
Avløpsvann
Eurofins er ledende i Norge innen mat- og miljøanalyser. Vårt mål er å være 
den absolutte fortrukne laboratoriepartneren, slik at det er enkelt og betryg-
gende for deg som kunde å benytte oss. 

Vi ønsker nå å rette fokus på holdbarhet av avløpsprøvene fra uttak til ana-
lysering, og hva det betyr i praksis ved levering til et av våre laboratorier. 

Enkelte komponenter i avløpsvann oppfører seg annerledes utenfor sitt van-
lige miljø, altså ved prøvetakning. Noen komponenter har en naturlig rask 
nedbrytningstid. Andre komponenter er igjen mindre sårbare ved prøvetak-
ning og forsendelse. 

Heldigvis er dette kjent kunnskap, og dekkes av metodestandardene som vi 
følger. 

For avløpsprøver er det noen parametre med holdbarhet som gjør at vi må ta ekstra 
hensyn til dette i håndteringen mellom uttak og analysering. Vi har listet opp  
parametrene på neste side slik at dette blir oversiktlig. 

Ta kontakt for mer informasjon!

Eurofins Environment Testing Norway AS 
Tel 09440 - miljo@eurofins.no - www.eurofins.no
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Kommunale avløpsanlegg er dimensjonert for å hånd-
tere kombinasjonen av sanitært avløpsvann, overvann og 
industrielt avløpsvann (dvs. kommunalt avløpsvann). Type 
renseprosess for anlegget (mekanisk, biologisk, kjemisk 
eller kjemisk/biologisk) avgjør kapasiteten anlegget har til 
rensing av avløpsvannet. Tilførsel av avløpsvann med avvi-
kende sammensetning i forhold til anleggets renseprosess 

vil skape problemer både på avløpsnettet, i renseanlegget 
og for slamkvaliteten. De ulike renseprosessene for kom-
munale anlegg er hovedsakelig dimensjonert for å fjerne 
partikulært materiale (suspendert stoff), organisk stoff, 
fosfor og nitrogen. Eurofins utfører analyser av sentrale 
stoffer i kommunalt avløpsvann, se tabell 1.

Tabell 1: Analyser tilknyttet kommunalt avløpsvann

Bestillingskode Parameter Prøvemengde Viktig info

*MM129
Biokjemisk  
oksygenforbruk (BOF5)

300-500 ml Må analyseres innen 24 t (kan fryses)

*MM141
Kjemisk  
oksygenforbruk (KOF-Cr)

100 ml Konserveres innen 48 t eller fryses

MM165
Suspendert stoff (SS)

500 ml

Må analyseres innen 48 t og kan ikke fryses. 
Da prøven ofte tas på døgnblandeprøver, er 
prøven allerede 24 timer når prøven tas, og 
det er kun 24 timer igjen av holdbarheten før 
prøven må analyseres.

*MM513 Total fosfor (TP) 100 ml Konserveres innen 48 t eller fryses

*MM517 Total nitrogen (TN) 100 ml Konserveres innen 48 t eller fryses

MM170 Totalt organisk karbon (TOC) 100 ml Oppbevares kjølig

MM124 Fett i vann 500 ml Glassflaske, ikke fryses

MM164 pH 100 ml Må analyseres innen 24 t (kan ikke fryses)

MX101 Olje i vann 900 mL Glassflaske, ikke fryses

 
* OBS! Andre analysekoder på saltvannsprøver, ta kontakt med laboratoriet for mer informasjon.

Eurofins Environment Testing Norway AS er akkreditert etter NS/EN ISO/IEC 17025:2017 NA TEST 003.  
Siste gyldige akkrediteringsdokument er tilgjengelig på vår hjemmeside www.eurofins.no og Norsk Akkrediterings 
hjemmeside www.akkreditert.no. 

Industrielt avløpsvann
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Nyttig info ved prøvetaking av døgnblandprøver:

SS -  Da analysen ofte tas på døgnblandeprøver, er prøven allerede 24 timer når prøven tas, og
        det er kun 24 timer igjen av holdbarheten før prøven må analyseres.

pH-  Da analysen ofte tas på døgnblandeprøver, er prøven allerede 24 timer når prøven tas, og
        det er kun 24 timer igjen av holdbarheten før prøven må analyseres.

Eksempel: Døgnprøvene tas ut mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Ukeprøven på torsdag.

Parameterne BOF, KOF, SS, pH:
1. Mandag- døgnprøve sendes inn eller leveres på laboratorium eller prøveinnleveringssted
2. Tirsdag- døgnprøve sendes inn eller leveres på aboratorium eller prøveinnleveringssted
3. Onsdag- døgnprøve sendes inn eller leveres på aboratorium eller prøveinnleveringssted
4. Torsdag- døgnprøve og ukeblandprøven sendes inn eller leveres laboratorium eller prøveinnleveringssted.  

I praksis betyr dette at holdbarhetsgrensene overholdes på alle parameterne når prøvene leveres ved en av våre 
avdelinger innen kl. 14:00 (mandag t.o.m. fredag) samme eller neste dag etter prøvetaking.

Døgnprøver og ukeblandprøver

Avløpsvann - Emballasjeintruks

Plastflasker: Kjemiske analyseparametere
Størrelse på emballasjen kommer an på hvilke analyser 
som skal utføres og den totale mengden som er nødvendig. 

Det er også mulig å få analyser prøver per parameter. 

Navn på analyse Nødvendig prøvemengde

BOF5 + KOF Cr
Plastflaske
1000 ml

BOF5 + KOF Cr+ SS
Plastflaske
2000 ml

BOF5 + KOF Cr+ TN+TP
Plastflaske
1000 ml

Skyll flasken et par ganger med prøvevann. Fyll flasken opp 
til halsen og skru korken godt til.

2000 mL
Produktkode:
MM_FB_61

1000 mL
Produktkode:
MM_FB_36

500 mL
Produktkode:
MM_FB_09+

Oppbevar flaskene mørkt og tørt, gjerne i isoporbagen før 
og etter prøvetakingen. 
Husk å merke flaskene med prøvepunktsnavn og uttaksdato. 

Glassflasker: Olje i vann – 1000mL
Ikke skyll flasken med prøvevann. Unngå berøring av 
kork og innsiden av flaskehalsen. La vannet renne ca. 2  
minutter før prøvetaking. 
Fyll flasken helt full og skru korken godt til.

Glassflasker: Fett i vann – 500mL
Ikke skyll flasken med prøvevann. Unngå berøring av kork 
og innsiden av flaskehalsen. Fyll flasken halvfull og skru 
korken godt igjen. Man kan ikke utføre blandprøver av 
fett, hvert uttak må analyseres separat.

1000 mL
Produktkode:
MM_IB_24

500 mL
Produktkode:
MM_FB_60

Emballasje bestilles enkelt på 
www.emballasje.eurofins.no
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RFID-loggere
Eurofins kan tilby sine kunder temperaturloggere for 
bruk i kjølebag under transport. Bruk av en slik logger kan 
dokumentere temperaturvariasjoner i transportkjeden 
for prøvematrikser hvor det stilles krav til dette.

Eurofins sender ut RFID-loggere ved bestilling. Bestilling 
gjøres direkte hos din kundekontakt eller gjennom vårt 
kundesenter. Brikkene kan sendes separat i post til 
navngitt mottaker, eller legges i kjølebag etter avtale. 
RFID-loggeren limes på prøven – enten i plastlomme 
eller tapes på. Egen bruksanvisning for RFID-loggeren 
medfølger.

Ved mottak hos Eurofins tas det ut en rapport over 
temperaturforløpet.

Fakturering

Ved bruk av RFID-logger faktureres det kr. 20,- ved 
mottak. Brikker som er sendt ut og ikke kommer tilbake 
innen tre måneder, vil anses som tapt, og faktureres 
med kr. 1500,-.

Avløpsvann - Veileder for forsendelser fra akkrediterte anlegg
• Prøver må kjøles godt ned i kjøleskap og 

temperatur måles før forsendelse. Anbefalt 
temperatur er maks 4 °C

• Kjøleelementer/poser må være godt fryst før 
forsendelse

• Bruk tilstrekkelig med kjøleelementer/poser i 
forsendelsen

• Ved avvik, dvs at det blir målt temperatur over 
kravspesifikasjonen til det enkelte anlegg, ved 
ankomst til laboratoriet må man øke antall 
kjøleelementer/poser per bag

• Bag med prøver må sendes til Eurofins med 
Ekspress Over Natt og Wet Cargo-lapp må klistres 
på bagen hvis flyfrakt. Dette sikrer at Eurofins 
mottar prøven  kl. 09:00 dagen etter.  
NB! Prøver må ikke sendes fredag eller dag før 
helligdag

Prøvene sendes:
Eurofins Environment Testing Norway AS
Møllebakken 50, 1538 Moss

Bestill emballasje online 
emballasje.eurofins.no/Environment


