samtliga provkärl tillhandahölls av laboratoriet.

1.1 Provtagning
Fastighetsägaren Henrik Jakobsson var närvarande vid provtagningstillfället. Brunnen
är registrerad i brunnsarkivet (SGU, 2020) på fastigheten Klinte Lilla Snögrinde 1:26
(idnr 68200016) med ett djup av 55 m. Brunnen var enligt fastighetsägaren sedan
hösten 2019 tagen ur bruk och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten.

Den ursprungliga installationen är försedd med en galvaniserad hydrofor, partikelfilter,
kolfilter och avhärdare. Provtagningspunkten var placerad efter partikelfiltret och stod i
kontakt med hydroforen, se Figur 1. Kolfilter och avhärdare var bortkopplade från
systemet vid provtagningstillfället. Eftersom brunnen varit ur bruk en längre tid
bedömdes det nödvändigt att göra en mer omfattande omsättning av brunnsvattnet.
Lokalen saknade ett avlopp för avledning av det vatten som pumpades upp. En vanlig
trädgårdsslang kopplades därför till provtagningspunkten och leddes ut i trãdgården.
Provtagning skedde sedan från slangen. Innan provtagning för kemisk analys
stoppades omsättningspumpningen och filterpatronen togs bort från filterhållaren.
Pumpningen startades därefter igen och ytterligare ca 70 I vatten pumpades innan
vattenprov togs för kemisk analys i laboratorium.

Vid omsättningen av brunnsvattnet varierade vattnets temperatur, konduktivitet och
pH kraftigt. Efter att filterpatronen tagits bort noterades även en svag men tydlig
grumling i vattnet. Förhöjd konduktivitet uppmättes i inledningen av pumpperioderna,

se Tabell 1 och Figur 2. Vattenprovtagning för kemisk analys genomfördes under en
period med förhöjt konduktivitetsvärde.
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Figur 1. Installation och provtagningspunkt för brunnsvatten på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26

Tabell 1. Omsättning och provtagning av brunnsvatten på fastigheten Lilla Snögrinde 1:26

[ Tid pH Kond Temp Flöde Volym Kommentar
i min mS/m¯ °C I/min I

0 15 O'

2
8

18
25

37
38

7,37 408 6,8
7,47 91,1 7,9
7,12 87,6 8,1
7,38 88 8,3

Bortmontering filterpatron

7,64 350 10 385

44 7,71 324 6,5 10 445

15 30
15 120

15 270
.... r

15 375 Pumpstop

Pumpsta•

Svag grumling
Svag grumling

Provtagning, vatten som analyserades med avseende på metaller
filtrerades genom membranfilter (sprutfilter) som tillhandahölls av
analyslaboratoriet.
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Figur 2. Variation i pli, temperatur och konduktivitet vid omsättning av brunnsvatten på
fastigheten Lilla Snögñnde 1:26



2 Analysresultat och kvalitetskontroll
Analysresultat redovisas i Tabell 2 i jämförelse med riktvärden, tjänligt med

anmärkning, för enskilda brunnar. Inga riktvärden för otjänligt dricksvatten överskreds
(Livsmedelsverket, 2015). Provet från brunnsvatten på fastigheten Lilla Snögrinde

1:26 har en hög kloridhalt, som ligger mycket över smakgränsen på 300 mg klorid per

liter.

Tabell 2. Analysresultat från laboratorieundersökning Då vattnet var grumligt filtrerades prover i
fält genom ett 0,45 pm membranfilter innan analys av metaller

[' ......

I Analysparameter Snognnde R1ktvarde

I 1:26/

Turbiditet (FNU)

Färg (410 nm) (mg Pt/I)

pH

Konduktivitet (mS/m)

COD-Mn (mg O2/I)

AIkalinitet (mg HCO3/I)

KIorid (mg/I)

Sulfat (mg/I)

Fluorid (mg/I)

Ammonium (mg/I)

Fosfat (PO4) (mg/I)

Nitrat (NO3) (mg/I)

Nitrit (NO2) (mg/I)

Natrium Na (end surgjort) (mg/I)

Kalium K (end surgjort) (mg/I)

Kalcium Ca (end surgjort) (mg/I)

Järn Fe (end surgjort) (mg/I)

Magnesium Mg (end surgjort) (mg/I)

Mangan Mn (end surgjort) (mg/I)

Koppar Cu (end surgjort) (mg/I)

Totalhårdhet (°dH)

7,5

46

7,9

330

3,3

300

88O

19

0,76

0,64

0,25

1,2

<0,0070

440

11

130

0,6

56

0,026

0,00067

31

3

30

< 6,5

8 (e)

100 (e,t)

100 (t)

1,3 (h)

0,5 (t)

0,6

20 (t)

o,1 (h, t)

i00 (t)

12

I00 (t)

0,5 (e,t)

30 (e)

0,30 (e,t)

0,2 (e,t)

15 (t)
* Riktvärde för tjänligt med anmärkning (Livsmedelsverket, 2015).

Grund för anmärkning :
(h) = hälsomässig

(e) = estetisk
(t) = teknisk

En kvalitetskontroll av analysresultaten i enligheten med rekommendationer för
övervakning av grundvattenkvalitet (HAV, 2018) redovisas i Tabell 3.
Överensstämmelsen mellan värden uppmätta i fält och på laboratorium är god och
beräknade värden för jonbalans samt konduktivitet ligger inom gränserna för



acceptabla avvikelser. För relativ jonsvaga vatten med låg ledningsförmåga kan större
avvikelser mellan beräknade och uppmätta värden förväntas.

Tabell 3. Kvalitetskontroll av analysresultat

Analyspa rameter
•

"

L..............................................................................................................................................J
pH fältmätning 7,9

pH lab 7,7

Konduktivitet fält (mS/m) 324

Konduktivitet lab (mS/m) 330

Avvikelse beräknad konduktivitet, justerad för aktivitet) 10%

Avvikelse beräknad konduktivitet (justerad enligt HaV 2018) -8%

Avvikelse beräknad jonbalans -1%



3 Diskussion
Det analyserade provet uppvisar bristfällig kvalitet som dricksvatten främst på grund

av högt saltinnehåll (NaCI) men även förhöjda värden för ett antal andra parametrar

som färg, ammonium och järn. En samtidig förekomst av ammonium som indikerar

reducerande förhållanden och nitrat som indikerar oxiderande förhållanden samt

förhållandet mellan järn och mangan tyder på att vattnet är ett så kallat blandvatten
med olika ursprung (SGU, 2013).

I samband med omsättningspumpning uppvisades stora variationer i vattenkemi som

var svårförklarliga. Fältmätningen visar att vattnet inledningsvis efter l:a pumpstart

har hög konduktivitet (408 mS/m) och förhållandevis låg temperatur (6,8 °C). Kraftiga

förändringar i temperatur till högre värden och konduktivitet till lägre värden sker

närmast momentant ca 8 min (100-120 I) efter pumpstart. Fortsatt pumpning under
knappt 20 minuter uppvisar sedan tämligen stabila förhållanden med en svagt

sjunkande konduktivitet kring ca 90 mS/m och svagt ökande temperatur kring drygt 8

°C. Efter det att pumpning avbrutits under drygt 10 minuter för demontering av

filterpatron och därefter åter påbörjats hade temperatur och konduktivitet återtagit de

nivåer som förelåg i samband med l:a pumpstart med hög konduktivitet och lägre

temperatur (6,5 °C). Vattenprovtagningen som genomfördes efter 2:a pumpstart

motsvarade således vattenkemiska förhållande för ett brunnsvatten med mycket

begränsad omsättning.

Det är uppenbart att vattenkemin är kraftigt beroende på hur omsättningspumpning

genomförs innan provtagning. Analysvärden för saltinnehåll i det vattenprovet från
2020-01-15 med förhöjd konduktivitet (324 mS/m) efter begränsad omsättning (ca 60

I efter 2:a pumpstart) motsvarar de värden som erhållits vid analys av brunnsvatten
under senhösten 2019 (Eurofins nr EUSELI2-00702038 samt LMI Vattenanalys nr
39646). Provtagningarna under hösten 2019 kan därmed misstänkas motsvara en

situation med begränsad omsättning, vilket skulle kunna förklara de förhöjda

kloridhalter som uppmätts. Det saknas dock dokumentation av hur brunnsvattnet
omsatts vid tidigare undersökningar.

Vid den första omsättningspumpningen av en större mängd vatten mellan 8- 25

minuter (ca 120-375 I) erhölls konduktivitetsvärden med fältinstrument på ca 90

mS/m. Detta är på samma nivå som värdet 96 mS/m, vilket redovisats för ett

vattenprov från april 2014 (eurofins EUSELI2-001666259, se bilaga 2) då en kloridhalt
på 84 mg/I uppmätts. Prover från 2014 då brunnen nyttjades som vattentäkt bör
motsvara en större omsättning av brunnsvattnet vilket kan förklara att liknande
värden på konduktivitet uppmätts. Tyvärr togs inget vattenprov efter de första 25
minuternas pumpning så det saknas uppgift på kloridhalten. Vattnets konduktivitet
utgör ett summamått på vattnets innehåll av joner och klorid utgör en dominerande
jon i vattenproverna. Den likartade konduktivitet för fältmätning 2020-01-15 och prov

från april 2014 indikerar att även kloridhalten bör ha varit likartad efter omsättning av
en större mängd vatten.

Den vattentemperatur på drygt 8 °C som uppmättes efter en mer omfattande
omsättning av vattnet motsvarar värden som man kan förvänta sig för djupare
grundvatten under gotländska förhållanden (SGU, 2013). Den lägre temperaturen som
uppmättes efter kortvarig omsättning motsvarar ungefär lufttemperaturen under den
aktuella perioden och indikerar att vattnet var påverkat av ytliga förhållande. En
möjlig och trolig förklaring till de stora variationerna i vattenkvalitet som registrerats
vid omsättningspumpning är att vattnet inledningsvis är påverkat av stillastående



stagnant vatten i ledningssystemet. Hydroforen fungerar därvid som en reservoar
vilket medför att ledningssystemet återfylls med stagnant vatten vid pumpstopp. En
förnyad pumpstart ger därmed återigen samma kvalitet som tidigare noteras. En
förklaring av förhöjda salthalter i det stagnanta vattnet kan bero på tidigare inkopplad
anläggning för avhärdning. Sådana anläggningars jonbytesmassor regenereras i
många fall med salt (NaCI).

För att kunna göra en säker bedömning av brunnsvattnets kvalitet måste säkerhet
råda om att det vattenprov som tas för analys representerar brunnsvattnet under
normala bruksförhållanden och inte påverkas av vatten stående i ledningssystem och
hydrofor. Det vattenprov som togs och analyserades 2020-01-15 bedöms vara
missvisande och kan således inte användas för att bedöma brunnsvattnets kvalitet vid
normal daglig vattenförbrukning för ett hushåll.

3.1 Provtagningstekniska synpunkter
Provtagning av opåverkat brunnsvatten på fastigheten 1:26 störs sannolikt av att
provtagningspunkten ligger efter ett filter (där dock filterpatronen togs bort innan
provtagning) och att punkten står i förbindelse med en galvaniserad hydrofor. Lagrat
vatten i hydroforen kan blandas med och påverka vattnet i den befintliga
provtagningspunkten.

För att kunna ta vattenprov på opåverkat brunnsvatten rekommenderas att en ny
provtagningspunkt etableras direkt på plastledningen som kommer från brunnen, så
att provtagningspunkten helt kan isoleras från partikelfilter och ledningssystem med
hydrofor.

4 Litteraturförteckning
HaV. (2018). Undersökningstyp: Övervakning av grundvattenkvalitet, vl.0. Havs och

Vattenmyndigheten .

Livsmedelsverket. (2015). Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket.

SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. Sveriges

geologiska undersökning. SGU-rapport 2013:01.

SGU. (2020). Brunnsarkivet (https ://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar. html).

Sveriges geologiska undersökning, acess 2020-02-25.





Bilaga 1: Analysrapport från laboratoriet 2020



  eurofins AckrL,d. nr 1125
Provning

]SO IEC 17025

•-uronns •-nv=ronment =esung •weaen •u

Box 737
531 17 Lidköping

TIf: +46 10 490 8110
Fax: +46 10 490 8051

ÅF-Infrastructure AB
Ola Wik
Österväg 3B
621 45 VISBY

177•020-01160439

Grundvatten

2020-01-16

2020-01-24

2020-01-16

525
Snögvinde

Provnummer:

Provbeskrivning:

Matris:

Provet ankom:

Utskriftsdatum:
Analyserna påbörjades:

Provmärkning:
Provtagningsplats:

AR-20-SL-015839-01

Analysrapport
Ankomsttemp °C Kern
Provtagningsdatum
Provtagare

EUSELI2-00717295
Kundnummer: SL8449605

Uppdragsmärkn.

Ola Wik/746940 SMA Klintebys

7,1
2020-01-15 10:00
Ola Wik

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

Vattentemperatur vid provtagning 6.5 °C

Turbiditet 7.5 FNU 20% SS-EN ISO 7027-1:2016

Färg (410 nm) 46 mg Pt/I 20% SS-EN ISO 7887:2012 del
C

pH 7.9 0.2 SS-EN ISO 10523:2012

Temperatur vid pli-mätning 23.4 °C SS-EN ISO 10523:2012

Alkalinitet 300 mg HCO3/I 10% SS EN ISO 9963-2:1996

Konduktivitet 330 mS/m 10% SS-EN 27888:1994

Klorid 880 mg/I 10% SS-EN ISO 10304-1:2009

Sulfat 19 mg/I 15% StMeth 4500-SO4,E,1998 /
Kone

Fluorid 0.70 mg/I 10% St Meth 4500-F,E 1998
mod / Kone

COD-Mn 3.3 mg O2/I 20% fd SS 028118:1981 / mod

Ammonium 0.64 mg/I 15% SS-EN 11732:2005

Ammoniumkväve (NH4-N) 0.50 mg/I 15% SS-EN 11732:2005

Fosfat (PO4) 0.25 mg/I 15% SS-EN ISO 6878:2005

Fosfatfosfor (PO4-P) 0.080 mg/I 15% SS-EN ISO 6878:2005

Nitrat (NO3) 1.2 mg/I 20% SS 028133:1991 mod

Nitratkväve (NO3-N) 0.27 mg/I 20% SS 028133:1991 mod

Nitrit (NO2) < 0.0070 mg/I 15% SS EN 26777:1993 mod

Nitrit-nitrogen (NO2-N) < 0.0020 mg/I 15% SS EN 26777:1993 mod

NO3/50+NO2/0,5 <1.0 mg/I SS 028133:1991 mod

Totalhãrdhet (°dH) 31 °dH Beräkning (Ca+Mg)

Natrium Na (end surgjort) 440 mg/I 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

Kalium K (end surgjort) 11 mg/I 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

c)*

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

Förkla rincL•.

LaboratorietJlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pã begäran.

Denna rapport lär endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända prover.

AR-003v5]
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÷ AR-20-SL-015839-01

EUSELI2-00717295

Kalcium Ca (end surgjort) 130 mg/I 15%

Järn Fe (end surgjort) 0.60 mg/I 20%

Magnesium Mg (end surgjort) 56 mg/I 15%

Mangan Mn (end surgjort) 0.026 mg/I 20%

Koppar Cu (end surgjort) 0.00067 mg/I 25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

EN ISO !7294-2:2016

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

EN ISO 17294-2:2016

EN ISO 17294-2:2016

b)

b)

b)

b)

b)

Utförande laboratoriumlunderleverantör:

a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
c) Uppgift från provtagare

stefan.orsmark@afry.com (stefan.orsmark@afry.com)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklarinqar

Laboratoriet]laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosåkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relatorat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas pá begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten retaterar endast till det
insända prover.

AR-003vSI
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Bilaga 2: Analysrapport från laboratoriet 2014



eurofins
•ED4 c

INI •- I f'g I7N-•

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tit +46 10 490 8170
Fax: +46 10 490 8390

Johan Collén

L:a Snögunde 525
623 76 KLINTEHAMN

AR-14-SL-057358-01

EUSELI2-00166625
Kundnummer: SL7631270

Analysrapport
Provn ummer: 177-2014-04300644 Ankomsttemp °C 20
Provbeskdvning: Brunnstyp Borrad brunn

Provtagare Johan CollénMatris: Brunnsvatten
Provta9ningsdatum 2014-04-29 08:00

Provet ankare: 2014-04-30 02:00

Utskdftsdatum: 2014-05-14

Provmärkning: L:a Snögunde 525, Kök

Analys Resultat Enhet Mäta. Metod/ref

Lukt, styrka, vid 20"C ingen

Lukt, art, vid 20 °C ingen

Turbiditet (3 0.82 FNU 20%

Färg (410 nrn) • • 0 11 mg PUI 20%

3H b/•" « --• • 0.0 0.2

Temperatur vid pli-mätning 21.9 °C

Alkalinitet CO 0 " 400 mg HCO3/I 10%
"

 l /21vå",dtKonduktivitet lOWly-" /-1. 7 Ò 06 mS/m 10%

Kladd •l O"0 84 mgll 10%

Sulfat < /•!•) 69 mg/I 15%

Fluodd 0 • //1, 0.46 mg/] 25%
I

COD-Mn • • 2.0 mg 02/I 20%

Ammonium 4" 0/.•" < 0.010 mg/] 15%

Ammonium-nitrogen (NH4-N) < 0.010 mg/I 15%

Fosfat (Pa4) .• 0t,• 0.16 mgfl 15o/.

Fosfaffosfor (PO4-P) 0.052 mg/] 15%

Nitrat (NO3) •.,0 3.3 regi1 20°/,

Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.75 mgiI 20%

Nitñt (NO2) O I 0.0099 mgil 15%
t

Nitdt-nitrogen (NO2-N) 0.0030 mg/I 15%
D

NO3/50+NO2/0,5 <1.0 mg/I

Totalhàrdhet (°dH) •,0 •" 18 "dH

Natrium Na (end surgiort) • (• 74 mg/] 15%

Kalium K (end surgjort) <' 72 9.8 mg/] 10%

Kalcium Ca (end surgjort) ZO•å0 86 mg/] 10%

Järn Fe (end surgjort) ,• 0..i• 0.11 mg/I 10°/'o

fel SLV 1990-01-01 mod

fd SLV 1990-01-01 mod

SS-EN Isa 7027

EN Isa 7887 - Method C

SS-EN Isa 10523:2012

SS-EN Isa 10523:2012

SS EN Isa 9963-2

SS-EN 27888

EN Isa 10304-1

StMeth 4500-SO4 1 Kone

St Meth 450G.F / Kone

fd SS 028118 / mod

SS-EN 11732:2005 1Kone

SS-EN 11732:2005 1Kone

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)

o)

a)

a)

a)

a)

a)

SS-EN ISO6878:2005 a)
/KONE

SS-EN ISO6878:2005 a)
/KONE

SS 028133 / Kone a)

SS 028133 / Kone a)

SS EN 26777 / Kone a)

SS EN 26777 1Kone a)

SS 028133 / Kone a)

Beräkning(Ca+Mg) _ ht•Åa)
ss 028150-211CP-AES a)

SS 028150-2 I ICP-AES a)

SS 028150-2 / ICP-AES a)

SS 028150-2 / ICP-AES a)

Laboratoriet/laboratorierna år ackrediterade av respektive lands ackreditedngsergan. Ej ackredilerade analyser är rnarkerade med °

Måtosåkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad m•itosåkerhet med t•ckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser uffórda utanfdr
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt m.•tosåkerhet och detektionsnivåer för mikrebiologiska analyser lämnas på begãmn.

Denna rapport får endast återges i sin helhet. Üm int• utförande laboratorium i förväg skri•ligen godkänt annat. Resuttaten relaterar endas! 1[11 det
ins•nda pmvet.
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Magnesium Mg (end surgjort) .,,•(• 26 mg/I

Mangan Mn (end surgjort) Otro 0.024 mg/I

Koppar Gu (end surgjort) •)1• 0.72 mg/I

Kemisk bedömning
Tjånligt med anmårkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksva[tenförsörjning)
p g a kopparhalten (e, t).
Förhöjd kopparhalt orsakas av korrosion på koppadedning. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).
p g a totalhårdheten (t).
Hårdheten medför ñsk för utfå!lningar i ledningar, kårl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvårmning. Kalcium- och
magnesiumjoner kan orsaka skador på textilier i samband med tvätt.
Fluoddhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.
Anrnärkningar: e = estetisk, t = teknisk

15% SS 028150-2 I ICP-AES

15% SS 028150-2 / ICP-AES

10% * SS 028150-2 / ICP-AES

Hur talker jag resultatet?
Fõrkladng till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: www.eurofins.se/brunnsvatten

a)

a)

a)

Utförande laboratorlumlunderleverantör:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Petra Schultz, Rapportansvarig

Denna rapport år elektroniskt signerad.

Förklarinaar

Laboratorratllaboratoriernø är ackrediterade av respektive lands ackrodltedngsorgan. Ej ackredilerade analyser är markerade med '

Mätosåkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mØtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat bli analyser ufförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt måtosåkerhet och detektionsnivàer för mikrobiologiska analyser lämnas på begåran.

Denna rapport fàr endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratoñum i förväg skri•igen godkãnt annat. Resultaten relaterar endast till det
insånda provet.
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