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Våra tjänster

Förorenade 
områden

Jord, berg & 
vatten

Miljöstrategisk 
rådgivning

Informations-
hantering

Entreprenad, 
byggledning & 

kontrollprogram

Instrumentering, 
mätning & 

redovisning
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• Grundades 26 maj 1986 som dotterbolag till ADG 
Grundteknik

• ADG Grundteknik gick samman med Golder 1999, och 
Geometrik blev då helägt dotterbolag till Golder.

• Anställda:10st idag, flertalet högutbildade, ex. 
civilingenjörer, högskoleingenjörer m.m.

• All personal anställda i Golder

• Kontor i Stockholm och Göteborg

• Jobbar över hela Sverige samt delar av Norden

• Har Sveriges bredaste utbud av mätteknik under 
markyta

Vilka är Geometrik?
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• Specialiserade på mätteknik under markytan

• Designar och tillverkar speciallösningar

• Egen tillverkning av mätgivare, bl.a.
• Inklinometrar
• Stagkraftsgivare

• Hyr ut, säljer och installerar mätsystem

• Återförsäljare för två av världens största tillverkare av 
geoteknisk mätutrustning

• Glötzl (Tyskland)
• Soil (Storbritannien)

• Drifthållning av mätsystem

• Skapar säkerhet för människor och materiella värden!

Vad gör Geometrik?
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• Citybanan Sthlm
• Hisingsbron Gbg
• Slussen Sthlm
• Marieholmsförbindelsen Gbg
• Gotland Kalkindustrin
• Västlänken Gbg
• Förbifart Sthlm
• Stora Frösunda Sthlm
• Bromstensstaden Sthlm
• Varbergstunneln

Projekturval
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Mätteknikens möjligheter
Mätning innan byggnation

Inklinometerinstallation

• För att bestämma normalförhållanden/ baslinje

• Ex:
• Temperaturmätning i luft, mark, vatten och ev. 

befintlig konstruktion
• Vattennivåer och flöden i och omkring 

konstruktionen
• Deformation och rörelse i jord, berg och ev. 

befintlig konstruktion
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Mätteknikens möjligheter
Mätning vid byggnation

• För att kontrollera att modellen fungerar och 
övervaka omgivningspåverkan

• Ex:
• Lastmätning i stämp, stag och bultar
• Deformationsmätning i tillfälliga konstruktioner 

och slänter
• Omgivningspåverkan ex vattennivåer, 

vibrationer, sättningar etc.
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Mätteknikens möjligheter
Mätning i permanent skede

• För att kontrollera långtidspåverkan på 
konstruktionen och omgivningen

• Ex:
• Töjningsmätningar i betong och 

stålkonstruktioner
• Deformationsmätningar över fogar och 

eventuella sprickor
• Rörelsemätning (tiltmätning och pendel) 

Omgivningspåverkan ex vattennivåer, 
vibrationer, sättningar etc.
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• Möjligt med aktiv design, billigare konstruktion

• Högre säkerhet genom anläggningens hela livslängd

Vilka möjligheter ger 
då mättekniken?
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Frågor?

Tack för att ni lyssnade.
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