
PRiMAB är ett välrenommerat företag inom projektledning
och miljötjänster. Vi har en unik utrustning bestående av en
obemannad radiostyrd båt med toppmoderna GPS- och ekolod-
instrument. Med den kan vi snabbt och kostnadseffektivt kart-
lägga din undervattenstopografi. Vi är snabbt på plats och
behöver inga trailers för transport eller kranar för sjösättning.

Några exempel på användningsområden:

• Gruvindustri. Kartläggning av klarningsdammar,    
 sandmagasin, vattenfyllda gruvor, sjöar och älvar. 

• Muddringsprojekt i hamnar och kanaler. Mät upp före och
 efter muddring för bättre upphandlingskontrakt. Betala
 bara för massor som flyttats, inte vattentransport. 

• Byggindustrin. Kartlägg bottentopografi före byggprojekt
 i vattenmiljöer, t ex broar, dammar och pirar.

• Kemisk industri. Mätning i toxiska miljöer, t ex slam-
 bassänger med giftigt innehåll.

• Vattenvård. Vid återställning av flottningsleder, kontroll av
 lekplatser för fisk, muddring av igenväxta vattenmiljöer mm.

• Flödesmätning i strömmande vatten. I kombination med
 flödeshastighetsmätning kan vi kartlägga tvärprofilen i en
 kanal eller älv för flödesberäkning.

Kostnadseffektiv kart  läggning av bottentopografi
Presentation av resultat
Resultatet presenteras i en skriftlig rapport med djupkarta och 
volymberäkning i tabellform med volymer vid olika vattenstånd. 
Vi kan leverera rådata i alla filformat för vidare bearbetning i 
CAD-program.

Referenser
• LKAB. Mätning av sandmagasin och klarningsbassänger i
 Kiruna, Malmberget och Svappavaara.

• Boliden Mineral AB. Mätning av klarningsdammar och
 sandmagasin, sjöar och vattenfyllda gruvor på ett flertal platser
 från Gällivare i norr till Åsele i söder.

• Lundin Mining AB. Mätning av sjöar vid Zinkgruvan inför val
 av placering av ny pumpstation.

•  Dragon Mining. Mätning av sandmagasin i Svartliden.

•  Tyréns. Mätning av vattenkraftsdamm för projektering av
 vägbygge.

•  Ramböll. Mätning i vattendrag för projektering inför
 förstärkning av vägbank.

Läs mer på vår hemsida på www.primab.com
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