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Överenskommelse 2019-09-19 t.o.m. 2020-12-31 
 

Överenskommelsen mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och ByggdialogDalarna är 

påskriven och skickad till Byggdialogens kommunikatör för att läggas ut på hemsidan. 

 

Under december kommer ett utskick om representation i rådet inför nästa år. Vansbro och Avesta 

saknar representant. 

 

 

Aktivitetsdagen under Formveckan 3 oktober 
 

Filmer från föreläsningarna ligger på Youtube och finns länkade på arkitekturrådets hemsida. Vi 

behöver marknadsföra filmerna bättre och undersöka hur många som ser på dem, för att kunna 

avgöra om kostnaden för att spela in liknande filmer nästa år är motiverad. Det finns också möjlighet 

att spela in föreläsningar via skype, men då är det bara ppt-bilder och ljud som kommer med. Att 

kunna ta del av föreläsningar i efterhand, eller via länk kan vara en viktig del av att nå ut med 

Arkitekturrådets innehåll. Vi kollar hur Boverket gör när de spelar in sina föreläsningar. Vi behöver se 

över formerna och vad vi pratar om när vi bjuder in allmänheten, vilken är målgruppen?  

 

Svensk form Dalarna har utvärderat dagen och är nöjda. Även nästa år inträffar Formveckan i 

oktober, då vecka 41. 

 

 

Tema 2020 
Förslag: 

- Hur kan vi vårda istället för att slänga? 

- Social hållbarhet – mötesplatser 

- Proaktiv bygglovshantering 

- Landsbygdsutveckling 

- Cirkulär ekonomi. Renovering, återbruk, byggnadsvård. 

- Kan temat sammanfattas i agenda 2030, mål 11? Vad är hållbarhet i mindre 

kommuner/samhällen? Anpassning till Dalarnas skala. 

- Bilens plats i samhället, hänger ihop med mötesplatser. Att bo på landsbygden kräver bil. 

- Träbyggande 

- Allmänhetens inflytande 

 

Nästa års tema sammanfattas i ”Hållbar gestaltning” 

 

Övrigt som kom fram under diskussionen: 

- Ny skrift om att bygga i byar håller på att tas fram. 

- Inom SAGDA pratar man mer om hur arkitekter kan mötas och diskutera yrkesfrågor. Det 

handlar om platsbrist i städer och mycket om klimatfrågor i städer, hårdgjorda ytor. 

- Är arkitektkompetens inblandad när kommuner fungerar beställare? Det bör finnas med. 



- Intressant med framtidsspaning. Hur kommer vi att bo och röra oss i framtiden? 

- Vad är rådets roll? Utblickar, framåtblickar, lokala exempel. 

 

 

Vårens aktivitet 2020 
Diskussion: 

- Viktigt att anpassa föreläsningar och aktiviteter efter huvudsaklig målgrupp. Bra att vända 

föredrag mot allmänhet för att informera om förvanskning etc. PBL och proaktiv 

bygglovshantering vänder sig mer mot kommunerna. 

- Vi behöver titta på kopplingar till andra pågående projekt. 

- Förslag om att bjuda in något arkitektkontor, som kan prata om hur vi bygger nu. Är det 

möjligt att påverka husproducenter att erbjuda hus som är bättre anpassade till sin 

omgivning? 

- Det kan vara bra att reglera tomtnivåer i detaljplaner. Olika terrasser för att hantera 

dagvatten etc. Falu kommun har massor med erfarenhet från Lilla Källviken. Även om det kan 

vara viktigt att styra markgestaltningen, kan det också vara problematiskt med t.ex. gamla 

detaljplaner som reglerar för mycket av gestaltningen. Det går att lösa med ambitiös 

exploatör, men kräver ofta fullt utbyggd detaljplan direkt, eftersom bestämmelserna gäller 

tills planen ändras och det kan vara svårt över tid. 

- Viktigt med krav på utformningsfrågor i markanvisning. 

 

Styrgruppen presenterar förslag på aktivitet. 

 

 

Behov av arbetsgrupper 
Diskussion: 

- Kan vi ha ett rullande schema där exempelvis två-tre kommuner per träff berättar vad som är 

på gång., för att inspirera övriga kommuner? Viktigt att komma ihåg att det ska vara kopplat 

till gestaltningsfrågor. 

 

- I Ludvika ska det byggas en ekoby, socialt byggande. Kommunen kan ha en aktivitetsdag om 

detta under nästa år. Det vore intressant att lyssna till både kommunens och exploatörens 

perspektiv. Kanske också någon som redan har byggt en ekoby kan dela sina erfarenheter? 

  

Styrgruppen funderar över hur vi gör med aktiviteter och arbetsgrupper framöver och presenterar 

ett förslag som rådet får ta ställning till. 

 

 

Gestaltningsprogram – hur går det? 
Faluns gestaltningsprogram i form av ett tillägg till översiktsplanen har blivit ett stort projekt, som 

tagit längre tid än först planerat. Nu börjar det vara färdigt och ska godkännas av kommunstyrelsen 

runt årsskiftet, samt gå ut på samråd under våren. Det är i nuläget mycket text, som fungerar bra 

som kunskapsunderlag, men behöver utvecklas i en operativ del som kan fungera som stöd för 

bygglovhandläggare och planarkitekter. Falun har också sett över kulturmiljöprogrammet Falubygden 

berättar. Informationen samlas i kommunens kartdatabas för att bli lättillgänglig och klickbar. 

 

Leksand är i ett första skede av framtagandet av det nya kulturmiljöprogrammet, där delar av 

kommunens riksintressen inventeras. I nästa etapp ingår hela kommunen och hela arbetet utförs av 



Dalarnas museum. Resultatet kommer att finnas på kommunens hemsida och innehålla värderingar, 

råd och riktlinjer. Det kommer ett delbeslut om programmet nu och efter två år ska hela 

kulturmiljöprogrammet antas. 

 

 

Övrigt 

 

Seminarium om Dalarnas självbilder - och utmaningar, 19 mars 2020.  
Tankesmedjan Dalarna Framtid arrangerar ett seminarium till våren och  
Lars Ingelström har skickat ut ett mail till rådsmedlemmarna där han önskar få in underlag till detta. 

Vilka exempel har ni i er kommun på byggnader och byggnadsverk där gestalt och design också 

speglar en regional eller lokal identitet - där verket har en koppling till Dalarnas självbild, på något 

sätt. Vad det är bedömer ni. Ange byggnad/verk och kontaktperson.  

 

Förslag: 

Tomas Johnsson - Högfjällshotellen i Sälen. 

Adam Moll - Projektet Dalamodernism innehåller bra exempel. 

Per Grundström - Världsarvshuset vid Falu gruva. 
Helena von Bergen - Alla köplador vid tätorternas infarter 

 

Vernissage lördag 21 mars 2020. 
Arne Ludvigsson hälsar att BOMO (Borlänge Modern) i Borlänge kommer att ha en utställning av de 

förslag som Engelsberg summer school in Classical Architecture resulterade i. En 

”dokumentationsbok" håller på att tas fram från förslagen (Johnsonstiftelsen). Det kommer troligen 

också att förekomma aktiviteter i form av seminarier mm. 

 

Examensarbeten 
Förslag på ämnen till examensarbeten på Högskolan Dalarnas byggutbildningar eftersöks. Det kan 

handla om något som exempelvis en kommun vill få kartlagt eller undersökt, eller en arbetsmetod 

som behöver utvärderas. Hur få ner kostnader för renovering av miljonprogramsområden? Hur ser 

Dalarnas självbild ut och stämmer den? Eller något helt annat. Vad sitter kommunerna på för 

utmaningar som högskolans elever kan hjälpa till med? Det är en bra möjlighet till en framtida 

rekrytering. 
 

SAGDA 
Hur kan vi dra nytta av SAGDAS deltagande i Arkitekturrådet och tvärtom? Vi behöver dra åt samma 

håll, men inte göra samma saker. 

 

Nästa rådsmöte hålls måndag den 17 februari. Styrgruppen återkommer med tid och plats. 

Önskemål finns om att anpassa mötet efter tågtider. 

 

 

 


