
 

 

  

Metria Markkoll 
 

Omställningen till ett elektrifierat samhälle pågår för fullt. 

Miljardinvesteringarna görs i stort sett hela Sverige. Utöver långa 

tillståndsprocesser är analog hantering av markfrågorna en orsak 

till utdragna projekteringar. Den nya tjänsten Metria Markkoll 

erbjuder nu en obruten digital kedja i markhandläggningen. 
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Metria Markkoll  

Få kontroll på era mark- 
upplåtelseavtal 

Metria MarkKoll är en innovativ tjänst som syftar till att effektivisera och 

kvalitetssäkra processen vid nätbyggnation – från idé, analys och utredning, via 

samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning. 

Metria MarkKoll samlar relevanta geo-

grafiska data och kopplar ihop aktuella 

verksamhetsdata som lednings-

sträckningar eller annan infrastruktur 

med kartan i centrum.  

Projektörer och konstruktörer kan på 

distans, från kontoret, bättre se och 

förstå vad som berörs. Ersättning för 

intrång kan räknas ut automatiskt som 

ett tillägg till de värderingar och be-

dömningar som måste ske i fält.  

Med Markkoll vill vi skapa en mer 

obruten digital kedja för att förenkla 

dialog mellan beställare och utförare. 

Samtidigt kan samrådsprocessen, 

kommunikationen med myndigheter, 

allmänhet och särskilt berörda också 

förenklas.  

 

 

Eftersom all information knyts samman 

med dess geografiska läge och är med 

under hela processen kan många steg 

automatiseras avseende beredning och 

markåtkomst. Det blir enklare att 

förvalta färdiga projekt.  

Erforderlig tid kan redan idag frigöras 

för att snabbare initiera projekt, 

flödesoptimera, hantera avvikelser och 

blicka framåt. 

 

Är du intresserad och vill veta mer?  

Läs mer om Metria Markkoll här: 

metria.se/markkoll

 

 

 

 

Effektiv process 
En digitaliserad och automatiserad process för 

hanteringen av markfrågor. 

Ökad kvalité och kontroll  
Beställare, projektledare och handläggare har 

tillgång till aktuell information. 

Automatiserad avtalsprocess 

Alla dokument och kartor som rör avtal med 

markägare skapas automatiskt. 

https://metria.se/erbjudande/verksamhetssystem/metria-markkoll


  
 

 

 

 

    
 

Om Metria 
 
Genom att skapa, analysera, förädla och visualisera data bidrar Metria med 

värdefull information till företag, kommuner och myndigheter. Informationen är 

ofta en kritisk komponent i beslutsfattande och i digitalisering av verksamheten. 

Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av 

geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och 

visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare 

beslut. 

Vi erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, affärs- och 

fastighetsinformation samt mätningsteknik. Vi finns på 20 kontor i Sverige och 

har ca 245 medarbetare som alla har en och samma drivkraft: att tillsammans 

med kunderna skapa ett hållbart samhälle. 

Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Holding, en nordisk koncern med fler 

än 500 anställda i Norge och Sverige. 
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