
Eskilstuna kommun

Går det att samarbeta med konsulter?



Korta svaret är:

• JA

Hur då då?

• Prata med varandra!

Tack för mig!



Okej, lite längre då…

• Eskilstuna kommun, drygt 100 000 inv

• Geodataenhet ca 20 pers

• Grundkartor

• NBK

• Adresssättning

• Drönare

• Stereokartering med ImageAnalyst

• Tester med skanning och nytta med punktmoln

• + 3D-samordnare och GIS-ingenjörer

• Ramavtal med mätkonsulter

• Gatuavdelning med 2 st mätare för anläggningsprojekt



Och jag?

• Qarin Bånkestad

• Teknisk lantmätare och Teamledare för MBK, 
Eskilstuna kommun

• Brinner för:

• Smarta samarbeten

• Automatisering av tråkiga, repetitiva uppgifter

• Återanvändning av redan producerat data



Vilka sitter i publiken?

Kommunanställd?

Konsult?

Vad vill ni få ut av det här passet?



Tillbaka till huvudfrågan

Hur började jag?

• Var först ”rädd” för konsulter

• Träffade konsulter i olika sammanhang

• Behov av rutiner

• Konsulter mäter för t.ex. utsättningar och lägeskontroller





Konsulter i området

• Personlig kontakt

• Kollade inkomna lägeskontroller i Castor

• Samlade info från andra inkomna frågor



Samlade konsulter

• Fysiskt möte:

• Allmänna diskussioner

• Avsaknandet av rutiner från kommunen

• Behovet av samarbete

• Konstaterade att vi alla är lata av naturen



Vad hände sen?

• Vi gjorde en rutinbeskrivning för 
Lägeskontroll

• Funderade på vad vi får dela med 
oss av och vad vi vill få in från 
andra



Geodatasamverkan

• Snårigt

• Kommunen ej återförsäljare av data

• Får dela med oss av begränsad mängd data till byggprocessen



Samarbetet just nu

• Bygger helt och hållet på personliga 
kontakter

• ”Listar” vilka konsulter som kontaktar oss

• Vi delar med oss av vissa datamängder 
när någon frågar

• Om någon frågar efter fastighetsgränser, 
säkerställer jag att personen vet hur 
fastighetsgränser ska hanteras och jag 
begär in kontrollmätningar



Förbättringar framöver

1. Samverkansavtal, kommunen delar med sig av 
data, men tar betalt för tid, konsulter delar med sig av 
kontrollmätningar och annat producerat data

2. Dumpningsplats för data

3. Högre krav på leveranser från konsulter



Ser ni någon liknande nytta?

Fick ni ut det ni förväntade er från passet?

Diskussion?

Qarin Bånkestad

Eskilstuna kommun

qarin.bankestad@eskilstuna.se

mailto:qarin.bankestad@eskilstuna.se

