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Osäkerhet i provtagning
– val av strategi
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Innehåll

Vad är provtagningsosäkerheter?

Vilka osäkerheter finns?

Hur stora är de?

Strategier

Sammanfattande råd

Osäkerheter – förorenad mark

Osäkerhet i utredningen
historik, geologi m.m.
osäkerhet i provtagningsstrategin

syfte och upplägg*
osäkerhet i enskilda prov

heterogenitet / variabilitet
skala, representativitet*
provtagningsteknik*

*) Val av strategi

Skala och representativitet

> 10 m3Skruvborr, samlingsprov flera punkter

1 m3Provgrop, samlingsprov

5 dm3Skruvborr, enstaka punkt

1 dm3Provgrop, enstaka punkt

< 1 cm3XRF-mätning, enstaka punkt

Skala:Typ av prov:
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Exempel:
Histogram område A
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Histogram område B
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Vilket område 
är mest 
förorenat?

ca 20% över 
riktvärde

0% över 
riktvärde

Osäkerheter i provtagning

Total osäkerhet i provresultatTO

AO AnalysosäkerhetPOProvtagningsosäkerhet

Provhantering

• förorening av prov

• avgång av VOC

• kem/bio processer

• mänskliga misstag

Provtagningsteknik

• provet avgränsning

• provets uttag

Heterogenitet,
variabilitet

• partiklar

• grupper av partiklar

• storskalig variation

• variation över tiden

Provtagningskedjan
Förorenat område

Jord på
skruvborr

Fält-
prov

Analys-
prov

Lab-
analys

Massa ~ 5 000 000 kg ~ 4 kg

~ 0.5 kg ~ 0.005 kg

Steg 1 Steg 2 Steg 3

Modell över osäkerheten
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När är provtagningsosäkerheter 
viktiga?

Mycket viktigaKontroll av nedbrytning

ViktigaRiskbedömning nära riktvärde

Måttligt viktigaRiskbedömn. långt fr. riktvärde

Mindre viktigaSöka efter ”hot spots”

Osäkerheter:Provtagningens syfte:

Exempel:

Hur stora är 
provtagningsosäkerheterna?

kan vara små

kan vara mycket stora (>100 %)

är ofta större än analysosäkerheterna

ju större volym jord ett prov ska representera 
desto större blir osäkerheterna

Val av strategi

Säkerhetsnivå
sannolikhetsbaserad strategi
bedömningsbaserad strategi

Kostnadseffektivitet
datavärdesanalys

Datavärdesanalys

Två syften:

jämföra hur kostnadseffektiva olika 
provtagningsprogram är

”stoppregel” när ytterligare provtagning 
inte längre är lönsam



4

Förväntat nettovärde
- Exempel från Gullspång

Triangular prior PDF:    ENV  as a function of CVOU  and n
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Sammanfattande råd
Definiera vilken volym (storlek och form) ett visst prov ska 
representera

Bedöm hur väl provet representerar denna volym

Antag inte att den volym provet representerar är homogen

Bedöm vilken/vilka osäkerheter som är viktigast. Tänk igenom hela 
provtagningskedjan! Överskattas eller underskattas föroreningshalten?

Bedöm hur viktiga provtagningsosäkerheterna är och hur de kan de
påverka tolkningen

Undvik strategier som: ”Nu ska vi se vilka halter vi kan mäta upp”. Välj 
strategier som är kostnadseffektiva!


