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Sammanfattning 

Byggbranschen står inför en stor utmaning med kommande lagkrav om byggnation till nära-

nollenerginivå. Med tuffare energiprestandakrav krävs ett helhetsperspektiv vid val av 

energibesparingsåtgärder och energiförsörjningssystem. Trots det saknas ofta områdes- och 

helhetstänket då nya bostäder byggs. Därför har bostadsområdet i Vallda Heberg, sydväst om 

Kungsbacka, som Sveriges första passivhuscertifierade villaområde med egengenerering av förnybar 

energi, ett stort demonstrationsvärde. Projektet följs nu upp och utvärderas utförligt inom ramen för 

LÅGANs ”Program för byggnader med mycket låg energianvändning”. 

Syftet med artikeln är att ge en beskrivning av systemlösningarna i Vallda Heberg bostadsområde och 

presentera det påbörjade arbetet med att utförligt följa upp området med fokus på energiprestanda, 

systemlösning och inneklimat. Målet är att visa på möjligheten att bygga hela bostadsområden 

energieffektivt utan att tumma på kravet om en god inomhusmiljö.  

Mätningarna kommer att omfatta en energibalans för hela området med detaljmätningar för de 26 

passivhusvillorna i området. I utvalda villor planeras uppföljande mätningar av byggnadens täthet 

samt av inomhusklimatet. I samtliga hus mäts inomhustemperatur och luftfuktighet. Utöver detta, 

ska även den upplevda inomhuskomforten följas upp i en enkätundersökning. 

Spridning av erfarenheter och lärdomar från Vallda Heberg är ett sätt att visa andra att ett sådant 

projekt är genomförbart samt att visa på framgångsfaktorer och eventuella hinder som behöver 

undanröjas för framtida projekt. En slutsats från Vallda Heberg-projektet är att perspektivet behöver 

lyftas från byggnadsnivå till områdesnivå i såväl lagstiftning som i byggprojekt och vara en integrerad 

del i hela processen från projekteringsfasen till driftoptimering av färdigbyggda bostäder. Den öppna 

dialogen inom samarbetsformen partnering, där beställaren varit delaktig i processen, har varit 

central för att utveckla området till vad det är idag. Att bygga energieffektivt i så stor skala är unikt 

och helhetstänket som genomsyrat hela projektet är ovanligt. 

Nyckelord: Passivhus, köldbryggor, värmeåtervinning, förnybar energi, solfångare, närvärme, 

fjärrvärme, energisystem, helhetsperspektiv 

Introduktion 

I det EU-direktiv som syftar till att öka andelen nära-nollenergi byggnader framgår att dessa 

byggnader ska ha mycket hög energiprestanda. Dessutom krävs att den lilla mängden energi som 

tillförs dessa byggnader i hög grad ska utgöras av förnybar energi, inklusive förnybara energikällor på 

plats eller i närheten. Att hitta totallösningar för hela områden och stadsdelar kommer att vara en 
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viktig del i att nå allt tuffare energiprestandakrav. Med mindre marginaler krävs ett helhetsperspektiv 

vid val av energibesparingsåtgärder och energiförsörjningssystem. Trots det saknas ofta områdes- 

och helhetstänket då nya bostäder byggs.  

I denna bemärkelse är även Boverkets byggregler (BBR) som de är formulerade idag begränsande och 

kontraproduktiva. När man som i BBR ser till byggnaden som systemgräns kan man inte tillgodoräkna 

egengenerad energi från exempelvis solfångare och solceller som inte är belägna i direkt anslutning 

till byggnaden. I och med utvidgningen av EUs energiprestandadirektiv finns dock en skyldighet att 

utreda och överväga alternativa energilösningar vid all nybyggnation, något som inte hunnit 

omsättas fullt ut i praktiken. 

Bostadsområdet i Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har som Sveriges första 

passivhuscertifierade villaområde med egengenerering av förnybar energi ett stort 

demonstrationsvärde. Vallda Heberg är långt ifrån ensamt om att erbjuda passivhus, men att bygga 

energieffektivt i så stor skala är unikt och helhetstänket som genomsyrat hela projektet är ovanligt.  

Studien syftar till att noggrant följa upp Vallda Heberg med fokus på energisystemlösning och 

energiprestanda och inomhusklimat i de färdigställda passivhusvillorna. Detta genomförs inom 

ramen för ett demonstrationsprojekt för LÅGANs ”Program för byggnader med mycket låg 

energianvändning”. Artikeln presenterar studiens upplägg och resultat från de första mätningarna.  

Områdesbeskrivning 

Bostadsområdet i Vallda Heberg består av 26 enbostadshus, fyra fyrbostadshus, sex radhuslängor 

med plats för 22 seniorboenden samt ett äldreboende med 64 lägenheter, se Figur 1. Samtliga 

byggnader har projekterats som passivhus enligt principen välisolerade byggnader med lågt 

luftläckage och värmeåtervinning. Förutom att samtliga byggnader ska uppfylla passivhusstandard, 

ska energin till uppvärmning och tappvarmvatten bestå till 100 % av förnybar energi från ett lokalt 

närvärmesystem (fjärrvärmesystem). 
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Figur 1 Skiss över Vallda Heberg (Håkan Markgren/Markgren Arkitektur AB). 

Närvärmesystemet består av en pelletspanna och fyra undercentraler. 600 m2 plana solfångare 

installeras på undercentralerna samt på fyrbostadshusen. På panncentralen finns 100 m2 

vakuumsolfångare fastmonterat i 70 % vinkling för att fånga in solinstrålningen även höst och vår. 

Målet är att minst 40 % av slutanvändarenergi för uppvärmning och tappvarmvatten (omkring 55 

kWh/m2, år) ska komma från solfångarna och att pelletspannan ska stå för resterande 60 %.  

För att klara energikraven har extra välisolerade distributionsledningar använts och antalet 

distributionssystem har minimerats för att minska distributionsförlusterna. Närvärmesystemet 

inklusive panncentralen och solfångarna ägs och drivs av Eksta Bostads AB. Solceller kommer även 

installeras på äldreboendet med målet att täcka 40 % av fastighetselen och 100 % av elen till en 

kylanläggning.  

Bostadsområdet Vallda Heberg väntas vara fullt utbyggt 2014. I dagsläget är enbostadshusen färdiga, 

se Figur 2, medan övriga bostäder är under produktion. 
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Figur 2 Två av de 26 färdigställda och nyinflyttade passivhusvillor i Vallda Heberg (foto: Elin 

Bennewitz/Byggindustrin). 

Teknisk beskrivning av passivhusvillorna 

Passivhusvillorna utgörs av tvåplans enbostadshus, se Figur 3, med en golvyta på sammanlagt 140 m2 

(Atemp). Byggnaden har en balkong som även fungerar som solavskärmning. Farstukvisten fungerar 

som ett vindfång, vilket dämpar blåst in i huset. 

 

 

Figur 3 Bild av en tvåplans passivhusvilla i Vallda Heberg (Mats Abrahamsson/Mats Abrahamsson 

Arkitektkontor AB). 

Byggnaden är välisolerad med lågt luftläckage. För att minska värmeförlusterna har konstruktioner 

med en låg värmegenomfångskoefficient använts, isolertjockleken har ökats och köldbryggor har 

reducerats. Bland annat har specialfönster använts, och väggar och platta på mark har isolerats med 

10 cm extra isolering och taket med 25 cm extra isolering. Värmegenomfångskoefficienter (U-värden) 
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för byggnadens konstruktionsdelar presenteras i Tabell 1. Dessa resulterar i ett genomsnittligt U-

värde för hela byggnaden på 0.17 W/m2,K, att jämföra med kravet på 0.50 W/m2,K enligt BBR 18 

[Boverket, 2011]. Isolertjockleken på väggar är 37 cm, på tak 72 cm och 40 cm på grund. 

Tabell 1  Värmegenomgångskoefficienter och area för byggnadens olika konstruktionsdelar. 

 Konstruktionsdel U-värde  

[W/m2K] 

Total 

area 

[m2] 

Vindsbjälklag 0.055 70 

Golvbjälklag  0.08 70 

Yttervägg 0.106 144.3 

Ytterdörr inkl. karm 0.7 2.2 

Fönsterdörrar inkl. karm 0.8 4.3 

Fönster inkl. karm 0.75 19.2 

Ytterdörr med fönster inkl. karm 0.74 2.2 

Utöver U-värden för konstruktionsdelarna påverkas byggnadens transmissionsförluster av 

köldbryggorna. Dessa återfinns vid anslutning till platta på mark, mellanbjälklag, fönster och dörrar, 

balkonginfästningar, ytter- och innerhörn, takfot och entrétak. Exempelvis används en U-formad 

kantbalk (istället för en L-formad) runt hela bottenplattan för att reducera köldbryggorna, se Figur 4. 

Figuren visar en ögonblicksbild av temperaturskillnader i konstruktionen beroende på val av 

kantbalkisolering där rött motsvarar en hög temperatur och blått en låg temperatur. Ju längre ut det 

röda ligger desto högre blir värmeförlusterna. Simuleringar med beräkningsprogrammet HEAT2 visar 

att köldbryggorna, efter att dessa har reducerats, motsvarar 17 % av klimatskalets totala förluster. 

a)
              

b)
   

Figur 4 Simulering av värmeförluster (Watt per löpmeter kantbalk och Kelvin, W/m, K) vid 

kantbalken runt bottenplattan för en standard L-formad (a) balk och för en U-formad kantbalk (b).  

Förutom att bygga ett tätt klimatskal har byggnaden ett från- och tilluftsventilationssystem med 

värmeväxlare för att återvinna värmen i frånluften till att förvärma tilluften. 80 % av frånluftsvärmen 
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beräknas kunna tas tillvara. Ett fjärrvärmekopplat värmebatteri används vid behov för att värma 

tilluften till önskad temperatur.  

Byggnadens energibehov har beräknats i IDA Indoor Climate and Energy 4.1 där en 3D-modell 

upprättats. Specifikt värmeeffektbehov i hus och garage är beräknat till 12 W/m2. Årlig 

energianvändning (exkl. hushållsel) är beräknad till 60 kWh/m2, fördelat på uppvärmning 

(39.2 kWh/m2), fastighetsel (5.6 kWh/m2) och tappvarmvatten (15.4 kWh/m2). Simuleringen i IDA ger 

den månadsvisa användningen av värme till uppvärmning och tappvarmvatten (enligt schablon) samt 

av fastighetselen (el för att driva fläktarna i värmeväxlaren), se Figur 5. För visualisering av 

byggnadens totala energibehov har även en schablon för hushållselen på 30 kWh/m2 jämnt fördelats 

ut över årets månader. Solvärmeproduktionen i området är inte kopplad till ett enskilt hus, men 

figuren visualiserar den väntade energibesparingen (21.4 kWh/m2, år) för en passivhusvilla. 

Årsproduktionen har grovt fördelats ut över årets månader baserat på månadsvisa skillnader i 

solinstrålning i Sverige.  

 

 

Figur 5 Projekterad månadsvis energianvändning och uppskattad produktion av solvärme för ett 

enbostadshus (fördelat över samtliga byggnader i området). 

Metod för mätning och uppföljning 

Mätningarna kommer att omfatta en energibalans för hela området med detaljmätningar för de 
färdigställda enbostadshusen. Till samtliga 26 boende skickas en enkät ut för att följa upp de boendes 
upplevelse av inomhusmiljön i bostäderna. Syftet är att få ett bra underlag för den totala 
energibalansen i området och samtidigt fånga upp den enskilda byggnadens boendekomfort och 
energiprestanda.  
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Mätningar på områdesnivå 

Mätningarna på områdesnivå syftar till att ge svar på hur den totala energibalansen ser ut för 

området vid olika tidpunkter på året, hur andelen solenergi varierar med solinstrålningen samt hur 

distributionsförlusterna för närvärmesystemet varierar med belastning och utetemperatur. 

Mätningarna på områdesnivå planeras enligt följande: 

Total energibalans för området: 

Mätningarna omfattar levererad energi från biobränslepannan, från vacuum- och plana 

solfångarna samt använd energi i byggnader, med värmemängdsmätare placerade i respektive 

krets. 

Mätning av utomhustemperatur och solinstrålning för hela området: 

En utegivare har kopplats till central DUC (drift undercentral) för att mäta utomhustemperaturen 

och en pyranometer har installerats på panncentralen för att mäta solinstrålningen i området.  

Mätning av kulvertförluster i en del av området: 

En värmemängdsmätare har placerats från en av undercentralerna i ett försök att få en 

uppfattning om kulvertförlusterna. Det skall dock betonas att mätningen har en mindre 

mätnoggrannhet pga. små temperaturdifferenser, men förhoppningen är att åtminstone få en 

uppfattning om kulvertförlusterna. 

Mätningar för samtliga passivhusvillor och enkätundersökning för boende 

För att säkerställa att passivhusvillorna i Vallda Heberg lever upp till förväntad prestanda och komfort 

mäts energianvändning, inomhustemperatur och luftfuktighet i byggnaderna. Mätningarna syftar till 

att ge svar på hur väl beräknad energianvändning i passivhusen stämmer med verkligt utfall och hur 

fördelningen ser ut mellan energi till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighets- och brukarel. 

Dessutom undersöks hur mycket av den totala energiprestandan som brukarna själva står för och hur 

mycket den varierar mellan brukare och läge. Mätningar av inomhusklimat kompletteras med en 

enkätundersökning i syfte att ta reda på hur det termiska klimatet upplevs och hur väl den teoretiska 

beräkningen stämmer överens med verkligt utfall. Mätningar för passivhusvillorna planeras enligt 

följande: 

Total energianvändning: 

Samtliga husägare tillfrågas om en fullmakt för att få tillgång och tillåtelse att använda uppgifter 

om deras månadvisa värmeförbrukning till uppvärmning och tappvarmvatten, 

kallvattenförbrukningen och hushållselanvändningen.  Utöver detta mäts fastighetselen (el till 

FTX-aggregatet). 

Rumstemperatur och luftfuktighet: 

I varje enbostadshus mäts rumstemperaturen på plan 1 med temperaturgivare kopplad till central 

DUC. Dessutom mäts luftfuktighet i byggnaderna. De boende tillfrågas om en fullmakt för att få ta 

del av mätvärden för inomhustemperatur och luftfuktighet i byggnaderna, vilket mäts redan idag.  

Boendeenkät: 

För att följa upp hur det termiska klimatet och dagljuset upplevs av de boende skickas en enkät ut 

till samtliga 26 boende efter en sommarsäsong och efter en vintersäsong. 
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Detaljmätningar i tre passivhusvillor 

Tre passivhusvillor lokaliserade i olika väderstreck har valts ut för att utvärderas extra utförligt. Syftet 

med de detaljerade mätningarna är att ta reda på om byggnadernas lufttäthet består samt att 

undersöka hur väl den teoretiska beräkningen över termiskt klimat och dagsljus stämmer överens 

med verkligt utfall. Dessutom utvärderas vilken temperaturverkningsgrad som erhålls i 

värmeväxlaren samt om denna förändras över tiden. Detaljerade mätningar i de tre utvalda husen 

planeras enligt följande: 

Temperaturverkningsgrad i värmväxlaraggregatet (FTX): 

I FTX-aggregatet kommer temperaturverkningsgraden mätas kontinuerligt för att se om den 

förändras med tiden. 

Uppföljande lufttäthetsmätning: 

För att se om lufttätheten förändras med tiden när de boende har flyttat in genomförs 

uppföljande lufttäthetsprover i början och i slutet av mätperioden.  

Inomhusklimatmätning sommar och vinter: 

Två mätningar av inomhusklimatet kommer ske – ett vinterfall och ett sommarfall. 

Inomhusklimatmätningarna omfattar mätning av luftflöde, fukt, golvtemperatur, operativ 

temperatur (ett sätt att mäta upplevd temperatur) samt lufttemperatur i två olika höjder. 

Lufthastigheten mäts med en turbulensmätare, den operativa temperaturen mäts med en så 

kallad svart glob. Därtill mäts vertikal temperaturdifferens (0.1 och 1.1 m) samt yttemperatur på 

golv. 

Dagsljusmätningar sommar och vinter: 

Mätning av dagsljus syftar till att se vilka nivåer som uppnås i jämförelse med teoretiska 

beräkningar utförda av Österbring och Heier [2012]. 

Presentation av de första mätresultaten 

I och med att bostadsområdet ännu inte är fullt utbyggt och att systemet fortfarande håller på att 

injusteras så presenteras här enbart vissa utvalda data för att ge en ögonblicksbild. Notera att 

mätningarna är förenade med viss mätosäkerhet. 

Resultat från lufttäthetsmätningar 

Täthetsprovningar som genomförts i området under byggnationen (fram till juni 2012) har legat på 

0.1-0.15 l/s, m2 omslutande area, vilket är väl under det projekterade värdet på 0.25  l/s, m2 och 

kravet för passivhusstandard på 0.3 l/s, m2 enligt SS-EN 13829 [SS 2000]. I oktober 2012, då 

passivhusvillorna i stort sett var färdiga för inflyttning, utförde SP en mätning av lufttätheten i ett av 

enbostadshusen. Byggnadens lufttäthet uppmättes då till 0.04 l/s, m2 omslutande area vid ±50 Pa, 

vilket är ett mycket bra resultat. Mätningar i ytterligare tre inflyttade enbostadshus i maj 2013 

resulterade i mätvärden på 0.06-0.08 l/s, m2 omslutande area vid ±50 Pa. 
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Resultat över temperatur och luftfuktighet 

Timvisa mätningar i ca tre fjärdedelar av enbostadshusen visar att lufttemperaturen under första 

kvartalet 2013 i genomsnitt har legat mellan 19 och 22˚C. Genomsnittet av uppmätta medelvärden i 

respektive hus ligger på 21˚C, vilket är en normal inomhustemperatur för småhus enligt SVEBY 

[2012]. Resultaten från mätningarna, som sammanställts i Tabell 2, visar att det är en stor spridning 

av uppmätta inomhustemperaturer för olika hus och vid olika timmar under perioden. De lägsta och 

högsta uppmätta temperaturerna för respektive hus var under perioden i genomsnitt 19˚C respektive 

24˚C. Variationerna i lufttemperatur kan bero på flera olika anledningar, t.ex. olika önskemål om 

inomhustemperatur, hur många som vistas samtidigt i bostaden, om några är bortresta, tillfälliga 

internlaster och olika vädringsvanor. Mätaren sitter mitt i huset under trappan på första våningen. 

Tabell 2 Uppmätt lufttemperatur och relativ luftfuktighet i ca tre fjärdedelar av enbostads-husen 

under första kvartalet 2013 

 

Under samma period har den relativa luftfuktigheten uppmätts till i genomsnitt 25 %, se Tabell 2. De 
uppmätta medelvärdena i respektive hus varierar mellan 22 och 29 %, vilket är normalt för ett 
vinterfall. Den lägsta och högsta uppmätta relativa luftfuktigheten för respektive hus var under 
perioden i genomsnitt 13 % respektive 43 %. Timvisa variationer i luftfuktighet kan exempelvis bero 
på fukttillförsel från matlagning och duschning, men inomhusluftens relativa fuktighet är också starkt 
beroende av utomhusluftens temperatur och relativa fuktighet. Ju kallare och torrare utomhusluften 
är, desto lägre blir den relativa luftfuktigheten inomhus då utomhusluften tillförs byggnaden och 
värms till rumstemperatur. Mätvärdena för respektive enbostadshus tycks följa samma mönster, 
vilket troligtvis är kopplat till just detta samband eftersom luften i husen omsätts på 1.7 timmar (0.6 
omsättningar i timmen). 

Resultat över uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel 

Resultat från mätningar av tappvarmvatten (samt schablonvärde för energianvändning per förbrukad 

kubikmeter enligt Svensk byggtjänst [2009]) och uppvärmning för enbostadshusen visar att 

spridningen av uppmätta värden är stor. Resultat från 25 (av 26) enbostadshus för första kvartalet 

2013, visar att energianvändningen för uppvärmning kan skilja med en faktor 1.9 och 

energianvändningen till tappvarmvattenförbrukningen kan skilja med en faktor 4.0, se Figur 6. Många 

faktorer kan spela in i att uppvärmningsenergin skiljer sig mycket åt mellan olika bostäder, 

exempelvis att de boende har olika önskemål om inomhustemperatur, att de har olika vädringsvanor, 

och att antal boende och hur mycket de vistas i bostaden skiljer sig. På liknande sätt kan skillnaden i 

tappvarmvattenförbrukning förklaras av att de boende vistas olika mycket i bostaden samt har olika 

vanor vad gäller varmvattenanvändning. 

 

Lufttemperatur Relativ luftfuktighet

Genomsnitt av uppmätta medelvärden 21 25

Högsta uppmätta medelvärde 22 29

Lägsta uppmätta medelvärde 19 22

Genomsnitt av uppmätta maxvärden 24 43

Genomsnitt av uppmätta minvärden 19 13
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Den totala energianvändningen (inklusive fastighetselen) skiljer sig något mindre åt mellan olika 

bostadshus, upp till en faktor 1.6, vilket beror på att en högre tappvarmvattenförbrukning är förenat 

med en lägre uppvärmning, vilket kan ses i Figur 7. En hög tappvarmvattenanvändning tyder på att 

fler vistas och avger värme i bostaden, vilket minskar behov av ytterligare uppvärmning. Till viss del 

skulle det omvända förhållandet mellan uppvärmning och tappvarmvatten även kunna bero på 

värmeavgivning från tappvarmvattnet.  

 

Figur 6 Månadsgenomsnittlig energianvändning (kWh/m2, månad) för fastighetsel, uppvärmning 

och tappvarmvatten för 25 enbostadshus under första kvartalet 2013 (ej normalårskorrigerade 

värden). Mätvärdena per enbostadshus är sorterade efter stigande total energianvändning.  
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Figur 7 Månadsgenomsnittlig energianvändning (kWh/m2, månad) för uppvärmning och 

tappvarmvatten för 25 enbostadshus under första kvartalet 2013 (ej normalårskorrigerade värden). 

Mätvärdena per enbostadshus är sorterade efter stigande total energianvändning (inkl. 

fastighetselen enligt Figur 6). 

Den månadsgenomsnittliga uppmätta totala (ej normalårskorrigerade) energianvändningen för första 

kvartalet 2013 kan jämföras med genomsnittet av projekterad energianvändning (8 kWh/m2, månad) 

för motsvarande månader, se Figur 5 (om bortser från redovisad hushållsel och solvärme) och 

Figur 6. 

För ca en fjärdedel av enbostadshusen har dessutom projekterade värden för uppvärmning, 

tappvarmvatten och fastighetsel stämts av med uppmätta normalårskorrigerade värden för en 

tidsperiod om nio månader (för andra halvåret 2012 samt första kvartalet 2013), se Tabell 3. 

Tappvarmvattenanvändningen har korrigerats till beräknat värde enligt praxis (med schablon enligt 

FEBY [2009]) då uppmätt värde understiger det beräknade. Det visar sig att den projekterade 

energianvändningen stämmer väl överens med verkligt utfall under perioden med en differens på 

3 kWh/m2 (uppmätt värde lägre än projekterat) för dessa byggnader. Däremot behövs mätvärden 

under en längre period för samtliga enbostadshus för att säkerställa prestandan. 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

G
e

n
o

m
sn

it
tl

ig
 e

n
e

rg
ia

n
vä

n
d

n
in

g 
Q

1
 2

0
1

3
 [

kW
h

/m
2
, m

ån
ad

] 

Hus (avidentifierade)

Uppvärmning

Tappvarmvatten



391 
 

Tabell 3 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt (normalårskorrigerad) energianvändning i ca en 

fjärdedel av enbostadhusen under 9 månader (från juli 2012 till och med mars 2013) 

 

Diskussion och slutsatser 

Uppföljningen av Vallda Heberg bostadsområde har nyligen påbörjats och mätvärdena är ännu 

osäkra varför det inte det inte går att dra starka slutsatser i detta tidiga skede. Däremot kan 

konstateras att de lufttäthetsmätningar som genomförts i utvalda passivhusvillor har visat på att 

dessa har ett mycket tätt klimatskal. Tidiga mätningar för ca en fjärdedel av passivhusen tyder på att 

byggnaderna också lever upp till projekterad energiprestanda, vilket dock ska följas upp mer 

noggrant inom den fortsatta studien. 

Lärdomar från processen visar på att samarbetsformen partnering har varit särskilt gynnsam för 

projektet där den öppna dialogen bidragit till kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket 

skapat förståelse och trygghet hos både beställare och byggentreprenör. Genom att dra nytta av 

varandras kompetenser har helhetslösningen blivit bättre. Under projektets gång har dessutom 

ambitionsnivån höjts, från att först ha projekterat enbart enbostadshusen som passivhus till att nu 

samtliga byggnader i området ska passivhuscertifieras. 

Att bygga energieffektivt i så stor skala som i Vallda Heberg är unikt och helhetstänket som 

genomsyrat hela projektet är ovanligt. En slutsats från projektet är att perspektivet generellt sett 

behöver lyftas från byggnadsnivå till områdesnivå i såväl lagstiftning som i byggprojekt. 
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