
Temperaturlogging 
Dokumentering av kvalitet 



Hvordan påvirkes prøvene av temperatur 

1) Prøvene innholder mange mikroorganismer som er 
følsom både for prøvens temperaturnivå og endringer i 
temperaturen, samt tid (maks 24 timer gamle prøver) 

2) Høy og økende temperatur i prøven fører til økt 
biologisk aktivitet med tilhørende endring i prøvens 
egenskaper, egenskapene til prøven vil endre seg raskt  

3) Lav og stabil temperatur i prøven gir lavere og mindre 
biologisk aktivitet, prøven beholder sine opprinnelige 
egenskaper lengre 

4) Optimal oppbevaringstemperatur for ferske prøver er 
mellom 1 og 4 °C (NS-EN 1899-1 & NS-EN 872)   



Hvorfor skal vi dokumentere 
oppbevaringstemperaturen til prøvene 

1) Korrekt behandling av prøvene er en forutsetning 
for å få representative resultater 

2) Uønsket  oppbevaringstemperatur kan gi 
prøveresultater som er direkte feil eller på annen 
måte ”uforståelig” – gir konsekvenser både på 
kort og lang sikt 

3) Dokumentert temperaturlogging er ett av flere 
forhold som kan bidra til forklare prøveresultater, 
og hvorvidt resultatene er til å stole på 

 

 



Hvordan kan vi dokumentere at prøvene har 
vært oppbevart ved rett temperatur 

1) Kontinuerlig måling og registrering av temperatur 
under prøvetakningen og prøvetransport, såkalt 
temperaturlogging 

2) Temperaturmålerne må måle temperaturen 
tilfredsstillende  nøyaktig 

3) Temperaturmålerne må være merket og enkle å 
betjene 

4) Datafilene som kommer fra målerne må ikke 
kunne manipuleres  
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DIHVA IKS 
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Erstatter    : ---------- 

Kategori      : Teknisk 

Versjon        : 1 

Godkjent av : FA 

Anlegg 

Dato for 

avslutning av 

prøvetaking  

Start kl. 
Stopp kl. 

24 h ± 2 h 
Antall prøver 

Antall 

mislykket 

% mislykket 

Maks 10% 

Mengde 

mellom 

delprøver 

Knappen RA .       . : : 
inn ut inn ut inn ut 

m³ 

Total vannmengde 

i prøveperiode 

Total omløp i 

prøveperiode 

Total overløp i 

prøveperiode 

Overløp Minde 

(m³) 

3 manuelle 

prøver 

Maks 5% 

avvik 

Godkjent 

mellom 

95 og 105 ml 

Prøvetakere 

vasket/slanger 

spylt 

Prøveuttak (h) 

Maks. +2h 

Temperatur i 

kjøleskap ºC 

0 -  

m³ m³ 

m³ 

Overløp 

Fyllingsdalen 

(m³) 

ml m

l 

ml  I 

N       Ja / Nei 

N 

inn ut 

Underskrift:                                                                                                  

Overløp 

Hetlevik (m³) 

ml m

l 

ml U 

T       Ja / Nei 

Serial No. på temperaturlogger 

(står på loggerens bakside): 

Innløp: MU-CA- 

Utløp:  MU-CA- 

Merknad: 

•Prøvene må oppbevares kjølige i kjøleskap, og transporteres kjølige i kjølebag sammen med kjøleelementer og temperaturlogger.   

•Prøvetakingsperioden må være 24 ± 2 timer.       

•Prøvetaking stoppes på prøvetakingsdag. Prøvetakingen startes da dagen før. 

•Merk flaskene godt. Bruk penn med kulehode. Skriv tydelig. 

•Merk flaskene med: anleggs navn, type prøve, inn / ut, dagens dato. 












































