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Abstract 

This thesis is a study with purpose to compare Spanish construction techniques with Swedish 

construction techniques and find similarities and differences between them. The thesis also 

investigates if there is any economic benefit of building a house in Spain instead of 

purchasing a house there.  

The majority of Swedish house owners in Spain prefer to purchase a house there instead of 

building a house in Spain. One of the most important reasons for this decision is lack of 

sufficient information about construction process, building regulations and economic factors. 

 

Keyword: Building a house in Spain, Spanish construction techniques, Swedish construction 

techniques. 
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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik i jämförelse med svensk byggteknik 

och granska likheter och skillnader mellan de. Rapporten syftar även till att undersöka om det 

är ekonomiskt lönsamt att bygga hus i Spanien istället att köpa hus där, då efterfrågan för att 

hyra och köpa hus i Spanien är väldigt eftertraktade.  

Majoriteten av de svenska husägare som är även bosatta i Spanien föredrar att köpa hus där 

istället för att bygga hus i Spanien. Detta har sitt grund i att det inte finns tillräckligt med 

information om byggtekniska lösningar, juridiska och ekonomiska fakta för de som ville 

bygga hus i Spanien.  

 

Nyckelord: Bygga hus i Spanien, Spansk byggteknik, Svensk byggteknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund……………………………………………………………………………...1 
1.2 Syfte…………………………………………………………………………………..1 
1.3 Problembeskrivning…………………………………………………………………..1 

1.4 Avgränsning………………………………………………………………………….1 

2. Metod ................................................................................................................................. 2 
2.1 Kvalitativt och kvantitativ metod……………………………………………………..2 
2.2 Litteraturstudier……………………………………………………………………….2 

2.3 Intervjuer……………………………………………………………………………...2 
2.4 Datainsamling………………………………………………………………………...3 

3. Teoretisk Ramverk ........................................................................................................... 3 
3.1 Allmänt om Spanien………………………………………………………………….3 
3.2 Lagar och bestämmelser……………………………………………………………...3 

3.2.1 Planlagstiftning ................................................................................................... 4 
3.2.2 Klassificering av mark ........................................................................................ 4 

3.2.3 Byggnadstillstånd ............................................................................................... 4 
3.2.4 Entreprenadkontrakt ........................................................................................... 5 

3.3 Markförordningar i Spanien…………………………………………………………..6 
3.4 Spansk byggteknik……………………………………………………………………7 

3.4.1 Vanlig byggteknik .............................................................................................. 7 
3.4.2 Massivt byggande med Ytong .......................................................................... 12 

3.4.3 Lättbetong montering........................................................................................ 16 
3.5 Byggkostnader – Costa Blanca……………………………………………………...27 
3.6 Svensk byggprocess…………………………………………………………………29 

3.6.1 Svenska lagar och bestämmelser ...................................................................... 29 
3.6.2 Utförande av Svensk byggprocess .................................................................... 30 

3.7 Svensk byggteknik…………………………………………………………………..32 
3.7.1 Vanlig byggteknik ............................................................................................ 32 
3.7.2 Grundplatta ....................................................................................................... 32 

3.7.3 Lätt yttervägg .................................................................................................... 41 
3.7.4 Takkonstruktion ................................................................................................ 44 

3.8 Jämförelse och statistik……………………………………………………………...45 

4. Resultat ............................................................................................................................ 52 
5. Analys .............................................................................................................................. 54 

6. Slutsats............................................................................................................................. 54 
7. Framtida forskning ........................................................................................................ 55 
Referenser ............................................................................................................................... 56 
 

 

Bilaga 1  Bygg/rivnings ansöka 

Bilaga 2                              Befolkningsmängd och karta



 

1 

 

1.  Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Många av oss svenskar har haft Spanien som favorit resmål sedan länge och tusentals av oss 

är bosatta där. Det är nämligen så att antalet permanent boende svenskar i Spanien uppgår till 

cirka 65 000 personer, detta enligt SCB (2007). Tusentals av dessa permanent boende 

svenskar har bott i Spanien länge och behärskar även språket. Dessa svenskar äger dessutom 

fastigheter, olika anläggningar och affärer i Spanien men de flesta av dessa svenskar avstår 

för att bygga hus i Spanien och föredrar att köpa hus istället.  

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik med svensk byggteknik och granska 

likheter och skillnader mellan de. Rapporten syftar dessutom till att undersöka om det är 

ekonomiskt lönsamt att bygga hus i Spanien istället för att köpa hus där då efterfrågan för att 

hyra och att köpa hus i Spanien är väldigt eftertraktade. 

1.3 Problembeskrivning 

En av de viktigaste orsakerna till att de flesta bosatta svenskar i Spanien väljer att köpa hus 

där istället för att bygga hus i Spanien är brist på byggtekniska lösningar, juridisk och 

ekonomisk fakta som är väldigt viktigt och nödvändigt för att fatta ett så viktigt beslut. 

1.4 Avgränsning 

Rapporten behandlar endast de två allra vanligaste byggteknik som förekommer i Spanien och 

man har inte haft möjligheten att presentera de mer avancerade byggteknik som används för 

betydligt omfattande och komplicerade bygge som höghus eller flerbostadshus  i Spanien. 
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2. Metod 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 

man avser behandla ämnet. Inom vetenskapen finns två viktiga och olika angreppssätt för att 

metodiskt utforska ett problem och därmed få ny eller bättre kunskap om det specifika 

området. De två metoderna är kvantitativ och kvalitativ, vilken metod som väljs avgörs 

utifrån hur den inhämtade informationen bearbetats och analyseras samt hur det specifika 

problemet är utformat (Holme & Solvang 1997). Vid användande av ett kvalitativt 

angreppssätt sker först insamling av data genom intervjuer och observationer, därefter gör 

forskaren en tolkning av utfallet. Kvantitativt insamlad data fås genom mätningar av siffror 

med efterföljande statistik bearbetning och analys. 

 

2.1 Kvalitativt och kvantitativ metod 

Syftet med det kvalitativa metoden är att få en förståelse för det insamlade materialet, dessa 

undersöks för att därefter kunna testa informationens giltighet i allmänhet och därigenom få 

en djupare förståelse och kunskap om det problem som studeras. Denna tillskillnad från 

kvantitativ metod som bygger på att man samlar in data på ett systematiskt sätt (Olsson & 

Sörensen, 2001 ; Patel & Davidsson, 1994). För denna uppsats har man valt den kvalitativa 

metoden för att få en bättre förståelse för de aktiviteter som finns i de ganska komplicerade 

byggprocesserna.  

 

2.2 Litteraturstudier 

För att få en god teoretisk grund för examensarbetet har omfattande litteraturstudier gjorts för 

att kunna sammanställa och bearbeta analysdelen av arbetet. Litteraturen har mestadels 

omfattats av byggteknik men även litteratur som innehåller juridiska aspekter om lag och 

förordningar som råder under byggprocessen. Redan i ett tidigt skede av examensarbete 

påbörjades sökning, granskning av val utav relevant litteratur för examensarbetets inriktning. 

Utifrån den problembeskrivning man hade så har man sökt teorier i litteratur, studier och 

rapporter som behandlar dessa problem. 

 

2.3 Intervjuer 

Man har valt att använda både av strukturerade och ostrukturerade intervjuer beroende på 

vilken typ av information som har undersökts. Under studiens gång genomfördes intervjuer 

med flera kunniga personer vid varierande arbetsuppgifter och bakgrund. Dessa personer har 

god inblick i byggprocesser och är väl insatt inom sitt arbetsområde.  
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För att förbättra kvaliteten på den insamlade informationen ställdes kompletterande frågor vid 

antingen ytterligare besök eller via e-mail eller telefon. 

 

2.4 Datainsamling 

Datainsamling för denna undersökning är för det mesta baserade på primärkällor i form av 

personliga intervjuer och även inhämtade data och siffror som man har fått och diskuterat 

under dessa intervjuer. Sekundära källor användes för att organisera arbetet samt för att 

förvärva kunskap inom relevanta teoretiska området. 

3. Teoretisk Ramverk 

3.1  Allmänt om Spanien 

Spanien har en befolkning över 46 miljoner (år 2008) med huvudstaden Madrid och de två 

största städerna Barcelona och Valencia. Befolkningstätheten är 91,4 inv/km², klimatet är 

uppdelad i fyra olika områden:(se bilaga2) 

Medelhavet: har subtropiskt väder i östra och södra delen av landet, och mycket regn under 

vår och höst. 

Inlandet: kontinentalt, kalla vintrar(mycket snö i norr) och varma somrar. 

Norra Atlantkusten: har nederbörd främst under vinter, med milda något kalla somrar. 

Kanarieöarna: har subtropiskt väder på gränsen till tropiskt, detta med milda temperaturer på 

ungefär 18-24C° (spain.info). 

Enligt den Spanska regeringen finns det 4,5 miljoner utländska medborgare bosatta i Spanien 

2007, alltså 11 % av den totala befolkningen. Bland andra stora utländska folkgrupp finns 

Britter 8 %, Fransman 8 %, Tyskar 6 %. De flesta svenskar är bosätta i den södra delen av 

inlandet p.g.a. den milda temperaturen året runt och även på de stora öarna (swedenabroad). 

En annan intressant observation från SVIV, föreningen svenskar i världen och ambassaderna 

är att den största gruppen utlandsvenskar, bortsett från svenskar i USA, finns i Spanien. År 

2007 beräknades antalet Svenska medborgare boende i Spanien till cirka 65 000 personer. 

Detta enligt Anna Eriksson vid statistiska centralbyrån (SCB, 2006).  

 

3.2  Lagar och bestämmelser 

Att köpa en tomt och bygga i egen regi kan vara ett bra alternativ och även betydlig billigare 

än att köpa ett hus från mäklare i Spanien. Det förekommer ofta att promotorn säljer ett paket 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spain#Demographics
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain#Demographics
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain#Demographics
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain#Demographics
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till köparen som omfattar tomt och uppförande av byggnaden. Utgångspunkten är att 

promotorn har lagfart på tomten. 

Parterna upprättar ett entreprenadkontrakt där villkoren brukar stipuleras. I kontrakten står 

t.ex. att köparen ska betala en viss summa när grunden är färdig och nästa betalning skall ske 

när väggarna är resta osv.(prestationsbunden betalning). Kontraktet brukar även ange att 

köparen får lagfarten när bygget är klart och slutbetalningen erlagts. Detta innebär att köparen 

får äganderätten till fastigheten först när lagfarten upprättas. Spansk lag säger nämligen att det 

som är uppfört på tomten tillhör den som har lagfart på marken. För att undvika problem som 

att promotorn går i konkurs ska köparen i denna typ av affärer alltid kräva att få lagfart på 

tomten först (Det är normalt att betala i förskott en viss procent av det totala byggandets pris 

så att byggare kan köpa material men det får aldrig vara mer än 30 % av den totala 

kostnaden), innan entreprenaden genomförs (spanien.st). 

3.2.1  Planlagstiftning  

Köp av mark förutsätter även att kontrollera viktiga informationer som exempel att köparen 

måste kontrollera att tomten ej är belastad med hypotek. Särskilt viktigt är detta om tomten är 

en avstyckning och om hypoteket flyttats ut från stamfastigheten till avstyckningarna. Man 

bör även hämta information från kommunen om dess planlagstiftnig och andra byggregler. 

Följande byggnadsplaner finns i Spanien:  

 Generalplan (plan General Municipal de Odenacion Urbana) som är kommunens 

grundläggande styrinstrument för utveckling av bebyggelse. 

 Provisorisk plan (normas subsidiarias) används temporärt innan en generalplan blivit 

godkänd.  

 Tomtindelningsplan (plan parcial) är bestämmelser om vilken minimitomt som behövs 

för en viss byggnation (spanien.st). 

3.2.2  Klassificering av mark  

Lagen om mark ”Ley de Suelo” klassificerar marken i två eller tre kategorier beroende på om 

det finns fastställd generalplan i kommunen eller ej. Om fastställd generalplan finns klassas 

marken som urbano, urbanizabel eller no urbanizabel. Vad betyder då dessa uttryck? 

Suelo urbano är mark som är godkänd för bebyggelse enligt generalplanen. Byggnader kan 

uppföras först sedan tomtindelningsplanen är godkänd. 

Suelo no urbanizabel betyder ej bebyggbar mark, t.ex. jordbruksland eller miljöskydds- 

områden. Andra begränsningar kan förekomma t.ex. flygplatser, militärt område, nationalpark 

eller kustskyddat (spanien.st).   

3.2.3  Byggnadstillstånd  

Byggnadstillstånd (licencia de construccion) bestämmer vad du får bygga på tomten inom 

ramen för bestämmelserna i byggnadslovet. Ett sådant tillstånd fordras för all slags 

byggnation såväl inomhus som utomhus. Innan byggnationen påbörjas, måste ansökan om 
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tillstånd inlämnas till kommunens planeringsavdelning(Departemento de Urbanismo) i den 

kommun där fastigheten är belägen. Handläggningen görs enligt följande: 

Man ansöker skriftligt och till ansökan bifogas ditt byggprojekt som inlämnas till kommunens 

planeringsavdelning. Därefter granskas din ansökan och om den är korrekt vidarebefordras 

den till en kommunal byggnadsnämnd för prövning och uttalande. Alla personer som berörs 

ges tillfälle att yttra sig över ansökan, t.ex. ägarna till eventuella grannfastigheter. Därefter 

sker ett beviljande eller ett avslag på byggnadslovet. Normalt gäller ett byggnadslov för en 

viss, i förväg bestämd tid. Om man inte uppfört bygget inom utsatt tid blir det dock inte 

automatiskt ogiltigt. Det krävs ett administrativt beslut för att ett beviljat bygglov skall kunna 

förklaras ogiltigt. 

Efter att kommunen har besiktigat projektet får du ett bosättningstillstånd. Denna licens är 

nödvändig för att erhålla t.ex. el-kontrakt. Så snart byggnationen är färdig kan du göra en 

nybyggnadsdeklaration (Declracion de Obra Nueva) som innebär att byggnaden genom detta 

dokument skrivs in i fastighetsregistret. 

Därmed har tomt och byggnad rättsligt förenats och kommer med i lagfarten (escritura). 

Kostnaden för en nybyggnadsdeklaration är cirka 2 % av värdet av byggnationen (0,5 % för 

actosjuridicos, ca 50 000 i notariatkostnad och ca 30 000 för att registrera byggnaden i 

fastighetsregister). 

I ansökan om byggnadstillstånd måste det finnas ett budgetförslag på hela byggnadsarbetet 

med specificering på material, murning, elektricitet, snickerier samt arbetskostnader. Även 

om arbetet skall göras av ägaren själv måste priserna i budgeten motsvarar yrkesmannens 

priser. 

Man bör tänka på att om fastigheten är belägen nära stranden måste man ha särskilt tillstånd 

av Departemento de Costas, dvs. ”kustdepartementet” i Madrid (spanien.st).    

3.2.4   Entreprenadkontrakt  

När du som köpare förvisat dig om att bygglov kan erhållas skall du begära in anbud på 

bygget från olika byggmästare. När du har bestämt vilken byggmästare du vill anlita, återstår 

att upprätta ett kontrakt med honom. Bland de punkter i kontraktet som är särskilt viktiga bör 

nämnas: 

 Betalningsplaner, dvs. när skall du betala byggaren  

 Entreprenadtidens längd 

 Kvalitet på material 

 Rätt för köparen att hålla inne viss del av betalning tills arbetet avslutas. 

 Skadestånd om byggmästare ej färdigställer inom den tid som kontraktet föreskriver. 

Ett vanligt problem vid entreprenader är tilläggs- och ändringsarbeten. Man skall alltid begära 

tilläggsoffert så fort det blir aktuellt med sådant arbete (spanien.st).  



 

6 

 

Naturligtvis kan det vara en mycket god affär att bygga själv men det kräver antingen egen 

kompetens eller tillgång till kunnig yrkesman inom området. Om man väljer att anlita en 

byggfirma skall man begära en skriftlig offert av firman där följande saker skall finnas med: 

 Uppgifter på byggnadsfirma 

 Uppgifter på beställaren 

 Mängden av byggnadsmaterial 

 Fabrikat på kakel, kranar, dörrar etc. 

 Beskrivning av arbetet med arbets- och materialkostnader 

 Fullständigt pris inkl. skatter 

 Tid för avslutat arbete 

 Garantier vid t.ex. förseningar i arbetet 

 Betalningsplan  

 Datum samt byggmästarens och beställarens underskrift. 

När arbetet är avslutat skall det besiktigas och godkännas av byggnadsinspektionen. Om 

kostnaden för utfört arbete överstiger tidigare beviljad gräns, skall mellanskillnaden betalas av 

byggmästaren enligt överenskommelse, om inget särskilt inträffar som exempel plötslig 

prishöjning av byggmaterial eller oförutsägbara byggändringar (spanien.st).  

 

3.3  Markförordningar i Spanien  

Den maximala storleken på den egendom som ska byggas styrs av en annan uppsättning 

regler, även detta varierar från stadshus till stadshus. Som en allmän regel så får byggnaden 

inte uppta mer än 20 % till 30 % av arealen på en tomt. En tomt på 1000 m² med en byggyta 

(occupancy) begränsning på 25 % skulle ge en byggnad som har en botten våning på 250 m².   

Det bör nämnas att dessa är de största områdena för byggande men de exkluderar en källare 

(som kan vara samma storlek som bottenvåningen), terrasser, verandor och simbassäng.  

Det finns andra regler som styr den högsta höjden på byggnaden, ofta mellan 6-7 meter och 

avståndet från gränsen vanligen mellan 3-7 meter. Det finns också regler som begränsar 

höjden för murar vanligen 1-1,80 meter (thelandregister). 
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3.4  Spansk byggteknik   

Vi har valt att beskriva de två vanligaste byggmetoder som används i Spanien, detta bidrar 

med att man kan få en större uppfattning om byggmetoder vad det gäller den vanliga och den 

lite nyare metoden. 

3.4.1  Vanlig byggteknik  

Innan man kan gräva i jorden och börjar med schaktning så bör man nog utföra en geologisk 

undersökning så att man får ta reda på vad som verkligen gömmer sig under ytan. Det kan 

ibland visa sig att massiva stenblock kan ligga under marken vilken kan försvåra arbetet och 

öka kostnaderna avsevärt. När väl allt verkar vara i sin ordning med geologiska undersökning 

börjar schaktningsteam jämna marken till ett platt nivå. Den typ av grund som är vanlig i 

Spanien är nog lite annorlunda i jämförelse med vår byggteknik här hemma i Sverige 

(spaincallsme). 

Det traditionella sättet är att gräva ett dike, fylla det med armeringsjärn, upprättstående formar 

och fylla dem med betong. När väl betongen är inrättad monterar man en rad tunga och grova 

I-beams, alltså I- formade balkar och sexkantig Space block. Allt detta täcks sedan av ett lager 

betong, detta utgör grunden för huset (spaincallsme). Det är rätt mycket betong som används i 

husets grund, tydligen är betong populärt och används i rikliga mängder.(se figur 1-6) 

  

 

 

 

Figur 1. Utgrävning för husets grund 
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Figur 4. Betong fyllning 

 

Figur 2. I-beams 

 

Figur 3. Betongfyllning 
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Om man ser sig omkring så kommer man att se väggarna i rätt många hus i Spanien byggs 

med tegel(se figur 7). Våningsbjälklag(mellan våningar) är ofta skapade med hjälp av massiv 

I-beams(I-formade balkar)och sexkantig Space block som även används för grunden. Stora 

betongpelare gjutas och dess funktion är att ta vikten från strukturen. Tegelväggar upprättas 

sedan runt huset för att innesluta strukturen, alltså byggnaden. Användning av tegelstenar för 

att stödja huset var mer traditionella synsätt och är nog från den gamla skolans sätt att 

tänka.(Se figur 8-11) 

Efter att ha sett så mycket betong och tegel som används vid byggandet av hus i Spanien så 

undrar man varför trä regel/balk väggar är i stort sett osynliga. Förklaringen är den dåliga 

kvaliteten och detta medför att leverantörer måste importera virke vilket gör att kostnader för 

träprodukter blir betydligt högre (spaincallsme). 

 

 

 

 

Figur 5. Montering av I-beams och 

sexkantig Space block 

 

Figur 6. Färdig betongplatta 

(spaincallsme) 
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Om man nu ville ha två våningar så verkar det ganska lätt med den vanliga byggtekniken. 

Detta för att byggandet av den andra våningen är i princip en upprepning av det som används 

för första våningen. Det används ett system av betong balkar och ihåliga block följt av ett 

lager betong som hälls över och därefter återigen tegel läggs till väggarna (spaincallsme). 

 

 

 

Figur 7.väggar av tegel 
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Taket är det sista stora objekt som utgör utsidan av strukturen, man ser vanligtvis en ström av 

sand, säckar med cement, röda takplattor av tegel och taktegel(tillverkas av bränd lera) som 

levereras vid byggnaden. Man börjar bygga taket genom att bilda en rad stigande åsar av trä 

från omkretsen till mitten av huset (spaincallsme). Därefter rullas ut isolering mellan åsar och 

sedan täcks med takplattor. På toppen av detta lägger man taktegel vilket utgör det översta 

lagret. Under denna tid har också skorstenar uppförts.(Se figur 12–13) 

 

 

Figur 8.hus med pelare konstruktion 

som ofta används i Spanien 

 

Figur 9.bjälklag 

 

Figur10. bjälklag av betong 

balkar och ihåliga block 

 

Figur 11.spacer block 

(spaincallsme) 
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3.4.2  Massivt byggande med Ytong 

Massivt byggande med Ytong är en rationell och ekonomisk metod som uppfyller kraven på 

framtidens byggande. Samtidigt ger massivbyggande en arkitekturisk frihet med tidens trend 

mot enkla och rena linjer. Ytong lättbetong kombinerar hög hållfasthet med hög 

isoleringsförmåga vilket gör att man kan bygga massiva ytterväggar som minimerar 

byggnadens energiförbrukning. 

Ytong produkter tillverkas av naturliga förekommande oorganiska material såsom kalk, 

cement, sand och vatten. Under tillverkningsprocessen skapas det lufttäta celler som ger 

produkten sina tekniska egenskaper. De lufttäta cellerna gör att Ytong produkterna har en bra 

värmeisoleringsförmåga. Produkterna tillverkas med olika densiteten viket gör att produkterna 

Figur 12.tak 

 

Figur 13. tak platta och taktegel 

(spaincallsme) 
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har olika tryckhållfastheter, isoleringsförmåga, brandegenskaper och ljudisolering (ytong-

siporex). 

Det finns olika möjligheter till husbyggande med hjälp av block, storblock, våningshöga 

element eller helväggs element. Hela stommen från ytterväggar, innerväggar, balkar, bjälklag 

och takelement kan beställas från en och samma leverantör med kort leveranstid. De flesta av 

produkter som nämns här kommer från xella.es eller safecrete.com vilket är bra leverantörer. 

Bärande och icke bärande väggar utförs av lätthanteriga block som limmas i förhand. Med 

Ytong block kan man bygga upp till 3 våningar höga byggnader. Anpassning av blocken sker 

på plats med vanligt handverktyg eller med bandsåg. Tillbehör som balkar, U-balkar och U- 

block kompletterar systemet (ytong-siporex). Lambda värdet för Ytong lågenergi block är 

0,08 W/mK. En ytterväggkonstruktion med ett 400 mm lågenergiblock håller ett U-värde på 

ca 0,20 W/m²K. I varmare delen av Europa måste beaktas en värme genomgångskoefficient 

U-värde på mindre än 0,27 W/m²K (propertysalesspain). 

Ytong block finns i tjocklekar från 150 mm till 365 mm, höjden är 200/400 och längden 

500/600 mm. Invändiga väggar kan ytbehandlas med sandspackel, tunnputs eller gips puts.(Se 

figur 14-15) 

 

 

 

Figur 14.Ytong block (xella) 
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Stor block(Ytong platta) är ett mellanting av vanliga block och vånings höga väggelement. 

Plattorna finns i tjocklekar från 50 mm till 200 mm och i måtten 200*600 mm och 400*600 

mm. Plattorna limmas i förhand till väggar upp till 3 våningars höjd. Ytong plattor levereras 

omslagen i folie på helpallar, halvpallar och kvarts pallar. På byggplatsen ska Ytong plattor 

förvaras torrt. Plattorna monteras med en minikran som försetts med en dubbelgripare som 

kan lyfta 2 storblock åt gången. Plattorna medför färre fogar och kan ytbehandlas med 

sandspackel, tunnputs eller gips puts (hebel.com). Kakel kan fästas direkt på plattorna enligt 

tillverkarens anvisningar.(Se figur 16) 

Figur 15.Ytong & AAC block (safecrete) 
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Helt väggelement tillverkas på fabrik i torr miljö efter kundorder och levereras till 

byggarbetsplatsen enligt monteringsplanen. Detta säkerställer en effektiv byggprocess där 

man snabbt får tätt hus. Helväggselement kan tillverkas i längder upp till 7,5 meter och höjder 

upp till 3 meter och i tjocklekar från 150 mm till 365 mm. Elementen utförs med fönster och 

dörröppningar. Elementen monteras med lastbilkran och kompletteras med U-balkar och 

bjälklagselement. Invändiga väggytor skarvspacklas eller tunnputsas och utvändiga ytor 

putsas med tunnputs eller 3-skikt tjockputs (xella). 

Ytong innerväggelement finns i tjocklekarna 75 mm och 100 mm, i höjder från 2 360 till 3500 

mm och i bredder från 200 mm till 600 mm. Den släta ytan ska spacklas och sedan går det att 

tapetsera eller kalka (ytong-siporex). 

De finns ett stort sortiment av massiva bärande och icke bärande Ytong balkar. Till balkar 

med större spännvidd finns U-balkar som fungerar som kvarsittande form för gjutning med 

betong. U-balkar finns i längder upp till 6000 mm.(Se figur 17-19) 

 

Figur 16.Ytong platta med 62,5cm längd och 

60cm höjd (xella) 
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Ytong Bjälklagelement finns i tjocklek 200 till 240 mm och i längder 6080 mm. 

Bjälklagelement kan med fördel användas tillsammans med Ytong kantblock som bryter 

köldbryggor (ytong-siporex).  

 

3.4.3  Lättbetong montering 

Lättbetong blockväggar är vanligen upprättställda på betongsula eller betongplatta. Eftersom 

lättbetong har låg termisk expansionsgrad kommer den att expandera och krympa mindre än 

betong. 

Ett lager bitumen(bond breaker) bildar en barriär mot kapillaritet och ökad fuktighet 

(safecrete). De vertikala armeringsjärnen som kommer utifrån grunden och försätter upp 

genom väggar vid den vertikala, runda kärnan i blocket förstärker väggar i sin position.(se 

figur 20) 

Figur 17.bärande Ytong balk upp till 300cm 

längd och 25cm höjd 

 

Figur 18. Icke bärande Ytong balk 

upp till 1,30cm längd och 25cm höjd 

 

Figur 19.Ytong U-balk upp till 6m längd och 25cm 

höjd (xella) 
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Sedan använder man sig av vanligt murbruk och placerar block på murbruket. Murbruket 

används bara för första raden.(Se figur 21)  

     
Figur 20. Autoklaverad lättbetong block 
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När man väl placerar den första raden av block så är det viktigt att den har en jämn nivå 

(leaveling), detta för att de andra raderna av block på den första ska bli raka och korrekta. 

Med hjälp av ett vattenpass brukar man vanligtvis kolla om den har korrekt vågrätt eller 

lodrätt. (Se figur 22) 

 

 

Figur 21.Murbruk på bitumen och placering av block (safecrete) 
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När man väl kommer fram till ett hörn så sätter man på ett tunt skikt murbruk på slutet av 

blocken. Tunt skikt murbruk används som lim för att foga block vid hörnen. Man bör se till 

att hörnen håller jämn höjd, detta underlättar en hel del för fortsätt arbete.(Se figur 23) 

 

 

Figur 22. Bilden visar användning av vattenpass(safecrete) 
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Använd en jämn yta för att bygga upp hörnen. Dra ut ett snöre från ett hörn till nästa hörn och 

använd avståndsklossar för att hålla snöret i jämnt höjd från väggen. Lägg block mellan dem 

och använd snöre som guide. Lägg murbruk från änden av första blocket och försätta fram till 

underliggande blockets sluttning och sedan placera nästa block i sin plats. Justera blocket i 

rätt position och packa fast i murbruket med en gummiklubba.(Se figur 24) 

 

Figur 23. Bilden visar block placering vid hörn (safecrete) 
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Vertikal kärnor är placerade 24"(600 mm) innanför hörnen, varje sida av öppningar. De 

kärnorna är väl preciserade för olika ändamål som exempel låg temperatur, hög vindhastighet, 

jordbävning zon och för högre väggar. Lättbetongblock kan enkelt borras på sidan eller de 

kan beställas borrade från fabrik. Järnarmeringar placeras inom de vertikala kärnorna och är 

fästa i grunden. Efter järnarmeringarnas placering fylls kärnorna med betong. (Se figur 25) 

 

Figur 24. Block montering på andra rader(safecrete) 
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Den första avsikten med kärnor är att kunna armera konstruktionen och sedan skapa en säker 

sammankoppling mellan tak och grund. Det tredje syftet är att hindra väggytor runt öppningar 

att kollapsa. 

En balkförbindelse består av en rad U- block vid varje golvnivå på toppen av lättbetong 

väggar. Kanalen har horisontal armering som går genom den och sedan fästs till den armering 

som kommer ut ifrån de vertikala kärnorna. Krokiga delar av armering används för att binda 

kärnor och hörn tillsammans. Både vertikal kärnor och U- blockkanalen fylls med betong och 

skapar en sluten struktur. (Se figur 26) 

Balkförbindelsen förenar strukturen och fördelar även koncentrerade belastningar. 

Lättbetongmaterialet är relativt lättbearbetad medan betongbalkförbindelsen är styv och tjänar 

till att sprida ut punktlaster. Balkförbindelsen utgör en säker fästanordning till golvsystem. 

J- bultar fästs till horisontell armering och lämnas att sticka upp genom balkförbindelsen och 

sedan en tryckimpregnerad träplatta borras och fästs med bultar på toppen av väggen 

(safecrete). 

 

 

 
Figur 25. Bilden visar vertikal kärnor i block(safecrete) 
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Figur 26. Bilden visar armeringen i balkförbindelsen 
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Lättbetong golv- och takpaneler har en unik profil med rännor och kant. Profilen bildar 

kanaler mellan panelerna när de ligger bredvid varandra. Kanalen förstärks med armering och 

betongbruk. 

Lättbetonggolv och takpaneler har inbyggda armeringsstänger och panelerna är special 

designade för varje byggnad med hänsyn till de laster som ska bäras.   

För att installera golvpaneler ska man först placera panelen i rätt position. En klämma som är 

speciell gjord för golv- och takpaneler är tillgängligt för en säker och enkelt byggande. 

Panelen placeras genom att bara ändorna delvis täcker bärande väggar. Ett mellanrum lämnas 

för järnarmering som ska viras runt ändorna och fästa dem tillsammans(safecrete). 

En gjutform bildas runt omkretsen som skapar en öppning runt yttre sidan av paneler. Placera 

järnarmeringar i öppningen runt paneler. Armeringen som sträcker sig längs längden av varje 

panel, lindas runt varje ände och bindas till vertikala kärnor. Då förenas golvsystemet med 

väggar. Därefter fylls kanalen med betong.(Se figur 27) 

 

Figur 27. Placering av golvpaneler på bärande väggar(safecrete) 
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Överstycke är ett horisontellt strukturelement som används för att spänna öppningar i 

väggkonstruktion och stödja vikten. Det finns olika sorts överstycke former som kan 

användas med lättbetong konstruktioner. Prefabricerade lättbetongs överstycke finns i 

varierande storlekar. Lättbetong U- block kan också användas som överstycke genom att man 

har armering längs U-blocket och betong som hälls i det. Det kan även användas stålbalk som 

överstycke (safecrete).  

Lättbetongöverstycke är byggda med armering i betongen. Det är viktigt att installera 

överstycken på rätt sätt för att de är designade på så sätt för att bära lasten. Fördelen med 

lättbetongöverstycken är att de har låg vikt och lätta att installera. Eftersom överstycken är 

från samma material som väggen leder inte de till expansionssprickbildning.(Se figur 28) 

 

 

 

Figur 28.Nummer 3 visar Ytong överstycke  
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Det finns olika sätt att installera ledningar i lättbetongkonstruktioner. Ledningar är vanligen 

placerade i väggar efter att de är uppresta. Detta kan göras med ett streck på väggen som 

sedan sågas ut. (Se figur 29) 

Ledningar kan också installeras inuti block genom att skära en kanal på mitten av väggen och 

lägga ledningen in i kanalen. Metoden skyddar ledningen djupt in i väggar och skaffar en 

jämn och fast vägg yta. (Se figur 30) 

 

 

 

Figur 29. Bilden visar hur man skär plats för ledningar i blockväggen med handsåg 
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3.5  Byggkostnader – Costa Blanca 

Priserna är från det andra kvartalet 2005 och för området Cataluna, vilket räknas som ganska 

fin område i Costa Blanca som är rätt så populär i Spanien. Här ser vi närmare på de olika 

byggkostnaderna för ett vanlig spansk hus (Chalet Sencillo), följande priser är i Euro. Det bör 

nämnas att moms tillkommer mellan 7-16% detta beroende på om man bestämmer sig för att 

bygga carport och pool redan från början av byggprojektet 7 % eller att anlägga det vid senare 

tillfälle vilket medför högre moms på 16 %. Följande priser anges i Euro och gäller då 

ungefärliga byggkostnader för andra kvartalet 2005 i området Costa Blanca. 

 

 

 

Figur 30. Installation av ledningar i lättbetongblock(safecrete) 
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Land movement  5,56 

Foundation 22,83 

Structures 61,65 

Drainage 9,66 

Bulky brick works 141,85 

Brickworks on roof&waterproof 38,34 

Brickwork for facade 27,10 

Brickwork for flooring 27,05 

Brickwork for indoor 16,88 

Brickwork for installers 9,84 

Plasterwork and celing 27,33 

Locksmith work 4,12 

Outdoor carpentry 23,33 

Indoor carpentry 27,00 

Venetian blinds 10,31 

Plumbing 23,24 

Sanitary installations 12,28 

Electricity 25,35 

Special installations 9,30 

Stove and kitchen 13,48 

Glasswork 5,18 

Painting and stucco 18,27 

Total 559,95 

Security and health (2%) 11,20 

Architecht,aparejador,buildingpermits 13,5% 75,59 

Total Euros per m2 646,74 

 

Man brukar vanligtvis räkna med 15 % ökning för diverse kostnader i form av höjda priser för 

material, hantverkarnas extralöner och de justeringar och tilläggsarbete som är rätt så vanligt 

förekommande, speciellt i Spanien.  

Man bör vara medveten om att logistik och transportskostnader faktiskt brukar vara rätt så 

kallade ”dolda kostnader” men när man väl granskar kostnaderna ordentligt så brukar det 

vanligtvis logistik och transportskostnader hamna på minst 5-10 % av byggkostnader. 

När man adderar dessa kostnader så hamnar de på ungefär 909 Euro, detta beroende på valuta 

kursen, motsvarande cirka 9071 kronor. Tomtpriser för det rätt så populära området i Costa 

Blanca ligger vanligtvis på ungefär 120 000 Euro och man får även räkna med kostnad för 

anslutningsavgifter. Byggtiden är vanligtvis kort för ett hus på 130 kvm i Spanien, från ritning 

tills huset är klart så tar det 7-9 månader drygt, byggtiden på plats är då mellan 3-4 månader. 
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När man bygger hus i Spanien verkar det solklart att bygga pool också, vanligtvis behövs inga 

bygglov for pool, det är endast i speciella fall. Till exempel om poolen kommer att placeras 

nära tomtgräns eller när man förändrar marknivån. Det är alltid säkrast att ta kontakt med 

stadens byggnadsnämnd för att få klara besked. Inom stadsplan krävs oftast ett marklov för 

grävning för pool.  

  

Markpoolerna anses vara lite bättre och ger samtidigt större frihet i val av form och placering, 

nu för tiden får man en nergrävd pool för cirka 35 000 kronor och då tillkommer grävning och 

arbetskostnader på ungefär 25 000 kronor. Den vanligaste storleken 4x8 meter hamnar på 

cirka 60 000 kronor allt som allt och då ingår de vanliga utrustning som behövs for poolen, 

viktigt att tänka på är drift, service och underhåll.  

3.6 Svensk byggprocess 

3.6.1  Svenska lagar och bestämmelser 

Kommunerna ska planlägga användning av mark och vatten enligt PBL. Varje kommun ska 

ha en aktuell översiktsplan, som ska behandla frågor om mark- och vattenanvändning och 

byggande i hela kommunen. 

En detaljplan ska normalt upprättas inför en exploatering för ny bebyggelse och nya 

anläggningar. Om bebyggelsen ska förändras krävs ofta detaljplanläggning eller ändringar av 

gällande plan. 

För begränsade områden utan detaljplan kan byggåtgärder regleras genom 

områdesbestämmelser. Man bör ta reda på vilka planer kommunen har för den del av 

kommunen som berörs innan man startar ett byggprojekt. (Nordstrand, U. 2006) 

Bygglov är tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en 

byggnad eller en anläggning. Bygglov regleras i plan och bygglagen, PBL. Varje kommun ska 

enligt denna lag ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov. Denna nämnd kallas oftast 

byggnadsnämnd. 

Enbart bygglov är inte tillräckligt för att bygga och innan byggnadsarbetena sätter igång 

måste byggherren lämna in en bygganmälan så att byggnadsnämnden kan kalla till samråd 

och besluta bl.a. om hur tillsynen över bygget skall ordnas. Byggherren måste också ha 

tillgång till marken, och kan behöva tillstånd enligt annan lagstiftning, t.ex. miljöbalkens 

regler om strandskydd eller enligt väglagen. 

Åtgärden ska påbörjas inom två år, annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara 

färdigt senast fem år från dagen för lovbeslutet. Om en åtgärd inte uppfyller alla villkor för 

bygglov, exempelvis strider mot gällande detaljplan, kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas. 

Tidsbegränsad bygglov regleras i plan och bygglagen 8kap. 14§. Förutsättningen är bland 

annat att verksamheten är av tillfällig art och att marken kan återställas när bygglovet upphör. 

Tidsbegränsad bygglov beviljas för upp till 5 år, varefter det kan förlängas med upp till 5 år 

varje gång. Den sammanlagda tiden för ett tillfälligt bygglov får inte överstiga 10 år. Reglerna 
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för när man får ha ett tidsbegränsat bygglov och hur lång total tid ett tillfälligt bygglov får 

finnas skärptes i en lagändring i plan och bygglagen som trädde i kraft 1 januari 2008. 

Bygglov inom detaljplan skall uppfylla villkoren i 8kap. 11§ PBL, bl.a. att endast mindre 

avvikelser mot detaljplan får förekomma. Utanför detaljplanerat område gäller villkoren i 

8kap.12§ PBL, bl.a. att markområden skall användas för det ändamål för vilka de är mest 

lämpade. Inom alla områden gäller generella bestämmelser om anpassning till omgivningen, 

estetisk utformning, risk för olyckor, kulturhistoriska hänsyn med mera. 

På tomter med en och två bostadshus får man uppföra mur eller plank för att anordna en 

skyddad uteplats, upp till 1,8 meter högt och 3,6 meter från huset. På dessa tomter får man 

också ordna 15kvaderatmeter friggebodar. För att vara lovfri får åtgärderna inte ligga närmare 

gränsen än 4,5 meter (Boverket-bygglov). Med grannarnas medgivande kan de dock få ligga 

närmare. Grundläggande krav på estetisk utformning, trafiksäkerhet och brandskydd måste 

uppfyllas. 

Ansökan om bygglov lämnas in tillsammans med:  

 Ritningar, huvudritningar(plan, fasad, sektion) i skala 1:100, måtsatt situationsplan i 

lämplig skala och markplaneringsritning med höjder. 

 Beskrivning av projektet byggnadstyp, utvändiga material, färg, dagvattenavrinning, 

parkeringslösning med mera. 

 Ansökningsblankett (se bilaga1) 

Marklov är ett särskilt tillstånd att schakta, gräva eller fylla upp så att höjdläget för tomter 

eller mark för allmän plats ändras avsevärt och detta lov beslutas av vanligtvis av kommunens 

byggnadsnämnd (Boverket-bygglov). 

 

3.6.2  Utförande av Svensk byggprocess 

Byggherren behöver vanligen hjälp av en projektledare redan från början. Valet av 

projektledare påverkar mycket hur projektet kommer att genomföras. Vid egnahemsbyggen 

kan ibland byggherren själv vara projektledare (Nordstrand, Uno.2006).  

Det finns några väl etablerade entreprenadformer inom svensk byggbransch. I byggprocessen 

genomförs projektering, dvs. design och konstruktionsarbete i regel av speciella 

konsultföretag(arkitekter, konstruktörer) och själva byggproduktionen genomförs av olika 

entreprenadföretag. 

Vid delad entreprenad köper beställaren in behövliga konsulttjänster och ett antal olika 

entreprenader, som kallas sidoentreprenader i förhållande till varandra. Beställaren har full 

kontroll på vilka leverantörer han väljer och kan få de lägsta priserna i alla köp. Men däremot 

tar beställaren på sig ett stort samordningsansvar viket kräver extra kompetens och resurser. 

Vid generalentreprenad köper beställaren de olika konsulttjänsterna och köper sedan hela 

produktionen av ett enda entreprenadföretag. Entreprenadföretaget anlitar i sin tur 
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underentreprenörer för speciella arbeten t.ex. installationer som rör, luftbehandling, el med 

mera. Generalentreprenören har samordningsansvar för hela produktionen och beställaren 

behöver bara administrera kontraktet med generalentreprenören förutom det vanliga 

konsultuppdragen (Högberg, Ola.2007). 

Vid samordnad generalentreprenad gör beställaren upphandling som vid delad entreprenad 

men sedan avtalar med en huvudentreprenör(vanligen byggentreprenör) att denne mot 

ersättning tar över de andra entreprenaderna som sina egna underentreprenader. 

Vid totalentreprenad köper beställaren både projektering och produktion i ett enda kontrakt. 

Totalentreprenad är en form av funktionsupphandling där beställaren preciserar övergripande 

uppgifter, byggnadsprogram med krav och mål för byggnation (Högberg, Ola.2007). 

Köpare ”beställare” köper eller på annat sätt anskaffar en tjänst, en entreprenad eller varor och 

utrustning, detta kallas för upphandlingsprocess. Upphandlingen preciseras genom ett avtal 

mellan två parter. Hur man ansluter avtal framgår av avtalslagen(Avtalslagen1915:218). Ett 

avtal består av ett anbud i någon form och ett antagande svar(accept). Avtalslagen regler 

tillämpas medvetet eller omedvetet vid varje upphandling som följer branschens praxis 

(Nordstrand, Uno.2006). 

Det finns ingen speciell lagstiftning som generellt reglerar förhållanden i samband med 

entreprenader. När beställaren och entreprenörer slutar avtal om en entreprenad brukar som 

regel branschspecifika allmänna bestämmelser knytas till avtalet. De som för närvarande 

gäller vid utförandeentreprenader(general och delade entreprenader) kallas AB04(Allmänna 

Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). 

Vid totalentreprenader tillämpas ABT 94, alltså allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (Nordstrand, Uno.2006). 

Priset för en entreprenad eller delar av den kan bestämmas på olika sätt. Det vanligaste är att 

man begär ett fastpris där leverantören begär en fast klumpsumma för hela leveransen. 

Beställaren kan lätt se vad som blir billigast eftersom konkurrensen är tydligt. 

Vid löpande räkning får leverantören betalt för sina redovisade kostnader för leveransen jämte 

ett visst arvode, i regel en procentsats på kostnaderna. Det är svårt att utnyttja konkurrensen 

och det behövs inte lika detaljerade förfrågningshandlingar. Löpande räkning kan tillämpas 

om det är bråttom att starta leveransen eller om det är svårt att specificera innehållet från 

början och om man har stort förtroende för leverantören. 

Incitamentsavtal är en form av löpande räkning där man etablerat ett pristak eller ett maxpris 

för leveransen. Ett incitament för leverantören kan vara t.ex. att ju lägre totalkostnaden blir ju 

högre blir arvodet. Om man överskrider takpriset kan arvodet minskas. 

Vid mängdkontrakt lämnar beställaren i förfrågan en mängdförteckning för leveransen. Man 

specificerar en viss mängd av varje ingående arbetsinsats eller material. Därefter lämnar 

leverantören i sitt anbud en s.k. a'-prislista, där varje arbetsinsats eller material får ett visst 

pris per levererad enhet. Efter leveransen räknar man ut hur stora mängder som levererats och 

ersätter dessa enligt prislistan (Högberg, Ola.2007). 



 

32 

 

Betalning av kontrakt summan erläggs enligt en betalningsplan. Betalningsplanen kan göras 

tidsbunden eller prestationsbunden baserad på byggdelar. 

Vid prestationsbunden betalningsplan värderas med hänsyn till hur stor produktionsmängd 

som utförts vid varje betalningstillfälle, vanligen en gång per månad. 

Ersättning för kostnadsökningar enligt indexreglering beräknas månadsvis i efterhand varefter 

beställaren kan faktureras (Nordstrand, Uno.2006). 

Överlämnandet av entreprenaden till beställaren bör planeras i god tid före slutbesiktningen. 

Målet är att uppställda krav på den färdiga byggnaden och dess delar ska uppfyllas så att 

beställaren blir nöjd. Utöver bygg och installationsentreprenörerna samt kvalitetsansvarige 

(byggherren utsätter en för projektets kvalitetsansvarig, som ska godkännas vanligtvis av 

byggnadsnämnden innan bygget startar) kan även representanter för beställare, projektörer 

och leverantörer samt speciella besiktningsmän behöva delta i arbetet med överlämnandet. 

AB04 föreskriver en rad formaliteter för besiktningar t.ex. val av ersättning till 

besiktningsman, kallelse till besiktning, krav på besiktningsutlåtandet med mera. Den 

viktigaste besiktningen är slutbesiktning som syftar till att undersöka om entreprenaden 

uppfyller fordringar enligt kontraktet. Om det finns väsentliga fel ska inte entreprenaden 

godkännas förrän entreprenören avhjälpt dessa och fortsatt slutbesiktning gjorts. 

När alla dokumentation från de kontroller, provningar med mera skickas in till 

byggnadsnämnden, utfärdar nämnden ett slutbevis. Slutbevis är ett kvitto på att byggherren 

har uppfyllt sina åtagande och byggnadsnämnden inte funnit anledning att angripa enligt PBL 

10kap (Nordstrand, Uno.2006). 

3.7  Svensk byggteknik  

3.7.1  Vanlig byggteknik 

Här har man valt att beskriva bland det vanligaste byggteknik som förekommer vid 

husbyggnad i Sverige. 

3.7.2  Grundplatta 

När man väl har hittat sin mark så bör man ta reda på vad har man för markförhållanden så att 

man bygger på fast grund. Är marken lös måste man kanske påla, det kan en geologisk 

undersökning ge svar på. Vissa kommuner kräver klokt nog en sådan undersökning. 

Man börjar med att sätta ut sitt hus placering, nästa steg är att schakta bort jord till anvisat 

grundläggningsdjup. Det är vanligt att göra ett djupare schakt för en dräneringsledning runt 

det blivande huset. Sedan lägger man ut rör för vatten, avlopp och el samt dränering. Därefter 

läggs på en fiberduk och ett dränerade lager av grus eller makadam, detta ska packas väl. 

Mät upp alla vinklar och diagonaler, här bör man vara noggrann. Gör man rätt från början blir 

det fortsatta arbetet mycket enklare. Ska man ha golvvärme bör man planera det redan i nu. 

VVS-entreprenören kan hjälpa till med att skräddarsy en golvvärmelösning för just ditt 

hus.(Se figur 31) 
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Montering börjas med att lägga ut ett tunt lager fingrus som sockelelementen ska vila på och 

jämna till. Sätt därefter upp hörnelementen efter profiltrådarna.  Placera ut de raka 

sockelelementen tills du har en komplett grund, justerkapa vid behov. Cellplasten kapas med 

fogsvans, elementen sammanfogas med den tandande skarvplåten, vill man slippa sågdamm 

kan man köpa tillsågade färdiga sockelelement.(Se figur 32) 

 

 

 

Figur 31. Mätning av vinklar och diagonaler(thermisol) 
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Dags att isolera under den blivande bottenplattan, lägg ut det första lagret cellplast, man ska 

se till att plattorna ligger platt och att det inte är några glipor. Nu ska grunden säkras mot 

eventuell sommarfukt och radongas, det gör man med en plastfolie som rullas ut med 300 mm 

överlapp. Man ska vara noga med att folien täcker hela ytan, hela ytan ända ut till sockeln.(Se 

figur 33-34) 

 

Figur 32.placering av sockelelement(thermisol) 
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Lägg ut nästa lager cellplast med förskjutna skarvar, förankra med plastspikar, både i 

underliggande skivor och i sockelelementet. Tredje lagret läggs ut, om du ska ha 300 mm 

cellplast vilket är rätt så vanligt. Förankra varje skiva med minst två plastspikar då är man 

försäkrad mot att cellplasten flyter upp när du gjuter.(Se figur 35)  

 

Figur 33. Utläggning av första cellplast lagret 

 

Figur 34. Det visas hur man rullar ut 

plastfolie på det första cellplast lagret 

(thermisol) 
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Ska man ha frostisolering läggs det tredje lagret med ca 500 mm förskjutning från den 

underliggande cellplast lagret. Syftet är att få en kantförstyvning och ett visst värmeläckage 

vid kantbalken(när man armerar och fyller kanten med betong). Detta minskar risken för 

tjälskjutning, nu är isoleringe av bottenplattan klar. För att minska risken för tjälskjutning kan 

man lägga en krage av cellplast runt huset som ex en 50 mm isolering är bra val. Isoleringen 

monteras så att den sluter an väl mot sockelelementens undersida, en bra frostisolering blir 

viktigare ju längre norrut man bygger. Däremot mot söder så klarar man sig ofta utan, eller 

med en enkel kragning runt hörnen.(Se figur 36-37) 

Figur 35. Utläggning av andra cellplast lagret med förskjutna 

skarvar (thermisol) 
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Nu kommer ett viktigt moment, motfyllningen, man ska kontrollera diagonalmåtten och 

motfyll på utsidan så att elementen står stabilt vid gjutningen. Vill man begränsa 

motfyllningen av estetiska skäl, eller om man ville använda höga kantelement (500 mm) 

måste man komplettera med glesform.(Se figur 38) 

Figur 36.Tredje lagret av cellplast läggs ut med 

förskjutning från underliggande cellplastlagret 

 

Figur 37. Det visas hur man lägger en krage av cellplast 

runt huset (thermisol) 
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Nu är dags med armering av kantbalken, enkelt uttryck handlar det om att bygga en ”korg”av 

byglar, najtråd och armeringsjärn. Man bör nog arbeta på en ställning eftersom det tar ett tag 

att bocka och naja samman armering. Man kan använda armeringsbyglar med ett cc-mått på 

600 mm, skarvar i armeringen utförs med 600 mm överlapp. När armerings korg är klar 

lägger man ner den på distanser i kantbalken. Ska man ha golvvärme samordnas det arbetet 

med armeringen.(Se figur 39) 

 

När väl kantbalksarmeringen är på plats lägger man armeringsnätet ovanpå armeringskorgen, 

placera golvvärmerören enligt tillverkarens anvisningar. Nätet placeras på distanser så att det i 

höjdled hamnar mitt i betongplattan. Vid kantbalken lyfts nätet upp på armeringskorgen och 

lutar då lite inåt. Lutningen är bra för hållfastheten. Det är viktigt att nätet går ända in i 

Figur 38. Motfyllning på utsidan 

Figur 39. Armering av kantbalk (thermisol) 
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urfasningen högst upp på sockelelementet. Det är där, mitt på urfasningen som huset ska stå. 

När armeringen är klar beställs betongen och nu är det dags för gjutning.(Se figur 40) 

 

 

Man ska se till att plattan blir slät så att man slipper flytspackla, man börjar med att fylla 

kantbalken till halva balkhöjden. Betongen låter man härda innan man gjuter resten av plattan, 

man ska vara försiktig vid kantbalken när man använder vibratorstav. Låt inte slang eller 

ränna vila mot sockelelementen, nu får man ha tålamod, hur fort plattan torkar beror till stor 

del på val av betongkvaliteten och naturligtvis gynnsamma väderförhållande.(Se figur 41) 

Figur 40. Armering av bottenplatta (thermisol) 
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När betongen (kantbalken) härdat gjuter man färdigt (hela) hus plattan. Nu har man en färdig 

grund. Man gör klokt i att vänta ett tag och låta betongen torka ut ordentligt. RF-nivån bör 

vara under 85 %, att bygga med en gång när fukthalten fortfarande är hög medför problem 

senare så bäst vore att ha tålamod.(Se figur 42) 

 

 

En optimerad grund byggnad består vanligtvis av betong platta, därefter flera lager av 

isolering skivor placerad på dränerande material.(se figur 43) 

Figur 41.Gjutning av kantbalk (thermisol) 

 

Figur 42. Gjutning av hela hus plattan (thermisol) 
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3.7.3  Lätt yttervägg 

Lätt yttervägg är vägg med en totalvikt av högst 100 kg per m². Den del av konstruktionen 

som ligger innanför ev. ventilerad luftspalt medräknas i vikten. Lätt yttervägg utförs helt eller 

delvis som element eller byggs på plats. Väggen kan utföras med bärande eller icke bärande 

konstruktion. I väggkonstruktionen ingår regnskydd, luftspalt, vindskydd, värmeisolering, 

ångspärr och invändig beklädnad. 

Eftersom den utvändiga beklädnaden skall fungera som regnskydd, måste beklädnaden vara 

väderbeständig. Beklädnaden skall också uppfylla aktuella brandkrav dvs. fasadbeklädnader 

bör vara av svårantändliga. 

Den ventilerade luftspalten skall förhindra regngenomslag att tränga in i väggen och ventilera 

bort vattenånga som från insidan ev. kan diffundera ut genom konstruktionen. Vid skalmur 

utanpå en vägg bör luftmellanrummet vara minst 50mm. I det första skiftet skall det för att 

säkra ventilering av luftspalten vara 2 öppna stötfogar nederst och överst per meter vägg.  

Vindskydd används för att skydda isoleringen mot anblåsning och konstruktionen mot 

luftläckage. Det är den stillastående luften i isoleringen som ger god isoleringsförmåga. Det 

finns olika typer av material som fungerar som vindskydd t.ex. mjuka vindskydd av papp eller 

styva av gips. För att vindskyddet skall fungera väl bör alla skarvar klämmas fast och utföras 

med överlapp eller tätas med skarvlister. Vindskyddet ska vara beständigt så att det inte kan 

angripas av mögel.(Se figur 44) 

Figur 43. Platta på mark- bilden är hämtad från (isover) 
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Fogar vid fönster, dörrar och mellan olika konstruktionsdelar skall välisolers. För att vatten 

inte ska ansamlas bakom regnskärmen bör fogen vara av en diffusions öppna material. 

Utrymmet mellan fönsterkarm och yttervägg ska värmeisoleras och detta kallas för att dreva 

och görs enkelt med spatel. Dessutom för att undgå konvektion och diffusion av fukt inifrån 

och ut skall anslutningen på insidan fogas med diffusionstät fogmassa.  

Innan träregelvägg byggs, monteras sylltätning på fundamentet minst 200 mm över mark. Vid 

ytterväggar med skalmur monteras ett skikt med murpapp mellan skalmur och fundamentet. 

Murpappen klistras eller bockas in under vindtäta skiktet.(Se figur 45) 

 

Figur 44. Husets vindtätning (rockwool) 
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Vid väggar av skalmur skall murpapp användas över öppningar i muren. Det är viktigt att 

nämna att den asfalts impregnerade papper skall försätta ut mot muröppningen minst 150 mm 

på varje sida av fönstret.(Se figur 46) 

 

Ångspärr hindrar varm, fuktig luft att tränga in i konstruktionen genom diffusion eller 

konvektion. Det är vanligt att använda normalt åldringsbeständig polyetenfilm med tjockleken 

0,20 mm. Det är inte bara diffusionsmotståndet som är betydelsefullt utan det är även viktigt 

att ångspärren monteras så att lufttäthet uppnås och luftströmningar förhindras, på det sättet 

undviks konvektinsproblem som medför värmeförluster och kondensproblem (Rockwool). 

Figur 45. Nummer5 visar murpapp och nummer6 visar 

sylltätning (rockwool) 

 

Figur 46. Nummer2 visar murpapp som 

försätter ut mot muröppningen (rockwool) 
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3.7.4  Takkonstruktion 

Takkonstruktioner kan utföras med balkar, fackverk, ramar och bågkonstruktioner. Det är 

vanligt att använda takstolar eller balkar av hyvlat virke till bostadshus. Däremot har 

industrier och offentliga byggnader ofta låglutande tak av trä, lättbetong, betong eller 

korrugerad plåt som bärande konstruktion. Det används normalt utvändig värmeisolering som 

kan skyddas mot regn och vind med takpapp eller plåt. 

Takisolering minskar värmeförlusterna ifrån byggnaden och medverkar till ett bättre termiskt 

rumsklimat i form av högre yttemperatur på invändiga takytor. Lösull är bland det vanligaste 

isoleringsmaterialet att isolera vindsbjälklag med. Metoden att använda lösull är godkänd 

både för horisontella öppna vindsbjälklag och snedtak. 

Isolermaterialets egenskaper har avgörande betydelse för en takkonstruktion. Takisoleringen 

skall förhindra luftgenomströmningar att tränga in i konstruktionen. Dessutom skall 

isoleringen vara diffusionsöppen så att vattenånga som diffundera ut genom ev. otätheter i 

ångspärren kan passera isoleringmaterialet och samtidigt kylas av utan att kondenseras inne i 

materialet (Rockwool). 

Takbeläggning skall utgöra ett skydd mot regn, snö och vind och kan bestå av t.ex. tegel- eller 

betongpannor, korrugerad plåt eller av stål, aluminium eller trä med takpapptäckning. 

Om takläggningen inte är fullständigt tät mot regn, snö eller smältvatten skall den 

kompletteras med ett vattentätt undertak och detta skall kunna avleda ev. inträngande vatten 

till takrännan. 

Mellan undertaket och isolermaterialets översida skall det anordnas en ventilationsspalt med 

öppningar mot det fria. Avsikten med denna ventilation är att avlägsna mindre fuktmängder 

som trots allt kan komma från eventuella otätheter i ångspärren och som utifrån har trängt in i 

konstruktionen.  

För att takkonstruktionen ska kunna ventileras ska det utefter takfoten finnas en 

ventilationsspalt som är minst 50 mm. På ett vindsbjälklag ska det också för genom strömning 

av luften också finnas en ventil i varje gavel. I en snedtakkonstruktion anordnas utluftningen 

genom nocken eller via ventilationsspalt i undertaket.(Se figur 47) 
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I lätta takkonstruktioner skall en ångspärr monteras på isoleringens varma sida. Ångspärren 

skall hindra varm, fuktig luft att tränga in i konstruktionen genom diffusion eller konvektion. I 

ouppvärmda hus och hus med tidvis uppvärmning t.ex., sommarhus ersätts ångspärren med 

t.ex. Rock Tät klimatmembran på konstruktionens insida. 

Den invändiga takbeklädnaden ska utgöra underlag för det önskade ytskiktet i byggnadens 

rum. Beklädnaden ska uppfylla de ytskikts- och materialkrav som gäller för byggnaden så att 

antändning och utveckling av brand förhindras. Takkonstruktioner ska ha ett brandmotstånd 

som säkrar konstruktionens bärförmåga och stabilitet under en brand. Den tid som en tak- 

konstruktion ska upprätthålla sin bärförmåga, täthet och isolering är också beroende av vilken 

byggnadstyp som är aktuell (Rockwool). 

3.8 Jämförelse och statistik 

Man kan läsa fler och fler artiklar, tex. i Financial Times, som skriver om en bra affär på en 

vikande marknad. Det här ger en vägledning av vad man skall/kan betala för en fastighet i 

Spanien och vad man får för pengarna (Coastliving). 

Fastighetpriserna har stigit mycket och väldigt snabbt. I den officiella statistiken från 2004 

fram tom Q4 2007 så har priserna stigit från snittet 140 000 Euro till cirka 184 000 Euro, dvs. 

prisökningen har varit cirka 31 % i Spanien.(Se diagram 1)  

Figur 47. Ventilation vid nock i snedtak, 

nimmer5 visar ventilationsspalt(rockwool) 
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Enligt statistiska centralbyrån har fastighetspriserna ökat ständig i Sverige. Köpeskilling för 

fastigheter(småhus, med medelvärde i tkr) har stigit från snittet 1 340 000 kr till ca.1 782 000 

kr från 2004 tom Q4 2007, dvs. prisökningen har varit cirka 22 % i Sverige.(Se diagram 2) 
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Diagram 1. Prisutvecklingen i Euro på fastigheter i 

Spanien under perioden 2004- 2007 (Coastliving) 
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Om man ur fastighetsköparnas perspektiv dra några slutsatser: 

 Spanien är och kommer att vara ett prioriterat val för Européer vad gäller 

semesterboende. Enligt en undersökning genomförd 2007 av Financial Times är det 17 

% av européerna som önskar sitt andra hem i Spanien. Spanien är ett framstående EU- 

land helt enkelt. 

 Spanien är det land som lockar globalt flest turister, efter Frankrike men före USA. 

Detta faktum är en av grundpelarna i fastighetsbranschens möjlighet till fortsatt 

utveckling. Under 2007 tog Spanien emot ca 55 miljoner turister och man förväntar en 

fortsatt ökning av turister.  

Dessa fakta att Spanien är en favorit syns på fastighetsmässorna i Norden. På den senaste 

mässan ”köpa hus utomlands” slogs rekordet i antal representerade länder. Inte minst än 32 

länder presenterades av 78 utställare, av vilka 17 sålde fastigheter i Spanien. 

Diagram 3-4 visar antalet försålda bostäder i Spanien resp. Sverige. Antalet försålda bostäder 

i Sverige har ökat med 14 % från 2004 tom 2007 men däremot har vi en försäljningsnedgång 

med 95 % under samma period i Spanien.(Se diagram 3-4) 
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Diagram 2. köpeskilling för 

fastigheter(småhus) med medelvärde i tkr i 

Sverige. (SCB) 
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Diagram 4. Antalet försålda bostäder i Sverige under 

2004-2007 (Coastliving)  
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Diagram 3. Antal sålda bostäder i Spanien under 2004-

2007 (Coastliving) 
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Enligt en jämförelse har antalet försålda fastigheter per 1000 invånare i Sverige ökat 

kontinuerlig från år 2006 till 2007 men däremot ser man att fastighetsförsäljning har minskat 

under samma period i Spanien.(Se diagram 5) 

 

Hyresintäkterna på en villa/lägenhet som t.ex. Gazules(golfriket nära Malaga)kan variera 

mellan ca 10 000 Euro och 20 000 Euro, beroende på vilken hyresstrategi man väljer och hur 

aktivt man agerar på marknaden. Intäkterna bygger på att man själv hyr ut sin villa/lägenhet. 

Om man hyr ut genom en agent bör man reducera intäkterna med 20 %. Nedanstående siffror 

anges i Euro (Coastliving). 

Hyresintäkter          Hyra                            Antal hyresveckor 

                           Min           Med          Max 

Peak(07-15-08-15)           800                              4               5                  6 

Hög(sommar)                               750                              6               7                  9     

Medel(maj, sep, jul, påsk)            570                              3               6                10 

Låg(övriga)                                   400                              3               6                10 

 

Antal uthyrda veckor                                                       16              24              35                   

Beläggningsgrad                                                              31              46              67 

Summa intäkter                                                          10 610          15 070      21 250 

 

Avskrivning invertarier                                                 156                 156             156 

Städning                                                                         200                 200             200 

Summa direkta hyreskostnader                                  356             356                356 

 

Nettointäkter                                                               10 254         14 714       20 894 
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Diagram 5. Antalet försålda fastigheter per 1000 

invånare i Sverige respektive Spanien (SCB) 
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I Sverige finns det många semesterpärlor där man gärna skulle bosätta sig. Förutom svenskar 

är norrmän, danskar och tyskar förtjusta i Svenskt natur och miljö.  

Enligt en undersökning som Nordea låtit Synovate Temo göra äger en av fem svenskar eller 

1,2 miljoner personer ett fritidshus. Under de närmaste två åren säger sig 56 000 svenskar är 

helt säkra på att de kommer att investera i fritidshus för drygt 19 miljarder kronor. 

Hyresintäkterna på ett fritidshus i tex Skåne län ligger mellan ca 86 000 kr och 155 000 kr och 

i Jämtland mellan ca 91 000 kr och 159 000 kr (Fritiden). Dessa är beroende på hur exklusivt 

huset är och om det har sjönära läge. Intäkterna bygger på att man själv hyr ut sitt fritidshus. 

 

 

Hyresintäkter på ett fritidshus i Skåne län: 

 

Hyresintäkter hyra         Antal hyresveckor 

 

     Min Med Max 

 

Peak(06-15-07-15) 6 900  4 5 6 

Högsäsong(sommar) 5 700  6 7 9 

Medel(sep,okt,maj) 5 000  3 5 7 

Lågsäsong(vinter) 4 500  3 5 7 

 

Antal uthyrda veckor   16 22 29 

Beläggningsgrad   31 42 56 

Summa intäkter   90 300 121 900 159 200 

 

Avskrivning invertarier   1 500 1 500 1 500 

Städning    2 000 2 000 2 000 

Summa direkta kostnader  3 500 3 500 3 500 

 

Nettointäkter   86 800 118 400 155 700 
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Hyresintäkter på ett fritidshus i Jämtland: 

 

Hyresintäkter hyra       Antal hyresveckor 

 

     Min Med Max 

Peak(12-15-01-15) 6 700  4 5 6 

Högsäsong(vinter) 5 000  7 9 12 

Medel(nov, mars) 4 000  6 7 9 

Lågsäsong(övriga) 3 000  3 6 9 

 

Antal uthyrda veckor   20 27 36 

Beläggningsgrad   38 52 70 

Summa intäkter   94 800 124 500 163 200 

 

Avskrivning invertarier   1 500 1 500 1 500 

Städning    2 000 2 000 2 000 

Summa direkta kostnader  3 500 3 500 3 500 

 

Nettointäkter   91 300 121 000 159 700 

 

År 2008 färdigställdes 32 021 lägenheter i nybyggda hus i Sverige. Den ökning med 5 % 

jämfört med 2007, då 30 537 lägenheter ställdes (SCB). De färdigställda lägenheterna 

fördelade sig på 12 072 i småhus och 19 949 i flerbostadshus. (Se diagram 6) 

 

 

 

Diagram 6. Visar färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1988-2008 

i Sverige (SCB) 

 



 

52 

 

4. Resultat 

Det är väldigt viktigt att granska fastighetspriser i Spanien för att lättare förstå den 

ekonomiska fördelen med att bygga hus i Spanien. Priset för en fastighet i Spanien varierar 

naturligtvis från ort till ort och det brukar vanligtvis vara lite dyrare om fastigheten är i en 

storstad på fastlandet. I Spanien är stora städer som Barcelona, Mallorca och Malaga dyrast 

medan orter som Cordoba och Jaen räknas bland de billigaste. (Se diagram 7) 

 

 

Man får tänka på att ovan nämnda prisvariationer är väldigt beroende på ort och påverkar den 

fastighetspris som man får, detta påverkar även kostnaderna när man bygger hus själv. I de 

mest populära områden som Malaga kan man förvänta sig en viss prisökning redan efter två 

till tre år och även bra avkastning om man ska hyra ut sitt hus men man kan inte ha samma 

förväntningar i en ort som Cardoba eller Jaen. 

Fastighetstrenden verkar finnas även här hemma i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån är 

fastighetspriserna i Sverige dyrast i Stockholms, Skåne och Uppsala län men däremot 

Norrbotten län har billigaste fastighetspriserna.(Se diagram 8)  
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Diagram 7. Snitt pris för en fastighet år 2008 ligger på 240 000 Euro, 

med Barcelona som dyraste ort och Jaen som billigaste ort (Coastliving) 
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När man väl bestämmer sig för att bygga hus i Spanien så bör man tänka på vissa faktorer 

som är väldigt viktiga att räkna med. Det första är på vilken del av Spanien man ville bygga 

och om det är på fastlandet. Den andra är vilken kvalitet man vill välja, ville man ha samma 

standard som här hemma i Sverige så kostar det naturligtvis mera. Även andra faktorer som 

om det finns mellan händer inblandade eller om man helt enkelt är en bra förhandlare för att 

kunna hantera de olika bygg underentreprenörer. Att behärska språket är naturligtvis en 

fördel, samma som att känna till området och den lokala befolkningen (Coastliving). 

Enligt följande undersökningar så ligger priset för att bygga hus i Spanien mellan 9000 till 

12000 kr/kvm och detta med svensk standard förstås och priset för en tomt på bra läge kostar 

runt 1 200 000 SEK.  Detta skulle innebära att byggkostnader för att bygga ett hus på 130 

kvm skulle kosta cirka 1 365 000 SEK (10 500 kr/kvm), alltså sammanlagt skulle tomtpris 

och byggkostnad hamna på 2 565 000 SEK, samma hus på fastighetsmarknaden skulle kosta 

ungefär 3 200 00 SEK att köpa istället, detta innebär då en vinst på nästan 700 000 SEK. 

Det som är intressant när man granskar likheter och skillnader mellan spansk byggteknik och 

svensk byggteknik är att båda är väldigt väl anpassad till klimaten. Likheten i byggtekniken 

beror på att husets konstruktion är i samspel med rådande klimat i landet, det vanliga och 

traditionella byggtekniken i Spanien anpassar sig väl efter säsongen. I vintern håller huset 

värmen på ett effektivt sätt och är rätt energi snålt trots att byggtekniken inte är det allra 

modernaste och under det varma sommar tiden så lyckas huset ha en väldigt svalt och 

behagligt temperatur som låter en njuta av sommar säsongen.  
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Diagram 8.visar köpeskilling för småhus år 2008(medelvärde i tkr) med 

Stockholm som dyraste län(3 477 000 kr)och Norrbotten som billigast län 

842 000 kronor. (SCB) 



 

54 

 

När man väl granskar skillnaden mellan spansk byggteknik och svensk byggteknik så är nog 

det första att vi har mer utvecklade byggteknik i form av bygg detalj processer och även 

genomförande av byggprojekt. Vi har även strängare byggregleringar och miljölagar i 

samband med husbygget, vilket gör att byggtekniken är betydligt miljövänligare och 

kvalitetsmässigt betydligt mera hållbart.   

 

 

5.  Analys  

Det visade sig ganska tidigt under arbetets gång att ett av de viktigaste orsakerna till att de 

flesta bosatta svenskar väljer att köpa hus istället för att bygga hus i Spanien är brist på 

byggtekniska lösningar och även juridiska och ekonomiska fakta som i sin tur underlättar ett 

så viktigt beslut. De flesta av de som intervjuades trodde att det skulle bli betydligt dyrare att 

bygga hus i Spanien och många av de trodde även att man var tvungen att registrera ett 

byggföretag för att själv bygga hus i Spanien. Det visade sig också att det råder en viss 

definitions svårighet för de som ansåg sig ha byggt sitt hus i Spanien när de i själva verket 

bara pekat på en hus design och ett tomtnummer i ett turist område och som en byggfirma 

hade byggt åt de och deras enda delaktighet i det hela processen var att ta emot husnyckeln.   

Följande undersökningar visar att privata personer som köper en tomt och själva bygger hus i 

Spanien i den rätta meningen förstås, kan tjäna rätt mycket pengar än att istället köpa ett hus 

istället även om det köpta huset skulle vara nybyggd (Coastliving). Detta erbjuder även  

möjligheten att kunna utforma huset efter sitt personliga stil och individuella behov på det 

läge (Location) som man betraktar själv som attraktivt. Man kan även som professionell 

investerare ha möjligheten att göra rätt bra vinster genom att bygga själv och sälja vidare en 

spansk egendom.  

 

  

6. Slutsats  

Syftet med rapporten var att jämföra spansk byggteknik med svensk byggteknik och granska 

likheter och skillnader mellan de. Rapporten syftade dessutom till att undersöka om det är 

ekonomiskt lönsamt att bygga hus i Spanien istället för att köpa hus där då efterfrågan för att 

hyra och att köpa hus i Spanien är väldigt eftertraktade. 

Många av oss svenskar har haft Spanien som favorit resmål sedan länge och tusentals av oss 

är bosatta där. Det är nämligen så att antalet permanent boende svenskar i Spanien uppgår till 

cirka 65 000 personer, detta enligt SCB (2007). Tusentals av dessa permanent boende 

svenskar har bott i Spanien länge och behärskar även spanska. Dessa svenskar äger dessutom 

fastigheter, olika anläggningar och affärer i Spanien men de flesta av dessa svenskar avstår 

för att bygga hus i Spanien och föredrar att köpa hus istället.  



 

55 

 

 

Det visade sig att en av de viktigaste orsakerna till att de flesta bosatta svenskar i Spanien 

väljer att köpa hus där istället för att bygga hus i Spanien är brist på byggtekniska lösningar, 

juridisk och ekonomisk fakta som är väldigt viktigt och nödvändigt för att fatta ett så viktigt 

beslut. 

De flesta av de som intervjuades trodde att det skulle bli betydligt dyrare att bygga hus i 

Spanien och många av de trodde även att man var tvungen att registrera ett byggföretag för att 

själv bygga hus i Spanien. Det visade sig också att det råder en viss definitions svårighet för 

de som ansåg sig ha byggt sitt hus i Spanien när de i själva verket bara pekat på en hus design 

och ett tomtnummer i ett turist område och som en byggfirma hade byggt åt de och deras enda 

delaktighet i den hela processen var att ta emot husnyckeln. 

Enligt följande undersökningar så ligger priset för att bygga hus i Spanien mellan 9000 till 

12000 kr/kvm och detta med svensk standard förstås och priset för en tomt på bra läge kostar 

runt 1 200 000 SEK.  Detta skulle innebära att byggkostnader för att bygga ett hus på 130 

kvm skulle kosta cirka 1 365 000 SEK (10 500 kr/kvm), alltså sammanlagt skulle tomtpris 

och byggkostnad hamna på 2 565 000 SEK, samma hus på fastighetsmarknaden skulle kosta 

ungefär 3 200 00 SEK att köpa istället, detta innebär då en vinst på nästan 700 000 SEK. 

 Följande undersökningar visar att privata personer som köper en tomt och själva bygger hus i 

Spanien i den rätta meningen förstås, kan tjäna rätt mycket pengar än att istället köpa ett hus 

istället även om det köpta huset skulle vara nybyggd (Coastliving). Detta erbjuder även 

möjligheten att kunna utforma huset efter sitt personliga stil och individuella behov på det 

läge (Location) som man betraktar själv som attraktivt. Man kan även som professionell 

investerare ha möjligheten att göra rätt bra vinster genom att bygga själv och sälja vidare en 

spansk egendom.  

  

7. Framtida forskning 

Rapporten behandlar endast de två allra vanligaste byggtekniker som förekommer i Spanien 

och man har inte haft möjligheten att presentera de mer avancerade byggtekniker som 

används för betydligt omfattande och komplicerade bygge som exempelvis höghus eller 

flerbostadshus i Spanien. Det hade varit betydligt bättre och mer fullkomligt om man kunde 

även undersöka de avancerade och speciella byggtekniker som används i Spanien och även 

undersöka den ekonomiska aspekten att bygga höghus eller flerbostadshus i Spanien och detta 

kan väl rekommenderas.  
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Bilaga 1, Bygg och rivningsansökan 
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Bilga2, Befolkningsmängd och karta  

 

Stad Region 

Madrid 5263000 

Barcelona 4251000 

Valencia 1499000 

Malaga 844000 

                    Tabellen visar befolkningsmängd i stora städer i Spanien 


