
   

 

  

Stadsutvecklingsarena Jakobsdalen: 

Hur bygger vi framtidens 
hållbara stadsdelar? 
  
Att klara en samhällsutveckling med jämlika livsvillkor och social 
sammanhållning inom ramen för en cirkulär ekonomi utan att över-
skrida 1,5 graders global uppvärmning är en av de största utman-
ingar vi någonsin stått inför. Byggandet av städer och samhällen 
svarar för både den största belastningen och kanske den största 
möjligheten att hantera denna utmaning. Initiativ som stadsutveck-
lingsarenan Jakobsdalen i Borlänge kan visa vägen framåt genom 
att erbjuda en spelplan för innovativt tänkande kring samhälls-
byggande från både social, ekonomisk och ekologisk synvinkel. 
 

Välkommen till en dag med fokus på utveckling av 
innovativa idéer och nyckelprojekt för hållbar 
stadsutveckling! 
 
Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna arrangerar workshop-
en tillsammans med Borlänge kommun Förvaltnings AB som driver 
utvecklingen i Jakobsdalen i Borlänge. Syftet med dagen är att 
stimulera möten mellan aktörer i samhällsbyggnadssektorn och ett 
innovationsarbete kring hur vi gemensamt skapar framtidens håll-
bara städer och stadsdelar. Under dagen kommer exempel på 
innovativt (stads-)byggande att presenteras liksom pågående plan-
eringsarbete för hållbara stadsdelar i Dalarna och utanför regionen, 
varvat med experimentarbete i workshopform. 
 

Ta med dina BÄSTA IDÉER för innovation 
i stadsutvecklingen – skapa möjligheter! 
 
Workshopen utgör en del av temagrupp hållbar samhällsplanerings 
verksamhet inom ByggDialog Dalarna och ingår också som en 
aktivitet i projekten EnergiInnovation och HållSam – Hållbar Sam-
hällsplanering i Dalarna. 
 

Tid och plats: 25 oktober kl 10-16 på Dalarna 
Science Park, Borlänge 
 

Workshopen är kostnadsfri! Anmäl senast den 
20 oktober på: https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/hur-
bygger-vi-framtidens-hallbara-stadsdelar/ 
 

Välkommen! 

 

https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/hur-bygger-vi-framtidens-hallbara-stadsdelar/
https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/hur-bygger-vi-framtidens-hallbara-stadsdelar/


 

Program  
10:00  Välkommen! Introduktion, syfte med dagen – den stora utmaningen 

10:10  Jakobsdalen – hållbar stadsdel i Borlänge. Frida Lacis, Borlänge Förvaltnings AB 

10:20  CityLab Action i Jakobsdalen – hållbarhetsmål och program för hållbar stadsutveckling 

10:30 Föreläsning: Hållbar stadsdelsutveckling – Aktuella teman; vad som väntar runt hörnet  

11:00  Bensträckare 

11.10 Övning 1: Idéer för innovationer och nyckelprojekt utifrån hållbarhetsmål  

12:00  Lunch 

12:45 Kort presentation av resultatet från övning 1 

13:15 Föreläsning: Hållbara stadsutvecklingsprojekt – svep över pågående arbete runt om i 
landet 

13:45 Övning 2: Synergier mellan hållbarhetsmål och nyckelprojekt/innovationer  

14:30 Fika 

14:50 Övning 3: Hur förverkligar vi våra nyckelprojekt/innovationer?  

15:30 Presentation av resultat från övning 2 och 3; uppsummering 

16:00  Avslutning 
 

Medverkande 
Frida Lacis 
Frida Lacis är utvecklingsledare för Jakobsdalen och arbetar för Borlänge Kommun Förvaltnings AB. Frida har 
som uppdrag att driva och samordna utvecklingen av stadsutvecklingsprojektet och innovationsarenan 
Jakobsdalen.  

Ulf Ranhagen 
Gästprofessor vid Högskolan Dalarna, forskare vid Chalmers, chefsarkitekt på Sweco Architects, verksam vid 
KTH. Ulf har mångårig erfarenhet av hållbar regional planering och utveckling av stationssamhällen från bred 
planeringspraktik och forskningsprojekt samt som processledare för Det Urbana Stationssamhället i 
Göteborgsregionen. 

Tony Svensson 
Teknologie doktor, lektor vid Högskolan Dalarna, forskare vid KTH och planeringsarkitekt på Sweco Architects. 
Tony ansvarar för bygg- och samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan Dalarna där han undervisar. Tony 
forskar kring hållbar samhällsplanering och stadsutveckling, hållbara och energieffektiva stationssamhällen och 
komplexa planeringsprocesser.  

Anna Bjälemar och Emma Sundin 
Studenter vid bygg- och samhällsplanerarprogrammet, åk 3 på Högskolan Dalarna. Anna och Emma kommer att 
följa och dokumentera arbetet under workshopen som ett led i ett uppdrag att stöjda projektet Hållbar 
Samhällsplanering i Dalarna (HållSam).  

Mikael Andersson 
Doktorand vid KTH och Högskolan Dalarna. Mikael studerar utvecklingen och genomförandet av hållbara 
stadsdelar i Sverige och deras gestaltning från ett hållbarhetsperspektiv som ett led i att öka kunskapen om hur 
stadsutveckling kan bidra till hållbar utveckling och innovation.  


