
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Program till 
Kommunala lantmäteri- 
dagarna 2018
22–23 november i Stockholm

l	Stadsutveckling i Stockholm

l Besök av lantmäteriets  
chef för Division fastighets-
bildning

l Lantmäteriets Geocell Färila 
berättar om sitt kart- och 
GIS-stöd i samband med 
sommarens skogsbränder

l Hur jobbar en riksgräns-
kommissarie?

l Aktuella rättsfall och  
mycket mer!

Anmäl dig nu!
Klicka här

https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=77150&MenuItemId=78928&ProjectId=13249


09.30 Registrering och kaffe/te med smörgås 

10.00 Välkommen och föreningsaktuellt 
 Mattias Berggrund, ordförande i Lantmäterikommittén

10.05 Stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest om-
fattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras 
för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya 
arbetsplatser. Det är ett av Stockholms utpekade 
hållbarhetsprofilområden. Stadsutveckling presen-
teras tillsammans med ett urval av planerings- och 
fastighetsbildningsfrågor som dykt upp under 
utbyggnaden.

Martin Ottosson, Kommunikationsstrateg,  
Exploateringskontoret, Stockholms kommun 
Eva Ölund, Förrättningslantmätare,  
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun

11.05 BENSTRÄCKARE

11.10 Nytt från Lantmäteriet
Kort redovisning av det som är mest aktuellt just 
nu på Lantmäteriet inom geodataområdet.

Ulf Eriksson, Geodatasamordnare, Lantmäteriet

11.40 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting
Marianne Leckström, Handläggare, SKL

12.10 LUNCH

13.10 Geocell: för gemensam lägesbild och tryckta  
 kartor

Försvarsmaktens Geocell som resurssätts av 
Lantmäteriet kallades med kort varsel in för att 
stödja insatsstaben i Färila under sommarens 
bränder. Prio var en gemensam lägesbild samt att 
få ut tryckta kartor.

 Peter Adler, Sektionschef, Lantmäteriet  

Dag 1 – Torsdag 22 november

13.40 Vad gör en riksgränskommissarie? 
Stort som smått kring riksgränsernas historia och 
arbetet med att underhålla dem.

Gunnar Ersbo, Verksamhetsutvecklare/Riksgränskom-
missarie, Lantmäteriet, Fastighetsbildningsstöd

14.10 Val av nya medlemmar till lantmäterikommitén 
 Mattias Berggrund, ordförande Lantmäterikommittén

14.15 FIKA

14.45 Prisbelönat examensarbete: Förbättrad  
 positionering med SLAM vid mobil data- 
 insamling i stadsmiljö

Vid mobil datainsamling, t ex laserskanning och 
fotografering, är det svårt med positionering 
i tunnlar eller när höga byggnader blockerar 
GNSS-signalen. Genom att använda stöttning av 
SLAM kan positioneringen förbättras.  

Helén Rost, Utvecklingsansvarig, TerraTec 

15.15  Jordbruksföretagen framöver 
Jordbruksföretagen anpassar sig bland annat 
efter ny teknik som introduceras och förändringar 
i priser på det som produceras. Det finns nu en 
livsmedelsstrategi. Vad talar för att takten i struk-
turomvandlingen ändras framöver? 

 Harald Svensson, Chefsekonom, Jordbruksverket 

15.45 Avslut av dagen 
 
18.30 Samling för guidning och fördrink på   
 Fotografiska muséet.

Viktigt att komma i tid, guidningen startar 19:00 
och alla ska hinna få sig en fördrink vid ankomst. 

19.45 MIDDAG PÅ FOTOGRAFISKA MUSÉET



Dag 2 – Fredag 23 november

08.30 När blir samhällsbyggnadsprocessen digital?
Lantmäteriet och Boverket har fått olika uppdrag 
för att samverka mot en obruten digital samhälls-
byggnadsprocess. Hur ser planen ut?

Tove Elvelid, Divisionschef Fastighetsbildning,  
Lantmäteriet
Malin Klintborg, Uppdragsledare, Lantmäteriet

09.30 KAFFE

10.00  Kan privata aktörer avlasta lantmäterimyndig- 
 heten i förrättningsverksamheten?

Fastighetsbildning är myndighetsutövning, därför 
finns bara begränsade möjligheter att låta privata 
aktörer agera inom förrättningen. Vi pratar under 
passet om möjligheter och risker.

 Tomas Vesterlin, Civ. Ing. Jur. Kand., Vesterlins & co

10.30 Aktuella rättsfall
Några nedslag i mål som prövats vid Svea Hovrätt 
under det senaste året. 

Börje Nordström, Tekniskt råd, Svea Hovrätt

11.10 BENSTRÄCKARE

11.20 Markvärde – vad är det, hur bedöms det och  
 vad kan man förvänta sig av framtiden?

Markvärde är överskottet av nyttan och kostnader 
för marken. Markvärdet kan sålunda aldrig vara 
”fel”. Däremot kan bedömningen av markvärdet 
vara felaktigt. Framtida markvärden är svåra att 
estimera men med den monocentriska modellen 
görs ett försök. 

 Fredrik Brunes, Doktor i Bygg- och Fastighetsekonomi,  
 KTH och Bryggan Fastighetsekonomi

11.50  LUNCH
 Restaurang Oxen på entréplanet.

12.50 Inspirationsföreläsare 
”Att vara chef för Zlatan, Messi och Ronaldo”
Sveriges mest meriterade fotbollsdomare tar 
dig med på en resa där allt inte bara handlar om 
fotboll – utan lika mycket om ledarskap, kommuni-
kation, konflikthantering, inspiration och personlig 
utveckling.

Jonas Eriksson, F d fotbollsdomare, expert på SVT, 
framgångsrik entreprenör

13.50  Lantmäteriet - hur jobbar vi med attraktions- 
 kraften för att få fler att söka sig till Lantmäteri 
 utbildningarna?

Lantmäteriet har under flera års tid arbetat i skolor 
och i sammanhang för att stärka bilden av yrket 
Lantmätare för målgruppen unga. Vi kommer göra 
en kort tillbakablick och sen går vi in på hur vi gör 
idag och framåt.

Maria Nässert Ericsson, Employer branding strateg, 
Lantmäteriet

14.20 BENSTRÄCKARE

14.25 Överföra mark, annars inget bygglov? 
Ska det faktum att en bostadsfastighet, inom 
detaljplan med enskilt huvudmannaskap, innehål-
lande dels kvartersmark och dels allmän platsmark, 
hindra ett beviljande av bygglov?

Johanna Lundblad, Civilingenjör inom lantmäteri, 
Lantmäteriet
Elina Brämsgården, Civilingenjör inom lantmäteri, 
Lantmäteriet  

14.55 Sammanfattning och avslutning
 Mattias Berggrund, ordförande i Lantmäterikommittén

15.05 KAFFE PÅ PLATS ELLER PÅ RESANDE FOT

15.35 Tack för den här gången!



Tid och plats
Den 22–23 november 2018,Stockholm på Citykonferensen 
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, 111 84 Stockholm. 
Seminariet börjar kl. 9.30 med registrering och avslutas dag 
två cirka klockan 15.00–15.30. 

Avgift
Medlemmar  5 200 kr exkl. moms
Icke medlemmar  6 200 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år  2 600 kr exkl. moms
Medlemmar pensionärer  2 600 kr exkl. moms

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt 
på konferensavgiften. 

I konferensavgiften ingår måltider samt guidning på  
Fotografiska museet.

Vill Du bli medlem? Bli medlem på 
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare
med din anmälan till kursen.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 30 oktober 2018.
För att komma till anmälningslänken, klicka här
eller gå in på www.sverigesstadsbyggare.se
Anmälan är bindande efter 30 oktober men kan överlåtas  
på annan person.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura och skickas 
av SKL Fastigheter och Service AB.

Hotell
Vi har reserverat ett antal rum på följande hotell till förmån-
liga priser. Du bokar och betalar själv genom att uppge 
bokningskod BKON211118_1. Priser inkl. moms och frukost. 
Boka i god tid!
     Scandic Hotel Klara, tel. 08- 517 517 00,  
mail: meeting.klara@scandichotels.com 
     Enkelrum inkl. frukost och moms 1 850:-

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 30 oktober men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske 
skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om programmet ställs till Anna Svensson på  
Anna.Svensson2@linkoping.se eller tfn: 013-20 66 49

Övrig information Konstella  
konferens@konstella.se,  tfn 08-4527286.

Välkommen med Din anmälan!

Allmän information

http://www.sverigesstadsbyggare.se
https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=77150&MenuItemId=78928&ProjectId=13249

