Program
09:00 Uppstart och introduktion
Linda Sjögren, projektledare Strategisk hållbar samhällsplanering, Hållsam
09:10 Forskningsresultat från ”Den uthålliga regionen”
Tony Svensson, forskare Högskolan Dalarna/KTH
09:30 Värdeskapande stadsbyggnad
Göran Cars, professor i samhällsbyggnad KTH samt ledde stadsflytten av Kiruna
10:15 Frågestund med Göran och Tony inklusive fikapaus/bensträckare
10:30 Poäng- och incitamentsmodeller vid markanvisningar
Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef OBOS Kärnhem

10:15 Frågestund med Lina
11:00 Rödbroprojektet i Falun
Per Grundström Falu kommun, Gabriella Hagman Mondo arkitekter, Maria Liderås och
Jenny Asmundsson Samhällsbyggnadsbolaget
11:30 Frågestund om Rödbro
11:40 Avslutning

Att tänka på under mötet
• Ha mikrofon och kamera avstängd när ni inte pratar.
• Ställ gärna korta frågor och kommentera via
meddelanden/chatten i första hand.
• Var tålmodig om du ställt fråga via chatten. Vi har ofta sett
frågan men försöker att ta den efter varje presentation
(gemensam frågestund för Tony och Göran)

Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna
- Hållsam Dalarna
Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla
samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat
genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade
behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter
och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

Kvarvarande aktiviteter
19 maj kl 10-11 - Checklistor för en klimatsmart fysisk planering – hur och varför? - Länsstyrelsen
• Ett verktyg som kan användas för att säkerställa ett systematiskt beaktande av sådana aspekter är att använda
sig av checklistor i planeringsprocesser på olika nivåer. Länsstyrelsen Halland har tagit fram ett förslag på en
sådan checklista som vi får lära oss mer om syftet med och innehållet i den. Därefter diskuterar vi hur
användandet av checklistor ser ut i dagsläget, vad det kan finnas för styrkor och svagheter med att använda
checklistor generellt och ifall denna checklista i synnerhet kan ge något mervärde i kommunala
planeringsprocesser.
28 maj kl 9:00-11:15 Solel i fysisk planering – kommunens roll för ökad solelproduktion Länsstyrelsen
• I detta webbinarium får vi dels lära oss om hur solenergi kan integreras i kommunala planeringsprocesser samt
i befintlig bebyggelse. Vi får även höra om ett kommande projekt som ska drivas av Energikontoret Storsthlm,
som berör både integrering av solenergi i befintlig bebyggelse samt natur- och kulturmiljöaspekter kopplat till
solcellsparker.
12 juni kl 10:00-12:00 Förändrat beteende i transportsektorn
• Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser, Föreläsare: Annika
Nordlund, universitetslektor, Umeå universitet
• Digital plattform för att genom nudging främja hållbara resvanor, Föreläsare: Katharina Paoli Brunat, VD Nudgd
AB
30 september kl 9:30-15:30
• Tre av Länsstyrelsens projekt som finansieras av Energimyndigheten, går samman i en gemensam
slutkonferens
7 oktober kl 9-16:30 Why woodn´t you
• Borlänge kommun anordnar tillsammans med ByggDialog Dalarna och Länsstyrelsen
en träbyggnadskonferens för att stärka träbyggandet i länet.

Agenda workshop
• 12:30 Målstyrning och introduktion
• 13:00 Workhop del 1
• Styrkor Hållbar samhällsplanering i Dalarna: Vad är vi bra på
idag?
• 13:20 Workshop del 2
• Möjligheter/Utvecklingsbehov Hållbar samhällsplanering i
Dalarna: Vad behöver vi bli bättre på?
• 13:45 Bensträckare
• 13:50 Workshop del 3
• Finns det sakområden där det skulle vara eftersträvansvärt ha
gemensamma ambitionsnivåer/-formuleringar ("Dalaribba") för
hållbar samhällsplanering i Dalarna, vilka?
• Inom vilka områden skulle Dalarna vara förtjänt av att ha
gemensamma lär- och samverkansprocesser för att uppnå en
mer hållbar samhällsplanering?
• Vilka andra typer av samarbeten ser ni behov av kopplat till
hållbar samhällsplanering i Dalarna?
• 14:10 Dagen avslutas

