Instruks for innsamling av prøver
For måling av radonavgivelse (radonekshalasjon) og
uraninnhold

Pb. 24 Blindern, 0313 OSLO
Tlf. 21 96 03 50
www.radonlab.com
post@radonlab.no

Prøver av materialer som stein, jord, leire, etc. samles inn for så å sendes til Eurofins
Radonlab for analyse. Antall prøver som tas avtales på forhånd med Eurofins Radonlab.
1. En prøve kan bestå av leire, jord, sand, småstein eller lignende. Hvis det samles
prøve av stein må størrelsen på hver av steinene ikke overskride ca. 6 cm i diameter.
Totalvekt per prøve skal være ca. 1,0 kg.

2. Hvis prøven tas fra et sted hvor det er blandet materiale må også prøven bestå av
den samme blandingen. F. eks. hvis prøven består av jord blandet med litt stein, skal
prøven inneholde begge materialene i samme proporsjon. Det skal f. eks. ikke
plukkes bare stein uten jord!
3. Hvis prøven hentes fra en tomt bør den tas fra et område på opp til ca. 2m i diameter.
4. Bruk registreringsskjema som finnes på andre siden av dette arket til å skrive ned
opplysninger om prøven og stedet prøven er tatt fra. Vær oppmerksom på at du må
svare på samtlige spørsmål og underskrive på registreringsskjemaet om at denne
instruksen har blitt fulgt.
5. Det er viktig at prøvene nummereres og at prøvetakingssteder markeres på et
situasjonskart over tomten. En kopi av dette kartet sendes sammen med prøvene.
6. Hver prøve pakkes i egen plastpose. Prøvenummer skrives på posen eller hvis
prøven ikke er fuktig kan et ark med prøvenummer legges i hver plastpose med
prøve. Alle plastposene kan legges i f. eks. en kartongeske og så sendes i posten til
Eurofins Radonlab AS sammen med utfylt og signert registreringsskjema og
situasjonskart med inntegnede prøvetakingssteder.
7. Prøver skal sendes som bedriftspakke til følgende adresse:

Eurofins Radonlab AS
Gaustadalléen 23 D
0373 Oslo

Eurofins Radonlab AS, PB 24 Blindern, 0313 Oslo - 21 96 03 50 - post@radonlab.no - www.radonlab.no - Org.nr. 914119057

Registreringsskjema
for innsamling av prøver for måling av radonavgivelse og
uraninnhold
Se baksiden av dette arket for instruks vedr. prøvetaking.

Bestiller:
Firma:………………………………………………

Pb. 24 Blindern, 0313 OSLO
Tlf. 21 96 03 50
www.radonlab.com
post@radonlab.no

Prøvetakings sted:
(adressen til tomt hvor prøvene er tatt)

Navn:........................................................................
Fakturaadresse:........................................................

Adresse:.................................................................

Postnummer:…........Sted........................................

Postnummer:…........Sted.......................................

Telefon/mobil…….....................................................

Kontaktperson.........................................................

Prøve
nummer

Hva består prøven av (stein,
grus, pukk, singel, leire...)

Type analyse som ønskes:

Radonekshalasjon

Type tomt:

Hvor ble prøven tatt (fra
fjelltomt, leiretomt, jordtomt, ...)

Er prøven tatt fra
stedlige eller
tilkjørte masser

Urankonsentrasjon
Planlagt byggtype:

Fast fjell
Morene / grus
Sand / silt
Leire
Jord
Planlagt konstruksjon:
Kjeller under bakkenivå
Kjeller delvis under bakkenivå
Krypekjeller
Ringmur
Plate på mark

Enebolig
Rekkehus / tomannsbolig
Blokkleiligheter
Offentlig bygg (skole etc.)
Kontorbygg
Planlagt ventilasjon i bygget:
Naturlig ventilasjon (vinduer og ventiler)
Mekanisk avtrekksventilasjon (større vifte)
Balansert mekanisk ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Antall etasjer:……………. (Kjeller skal bare medregnes dersom det finnes oppholdsrom der, for eksempel
kjellerstue)
Det bekreftes at instruks for prøvetaking (som befinner seg på andre siden av dette arket) har blitt fulgt.
Dato………………… Underskrift……………………………….Din e-postadresse……………………………………
Eurofins Radonlab AS, PB 24 Blindern, 0313 Oslo - 21 96 03 50 - post@radonlab.no - www.radonlab.no - Org.nr. 914119057

