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SAMMANFATTNING
Orbicon AB har fått i uppdrag av A-Gruppen 4 AB
att utföra provtagning av inomhusluft och porgas med avseende på
klorerade lösningsmedel på fastigheten Karlstad Ribban 1.

Inom undersökningsområdet finns idag en byggnad med ett plan som
används för handel och bageri.

I en del av byggnadens har det längre tillbaka i tiden funnits en kemtvätt. I
samband med ett ägarbyte har frågan om eventuella föroreningar från den
tidigare kemtvätten dykt upp.

Klorerade lösningsmedel förekommer främst som förorening i anslutning
till kemtvättar och verkstadsindustrier som använt dem för avfettning.
Tetrakloreten (eller perkloreten, PCE) och trikloreten (TCE) har använts
som lösningsmedel inom kemtvättsindustrin, men även för avfettning av
metaller. Dikloreten (DCE) och vinylklorid (VC) är nedbrytningsprodukter
till PCE och TCE. Tetraklormetan (koltetraklorid) har använts som
tvättvätska och som lösningsmedel i färg och lim. Triklormetan (kloroform)
och diklormetan kan härledas nedbrytningsmässigt från tetraklormetan men
kan även förekomma i lösningsmedel mm.

Klorerade lösningsmedel är lättflyktiga och förekommer därför vanligen i
porluft inom områden som är förorenade av ämnena. De kännetecknas
bland annat av att de är vätskor som är tyngre än vatten. Spridningen styrs i
huvudsak av grundvattenflödets hastighet och riktning även om den höga
densiteten innebär att det finns en nedåtriktad gradient.

PCE, TCE, DCE och VC är alla giftiga för människor vid långvarig
exponering via luft eller livsmedel som t.ex. dricksvatten och kan ge skador
på lever och centrala nervsystemet hos människor. VC och TCE klassas i
Sverige som cancerframkallande (klass 1 resp. 2), medan PCE misstänks
kunna framkalla cancer (klass3).

Resultatet av de två inomhusluftmätningarna som utfördes i gamla
kemtvätts-/bageriområdet och WC visar inte på några halter av klorerade
lösningsmedel över laboratoriets detektionsgränser. Detektionsgränserna är
mycket låga och ligger under referenskoncentrationen för bostadshus (Rfc),
således finns ingen ökad risk för arbetare i byggnaden med avseende på
klorerade lösningsmedel i luft.

Resultaten från porluftsmätningen som utfördes utomhus under gatsten och
inomhus under betongplattan på byggnaden visade inte på någon förekomst
av klorerade lösningsmedel över rapporteringsgränsen.
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Rapporteringsgränsen för vissa analyserade ämnen ligger över
referenskoncentrationen (Rfc) för bostadshus. Men då rapporteringsgränsen
understiger Rfc*10, där 10 utgör en konservativ vald utspädningsfaktor då
endast en del av porgasen under en byggnad kan tänkas bidra till
inomhusluften, bedöms ingen risk föreligga

Inga kompletterande undersökningar eller vidare åtgärder med avseende på
klorerade lösningsmedel bedöms nödvändiga.
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1. INLEDNING

Orbicon AB (Orbicon) har fått i uppdrag av A-Gruppen 4 AB
att utföra provtagning av inomhusluft och porgas med avseende på
klorerade lösningsmedel på fastigheten Karlstad Ribban 1.

Inom undersökningsområdet finns idag en byggnad med ett plan som
används för handel och bageri., figur 1 och 2.

I en del av byggnadens har det längre tillbaka i tiden funnits en kemtvätt. I
samband med ett ägarbyte har frågan om eventuella föroreningar från den
tidigare kemtvätten dykt upp.

Undersökningen syftar till att klarlägga:
· Föroreningsnivå i inomhusluft och porluft under byggnaden med

avseende på klorerade lösningsmedel
· Risk för negativa effekter för människor som kommer arbeta i eller

besöka byggnaden
· Behov av eventuella kompletterande undersökningar
· Översiktligt behov av åtgärder

2. OMRÅDESBESKRIVNING

Undersökningsområdet ligger i Våsnäs området av Karlstad. Närområdet
består av bostäder och körytor.

Figur 1. Översiktsbild undersökningsområde.

Enligt SGUs jordartskarta utgörs jordlagerföljden generellt i området av ett
tunt täcke av glaciallera följt av berg.

Undersökt byggnad
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Befintlig byggnad har en våning, under betonggolvet finns i delar av
byggnaden troligen en krypgrund, någon ingång tilll denna har dock inte
påträffats, figur 2. I byggnaden finns kök, bageriområde, toalett och två
rum.

Figur 2. Undersökt del av byggnad markerad med röd linje.

Historiskt har en kemtvätt tidigare legat i huset. Misstänkt förorening är
därför klorerade lösningsmedel (klorerade alifater). Kemtvätten finns med i
Länsstyrelsens MIFO register och har där klassats som en 3:a, bilaga 2.

Klorerade lösningsmedel förekommer främst som förorening i anslutning
till kemtvättar och verkstadsindustrier som använt dem för avfettning.
Tetrakloreten (eller perkloreten, PCE) och trikloreten (TCE) har använts
som lösningsmedel inom kemtvättsindustrin, men även för avfettning av
metaller. Dikloreten (DCE) och vinylklorid (VC) är nedbrytningsprodukter
till PCE och TCE. Tetraklormetan (koltetraklorid) har använts som
tvättvätska och som lösningsmedel i färg och lim. Triklormetan (kloroform)
och diklormetan kan härledas nedbrytningsmässigt från tetraklormetan men
kan även förekomma i lösningsmedel mm.

Klorerade alifater är lättflyktiga och förekommer därför vanligen i porluft
inom områden som är förorenade av ämnena. De kännetecknas bland annat
av att de är vätskor som är tyngre än vatten. Spridningen styrs i huvudsak av
grundvattenflödets hastighet och riktning även om den höga densiteten
innebär att det finns en nedåtriktad gradient-
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PCE, TCE, DCE och VC är alla giftiga för människor vid långvarig
exponering via luft eller livsmedel som t.ex. dricksvatten och kan ge skador
på lever och centrala nervsystemet hos människor. VC och TCE klassas i
Sverige som cancerframkallande (klass 1 resp. 2), medan PCE misstänks
kunna framkalla cancer (klass3).

3. GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Undersökningen omfattade mätning av inomhusluft i 2 punkter i byggnaden
(2 st pumpade provtagningar) och mätning av porgas i 2 punkter (en under
betongplattan inomhus och en under gatsten utomhus). För
laboratorieanalyser anlitades ALS Scandinavias ackrediterade laboratorium.

Figur 3. Läge för porgasprovtagning under betongplatta (1 st, lila prick) och utomhus
under gatsten/tegel (1 st, blå prick).

416 (Porgas, under betongplatta)

417 (Porgas, utomhus
under gatsten/tegel)
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Figur 4. Läge för inomhusluftmätningar (2 st, röd och grön prick) i befintlig byggnad.

Fältarbetena genomfördes vecka 21 av personal från Orbicon.
3.1. Inomhusluftprovtagning

För inomhusluftprovtagning har pumpad provtagning över kolrör utförts.

Pumpad provtagning över kolrör utfördes med en lågflödespump (SKC-
5000). Provtagningen skedde med flödet 0,2 – 0,25 l/min. Det pumpades
mellan 11,25 och 24 liter i de olika provtagningspunkterna. En rotameter
användes för att kontrollera att flödet inte ändrades under provtagningen.
Kolrören sändes därefter till laboratorium för analys med avseende på
klorerade lösningsmedel inklusive vinylklorid.

Provtagning av inomhusluft genomfördes i följande punkter:
a) 415 inomhusluft, totalt 24 liter luft, vid bageriet/före detta lokalisering av
kemtvättsmaskin (pumpad provtagning), figur 5.
b) 418 inomhusluft, totalt 24 liter luft, vid wc intill bageriområdet (pumpad
provtagning), figur 6.

Kranvatten (Kök)

203 (Inomhusluft toa/hall)

418 (Inomhusluft, toalett)

415 (Inomhusluft,
bageriet/lokalisering av före
detta  kemtvättsmaskin)
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Figur 5. Bageriområdet med placering av pumpad provtagning intill före detta lokalisering
av kemtvättsmaskin (nr. 415).

Figur 6. WC intill bageriområdet med placering av pumpad provtagning
(nr. 418).
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3.2. Porluftsprovtagning
Vid porgasprovtagningen installerades en stycken porgasrör igenom
betongplattan och en under gatsten utomhus ned i underliggande material.
Hålen borrades med en handhållen Hilti-borrmaskin, figur 7.

Geologin där porgasröret placerades utomhus bestod av ca 10 cm gatsten
följt av grusigsand. Vid provtagningen borrades ca 40 centimeter under
gatstenens överkant. Porgasen som installerades inomhus under
betongplatta borrades igenom 30 cm betong följt av tomt rum (källarplan).

Filtren var vid provtagningstillfället placerade 0,3 meter under golvytan. Vid
provtagningen fördes en PEH-slang ned till filtret. Hålrum mellan porgasrör
och golv/slang tätades vilket förhindrade att atmosfärsluften kom i kontakt
med porluften.

Fältmätningarna genomfördes med pumpad provtagning över kolrör med
en lågflödespump (SKC-5000). Provtagningen skedde med flödet 0,25
l/min. Totalt pumpades 11,25 liter luft i provpunkten utomhus (nr. 417)
och 15 liter luft i provtagningspunkten inomhus (nr. 416). En rotameter
användes för att kontrollera att flödet inte ändrades under provtagningen.
Kolröret sändes därefter till laboratorium för analys med avseende på
klorerade lösningsmedel.

Efter genomförd provtagning lagades provtagningshålen i betongplattan
med betong.

Figur 7. Borrning inför installation av porgasslang (läget för nr. 416).



Miljöteknisk luftmätning 181437 2018-12-20

12 / 20

Figur 8. Läge för nr. 417 och installerat porgasslang intill bageriområdet med en lågflödespump
(SKC-5000).

Figur 9. Provtagning av porgas under betongplattan (nr. 416) i hallen
intill bageriområdet med en lågflödespump (SKC-5000).
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4. JÄMFÖRVÄRDEN

4.1. Jämförvärden inomhusluft och porgas
För att kunna bedöma effekter av ett visst ämne på människor krävs
kunskap om vid vilka koncentrationer eller doser som negativ effekt
uppstår.

Dos-responssamband är utgångsläget för tröskelvärden som anger vid
vilken exponeringsnivå som negativa effekter inte förväntas uppstå. Dessa
tröskelvärden tas fram genom experiment eller epidemiologiska studier. För
de flesta ämnen har säkerhetsfaktorer byggts in i tröskelvärdena vilket tar
hänsyn till osäkerhetsfaktorer i dataunderlaget.

För genotoxiska ämnen (ex cancerogena) kan tröskelvärden ej definieras
utan istället används risknivåer. Vid framtagandet antas att sannolikheten att
drabbas av cancer är proportionell mot dosen.

Tröskelvärden för luft anges som referenskoncentrationer (RfC) och avser
den maximala koncentration i luft av ett ämne med tröskeleffekt som en
människa kontinuerligt bedöms kunna exponeras för under en livstid utan
negativa hälsoeffekter.

Risknivåer för genotoxiska ämnen i luft anges som RISKinh och avser den
acceptabla koncentrationen i luft som en människa kontinuerligt bedöms
kunna exponeras för under en livstid.

Jämförvärdena för inomhusluft (Rfc och RISKinh) har främst hämtats från
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, Rapport 5976.
(Naturvårdsverket 2009). Dessa är baserade på forskningsresultat från olika
organisationer så som WHO och US EPA. Eftersökning för uppdaterade
RfC eller RISKinh värden har även utförts i diverse databaser så som Toxnet,
och IRIS. För bland annat dikloretenerna, tetraklormetan och vinylklorid
finns inga svenska värden tillgängliga och därför har värden framtaget av
holländska RIVM 2008 respektive WHO använts.

För porluft finns inte några framtagna svenska riktvärden utan
analysresultaten jämförs översiktligt mot samma Rfc och RISKinh-värden
som inomhusluft. Rfc och RISKinh värdena justeras dock uppåt med en
utspädningsfaktor på 10 då endast en del av porgasen under en byggnad kan
tänkas bidra till inomhusluften.

Det är många faktorer som spelar in på vilken utspädningsfaktor som bör
användas. Exempel på sådana faktorer är byggnadens luftvolym, area och
konstruktion på bottenplatta, luftomsättning, luftinträngning m.m.
Utspädningen mellan porgas 0,35 meter under ett hus till inomhusluft
beräknas enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden, Rapport 5976,
(Naturvårdsverket 2009) till ca 10 000 gånger för ämnen med Henrys
konstant >0,1, vilket gäller för de aktuella ämnena. Amerikanska studier har
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visat på verkliga utspädningsfaktorer på 10 där halten i porluften jämförts
med inomhusluft för 15 objekt (USEPA 2002). Denna utspädningsfaktor
anses dock som mycket konservativ. En låg utspädningsfaktor på 10 har
valts för en första bedömning, d.v.s. är porgashalterna lägre än Rfc*10 finns
ingen risk. Är de högre utförs en fördjupad bedömning.

5. RESULTAT

5.1. Inomhusluft
I tabell 1 visas resultaten för inomhusluftsprovtagningen av analyserade
klorerade lösningsmedel tillsammans med referenskoncentrationer
(RfC/RISKinh).

Tabell 1. Resultat av analyserade inomhusluftprover tillsammans med
referenskoncentrationer (RfC/RISKinh).*’RIVEM 2008 (TCA-värden).**IRIS 2010

Resultatet av inomhusluftprovtagningen visar inga spår av klorerade
lösningsmedel i de analyserade proven på inomhusluft.

Beteckning:
RfC/RISKi

nh
415,

kemtvättsområde/
bageriområde

418, WC
mg/m3

Volym 24 24

1,1-dikloreten <0,0083 <0,0083

diklormetan 0,05 <0,0083 <0,0083

Trans-1,2-dikloreten 0,08* <0,0083 <0,0083

cis-1,2-dikloreten 0,03* <0,0083 <0,0083

triklormetan 0,14 <0,0083 <0,0083

1,2-dikloretan 0,0036 <0,0083 <0,0083

1,1,1-trikloretan 0,8 <0,0083 <0,0083

tetraklormetan 0,1** <0,0083 <0,0083

trikloreten 0,023 <0,0083 <0,0083

tetrakloreten 0,2 <0,0083 <0,0083
1,2-diklorpropan - <0,0083 <0,0083

Vinylklorid 0,01 <0,0083 <0,0083
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5.2. Porgas
I tabell 2 visas resultaten för porgasprovtagningen av analyserade klorerade
lösningsmedel tillsammans med referenskoncentrationer (RfC/RISKinh) och
RfC/RISKinh*10.

Tabell 2. Resultat av analyserade porluftsprover tillsammans med referenskoncentrationer (RfC/RISKinh) med
och utan utspädningsfaktorer.

Beteckning:
RfC/RISKinh

RfC/RISKinh
*10 417 (utomhus

under gatsten) 416 (inomhus
under betong)mg/m3 mg/m3

Volym (liter) 11,25 15

1,1-dikloreten <0.0178 <0.0133

diklormetan 0,05 0,5 <0.0178 <0.0133

trans-1,2-
dikloreten 0,08* 0,8 <0.0178 <0.0133

1,1-dikloretan - - <0.0178 <0.0133

cis-1,2-dikloreten 0,03* 0,3 <0.0178 <0.0133

triklormetan 0,14 1,4 <0.0178 <0.0133

1,2-dikloretan 0,0036 0,036 <0.0178 <0.0133

1,1,1-trikloretan 0,8 8 <0.0178 <0.0133

tetraklormetan 0,1** 1 <0.0178 <0.0133

trikloreten 0,023 0,23 <0.0178 <0.0133

tetrakloreten 0,2 2 <0.0178 <0.0133

1,1,2-trikloretan - - <0.0178 <0.0133

1,2-diklorpropan - - <0.0178 <0.0133

Vinylklorid 0,01 0,1 <0.0178 <0.0133

Resultaten från porluftsmätningarna visade inte på någon förekomst av
klorerade lösningsmedel över detektionsgränsen i de porluftsprover som
insamlades under betongplattan. Rapporteringsgränsen för vissa analyserade
ämnen ligger över Rfc-värdet, men då halten understiger Rfc*10 bedöms
ingen risk föreligga.

6. SAMLAD RISKBEDÖMNING

Historiska inventeringar har visat att klorerade lösningsmedel har använts
inom tidigare kemtvättsverksamheter i byggnaden.

Resultatet av de två inomhusluftmätningarna som utfördes i gamla
kemtvätts-/bageriområdet och WC visar inte på några halter av klorerade
lösningsmedel över laboratoriets detektionsgränser. Detektionsgränserna är
mycket låga och ligger under referenskoncentrationen för bostadshus (Rfc),
således finns ingen ökad risk för arbetare i byggnaden med avseende på
klorerade lösningsmedel i luft.

Resultaten från porluftsmätningen som utfördes utomhus under gatsten och
inomhus under betongplattan på byggnaden visade inte på någon förekomst
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av klorerade lösningsmedel över rapporteringsgränsen.
Rapporteringsgränsen för vissa analyserade ämnen ligger över
referenskoncentrationen (Rfc) för bostadshus. Men då rapporteringsgränsen
understiger Rfc*10, där 10 utgör en konservativ vald utspädningsfaktor då
endast en del av porgasen under en byggnad kan tänkas bidra till
inomhusluften, bedöms ingen risk föreligga.

Inga kompletterande undersökningar eller vidare åtgärder med avseende på
klorerade lösningsmedel bedöms nödvändiga.

Orbicon AB

Upprättad/Godkänd av: Medförfattare:

Mattias Andersson Alan Wiech
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Ankomstdatum 2018-12-03 Orbicon 
Utfärdad 2018-12-14 Mattias Andersson 
    
  Backa Strandgata 2 
  422 46 Hisings Backa 
  Sweden 
 
Projekt karlstag  
Bestnr 181437  
 
 
Analys av luft    
 
Er beteckning Inomhusluft-415 
  
Provtagare Alan W 
Provtagningsdatum 2018-11-29 
 
Labnummer O11083730 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym * 24 liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
diklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
cis-1,2-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
triklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1-dikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-dikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
tetraklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
trikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
tetrakloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-diklorpropan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
vinylklorid  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
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Er beteckning Inomhusluft-418 
  
Provtagare Alan W 
Provtagningsdatum 2018-11-29 
 
Labnummer O11083731 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym * 24 liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
diklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
cis-1,2-dikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
triklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1-dikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-dikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
tetraklormetan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
trikloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
tetrakloreten  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-diklorpropan  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
vinylklorid  <0.0083 mg/m3 2 2 STGR 
 
 
Er beteckning Inomhusluft-417 
  
Provtagare Alan W 
Provtagningsdatum 2018-11-29 
 
Labnummer O11083732 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym * 11.25 liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
diklormetan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
cis-1,2-dikloreten  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
triklormetan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
1,1-dikloretan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-dikloretan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
tetraklormetan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
trikloreten  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
tetrakloreten  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-diklorpropan  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
vinylklorid  <0.0178 mg/m3 2 2 STGR 
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Er beteckning Inomhusluft-416 
  
Provtagare Alan W 
Provtagningsdatum 2018-11-29 
 
Labnummer O11083733 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
volym * 15 liter 1 1 MT 
1,1-dikloreten  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
diklormetan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
trans-1,2-dikloreten  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
cis-1,2-dikloreten  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
triklormetan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
1,1-dikloretan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-dikloretan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,1-trikloretan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
1,1,2-trikloretan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
tetraklormetan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
trikloreten  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
tetrakloreten  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
1,2-diklorpropan  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
vinylklorid  <0.0133 mg/m3 2 2 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Luftvolym 

  
 
 

2 Paket Meny A1+vinylklorid. 
Bestämning av klorerade alifater i luftprover. 
Provtagning med kolrör. 
Mätning utförs med GC-MS 
 
Rev 2014-04-29 
 

 
 
 Godkännare 
MT Mirtha Tamayo 

 
STGR Sture Grägg 

 
 
 
 Utf1 
1 Mätningen utförd av kund  

 
2  

För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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