
Kan gestaltning göra människor lyckligare?
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Kan arkitektur göra människor lyckligare?

På White är vi över 700 medarbetare som är övertygade. Vår syn på arkitektur och samhälle ger 
oss ständigt nya uppdrag inom arkitektur, stadsbyggnad och design.
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Lagledare





Kreativ ledare





SAMORDNA STATLIGA

MYNDIGHETERS INSATSER



Boverket ska initiera insatser som ska verka 
kompetenshöjande om hur statliga myndigheter, 

inom ramen för sina respektive uppdrag, 
kan bidra till ökad arkitektonisk kvalitet i 

samhällsbyggandet. 

Detta arbete ska inkludera att 
samla och sprida goda exempel 

samt ta fram metodstödjande vägledning



Samverkansforum för statliga 
byggherrar och förvaltare

Foto: Linda Kummel



• Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är 
ett samarbetsprojekt som bildades 2001

• Syftet är att utveckla byggherre- och förvaltarrollen 
genom ökad samverkan inom statlig verksamhet

Bakgrund



Adjungerade:

Akademiska Hus

Riksantikvarieämbetet

Kansli:

Byggherrarna

Medlemmar



• Arkitektur och kulturmiljö

• Regler och avtal

• Hållbar utveckling

• Förvaltning

• Fastighetsinformationshantering

Nätverk



Vad har hänt då!? 
1. Publicering av goda exempel från Samverkansdagen - ”Statens 

stoltheter 2019” 

2. Utvecklingsarbete i Samverkansforum - ledningsgrupp                 
(mål och vision, strategisk 3-årsplan, nytt arbetssätt, 
kompetenskarta, kommunikation mm)

3. Arbete i Samverkansforums nätverk Arkitektur och kulturmiljö 
(pågående projekt, t ex kulturmiljöstrategier, byggnadsanknuten 
konst och kvalitet i upphandling)

4. Planering av Samverkansdagen 2021 – tema ”Hållbar förvaltning”



Offentlig konst

◼ Utredning om statens 
byggnadsanknutna 
offentliga konst

Foto: Peter Hagdal



Konstprojektet ”Glänta”, Österåker

Foto: Ricard Ecstay

▪ Frizon för barn i en annars 
påfrestande miljö

▪ Stort engagemang och nära 
samarbete

▪ Klart 2014

Ett färgglatt och lekfullt konstverk som främjar trygghet



Kulturmiljöstrategier

◼ Bevarande och utveckling – kulturmiljöstrategier

◼ Skillnader och likheter mellan olika myndigheter

Foto: Patrik Edström



Landskapet som arena

◼ Integrering av natur, kultur och gestaltningsfrågor i 
kunskaps- och planeringsunderlag

◼ Vägarna till landskapet

Illustration: Emily Wade





Projektets vision





Gestaltning som berör



En berättelse



Addera plusvärden!



”Vår stil”

UTSIKTSTORN, LINDESBERG



NATURUM OSET, ÖREBRO



CV-OMRÅDET, ÖREBRO



KV STENEN, ÖREBRO
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SVENSKA WÜRTH HQ, ÖREBRO



STORA HOTELLET, ÖREBRO



KV HÅLLSTUGAN, ÖREBRO



VIVALLA, ÖREBRO







Debatt





Debattartiklar









ÖREBRO SLOTT



KULTURHUSET KRÄMAREN
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KRÄMARPARKEN, ÖREBRO



KRÄMARPARKEN, ÖREBRO







Samverkan



Engagemang



Proaktivitet



Projektets vision



Visa mod!



Vad vill vi se mer av i Dalarna?
• Strategier – Planer och dokument? Arkitekturpolicy? Skönhetsråd? Cityutvecklingsplan?

• Innovativa markanvisningar?

• Digitalisering och medborgardialog?

• Site-spotting och projektidéer?  Förtätning/utnyttja bef. byggnader?  Takterasser? 
Proaktivitet?  Samarbeten?  Kollektiva lösningar?  Byggemenskaper? Bokaler?

• Forum och samtal med näringsliv, media och medborgare? ”Snacka stad och land”? 
Debatt? Visualisera framtidens? 

• Destinationsutveckling, varumärkesbyggande och samarbeten med kultur, event m fl? 
Innovationshubb? Oväntade samarbeten…

• Ett ”case”? T ex ickekommersiella mötesplatser? Innovativa samarbetsformer?

• Arkitektur- och konstpriser?  Årets arkitekturkommun!?



Tack!
viktoria.buskqvist@boverket.se


