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Beställning
av inmätning i
kundportalen
Felaktiga inmätningar ökar risken för avgrävningar. Avbrott i el, bredband och
annan infrastruktur leder till kostnader för nätägare och entreprenörer och
besvärliga situationer för kunderna. Korrekt inmätta ledningsnät i rätt filformat
minskar inte bara risken för grävskador. Det skapar också förutsättningar för
ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete och en korrekt ledningsanvisning.

Fakta
Inmätning utförs med den
senaste tekniken
Vi utför inmätningar med hjälp av

Inmätning vid nyförläggning
Vi ser till att inmätningen i markentreprenader blir korrekt och levereras i de filformat
nätägaren önskar.

Inmätning av befintliga nät
Våra inmätare är specialister på inmätningar av äldre nät. Med hjälp av den senaste
tekniken spårar de ledningar så att informationen blir korrekt uppdaterad och digitaliserad.

Inspektioner, kontroller och dokumentation

den senaste tekniken, bland annat:
• Markradar: GPR med Leica
Stream C
• Kabelsökare: vLoc3 RTK Pro,
vLoc3, RD8200
• GNSS: SP60, SP85, GeoMax
Zenith 35 Pro och Leica.

Om ni önskar kan vi inspektera och fotografera skåp, utföra säkerhetskontroller och utföra

Tekniker med hög kompetens
över hela Sverige

rapport om byggkvalitet. Vi erbjuder även tjänster för dokumentation av inmätningen.

• Geomatikk har 150 medarbetare

Beställ inmätning enkelt i Kundportalen
Enklast beställer du inmätning via Kundportalen. Där kan du följa hanteringen av ditt
ärende i ett automatiserat och helt spårbart flöde. Du loggar in eller skapar ett nytt konto
på Geomatikk.se

i fält med hög kompetens inom
inmätning och ledningsanvisning.
• Vi är specialister på ledningsnät
och finns över hela Sverige.
• Vi är certifierade för spår och väg.

Logga in och beställ

Geomatikk har omdefinierat marknaden för skydd av viktig infrastruktur i Sverige. Bland våra kunder finns Sveriges

Kontakt

största fiber-, el- och telenätägare men också många mindre nätägare. Vår vision är störningsfria ledningsnät.

Henrik Delborn

Med ledningsanvisning, inmätning och dokumentation av ledningar förebygger vi att privatpersoner och företag

0703-422357

drabbas av avbrott i viktiga samhällstjänster. Läs mer på geomatikk.se

henrik.delborn@geomatikk.se

