
Detaljplan för bostäder vid 
Strandvägen



Två projekt
Falu kommun har varit med i två projekt

• Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden
• Hållbar strategisk samhällsplanering i Dalarna

Projektens resurser har samordnats och det blir därför inte 
helt tydligt vad respektive projekt har bidragit med.





Bakgrund
• Strandnära och förhållandevis centrumnära område 

planlagt för upplagsindustri idag men till största delen 
obebyggt.

• Innehåll
• Bostäder, minst 300 lgh
• Flytta genomfartstrafiken bort från nuvarande 

Strandvägen (behåll gående och cyklister) Ny väg.
• Planskild korsning med järnvägen (järnvägsport?)
• Grönt stråk längs Runn

• Startmöte med fokus på olika teman för flera år sedan
• Avstannat arbete pga ÅVS och andra frågor



Projektgrupp

Planarkitekt
Exploateringsingenjör
Projektingenjör/Projektledare
Trafikplanerare
Kommunbiolog



Målbild
Området vid Strandvägen ska utvecklas till ett bostadsområde av hög 
KVALITET med en tydlig känsla av närhet till Runn, både för de boende 
och för allmänheten som kommer att vistas i området.

Bebyggelsens och trafiknätets utformning ska uppmuntra till HÅLLBART 
RESANDE, särskilt till Falun centrum och till närmaste lokala centrum.

Områdets utformning ska ta tillvara och utveckla de befintliga 
EKOSYSTEMTJÄNSTER som är viktiga för den här delen av staden.

Området ska genom sin utformning och de allmänna platserna skapa 
kontakt mellan flera olika bostadsområden i Falun och därigenom förbättra 
den SOCIALA INTEGRATIONEN.



Arbete under projektens gång
• Workshoparbete med tre maxscenarier, ett sätt att 

utforska hur området skulle kunna utformas utifrån 
målsättningarna som passade med de två projekten

• Hållbara transporter
• Ekosystemtjänster
• Social integration

• Utvärdering och kombinationsalternativ

• Olika kompetenser beroende på fråga.



Ekosystemtjänster



Hållbara transporter



Social integration



Kombinationsförslag



Möjligheter
• Maxscenario är ett bra sätt att våga ifrågasätta de val man 

gör eller tidigare gjort. För vem eller för vilket syfte gör vi 
det här?

• Maxscenario kräver att man måste vara tydlig med 
projektets syfte, ex. ett visst antal bostäder

• Att ta fram ett kombinationsalternativ kräver att man gör 
avvägningar/prioriteringar

• Vi har mycket av den kompetens vi behöver i 
organisationen (tillräckligt stor kommun)



Svårigheter
• Att veta vad som är bäst, ska det vara så lång och 

krånglig omväg som möjligt för bilarna eller är det bättre 
att dom inte åker extra långt i onödan när dom väl åker? 
Morot eller piska, vad ger bäst resultat?

• Tiden. Att kunna göra ett så här grundligt arbete även när 
man inte deltar i projekt



Var vi är nu
• Kombinationsförslaget ska fungera som inspiration för 

områdets framtida utveckling
• Kombinationsförslaget är presenterat för intresserade 

politiker i vår miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
• Flera frågor som måste lösas för att komma vidare, främst 

kring järnvägsporten.


