
 

 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län välkomnar till: 
Konferens om Transporteffektiv 

samhällsplanering den 13 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att nå Sveriges målsättning om en fossilfri transportsektor till 2045 

räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi 

behöver även få till en omställning till ett mer transporteffektivt 

samhälle, där transportsystemet används mer resurseffektivt. Hur kan 

Dalarna vara med och bidra till denna omställning? 

Syftet med dagen är att ge en aktuell bild av hur vi ligger till på nationell och 

lokal nivå samt informera om vilket arbete som idag pågår på Trafikverket, 

Region Dalarna och på Länsstyrelsen i Dalarna. Trivector kommer även att tala 

om möjligheterna att kombinera mobility management* med samhällsplanering 

och visa på inspirerande exempel. 

Under dagen kommer gruppvisa workshops att genomföras. Syftet är att utifrån 

identifiera åtgärdsförslag avseende persontransporter på väg i Dalarna arbeta 

med hur de kan tas från idé till handling samt hur man kan tänka kring 

prioritering av åtgärder. Lyckade satsningar kommer även att lyftas fram och 

deras framgångsfaktorer att identifieras.  

Dagen vänder sig till de med arbetsuppgifter relaterade till mobilitet, 

trafikplanering och samhällsplanering. Tex tjänstepersoner inom offentlig sektor, 

privata aktörer samt förtroendevalda. 

Dagen arrangeras av projektet ”Strategisk hållbar samhällsplanering” även kallat 

Hållsam på Länsstyrelsen. Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i 

Dalarna utveckla samt implementeras stöd i hur miljö, energi- och klimatfrågor 

kan få ökat genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på 

identifierade behov i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter och 

samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthållig a regionen. Projektet 

pågår tom hösten 2020 och finansieras av Energimyndigheten inom ramen för 

Programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling. I projektets referensgrupp 

ingår även Trafikverket, Region Dalarna, Byggdialog Dalarna och Högskolan 

Dalarna. Till projektet finns även fyra nyckelprojekt i kommunerna Säter, Falun, 

Borlänge och Mora kopplade.  

Välkomna önskar Länsstyrelsen genom Hållsamprojektet! 

Plats: Scandic Borlänge 


