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QUESTIONNAIRE GOOD PRACTICE SUSTAINABLE BUILDINGS 
HOUSING DISTRICT VITSIPPAN – PASSIVE HOUSE APPARTEMENTS 
 

Region / local area considered:  
 
Falun, Dalarna 
 

Good practice submitted by 
 
Åke Persson, Länsstyrelsen Dalarna 

1) Short description of the project 
 
Vitsippan 
Vitsippan ligger I Britsarvet, bara en kilometer från Faluns centrum. I närområdet finns såväl butiker, 
restauranger, skolor som grönskande natur och motionsmöjligheter.  
 
Det kommunalägda företaget Kopparstaden bygger 54 lägenheter i Kvarteret Vitsippan, alla med 
rymliga uteplatser eller inglasade balkonger, fördelade på två hus. Projektet är klart för inflyttning i 
december 2012. 
 
Byggnaderna är projekterade för att klara passivhus – standard med en specifik energianvändning på 
51 kWh/m2. Kravet på luftläckage är mycket tufft och satt till 0,15 l/(sm2) och fönstren har ett u – 
värde på högst 0,8 W/(m2K).  
 
Genom projektet har det kommunala fastighetsbolaget, Kopparstaden, blivit ledande inom området 
energieffektiva flerbostadshus. Ingen annan i länet har tidigare byggt så energieffektiva bostäder.  
 

2) Content/background/targets  
Byggkostnaderna för ett hus i Sverige är normalt ca 10 % av husets totala kostnader under sin 
livstid. Det är naturligt att det kommunägda bostadsbolaget Kopparstaden i Falun, som en långsiktig 
ägare, vill bygga hus som är billiga att förvalta. Med detta motto som grund startade man under 
2011 en process som ledde till att nya, mycket energisnåla hus byggdes. 
 
Redan i upphandlingen av entreprenaden prövades innovativ teknik där det ställdes hårda, absoluta 
energikrav i nivå med standarden för passivhus och samtidigt bestämdes en övre gräns för 
kostnaderna. Entreprenörer som lämnade anbud behövde i sitt anbud visa hur man klarar 
energikraven inom den kostnadsram som ställts.  
 
Falu kommun har en energi- och klimatplan som styr den egna verksamheten mot 
energieffektivisering. I planen hävdas att den kommunala förvaltningen och de kommunägda bolagen 
ska gå i fronten av effektviseringsarbetet. En tydlig och ambitiös uppföljning är ett viktigt verktyg i 
genomförandet.  
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3) Detailed project/program description  
De planerade bostadshusen i Galgberget och Britsarvet valdes som försöksområden för byggande av 
passivhus. Det första projektet, Argentum på Galgberget består av två byggnader med sammanlagt 
36 lägenheter. Inflyttning började i september 2012. Förutom kraven som passivhus ställdes hårdare 
krav på luftläckage (0,15 l/(sm2), vilket ur ett sverigeperspektiv är mycket lågt. Den specifika 
energianvändningen projekterades till 46 – 48 kWh/m2. Man har valt att installera ett vattenburet 
radiatorsystem för uppvärmningsbehovet.  
 
I nästa projekt, byggandet av två flerbostadshus i Britsarvet, ställdes också krav på passivhus – 
standard men med högre krav på täthet. Vitsippan projekterades med ett värmeeffektbehov på 
11W/m2. Fönstren har ett u – värde på 0,8 W/m2K. Den projekterade specifika energianvändningen 
är satt till 51 kWh/m2 och år.  
 
Lägenheterna har individuell fjärrvärme abonnemang. Till skillnad från Argentum installerades inga 
radiatorer utan det eventuella värmebehovet tillförs via ett vattenbatteri på tilluftskanalen.  
 
Kopparstadens agerande i upphandlingen överraskade flera av entreprenörerna. Krav var så hårt 
ställda att flera inte kunde lämna anbud. Dåvarande fastighetschef menade att all kunskap finns för 
att bygga i dessa energinivåer – det är dags att hämta hem den till Dalarna.  
  

4) Funding/financing/costs 
De två projektet visar att det är ca 5 % dyrare att bygga ett passivhus och enligt beräkningar har 
dessa en pay-offtid på 8 år. 
 
Kopparstaden använder inte LCC i sina beräkningar.  
 

5) Main results  
 Eftersom byggnaderna nyligen färdigställts har uppföljningen av energieffektiviteten inte påbörjats. 
Först efter ca ett år kan denna genomföras. 
 
Under projektet specialutbildades den entreprenörens byggarbetare. Byggprocessen måste 
genomföras med hög kvalitet, graden av täthet är avgörande och var och en behöver kunskap om att 
det är ett energisnålt hus som är målet. 
 
Passivhusprojekten är uppmärksammade i regionen och flera studiegrupper besöker husen.   
 

6) Analysis – lessons learnt and success factors  
Att bygga energisnåla bostadshus i nivån 75 – 80 kWh/m2 med värmebehovet från fjärrvärmen har 
normalt inte längre högre kostnader. När man däremot väljer att gå ner i nivåer som 
passivhusstandarden ökar investeringskostnaderna med ca 5 %, vilket detta projekt är ett exempel 
på.  
 
Kopparstaden använder inte LCC och har visat intresse för en kompetensutveckling inom området.  
 
Entreprenörerna svarar att upphandlingen är en utmaning, men ställer sig positiv till Kopparstadens 
initiativ. På ett par år har entreprenörerna utvecklat sitt byggande till att bygga mycket täta hus. Från 
en täthet reglerad i de statliga byggreglerna på 0.8 bygger man nu normalt på nivåer 0,15. Det är en 
snabb utveckling som behöver uppmärksammas.   
 

7) Time frame 
 
Båda byggprojekten klara för inflyttning under senhösten 2012. 
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8) Contact project owner 
 
Organisation: Kopparstaden AB 
Name contact person: Kenneth Ahlström 
Address: 
Phone:  
Email:kenneth.ahlstrom@kopparstaden.se 
Web site: www.kopparstaden.se 
 

Tag en rundtur i lägenheterna! 
 
http://www.kopparstaden.se/vara-omraden/nyproduktion/vitsippan/3d-visning/ 
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