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Analys Pris/€¹ 

Asbest  

Fastställande av asbest i ett materialprov 93 

Fastställande av asbest i ytdammprov 100 

²Fastställande av halterna av asbest och keramiska fibrer i luftprov, saneringsobjekt 59 

Fastställande av asbest i vattenprov 136 

Samlare luftprovsamlare 5 

PAH-föreningar 
 

²PAH-föreningar i luftprov 99 

Samlare XAD2 8 

Teflonfilter 10 

PAH-föreningar i produkter 89 

PAH-föreningar i produkter (16EPA+2) 99 

PCB och bly 
 

Fogmassa/målarfärg, PCB och bly 152 

Fogmassa, bly; XRF-analys 42 

PCB-halt i ²luft, ytdammprov eller produkt 217 

Samlare OVS-XAD2 34 

³Metaller 
 

Följande element kan väljas för flermetallanalyser:  

Ag, As, Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Th, Ti, TI, U, 
V, W, Y, Zn. Det går att fråga om andra analyser. 

 

Fastställande av en (1) metall i luft/material- eller ytdammprov 78/105 

Fastställande av två till fyra metaller i luft/material- eller ytdammprov 137/162 

Fastställande av fem till tio metaller i luft/material- eller ytdammprov 192/217 

Kvicksilver i luftprov 137 

Vattenlösligt Cr(VI) 79 

Fastställande av platinametall (platina, palladium, rodium eller iridium) i luft/material- eller ytdammprov 137/162 

Fastställande av en (1) platinametall i luft/material- eller ytdammprov 194/217 

Fastställande av metaller i luft-/material- eller ytdammprov, delvis kvalitativ elementsammansättning 
(fastställande av cirka 30 element, analys ska överenskommas separat) 283/307 

Övriga 
 

Mineralolja och BTEX-föreningar i luft/produkt 144/171 

Fastställande av kvarts i respirabel fraktion 153 

Mjukgörare i plastmattor DEHP och TXIB 169 

  

Provtagningsutrustning 
 

Hyra av provtagningspump 50/dag 

 

Leveranstiden är en till tre veckor beroende på analys. Brådskande beställningar ska avtalas i förväg och avgiften är 1,5–2 gånger 

normalavgiften.  

Leveranstiden för asbestmaterialprover och asbestluftprover från saneringsobjekt är en till fem dagar. Proverna görs så snabbt som 

möjligt och för dessa analyser debiteras inget extra för brådskande beställningar. 

Hyran för provtagningspumpen ingår inte i priset för analys av luftprov.  

¹Till priserna tillkommer mervärdesskatt enligt gällande skattesats. Priserna baserar sig på Arbetshälsoinstitutets prestationsprislista 

2023. Rätten till prisjusteringar som sker mitt under året förbehålls. 

²Samlaren ingår inte i analyspriset. 

³Prisen inkluderar inte eventuell dammvägning. 

Vi hyr ut eller förmedlar samlare och provtagningsutrustning enligt vår prislista endast vid analysbeställningar. Kunden debiteras 

fraktkostnaderna för dessa. För returnerade oanvända uppsamlare debiterar vi priset på samlarna, exklusive XAD2, 3M, kolrör, TEA-

IMS, kiseldioxidgel. 


