
 

Uppskattad kurs för att lära fler bygga energieffektivt 
 

En utbildning som utbildar utbildare, kan det vara något? Ja, den första 

kursen av Passivhusbyggare fulltecknades helt i såväl Göteborg som 

Stockholm och i höst väntar fler 

kurstillfällen. 
 
Kursen ”Utbildning för utbildare – 

Passivhusbyggare” syftar till att kursdeltagarna 

efter utbildningen ska kunna sprida vidare 

kunskapen de fått på kursen inom de egna leden i 

företaget. Den riktar sig till dem på byggföretagen 

som är tekniskt sakkunniga, projektledare, 

platschefer, arbetsledare eller liknande. 

 

En av kursdeltagarna på kursen som hölls i 

Stockholm tidigt i våras var Jukka Reuterswärd, 

arbetsledare på Peab, och han var väldigt nöjd med 

kursen: 

 

– För mig handlar det om att vi måste bygga 

annorlunda och använda mindre energi. Peab 

bygger redan en hel del till passivhusstandard, men 

inte allt fullt ut än, säger Jukka Reuterswärd. Han 

tror att det fortfarande finns en del rädsla bland 

beställare för att passivhus ska innebära enorma 

krav. 

 

– Jag tror dock att utvecklingen kommer att gå 

väldigt fort och det snart. Vi kommer att vilja ha 

hus som alstrar energi istället för att de använder 

energi, säger Jukka Reuterswärd. 

 

Jukka Reuterswärd upplevde kursen som väldigt 

genomtänkt. 

 

– Dessutom fanns många bra och duktiga föreläsare 

att ställa frågor till, säger Jukka Reuterswärd. 

 

I dagsläget har Peab främst använt den nya 

kunskapen vid projekteringssammanhang och då 

främst gällande lufttäthet, och nästa steg är att börja 

internutbilda. 

 

 
De som går kursen ska i sin tur kunna hålla kortare och 

specificerade utbildningar för yrkesarbetare direkt på 

byggarbetsplatsen och därmed säkerställa god kvalitet av 

lågenergibyggande. 

 

Agneta Wannerström, utvecklingsledare i miljö på 

Skanska, deltog också i kursen och tycker att idéen 

med att utbilda utbildare på företagen är rätt. 

 

– Det behövs hög kvalitet när vi ska bygga 

och det är bra att det finns möjlighet för 

företagen att utbilda egna utbildare 

eftersom det är bra att kunna anpassa 

upplägget till medarbetarna och till olika 

yrkeskategorier. Helst bör utbildning ske 

på plats i byggprojektet och hållas av de 

med praktisk erfarenhet av produktion av 

lågenergihus, säger Agneta Wannerström.  

 

 

Text: Louise Hulgaard 

 

 

 

 

 

  
 

 

LÅGAN har under 2012 gett stöd till Passivhuscentrum Västra Götaland (PHC) och SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att utveckla en kurs kallad ”Kompetenshöjning av yrkesarbetare” 

vars övergripande mål är att öka kunskapen om energieffektiva byggnader i branschen. Kursen är en 

fortbildningskurs för utbildning av utbildare på entreprenadförtag.  

 

Utbildaren ska sedan i sin tur kunna hålla kortare och specificerade avsnitt ur kursen för yrkesarbetare 

direkt på byggarbetsplatsen och därmed säkerställa god kvalitet av lågenergibyggande. I början av 2013 

genomförde 45 personer kursen och kursutvärderingen visar på gott resultat. De som gått kursen får 

tillgång till allt utbildningsmaterial för att utbilda vidare. LÅGANs rekommenderar fler att genomföra 

denna utbildning. För att gå kursen se http://www.passivhuscentrum.se/utbildningar/utbildarutb där du 

kan anmäla ditt intresse.  
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