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1 Bakgrund och syfte 

Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Simrishamns Näringslivsutveckling AB utfört en 

översiktlig miljöunderökning av huvudbyggnaden inom fastigheten Garvaren 13 i Simrishamn 

(även kallat Lyckebyhuset), se figur 1 nedan. Byggnaden upprättades år 1952 som en 

industribyggnad och ingick som en del i Ehrnbergs läderfabrik mellan åren 1952-1975. Efter 

1975 har man också i byggnaden bedrivit kemiindustri och tillverkat fogmassa, golvlim och 

spackel. Byggnaden används idag som lager för museiföremål, loppisverksamhet och delvis 

kontor.  

 

Syfte med undersökningen var att kontrollera om det visuellt och luktmässigt finns betydande 

mängder föroreningar kvar från tidigare verksamheter som kan innebära hälsorisker och som 

behöver undersökas mer ingående om byggnaden ställs om till mer stadigvarande verksamhet. 

Det finns idag inga tydliga planer för byggnadens framtid men de kan komma att ställas om till 

kontor.  

 

Syfte med undersökningen var även att visuellt kontrollera om det finns kvar äldre byggmaterial 

som kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen såsom asbest, PCB etc. som kan innebära 

betydande merkostnader i en framtida ombyggnation.  

 

 
Figur 1. Flygbild över aktuell byggnad inom fastigheten Garvaren 13, byggnaden är markerad med rött 

i figuren.  

2 Beskrivning av byggnaden och dess användningsområde 

Byggnad som är en större industribyggnad i två plan i suterräng uppfördes år 1952. I den norra 

delen finns även ett entresolplan med kontorsutrymmen som bedöms ha tillkommit efter 1975 
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då fönstren till dessa utrymmen ej fanns med på originalritningarna från 1952. Invändigt 

bedöms ytskikten på detta plan vara från åren kring1980-tal.  

Byggnaden uppfördes för att ingå i Ehrnbergs läderfabriks verksamhet. I aktuell byggnad skall 

man enligt tidigare historiska inventeringar [1] ha bearbetat (nervpressning, damning, torkning 

och infärgning) garvade skinn. Originalritningar visar att plan 0 användes som lager, här fanns 

också två större omklädningsrum i norr och i sydväst fanns ett skyddsrum som idag finns kvar 

i sin helhet. På det övre planen (plan 1) utgjordes den största ytan av en öppen fabriksyta, här 

fanns och också några mindre utrymmen för WC. Inga kontorsdelar fanns i denna byggnad år 

1952 enligt ritningar.  

 

1975 byggdes byggnaden om för Edesil AB som tillverkade fogmassa, golvlim och spackel, 

byggnaden togs sedan över av AB svenska Sika och Lyckeby som bedrev snarliknande 

verksamhet. Troligtvis byggdes kontorsdelen i norr (entresolplanet) till då Edesil tog över 

byggnaden. 

 

Idag används byggnaden som lager för museiföremål och för loppisverksamhet. På senare år 

har en del ombyggnationer utförts och nya gipsväggar har kommit upp för att avgränsa vissa 

utrymmen. Mycket av de äldre ytskikten och installationerna är rivna eller har sanerats från 

asbest och spill enligt Simrishamnbostäder, se nedan. Många av golven har slipats och en del 

av dem har fått nya ytskikt såsom nya flytspackel, klinker eller är målade med industrigolvfärg.  

 

3 Risk för föroreningar och hälsostörande byggmaterial 

Föroreningar som kan finnas kvar från tidigare industriverksamheter är framförallt tungmetaller 

såsom kromsalt (trevärt krom) från garveri och andra tungmetaller från färgpigment (t.ex. bly, 

zink, kadmium, arsenik) oljor som använts i maskiner och som bränsle, lösningsmedel som 

använts för rengöring och i tillverkning av fogar och lim, och mjukgörare (t.ex. ftalater) som 

använts i fogmassor. PCB förbjöds 1972 i öppen användning såsom fogmassor och bör då ej ha 

använts då fogmassor började att produceras i byggnaden. 

 

Dagens verksamhets loppis och lagring av museiföremål bedöms inte påverka byggnaden 

nämnvärt. Dock kan eventuella föroreningar såsom tungmetaller i damm härstamma från 

föremål som nu lagras i byggnaden. Äldre möbler, tyger och kläder innehåller i regel förhöjda 

halter av tungmetaller som har använts i färger eller som impregneringsmedel/ohyramedel i 

tyger/kläder.  

 

Byggnaden kan även innehålla äldre byggmaterial som bland annat kan innehålla asbest, tjära, 

PCB, och tungmetaller. Första förbudet för asbest kom 1976 då upphörde nästan all användning, 

totalförbudet kom 1982. PCB förbjöds 1972 och användningen av stenkolstjära förbjöds 1975. 
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4 Omfattning av undersökningen och förutsättningar 

Undersökningen har omfattat en okulär besiktning med enstaka mindre förstörande 

provtagningar i ytskikt. Ytskikt har också kontrollerats frekvent med ett fältinstrument som 

mäter tungmetaller (XRF) på ytan av materialet. Fältkontroller har även utförts med en 

gammamätare som kan lokalisera blåbetong. Då det luktade lösningsmedel i byggnaden i 

framförallt två utrymmen utfördes också en översiktlig underökning av luften i dessa utrymmen 

genom passiva provtagare.  

 

Inga större förstörande prover har utförts genom byggnadernas konstruktion såsom 

betonghåltagning i golv och väggar. Inga kontroller har utförts på taket eller under 

betongplattan. 

 

Ritningar som funnits att tillgå är översiktliga originalritningar från 1952 och dagens 

planlösningar. Originalritningarna från 1952 har omfattat plan och fasadritningar utan detaljer 

kring verksamhetens olika processer. Inga ritningar från tiden då Edesil AB, AB svenska Sika 

och Lyckeby fanns att tillgå som visar vad man utfört olika industriprocesser.  

 

Undersökningen har utförts av Åsa Holmberg på Relement som har lång erfarenhet av 

miljöunderökningar och materialinventeringar i byggnader. Prover som skickats in för kemisk 

analys har skickats till ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia och Sahlgrenska 

yrkestoxikologi (asbest). Behjälplig på plats var Anders Hammarlund från Simrishamnbostäder 

som visade runt i byggnaden. Anders hade också en del kunskaper kring de ombyggnationer 

som utförts på senare år. 

 

5 Jämförvärden  

Idag finns inga riktvärden framtagna för förorenade byggnader. De riktvärden som finns att 

tillgå är framtagen av Naturvårdsverket (NV) och är framtagen för förorenad jord[2]. 

Riktvärdena anger den halt då en förorening i mark under detta riktvärde bedöms vara 

acceptabel, dvs en halt då man inte utsätts för några förhöjda risker att vistas på marken. Det 

finns riktvärden för två typer av markanvändning, känslig markanvändning (KM) och mindre 

känslig markanvändning (MKM). KM tillämpas för mark som används för bostäder och tar 

hänsyn till att man exponeras av ett ämne under hela sin livstid via inandning av ångor, intag 

av damm, direktkontakt men också via intag av grönsaker som odlas i marken och intag av 

dricksvatten från brunn i området. MKM tillämpas för mark vid tex kontrosverksamhet och tar 

hänsyn till exponering under en del av sin tid (tillfällig vistelse) likt ovan men utesluter intag 

via grönsaker och dricksvatten.  

 

Då denna underökning omfattar hälsoriskerna i en kontorsbyggnad så är dessa riktvärden 

egentligen inte fullt jämförbara då den exponering som sker från en mark (jord) inte fullt ut är 

likvärdig den exponering som sker från ett betonggolv/byggmaterial. Värdena kan dock 

användas som en indikation för att bedöma risker. För att få et så jämförbart värde som möjligt 



Garvaren 13 Sid 6 (13) 1620-048 Garvaren 13 

Miljöundersökning Lyckehuset  2020-03-30 

 

Relement Miljö Väst AB 

så har uppmätta halter jämförts med Naturvårdsverkets integrerade hälsoriktvärde som finns 

framtagen för hälsa, vilket bedöms vara det mest relevant att jämföra med för en 

kontorsbyggnad. I detta värde ingår inte skydd av markmiljö (organismer i mark) som ingår i 

det generella riktvärdet, vilket inte heller är relevant i en kontorsbyggnad.  Det skall också 

framföras att riktvärdena inte tar hänsyn till någon lukttröskel. 

 

Kontroller i denna undersökning har endast skett med fältinstrument. En XRF är framtagen för 

att mäta på jord och inte byggmaterial. Erfarenhetsmässigt stämmer den relativt bra för högre 

halter men när man kommer ned under 100 PPM så finns det en viss osäkerhet för vissa av 

tungmetallerna om man jämför XRF-mätningar med kemiska analyser. Av den anledningen 

skall nu utförda mätningar endast användas som en indikationsmätning för att lokalisera höga 

halter (fler tusen mg/kg (PPM) av tungmetaller.  

 

Som jämförvärde till uppmätta halter i luften används humantoxikologiska 

lågriskkoncentrationer vid livslång exponering - RfC (Referenskoncentration) [2]. Halter under 

RfC kan sägas vara en helt ofarlig koncentration att inandas under en hel livslängd med 

nuvarande kunskap. 

 

6 Resultat  

Nedan redovisas resultat från undersökningen uppdelat på verksamhetsrelaterade föroreningar 

och byggmaterial som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. 

 

6.1.1 Verksamhetsrelaterade föroreningar 

Golven i f d industriutrymmen utgörs idag av betong som är belagda med olika beläggningar 

såsom industrigolvfärger, flingfärger, epoxibeläggningar och nyare flytspackel. Många av 

golven har ytligt slipats av mer eller mindre och är flammiga av olika rester av byggmaterial. 

Visuellt är det därför svårt att se några större sammanhängande fläckar som skulle kunna vara 

föroreningar på golven, väggar eller tak, se exempelfoton nedan. Kontroller med XRF visar att 

halterna överlag är måttliga om man jämför med MKM-hälsa, se bilaga 1 (sammanställning av 

XRF:mätningar). I bilaga 1 redovisas endast de tungmetaller som mätts upp över XRF:ens 

detektionsgräns och som klassas som hälsofarliga och bedöms härstamma från tidigare 

verksamhet.  

 

Mätningar har utförts på både väggar och golv i f d industriytor och f d lagerytor men även på 

ytor som inte förväntas vara förorenade av f d industriverksamhet såsom väggar och golv i 

trapphus och installationsutrymmen. Inget tydligt mönster fanns som visade att f d industriytor 

är förorenade av höga halter av tungmetaller. Halterna av tungmetaller som mäts upp kan 

likaväl härstamma från de olika ytskikt som finns på golven (färger, epoxi etc.) då XRF 

mätningarna även visar höga halter på ytor i trapphus och i ett installationsutrymme där inga 

verksamhetsrelaterade föroreningar förväntas förekomma. Erfarenhetsmässigt innehåller också 
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äldre byggmaterial ofta förhöjda halter av olika tungmetaller (från färgpigment som finns i 

färgen). I bilaga 2, ritningar, finns provpunkter utsatta. 

 

Luktmässigt noterades lukt av lösningsmedel i framförallt 2 utrymmen, ett på plan botten och 

ett på övre plan, se rödmarkerade utrymmen i bilaga 2. Enligt Anders Hammarlund så har det 

även funnits en stark lukt i ett utrymme som idag har åtgärdas på övre plan (nytt flytspackel har 

lagt över de äldre golven), se orangemarkerat utrymme i bilaga 2. I detta utrymme noterades 

inga lösningsmedel utan bara lukt av nytt flytspackel som nyss lagts in. I detta utrymme skall 

man enligt tidigare undersökningar [1] funnits ett diskutrymme där man har använt 

lösningsmedel och vatten för att diska ut kärl och redskap som använts vid tillverkning. Det 

skall även ha funnits någon typ av reningsanläggning i källaren i rummet under tvättrummet, 

se ritning i bilaga 2. Troligtvis har lösningsmedel gått ned i betongplattor men kanske även i 

väggar i dessa utrymmen. Visuellt gick det ej att se några föroreningar i dessa utrymmen då de 

har nya ytskikt.I övrigt har inga konstiga lukter noterats i byggnaden, men många av utrymmen 

är relativt stora, har hög takhöjd och mekanisk ventilation varför eventuell avvikande lukter kan 

vara svåra att upptäcka. 

 
Figur 2. Ordning gjort utrymme med nytt 

flytspackel och färg där det tidigare luktade starkt 

av lösningsmedel.  

 
Figur 3. Typisk utseende på många golv. Olika lager 

och rester av färg och epoxibeläggningar på betong.   

 
Figur 4. XRF:mätningar utfördes över olika 

golvytor, både ljusare och mörkare ytor, inga 

tydligt förhöjda halter av tungmetaller noterades.    

 
Figur 5. Utrymme på plan 0 med nymålade golv och 

nya installationer såsom ventilation. 



Garvaren 13 Sid 8 (13) 1620-048 Garvaren 13 

Miljöundersökning Lyckehuset  2020-03-30 

 

Relement Miljö Väst AB 

 
Figur 6. Gråmålat golv i f d pannrum på plan 0. 

Idag finns här en nyare undercentral för 

fjärrvärme, här mättes de högsta halterna av krom 

upp (ca 1 %).   

 
Figur 7. XRF:mätningar utfördes över olika 

golvmaterial såsom färg och epoxi, inga tydligt 

förhöjda halter av tungmetaller noterades.    

 
Figur 8. Halterna av tungmetaller såsom krom var 

ungefär desamma på väggarna i trapphuset som 

på industrigolvet.   

 
Figur 9. XRF:mätningar utfördes över olika 

golvmaterial i industriytor men halterna har 

generellt varit låga.    

 

6.1.2 Luftmätning 

Två passiva provtagare sattes upp i de utrymmen som luktade lösningsmedel, se bilaga 2 

ritningar för placering. Mätarna fick sitta upp under ca 6 timmar då övrig underökning pågick. 

Luftproverna analyserades för klorerade lösningsmedel och flyktiga föroreningar 

(lösningsmedel). Spår av lösningsmedlet (0,0056 mg/m3) Xylen påträffades i utrymmen på det 

övre planen. Riktvärde Rfc för xylen ligger på 0,1 mg/m3 vilket visar att uppmätta halter inte är 

hälsofarliga. Övriga parametrar som analyserats var under analysens rapporteringsgräns visar 

att nu luktande ämnen inte härstammar från klorerade lösningsmedel. 
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Figur 10. Utrymme på plan 1 där det fanns en 

luktade av lösningsmedel. Luftprov 7390 visar 

endast på spår av lösningsmedlet Xylen i luften.    

 
Figur 11. Utrymme på plan 0 där det fanns en lukt 

av lösningsmedel.   Luftprov 7410 visade inga halter 

över analysens detektionsgräns i luften. 

 

7 Byggmaterial 

Endast mindre mängder av äldre byggmaterial som kan innehålla ämnen som kräver särskild 

sanering såsom asbest finns kvar i byggnaden. Nedan redovisas iakttagelser kring olika 

byggmaterial i byggnaden. 

7.1 Fasader och tak 

Fönster och dörrar i fasader är nyare, inga äldre fogar som kan innehålla asbest eller PCB har 

noterats. Inga kontroller har utförts på tak, men det understa lagret av papp bedöms vara av 

stenkolstjära som klassas som farligt avfall. Inbyggda lanterniner (fönster) på tak kan också ha 

kitt som innehåller asbest. 

 

 

 
Figur 12. Nyare fönster och dörrar i fasader, inga 

misstänkta fogar.   

 
Figur 13. Inga kontroller har utförts på taket, här 

bedöms det finnas kvar äldre tjärad papp och asbest 

i kitt på lanterniner.  
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7.2 Fönster och dörrar 

Fönster är nyare isolerglas från 80-tal och framåt, dessa misstänks ej för PCB. Invändigt finns 

en del äldre branddörrar kvar, dessa innehåller asbest i låskistan vid stickkontroller.  

 

 

 
Figur 14. Isolerglas nyare i tre-glas utan 

misstanke om PCB.   

 
Figur 15. Äldre branddörrar med asbest synlig i 

låskistan noterades, det kan även finnas asbest i 

dörrbladet.  

 

7.3 Ytskikt 

Inga äldre mattor eller svartlim som misstänks för asbest har noterats. Eventuellt kan det finnas 

kvar äldre mattor i kontorsdelarna på entresolplanet. Mängden bedöms ändå som begränsad. 

Övriga mattor som påträffats är nyare från 80-tal och framåt utan misstanke om asbest.  Ett 

omklädningsrum på plan 0 och enstaka WC har kvar kakel och klinker från 1952, detta sitter 

dock i bruk och har bruksfog som erfarenhetsmässigt ej innehåller asbest. 

 

I många av hallarna finns rester av en grön epoxibeläggning, ett prov togs ut för analys men det 

innehåller ej PCB. Det finns också en annan ljusare grönmelerad beläggning som är mer smulig, 

den misstänktes ej för PCB med analyserades för asbest. Den innehöll dock ej asbest enligt 

analys. Kontroller av färger på golv visar på måttligt förhöjda halter av tungmetaller, dessa 

misstänks ej för asbest eller PCB.    
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Figur 16. Det finns några äldre omklädnings-rum 

och wc kvar, kaklet sitter här i bruk och har 

bruksfog som erfarenhetsmässigt ej innehåller 

asbest. 

 
Figur 17. Många av ytskikten är från 80-tal eller 

senare utan misstanke om asbest. 

 
Figur 18. Prov 2 grönt epoxigolv/rester av grönt 

epoxigolv finns i många utrymmen. Ett 

samlingsprov togs från flera platser. Analysen 

visar att den ej innehåller PCB.   

 
Figur 19. Prov 3. Äldre grönt smuligt massagolv 

(kan vara en äldre epoxi som blivit dålig), ej asbest 

enligt analys, halten av krom är enligt XRF relativt 

låg ca 100 mg/kg.   

 

 

7.4 Installationer och processutrustning 

Ingen äldre processutrusning från tidigare industriverksamheter finns kvar i bygganden. Det 

finns en del äldre fastighetsinstallationer kvar såsom äldre värmerör som innehålla 

asbestisolering och äldre elcentraler och elkablar som kan innehålla asbest, oljor och 

tungmetaller, se foton nedan. All ventilation som påträffades visuellt bedömdes vara nyare utan 

misstanke om asbest. Dessa material ser ut att vara i bra skick och utgör ingen risk för brukare 

av byggnaden. Vid en rivning skall de dock hanteras som farligt avfall och saneras enligt 

gällande regler. 
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Figur 20. De flesta äldre rören skall vara 

sanerade från asbest men enstaka äldre bedöms 

dock innehålla asbest.   

 
Figur 21. All ventilation som varit synlig är nyare, 

det kan finns kvar äldre inbygg ventilation med risk 

för asbest kring de äldre omklädningsrummen och 

WC, mängden bedöms dock vara begränsad.  

 
Figur 22. Äldre rörböj med asbestisolering.   

 
Figur 23. Äldre elcentraler kan innehålla asbest som 

brandskydd och oljor i kablaget.  

 

8 Slutsatser och rekommendationer  

Undersökningen som nu utförts i bygganden indikerar att det inte finnas några höga halter av 

tungmetaller på ytskikten som kan kopplas till tidigare industriverksamhet. Halterna är generellt 

låga och ligger kring jämförvärdet MKM-hälsa som anger den ofarliga halten. Med stor 

sannolikhet är också riktvärdet MKM-hälsa överskattad då tungmetallerna i detta fall sitter 

bundna i ett byggmaterial (låg exponeringsrisk) och inte förkommer i ett löst material (jord) 

som riktvärdet förutsätter. Uppmätta halter kan också härstamma från byggmaterialen i sig som 

finns kvar på ytskikten såsom epoxibeläggningar och färg som innehåller tungmetaller som 

färgpigment. 

 

Det finns dock utrymmen som luktar lösningsmedel. Även om uppmäta halter visar att det inte 

finns någon hälsorisk med de halter som finns i luften så är det inte lämpligt att ha utrymmen 

som luktar lösningsmedel som stadigvarande utrymmen såsom kontor. Även luktproblem kan 

innebära en hälsorisk då vissa individer kan känna ett starkt obehag och få lättar symtom som 
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huvudvärk etc. Skulle byggnaden ställas om till mindre utrymmen med högre temperatur, 

mindre luftvolym och lägre luftomsättning kan dessutom halterna i inomhusluften öka.  

 

Relement rekommenderar att om byggnaden skall ställas om till mer stadigvarande arbetsplats 

så får en mer utförligt underökning utförs. I första hand i de delar där de luktar lösningsmedel 

för att ta reda på var lukten kommer ifrån. Undersökningen bör också omfatta ett antal 

betongkärnor som tas ut i både golv och väggar i både förväntat förorenade utrymmen och i 

utrymmen som ej bedöms vara förorenade för att bekräfta att de teorin stämmer. Även ett antal 

ytliga prover bör tas ut för kemisk analys för att säkerställa uppmätta halter med XRF-mätningar 

i denna undersökning och om det inte finns kvar andra föroreningar i byggnaden som kan 

innebära en hälsorisk för de som bedriver stadigvarande verksamhet i byggnaden. De kemiska 

analyserna bör då även omfatta andra ämnen som ej kunnat kontrolleras i denna utrednings och 

som är svåra att lukta sig till eller upptäcka med en XRF, sådana förordningar kan vara ftalater 

och klorparaffiner som använts som mjukgörare i fogar. PCB bör ej ha använts i 

fogtillverkningen då detta förbjöds 1972 (i öppen användning såsom fogar) och tillverkningen 

av fogmassor startades 1975 efter förbudet. Några prover bör dock analyseras för PCB för att 

utesluta detta.  

 

Inför en sådan undersökning bör man försöka få fram ritningar från tiden då kemiindustri har 

bedrivits i byggnaden för att kartlägga var man har hanterat och lagrat olika kemikalier som 

kan ha förorenat byggnaden. Alternativt intervjua personer som arbetat i bygganden.  

 

När det gäller byggmaterial som innehåller miljö-och hälsofarliga ämnen bedöms det inte finnas 

kvar betydande mängder av dessa material som kan innebära en hälsofara för brukarna eller 

betydande merkostnad vi kommande ombyggnationer.    

 

 

Relement Miljö Väst AB  

Göteborg, 2020-03-30 

   

Åsa Holmberg    Annelie Palm 

 

 

 

[1] Due Dilignce Garvaren 8 Simrishamn 131209 (WSP enviromentel) 

[2] Naturvårdsverket-Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 (2009) 
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Ämne 1.Installtions-

urymme plan 0

2. Målat golv 1 

plan 0 f d lager

3. Målad vägg 

plan 0, f d lager

4. Målat golv 

plan 0, f d 

lager

5. Snickeri 

plan 0, f d 

lager

6.Snickeri 

plan 0, f d 

lager

7. Snickeri 

plan 0, f d 

lager

8. Entre 

gång plan 1

9. vägg 

trapphus 

plan 1

10. ljusgrönt 

golv plan 1 

fd fabriksyta 

11.mörkgrönt 

golv plan 1 fd 

fabriksyta 

KMK-Hälsa

Arsenik 20 40 10 < < 12 5 5 100 10 10 25

Bly 80 150 20 700 20 20 30 14 350 5 20 600

Krom 10 000 < 100 50 300 400 300 < 400 100 100 750000

kvicksilver 20 20 < < < < < < < 15 < 2,4

Ämne 12. mörkgrönt 

golv plan 1 fd 

fabriksyta 

13.mörkgrönt 

golv (fläck) plan 

1 fd fabriksyta

14. mörkgrönt 

golv (fläck) 

plan 1 fd 

fabriksyta 

15. mörkgrönt 

golv (fläck) 

plan 1 fd 

fabriksyta 

16. mörkgrönt 

golv (fläck) 

plan 1 fd 

fabriksyta 

17. 

grönmålad 

trapp med 

visuella 

föroreningar/

smust

18. Nytt 

målat golv 

klädlager 

plan 0

19. 

skyddsrum 

golv plan 0

20. 

skyddsrum 

vägg plan 0

21. Ny färg 

golv plan 0 

22. plan 0 

verkstad

23. nymållat 

golv plan 0

KMK-Hälsa

Arsenik 20 5 10 < 10 < < < < < < < 25

Bly 100 10 < 50 20 20 50 < < 50 20 20 600

Krom 2000 100 140 400 < 500 < 200 300 500 < < 750000

kvicksilver < < < < < < 40 < < < < < 2,4

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning av utförda XRF mätningar på golvytor och väggar, uppmätta halter i mg/kg (PPM Ts) har jämförts med MKM-hälsa. 

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av utförda XRF mätningar på golvytor och väggar, uppmätta halter mg/kg (PPM Ts) har jämförts med MKM-hälsa. 
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Referens
167400813LID
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Provtagning 20-03-06

 Resultat System-Komponent  Kommentar

UtfördM-Asbest(A)

Prov 3, Grönt massagolv: Ingen asbest detekterad.

Optisk kristallografisk undersökning, mikroskopi enligt SS-ISO 22262-1:2012  (Insamling och kvalitativ bestämning av asbest i 
kommersiella materialprov).

Analyssvaret gäller det material som skickats in till laboratoriet. Vi ansvarar inte för asbestförekomst i resterande material på 
provtagningsplatsen.

special.rpt v. C4(A) - Ackrediterad enligt ISO 15189 och ISO 22870


