
LABORATORIET FYLLER UT:

Mottatt dato: Mottatt av (sign.): Journalnr.:
Emballasje ok? Ja / Nei Temperatur ok? Ja / Nei

FØLGESKJEMA

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FØLGESKJEMA

FØLGESKJEMAET består av 3 hoveddeler, samt en siste del for eventuell info.

1. Informasjon om deg som kunde og hvem som har levert prøven

2. Informasjon om prøveuttak

3. Ønskede analyser (og eventuell annen info)

Alle punkt på følgeskjemaet skal fylles ut hver gang.

Følgeskjemaet er avtalen kunden gjør med laboratoriet for de innleverte prøvene.

KUNDE:

Oppdragsgiver (ansvarlig for prosjektet):

Informasjonen trengs blant annet for å registrere prøven på riktig kunde, slik at prøven

dukker opp på rett sted i kundeportalen. Kundeportalen er der hvor prøvesvarene lagres og deles.

TK-nr / TE-nr / prosjektnr.:

Eksempel TK-009 for prøver fra Høvringen renseanlegg eller TE-002 for Markahytter

Faktura sendes til:

Sørger det for at fakturaen kommer til rett person, også der det er et samarbeid mellom

flere kommunale enheter.

LEVERT AV:

Navn og mobilnr på den som leverer prøven.

Dette er blant annet viktig hvis lab har oppfølgingsspørsmål til uttaket av prøven.

OPPLYSNINGER FRA DEG SOM LEVERER PRØVEN:

KUNDE Oppdragsgiver (ansvarlig for prosjektet):

TK-nr / TE-nr / prosjektnr.:

Navn på ansvarlig leder:

LEVERT AV Signatur:

Mobilnr:



INFORMASJON OM PRØVEUTTAK:

Hver prøve har egen linje i tabellen under. For hver prøve trengs informasjon om

- Prøve-ID/Kundemerking: “Navnet på prøven”. Her kan det noteres

prøvestedsadresse, kumnr, batchnr, prøvested, nytt/gammelt anlegg og lignende.

- Uttaksdato: Dette er viktig i forbindelse med analysene og om vi kan levere

akkrediterte svar.

- Klokkeslett: Dette er klokkeslettet for prøveuttaket. Dette er viktig i forbindelse med analysene

om vi kan levere akkrediterte svar.

- Prøvetype: vann, avløpsvann, sigevann, slam, jord, bekk, etc. Viktig å vite for

håndtering av analysen på lab.

INFORMASJON OM PRØVEUTTAK:
Nr Prøve-ID/Kundemerking: Uttaksdato: Klokkeslett: Prøvetype:

1

2

3

For parametre, se på baksiden

Prøvene leveres:
Landbruksvegen 5
7047 Trondheim

Prøvemottak:
Mandag-torsdag,
kl 08.00-12.00.
Ellers etter avtale.

Ubetjent prøvemottak:
Utenom åpningstid kan
prøver leveres vårt
ubetjente prøvemottak

Kontaktinfo:
Telefon: 72 54 10 30
Åpningstid: 08.00-15.00, mandag - fredag
E-post:analysesenteret.bydrift@trondheim.kommune.no
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PARAMETRE / ØNSKEDE ANALYSER:

Hvilke analyser ønsker du? Kryss av for ønskede parametre, eller kryss av for Annet og

skriv inn analyser som ikke står nevnt i tabellene.

Utfylte etiketter:

Hvis du har en ferdig etikett med parametervalg, kan denne limes på, over tabellene.

MIKROBIOLOGISK UNDERSØKELSE

☐ Kimtall 22, koliforme bakterier og E.coli ☐ Termotolerante koliforme bakterier (TKB)

☐ Kimtall 22 og koliforme bakterier ☐ Intestinale enterokokker

☐ Kimtall 22 ☐ Clostridium perfringens

☐ Kimtall 36 ☐ Legionella

☐ Pseudomonas aeruginosa ☐ Lukt og smak

☐ Koliforme bakterier ☐ Annet:

☐ E.coli

KJEMISK UNDERSØKELSE

☐ pH ☐ Suspendert stoff

☐ Alkalitet ☐ BOF5

☐ Turbiditet ☐ Ammonium

☐ Konduktivitet (Ledningsevne) ☐ Fosfor total

☐ Fargetall ☐ Nitrogen total

☐ Tørrstoff ☐ TOC

☐ Glødetap ☐ Annet:

☐ Metaller:

EVENTUELL ANNEN INFO:

(Eks. henvisning til prøveplaner eller ekstra info tilknyttet prøveuttaket)

Prøvene leveres:
Landbruksvegen 5
7047 Trondheim

Prøvemottak:
Mandag-torsdag,
kl 08.00-12.00.
Ellers etter avtale.

Ubetjent prøvemottak:
Utenom åpningstid kan
prøver leveres vårt
ubetjente prøvemottak

Kontaktinfo:
Telefon: 72 54 10 30
Åpningstid: 08.00-15.00, mandag - fredag
E-post:analysesenteret.bydrift@trondheim.kommune.no
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