
 
 

Introduktionskurs för fältarbete 

Provtagning i Mark och Vatten 

Hur och Varför skall provtagning i fält utföras på ett visst sätt? 

• Jordprovtagning 

• Installation av obs.- och provtagningsrör 

• Grundvattenprovtagning 

• In-Situ mätning vattenkvalité 

• Grundvattenövervakning 

• Sedimentprovtagning 

• Provtagning PFAS 

Efter flera år av positiv respons återkommer nu den komprimerade endagarskursen för att öka 

kunskapen och förståelsen för olika provtagningsmetoder i jord, grundvatten, ytvatten och sediment. 

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om praktiskt fältarbete och orsaken till en viss 

provtagningsmetod. Förmiddagen ägnas åt presentationer för teoretisk förklaring medan 

eftermiddagen fylls med demonstration och genomgång ute i fält. 

Kursen ges på engelska av Marcel Lankreijer från Eijkelkamp 

Academy i Holland. Han har närmare 25 års erfarenhet från 

fältarbete för jord- och vattenprovtagning innan han 2014 började 

som instruktör på akademin. Personal från Unoson kommer bistå 

med fältassistans under dagen.  

 

Var:  Unoson Environments lokaler i Mölnlycke strax utanför Göteborg, Processvägen 2D 

När:  Torsdagen 26:e september 2019  

Avgift: 3 000 SEK exkl. moms (självkostnadspris). I priset ingår även lunch samt fika under dagen 

Begränsat antal platser, först till kvarn 

Anmälan: Mailas till info@unoson.se 

Förslag på boende är Gothia Towers, http://gothiatowers.com/ 

Man tar sig från Korsvägen (precis utanför hotellet) till Mölnlycke på 12min med Buss 513. 

Kontaktperson Unoson Environment: 

Örjan Haag, orjan.haag@unoson.se, tel 010-48 33 882  

http://gothiatowers.com/
mailto:orjan.haag@unoson.se


 
 

Kurs schema* 

*Preliminärt, innehållet kan komma att justeras något innan kursstart 

 Program  

Förmiddag 

9.00 – 9.30 Presentation 1:  Introduction to environmental soil investigation 

• Brief introduction trainer and Eijkelkamp 

• Soil as a system and soil pollution 

• Introduction to environmental soil investigation 

•  

9.30 – 10.00 Presentation 2:   Sampling of soil 

• The aim of soil borings and the role of equipment  

• Errors during sampling 

• Sampling for volatile parameters/undisturbed soil sampling  

• Equipment 

10.00 – 10.15 Fikapaus 

10.15 – 11.00 Presentation 3: Sediment sampling  

• Installation of an observation well 

• Why sampling sediment and what is different comparing to soil sampling? 

• Errors during sampling 

• Equipment 

 

11.00 – 11.45  Presentation 4: Monitoring Wells and Groundwater level monitoring 

• Brief introduction to hydrology 

• How to install an observation well 

• Important aspects for installing monitoring wells 

 

11.45 – 12.30 Presentation 5: Groundwater sampling 

• Low-flow groundwater sampling versus classic method 

• Floating layer detection  

• Emerging contaminants and sampling on PFAS-substances 

• Equipment 

Eftermiddag 

12.30 – 13.15 Lunch 

13.15 -16.00 Soil and water sampling in practice on site/ demonstration  
  Sediment sampling 


