
B
ehovet av lantmätare är 
mycket stort bland kommu
ner, statliga myndigheter 
och privata aktörer. Nyut
examinerade studenter 
sugs snabbt upp av arbets

givare – ofta skrivs anställningskon
trakt redan före avslutad examen. 

– Det finns hundratals obemannade 
tjänster runt om i Sverige och en stor 
efterfrågan på kompetens som grep
par över hela samhällsbyggnadspro
cessen. Därför har Högskolan Väst 
tillsammans med branschföreträdare 
format det nya Lantmätarprogram
met – samhällsbyggnad och sam
hällsplanering, berättar Marianne 
Carlbring. 

Utbildningen knyter ihop juridiska, 
ekonomiska och tekniska kunska
per inom samhällsbyggnad. Kurspla
nen ger både bredd och fördjupning i 
allt från planeringsteori, fastighets
bildning och fastighetsvärderings
teknik, till gestaltning, digitalisering 
och förhandlingsteknik. Studenterna 
kan välja att specialisera sig inom 

samhällsbyggnad eller samhälls
planering. 

Verklighetsbaserade case
– Studenterna får en god teoretisk 
grund samtidigt som de möter arbets
livet redan under studietiden. Arbets
integrerat lärande går som en röd tråd 
genom Högskolan Västs alla utbild
ningar. 

– De här studenterna möter lärare 
som jobbat i branschen och gäst
lärare föreläser om sina arbeten och 
erfaren heter. Studenterna får genom
föra konkreta uppdrag som att ta 
fram detaljplaner, GISanalyser och 
utredningar med hjälp av program
varor som används i branschen. I 
 slutet av utbildningen gör de en fall
studie i samarbete med Trollhättans 
stad och då har de användning av all 
kunskap som utbildningen har gett 
dem. 

Nära samarbete med branschen
Att branschföreträdare från flera kom
muner och Lantmäteriet har varit med 

och format det nya Lantmätarprogram
met ser Marianne stora fördelar med. 

– Vår löpande dialog med branschen 
gör att utbildningen blir mer relevant 
och värdefull för både studenterna och 
deras blivande arbetsgivare. Yrken och 
kompetensbehov förändras ständigt 
och där måste utbildningarna hänga 
med. Utbytet med branschrådet är 
 oerhört viktigt. 

– När studenterna väl kommer ut om 
några år är de väl förberedda för många 
olika roller inom samhällsbyggnad och 
samhällsplanering. De kan jobba som 
förrättningslantmätare, planerare, 
projekt ledare, mark och exploaterings
ingenjörer inom både den offentliga och 
privata sfären. 

TEXT: CHRISTINA AXELSON

Mer info om Lantmätarprogrammet – 
samhällsbyggnad och samhällsplanering 
finns på www.hv.se/utbildning. 

Programansvarig på Högskolan Väst: 
Marianne Carlbring, 0520-22 32 78, 
marianne.carlbring@hv.se

Lantmätarstudenten Sebastian Svensson 
besöker ett fallstudieområde. 

FRAMTIDENS 
SAMHÄLLSBYGGARE 

FÅR NY UTBILDNING

I höst startar det nya Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst 
i Trollhättan. En unik tvärvetenskaplig utbildning med fokus på 
samhällsbyggnad och samhällsplanering. 
 – Vi har format programmet i nära samråd med branschrepresentanter. 
Det gör studenterna väl förberedda för jobb som framtidens samhälls
byggare, säger programansvariga Marianne Carlbring.  
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Leif Carlsson  
Planchef  
Trollhättans Stad

– Studenterna blir en viktig rekryte
ringsbas för oss eftersom utbildning
en är så bred. Samhällsplanering är ett 
brett område som kräver kunskap om 
hela processen. Ett tiotal studenter 
från Högskolan Västs tidigare lantmä
tarutbildning jobbar hos oss i dag. 

– Att vi kan vara med och påverka 
innehållet i utbildningen är mycket 
positivt. Vi bidrar också med före
läsningar, tar in sommarpraktikan
ter och ger konkreta uppdrag som är 
baserade på verkliga förhållanden.    

Patrik Renfors 
Lantmäterichef 
Trollhättans Stad:

– De här studenterna blir attraktiva. 
De kan ta fler roller eftersom de får 
fördjupade kunskaper inom samhälls
byggnad. De har också de kunskaper 
som krävs för att förstå komplexite
ten i att bygga tätare, mer hållbara och 
effektivare städer, något som är hög
aktuellt i dag.

– Vår samverkan med Högskolan 
Väst betyder mycket. De är mycket 
lyhörda för synpunkter som kommer 
upp i branschrådet. Utbytet med stu
denterna är också värdefullt för oss. 
De tänker i nya banor och ger oss nya 
influenser. 

Charlotta Cedergren 
Distriktschef exploate
rings avdelningen 
 Göteborgs Stad:

– Lantmätarna från Högskolan Väst är 
redan vår viktigaste rekryteringsbas 
– drygt hälften av våra exploaterings
ingenjörer och projektledare kommer 
därifrån. Studenterna från det nya 
programmet blir ännu mer intressan
ta. Utbildningens tvärvetenskapliga 
grund är viktig att ha med sig när man 
jobbar hos oss. 

– Förutom att vi ser stor nytta med 
att vara engagerade i branschrådet, 
uppskattar vi att möta studenterna i 
olika samarbeten och projekt. Det ger 
ny energi tillbaka.  

 

VILKA FÖRVÄNTNINGAR HAR  
DU PÅ DE NYA LANTMÄTARNA? 

UTBILDNING

Lisa Gunnarsson hade flera jobb
erbjudanden att välja bland redan 
innan hon tog sin examen som lant
mätare på Högskolan Väst våren 
2018. I dag arbetar hon som plan
handläggare i Munkedals kommun. 

– Utbildningen gav mig en bra 
grund för det här jobbet, säger Lisa 
Gunnarsson.

Varför valde du det här yrket?
– Jag kände knappt till lantmätar
yrket när jag var 25 år och ville stu
dera vidare. Jag sökte förutsättnings
löst efter ett yrke med goda fram
tidsutsikter, bra lön och som kändes 
intressant. Det här jobbet uppfyllde 
alla tre kraven och dessutom fanns 
en utbildning på Högskolan Väst som 
ligger i mina hemtrakter. 

Vilka kunskaper har du mest 
användning av på jobbet?
– Jag har nytta av alla kurserna. Pro
grammets innehåll var brett och gav 
förståelse för de många olika rol
lerna inom vårt arbetsfält. I slutet 
av utbildningen valde jag att inrikta 
mig mot samhällsplanering och sam
hällsbyggande, och det har jag god 
användning av nu. Men hade jag bör
jat studera i dag skulle jag valt det 
nya Lantmätarprogrammet – sam
hällsbyggnad och samhällsplanering.    

 
Vad uppskattar du mest med jobbet 
som planhandläggare?
– Det är ett konkret sätt att bidra till 
samhällsutvecklingen och jag  gillar 
variationen i jobbet. Ingen detalj
plan är den andra lik, planernas olika 
moment skiljer sig mycket åt och job
bet kräver att jag hela tiden får sätta 

mig in i nya sammanhang, ny lag
stiftning med mera. Det är en klar 
fördel om man är lösningsorienterad. 

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Med tanke på samhällets stora 
behov av lantmätarkompetens 
känns utbildningen som ett säkert 
kort även i lågkonjunktur. Alla mina 
 kursare fick jobb nästan direkt efter 
examen.

– Det behövs mycket mer informa
tion om yrket för att ungdomar ska 
upptäcka det. Vill man vara med och 
påverka samhällsutvecklingen är det 
här ett jättebra jobb. Som lantmä
tare kan man dessutom välja bland 
många olika yrkesroller i branschen, 
både på den privata och offentliga 
sidan. 

”Jättebra yrke om man vill  
delta i samhällsutvecklingen”
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