
 

 

”Praktisk forskning och erfarenheter visar att det är möjligt att 
minska såväl byggkostnader som energianvändning med 
minst 30 procent vardera. Det gäller bara att använda den kun-
skap som finns!”

Christer Harrysson visar i sin nya bok att det går att bygga betydligt 
bättre och billigare bostäder än vad som görs idag. Det finns beprö-
vad teknik för att minska bygg- och boendekostnaderna, men bran-
schens vilja att bygga rätt övertrumfas ofta av intresset att först och 
främst ”se om sitt eget hus”.

Bygg Bättre Billigare är en bok som tar ett kritiskt helhetsgrepp 
om husbyggandet i Sverige. Men det är också en bok som ger 
vägledning för alla som vill uppnå bästa möjliga boende. Som 
byggherre eller husköpare får du råd om vad du behöver tänka på 
under byggprocessen, såväl när det gäller val av entreprenadform,
kvalitetssäkring, besiktningar som tekniska lösningar. Som hus-
ägare får du inblick i husets viktiga områden och konkreta förslag 
på hur du kan förbättra klimatskärmen, effektivisera energianvänd-
ningen och minska problem med fukt, mögel och dåligt inomhuskli-
mat.

Bygg Bättre Billigare är, kort och gott, en bok som både rymmer 
en praktisk vägledning och en kunskapsbank. Den vänder sig till 
husägare och husköpare, men också till fackfolk, politiker,
myndigheter och organisationer som arbetar med samhällsbygg-
nad – och för ett framtida, bättre boende.

Bokens författare, Christer Harrysson, välkänd för många radiolyssnare 
och TV-tittare, är professor i byggteknik vid Örebro universitet och råd-
givande ingenjör med företaget Bygg- och Energiteknik i Falkenberg. Han 
har arbetat inom husbranschen i över 40 år och samlat en bred erfarenhet 
från tekniska chefsbefattningar vid husbyggnadsföretag samt som egen 
företagare, forskare och lärare.
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 Fakta, erfarenheter och goda råd 
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