
Geotekniska laboratorier

Hos våra ackrediterade laboratorier finns en lång och gedigen erfarenhet inom geoteknik. 

Att vi är ackrediterade innebär att vi följer gällande standarder och rutiner, men framförallt arbetar

vi oberoende, där kundens sekretess är i fokus. Allt detta säkerställs genom årligakontroller av 

Swedac.

Med vår samlade kompetens erbjuder vi analyser och tjänster för alla tänkbara projekt, oavsett

storlek eller omfattning av uppdraget. Utbudet rymmer dom flesta geotekniska undersökningar, 

alltifrån dom vanligaresom; benämning och klassificering, rutinundersökning, 

kornstorleksfördelning och sedimentation, till mer avancerade försök som; bestämning av 

hållfasthetsegenskaper med direkta skjuvförsök eller triaxialförsök, kompressionsegenskaper

genom CRS-försök och kemisk stabilisering. 

Mitta utför också geotekniska undersökningar över hela landet, vare sig det är i ett förstadium av 

projektering eller under pågående byggen. Vi har även ett ackrediterat fältlaboratorium för enklare

analyser på plats.

Med över 20 års erfarenhet av att bedriva ackrediterad laboratorieverksamhet, tidigare som MRM 

Konsult AB, så står Mitta Lab för en genomgående hög kvalitet för alla våra analyser och tjänster.



Maria Gkatsou

Laboratoriechef, Laboratorieingenjör Stockholm

Maria har arbetat som geolog sedan 2017. Hon är

utbildad i Geologi och har en Master inom miljö & 

oceanografi från Patras universitetet I Grekland. På

MITTA Labb ansvarar hon för den dagliga verksamheten

och avancerade analyser (CRS-försök, DS-försök, Triax 

etc) samt vägtekniska laboratorieanalyser (Los Angeles, 

microDeval etc). 

Mobil: 076-98 03 499

Mail: maria.gkatsou@mitta.se

Språk: Engleska, grekiska och grunläggande svenska

mailto:maria.gkatsou@mitta.se


Petrus Lindh

Laboratorieingenjör, Stockholm

Petrus är Geolog/laboratorieingenjör. 

Han har magisterexamen inom geologi från Uppsala 

universitet. Petrus expertis inom huvudsakligen

geotekniska laboratorieanalyser vilket innefattar rutin

samt avancerade CRS, DS och ödometeranalyser, Triaxial, 

etc). Petrus jobbar även med vägtekniskaanalyser som

exempelvis Los Angeles, MicroDeval.

Han har varit verksam som geolog i 8 år.

Mobil: 070-331 03 52

Mail: petrus.lindh@mitta.se

Språk: Svenska, franska och engelska.
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Amin Zeinali, Lic.Tech

Geotekniker, Laboratorieingenjör, Stockholm

Amin är utbildad I väg- och vattenbyggnadteknik i Iran 

och han har masterexamen och Licenciate i geoteknik

från Luleå tekniska universitetet, LTU.  Han har jobbat

som forskare och geotekniker sedan 2006. Amin utför

laboratorie-undersökningar, både rutianalyseroch

avancerade försök (CRS-försök, DS-försök, Triaxial, etc).

Mobil: 072-521 83 30

Email: amin.zeinali@mitta.se

Språk: Engelska, persiska och grundläggande svenska

mailto:amin.zeinali@mitta.se


Fitsum Girum , PhD

Geolog, Stockholm

Fitsum har Doktorsexamen i geokemipå Stockholms

universitet. Han har utbildning och erfarenhet i mineral 

och grundvatten prospektering, miljögeokemi och

malmgeologi. Hos MITTA Labb jobbar han med 

petrografisk analys, miljöundersökningar och geologisk

kartering.

Mobil: 072-402 39 12

Email: Fitsum.Girum@mitta.se

Språk: Engelska, amhariskaoch grundläggandeSvenska

mailto:Fitsum.Girum@mitta.se


Lina Johansson

Laboratorietekniker, Stockholm

Lina har studerat geovetenskap vid Stockholms

Universitet. Lina jobbar med laboratorie-undersökningar, 

både rutinanalyseroch avancerade försök (CRS, DSS etc).

Lina har arbetat på laboratorier sedan 2018.

Mobil: 070-530 56 76

Mail: lina.Johansson@mitta.se

Språk: Svenska och engelska.
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Karim Heso

Laboratorie Assistent, Stockholm

Karim har Tekniks utbildning i geoteknik från Syrien, 

Damaskus universitet, 1 år Yrkes Akademin (YA) 

Stockholm inom bygg och mätteknik. Karim har 

studerat Svenska byggnorm på KTH och har YH examen 

från kartotek AB.

På MITTA Labb han är ansvarig för provmottagning, 

registration, kundkontakt och rutinanalyser.

Mobil: 070 24 89 727

Mail: karim.heso@mitta.se

Språk: Svenska, engelska och arabiska

mailto:karim.heso@mitta.se

