
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbarhet viktigt på 
Lantmätarprogrammet vid Högskolan Väst 
Studenter vågar tänka nytt, tänker på miljön och är inte rädda för att satsa på att 

bygga i trä – därför har flera av de första projekten för ökat träbyggande i Norge varit 

just studentbostäder. Det berättade Björn Lier i sitt föredrag för studenter på 

Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst tisdag 19 november 2019. 

Företaget Trebruk AS där Björn Lier är VD verkar för ökad användning av skogen – av trä 
som byggmaterial. Fokus är att få igång stora projekt med industriellt träbyggande och då 
krävs att det byggs upp en marknad där det offentliga är en viktig motor som ”efterfrågare”. 
Det är viktigt att kommunala planer skriver in klimatmål och det behövs kunskap om att 
bygga i trä. 

– Hållbarhet är en viktig aspekt genom hela 
Lantmätarprogrammet, det är en framtidsfråga, berättar Ulf 
Ernstson, ansvarig lärare på programmet tillsammans med 
Marianne Carlbring och de som bjudit in Björn Lier. Han 
fortsätter: 

–  Vi vill ge studenterna redskap att själva vara aktiva 
och bidra till omställning i samhället, mot hållbarhet.  

Studenterna fick höra om olika byggprojekt och 
dessutom om träets egenskaper som byggmaterial, fördelar och utmaningar. Och självklart 
om de stora möjligheter träbyggande innebär för att nå de globala klimatmålen. 

Lantmätarprogrammet – samhällsplanering och samhällsbyggande vid Högskolan Väst 
hade besök av Björn Lier, VD på Trebruk AS i Norge, som föreläste om trähusbyggande för 
förstaårsstudenterna på programmet. Föreläsningen hölls i samarbete med Grön tillväxt 
trä - rethinking wood genom Fyrbodals kommunalförbund och Svinesundskommittén.  

Marianne Carlbring, Högskolan Väst, Björn Lier, Trebruk AS, 
Ulf Ernstson, Högskolan Väst 



 

 
 
 
 
 
 

 
GRÖN TILLVÄXT TRÄ – rethinking wood! 
 
Syftet med Grön Tillväxt Trä är bland annat att öka användningen av trä inom byggnation och att företag 
utvecklas och etableras. Grön Tillväxt Trä erbjuder studiebesök, föreläsningar, seminarier, workshops, 
nätverksträffar med mera. Insatserna riktar sig till politiker och tjänstemän i kommuner och kommunala 
bolag samt företag. 
 
Grön tillväxt trä – rethinking wood! är ett norsk-svenskt samarbete för miljö och framtid, där följande 
parter ingår: 
 

• Fyrbodals kommunalförbund www.fyrbodal.se/  
• Svinesundskommittén: http://svinesundskommitten.com/grontillvaxt/gron-tillvaxt-tra/  
• Position Väst: www.positionvast.se/sv/    
• Østfolds fylkeskommune: www.ostfoldfk.no/  

 
Följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/rethinkingwood/  
 
 
 
Iréne Malmberg 
irene@svinesundskommitten.com 
  

Karin Stenlund 
karin.stenlund@fyrbodal.se 
 

Björn Horten 
bjornho@ostfoldfk.no 
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