
Att inte ha full koll på vad som gömmer sig under markytan 
är ett stort, och tyvärr vanligt, problem.  Det kan leda till 
kostsamma misstag och i värsta fall farliga olyckor. Så, 
varför chansa när du kan veta? 

Att positionera strukturer under jord är en komplicerad process. Nu 
gör vi det enkelt för dig. Med hjälp av modern teknologi och en stor 
dos kunskap kan vi lokalisera strukturer under jord utifrån ditt 
projekts unika behov. Vi tar reda på var berg, kablar, rör och andra 
installationer finns. Och vi gör det på ett djup ner till sex meter.

Rätt resultat, lätt att använda
Beroende på ditt projekts förutsättningar samlar vi in underlag 
med hjälp av radar, sensorer och traditionell mätteknik som vi sen 
omvandlar till lägesbundna 
data. För att göra det krävs 
unik spetskompetens, 
instrument med hög 
noggrannhet och många 
års erfarenhet. Det har vi. 
Materialet levereras i ett 
lättillgängligt 3D-format 
som du kan öppna var du 
vill, när du vill. 

Många fördelar – vissa livsviktiga
Fördelarna är många. Vissa är livsviktiga eftersom arbets- 
miljön blir betydligt säkrare. När du vet var saker och ting är 
minskar förstås risken att skada föremål eller stöta på oväntade 
överraskningar och du slipper förseningar och dyra ändrings- 
arbeten. Dessutom blir hela projektet mer effektivt när du lättare 
kan planera, reparera och dela information. Ja, du sparar både tid 
och pengar. Och blir mer lönsam.  
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Underjordspositionering
– sluta chansa, nu kan du veta

Så här går det till 
– steg för steg 

1. Val av metod 
utifrån projektets 

möjligheter  
och behov

2. Genomgång  
av befintlig  

dokumentation

3. Uppdatering av 
dokumentation efter 
synliga förändringar 

på plats

4. Detektering av  
marken med markradar 
och elektromagnetiska 

sökare

5. Höjd- och  
lägesbestämning av 

hittade objekt

6. Sammanställning 
av insamlade data

7. Leverans i ett 
lättillgängligt 

filformat


