
Geodetisk mätning med 
pålitligt resultat
Infranord har ett djupt och brett kunnande inom geodetisk mätning. 
Våra mättekniker har både lång erfarenhet och unik kompetens. 
Faktum är att många av dem har arbetat hos oss i 20-30 år.
Det finns en lång tradition av tekniska mättjänster inom vår organisation. 
Oavsett var din anläggning finns, kan vi hjälpa dig. Våra erfarna medarbe-
tare finns tillgängliga över hela landet och vår lokalkännedom är god.  

Unik specialistkompetens
Infranord har specialistkompetens kring både geodetisk mätning och 
järnvägsteknik. Det innebär att vi ansvarar för hela kedjan från utsättning 
till relationsinmätning. Etablering av stomnät, inmätning för projekt-
eringsunderlag och utsättning vid järnvägsbyggnation är bara några
exempel på vanliga utmaningar vi ställs inför i vår vardag. 
Våra mättekniker är naturligtvis också väl utbildade inom säkerhet.  

Ny teknik och aktuella instrument
Vid lägesbestämning och lägesplacering av spår som järnvägsdetaljer är 
det viktigt att resultatet blir rättvisande. För att säkerställa ett gott resul-
tat, håller vi oss uppdaterade inom den senaste tekniken och instrumen-
ten. Vid både inmätning och utsättning använder våra mättekniker en 
totalstation, GNSS (GPS-mätning). Till det kommer en digital avvägare.

En bred flora av mättekniska tjänster
Förutom själva mätningen sammanställer vi underlag till relationshand-
lingar som vi redovisar. Våra mättekniker arbetar även med beräkning av 
spårgeometri, kontrollinmätning efter avslutat arbete samt utvärdering 
av spårlägesdiagram.
   I dagsläget arbetar vi främst med inmätning, utsättning och stomnäts-
mätning. Har du andra önskemål inom mätteknik, är du välkommen att 
höra av dig.  Vår tjänsteflora är innehållsrik och utökas kontinuerligt i takt 
med att den tekniska utvecklingen går framåt. Arbetet kan med fördel 
utföras vintertid.

Vad kostar det?
Tjänsten köps via en timprislista.

Utsättning och inmätning

www.infranord.se

    Vi har ett bra samarbete
     över hela landet där vi 
uppnår ett gott resultat vad gäller 
mättjänster. Infranord har stor för-
ståelse för vår tillämpning. Vi har 
en bra dialog och de vet hur jobben 
ska utföras på bästa sätt.”
Sven-Gunnar Johansson
 Trafikverket

Mångårig erfarenhet

Gedigen säkerhets-
utbildning

Specialistkunskap om 
geodetisk mätning 

Specialistkunskap om 
järnvägsteknik
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


