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Geolab
WSPs Geotekniska laboratorier har stor kapacitet och ett brett utbud av analyser. Våra kvalificerade 
medarbetare utför alla de vanligaste rutinundersökningarna på både störda och ostörda prover 
och kan även erbjuda ett flertal mer specialiserade tjänster.

I ergonomiska och väl anpassade lokaler säkerställs en snabb och säker hantering av proverna och med 
tillgång till den senaste utrustningen utför WSPs laboratorieingenjörer dagligen analyser av hög kvalitet.

Laboratorierna i Halmstad och Göteborg har olika specialområden och de erbjudna tjänsterna varierar något. 
Kontakta oss gärna om du saknar någon undersökning i prislistan. 
 

Allmänna leveransvillkor
För uppdrag gäller ABK 09 med eventuella ändringar och tillägg om inte annat framgår 
av kontrakt eller annan handling som undertecknats av båda parter.

1. Alla priser exklusive moms

2. WSP sammanlagda skadeståndsskyldighet är begränsad till arvodets  
 storlek, dock högst till 120 basbelopp (ABK 09 kapitel 5 § 3).

3. Alla resultat är sekretessbelagda.

4. Kostnad för returfrakt av provmaterial och emballage/provhylsor tillkommer. 

5. Material som är miljöfarligt skickas för destruktion på beställarens bekostnad om inget annat avtalats. 

6. Lagring av prover sker, för skruv i 3 månader och för kolv i 6 månader, därefter  
 debiteras  förvaringskostnad om 2 kr per dygn och prov om inget annat avtalats. För prover  
 som lämnas in men inte ska labbas, utgår timarvode för hantering och kassering enligt prislista.

7. Vid hög arbetsbelastning: Expressleverans av resultat inom 2 arbetsdagar efter   
 provankomstdag utgår en expressleveransavgift som motsvarar 2 x á priset/prov 

8. Vid hög arbetsbelastning: Expressleverans av resultat inom 4 arbetsdagar efter   
 provankomstdag utgår en expressleveransavgift som motsvarar 1,5 x á priset/prov

9. Vid efterbeställning av analyser och om laboratoriet ska välja representativa  
 prover utgår timarvode för provhantering enligt prislista

10. Vid siktanalyser med provmängder > 10 kg/prov utgår timarvode för provhantering enligt prislista 

11. Laboratorierapport enligt Eurocode SS EN 1997-1 och 1997-2 utgår timarvode enligt prislista

12. Kunden ansvarar för att fältprotokoll samt beställningar inkommer till laboratoriet.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten 
att ändra prislistans innehåll utan föregående avisering.



Prislista 2021    
    Kostnad SEK

1  Jordartsbenämning 195
2  Vattenkvot 175
3  Densitet 175
4  Konförsök 175
5  Sensitivitet 175
6  Konflytgräns 345
7  Plasticitetsgräns 515
8  Rutin (stört) 1+2+6 685
9  Fullständig rutin 1-6  860
10 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 75
11 Kompressionsförsök (CRS) 2495***
11.1 Tillägg CRS-försök med reducerad hastighet 1300
12  Kompressionsförsök (stegvis ödometer 5 ls) 3675
12.1 Ytterligare laststeg 525
13  Enaxligt tryckförsök 490
14 Kornstorleksfördelning (torrsiktning) 820
15 Kornstorleksfördelning (tvättsiktning) 1025
16  Bestämning av finjordshalt 450
17  Sedimentering Hydrometermetod 1810*
18 Sedimentering & Tvättsiktning 2600*
19 Torrsikt stora prov 128-0,063 mm  2700*
20 Tvättsikt stora prov 128-0,063 mm  3200*
21 Humifieringsgrad 90
22 Glödgning 790
23 Inblandning kalk/cement 1130
23.1 Inpackning/prov 285
23.2 Undersökning/prov 445
24 Triaxial försök (aktivt) -odränerat 8900**
25 Triaxial försök (passivt) -odränerat 9200**
26 Triaxial försök (aktivt/passivt) -dränerat 18400**
27 Direkt skjuvförsök 2600**
28 Skapandet av PRV-fil/nivå 11
29 Proctorförsök 3100*
30 MCV (Moisture Condition Value)  3100*
31 Hydrauliskt konduktivitetsförsök (permeabilitet) Kontakta oss för pris
32 Övriga labbtjänster/rådgivning, t.ex. labbrapport (kr/h) 895

* Utförs enbart av laboratoriet i Halmstad

** Utförs enbart av laboratoriet i Göteborg

*** CRS - 2395 SEK vid beställning 3 eller flera försök samtidigt. 

OBS: Prislistan gäller tom 2021-12-31 och ihop med WSPs 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, 
natur vetare, 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.

Dennis L. Overgaard 
010-722 54 20

Karina Stjärne 
010-722 73 21

Alma Zerem Hrvat 
010-722 72 75

Abdirahman Hassan 
010- 722 72 36


