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Geolab
WSPs Geotekniska laboratorier harstor kapacitet och ett brett utbudav analyser. Våra kvalificerade 

medarbetare utför alla de vanligaste rutinundersökningarna på både störda och ostörda prover

och kan även erbjudaett flertalmer specialiserade tjänster.

I ergonomiska och väl anpassade lokaler säkerställs en snabb och säkerhantering av proverna och med 

tillgång till den senaste utrustningen utför WSPs laboratorieingenjörerdagligen analyser av hög kvalitet.

Geolabbet är specialiserat inom flera områden. Utöver de vanligare analyserna utför labbet till exempel 

kompressionsförsök av typ CRS och stegvis ödometer, triaxalförsök, direkta skjuvförsök och enaxligt 

tryckförsök. Andra tjänster är proctorförsök, MCV, siktning och sedimentation.

Utvärdering av resultat ingår i vissa analyser, bland annat CRS. Geolabbet erbjuder även rådgivning och 

skrivande av labbrapport.

Allmänna leveransvillkor

För uppdraggäller ABK 09 med eventuella ändringar och tillägg om inte annat framgår 

av kontrakt eller annan handling somundertecknatsav bådaparter.
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Alla priser exklusive moms

WSP sammanlagdaskadeståndsskyldighet ärbegränsad till arvodets 

storlek, dock högst till 120basbelopp (ABK 09 kapitel 5§ 3).

Alla resultatär sekretessbelagda.

Kostnad för returfrakt av provmaterial och emballage/provhylsor tillkommer.

Material som är miljöfarligt skickasför destruktion påbeställarens bekostnad om inget annatavtalats.

Lagring av prover sker, för skruv i 3månaderoch för kolv i 6 månader, därefter

debiteras förvaringskostnadom 2 kr per dygn och prov om inget annatavtalats. För prover

som lämnas in men inte ska labbas,utgår timarvode för hanteringoch kassering enligt prislista.

Vid hög arbetsbelastning: Expressleverans av resultat inom 2 arbetsdagar efter 

provankomstdag utgår en expressleveransavgift som motsvarar 2 x ápriset/prov

Vid hög arbetsbelastning: Expressleverans av resultat inom 4 arbetsdagar efter 

provankomstdag utgår en expressleveransavgift sommotsvarar 1,5 x ápriset/prov

Vid efterbeställning av analyser och om laboratoriet skavälja representativa 

prover utgår timarvode för provhanteringenligt prislista

Vid siktanalyser med provmängder > 10 kg/prov utgår timarvode för provhanteringenligt prislista 

Laboratorierapport enligt Eurocode SSEN 1997-1och 1997-2 utgår timarvode enligt prislista 

Kundenansvarar för att information om eventuella föroreningar i proven samt fältprotokoll

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten 

att ändra prislistans innehållutan föregående avisering.

och beställningar inkommer till laboratoriet.



Prislista 2022
Kostnad SEK

1 Jordartsbenämning 205

2 Vattenkvot 185

3 Densitet 185

4 Konförsök 185

5 Sensitivitet 185

6 Konflytgräns 360

7 Plasticitetsgräns 540

8 Rutin (stört) 1+2+6 720

9 Fullständig rutin 1-6 895

10 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 80

11 Kompressionsförsök (CRS) 2600*

12 Kompressionsförsök (stegvis ödometer 5 ls) 4000

12.1 Ytterligare laststeg 550

13 Enaxligt tryckförsök 515

14 Kornstorleksfördelning (torrsiktning) 860

15 Kornstorleksfördelning (tvättsiktning) 1100

16 Bestämning av finjordshalt 480

17 Humifieringsgrad 95

18 Glödgning 830

19 Inblandning kalk/cement 1190

19.1 Inpackning/prov 300

19.2 Undersökning/prov 470

20 Triaxial försök (aktivt) -odränerat 9500

21 Triaxial försök (passivt) –odränerat 9500

22 Triaxial försök (aktivt/passivt) -dränerat 19300

23 Direkt skjuvförsök 2730

24 Skapandetav PRV-fil/nivå 12

25 Tillägg – CRS-försök med reducerad hastighet 1395

26 Övriga labbtjänster/rådgivning, t.ex. labbrapport (kr/h) 895

* Mängdrabatt på CRS- 2500SEK vidbeställning3ellerflera försöksamtidigt.

OBS:Prislistan gäller tom2022-12-31och ihopmedWSPs allmänna

leveransvillkor.
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WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder 

hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infra-

struktur och Miljö &Energi.Med drygt 43 600 medarbetare på 

550 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhälls-

utveckling. I Sverige har vi omkring 4 100 medarbetare.
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