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Spørsmål og alternative svar Riktig Galt

1. Hvor skal du ikke  finne prosedyrer og instrukser for prøvetaking?

□ I anleggets DIHVA-perm 1

□ Ved prøvetakerne i anlegget

□ På tilfeldige steder i anlegget 17

□ På DIHVA sin hjemmeside www.dihva.no

2. Hvordan finner du ut når det skal samles prøver?

□ Du spør dine kolleger

□ Det står oppført i anleggets prøvetakingsplan 17

□ Du ringer til Fereidun, teknisk leder for prøvetaking, på telefon 91 78 45 64 1

□ Du får beskjed av lederen på anlegget

3. Hvem har bestemt at det samles akkrediterte prøver i anlegget?

□ Kommunen

□ Norsk Akkreditering

□ DIHVA 4

□ Miljøverndepartementet 14

4. Hva er ideell temperatur for prøven under prøvetaking?

□ 0 °C 2

□ -4 til 4 °C

□ 0 til 9 °C

□ 1 til 5 °C 16

5. Hvorfor er det viktig å ha en formening om forventet nedbør når en skal ta prøve?

□ For å gi prøvetaker riktig innstilling (intervall) mellom opptak av delprøver 18

□ For å unngå oversvømmelse i anlegget

□ For å vite om tilført vann kommer til å bli ”tykt” eller ”tynt”

□ For å vite om det er nødvendig å stille ekstra tidlig på jobb neste dag

6. Hva skal gjennomstrømningshastigheten i prøvetakerens sugeslange være per meter?

□ 0,0 m/s

□ 0,1 – 1,0 m/s 1

□ 0,5 – 1,0 m/s 17

□ Mer enn 1,0 m/s

7. Hvem er kvalifisert til å samle prøver akkreditert?

□ Kun kontrahert personell 18

□ Alle med lang arbeidserfaring i anlegget

□ Kun anleggets ledelse

□ Den som blir pålagt prøvetaking av anleggets ledelse

8. Når kan akkreditert prøvetaking begynne i et anlegg?

□ Så snart kommunen har inngått avtale med DIHVA 2

□ Straks operatørene er kontrahert 2

□ Fra det tidspunktet kommunen og DIHVA synes passer best

□ Når anlegget oppfyller alle nødvendige kriterier 14


