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Forumaktiviteterna – öppna för alla

• 2 oktober 2019: Startseminarium ”Strategisk hållbar samhällsplanering”
• 13 februari 2020: Seminarium ”Transporteffektiv samhällsplanering”
• 13 februari 2020: Workshop ”Transporteffektiv samhällsplanering” 
• 14 februari 2020: Seminarium ”Ny regional utvecklingsstrategi – Dalastrategin”
• 12 maj 2020: Webbinarium ”Värdeskapande stadsbyggnad”
• 12 maj 2020: Webbworkshop ”Målstyrning och Dalaribba”
• 30 september 2020: Konferens ”Klimateffektiv samhällsplanering”
• 7 oktober 2020: Konferens ”Why woodn´t you?”

+ webbinarier med andra projekt



2 okt: Startseminarium - Citylab

Sigrid Walve, chef Citylab



2 okt: Startseminarium – utmaningar/behov



13 feb: Transporteffektiv samhällsplanering

Håkan 
Johansson, 
Trafikverket: 
Scenario för 
omställning till 
ett hållbart 
samhälle

Alla tre insatsområdena behövs!

• Transporteffektivt samhälle
• Energieffektivisering
• Förnybar energi



13 feb: Transporteffektiv samhällsplanering

Pågående arbete i Dalarna relaterat till ”transporteffektiv samhällsplanering” 

LÄNSSTYRELSEN
Energiintelligent & klimat-
smart Dalarna 2045
Koppling sektorsplaner
Hela Dalarna cyklar 2.0

REGION DALARNA
Regional systemanalys
Dalastrategin
Länsplan transportinfra
Miljöanp transporter, strat
Reg samverkan transp-eff
samhällsplaneringTRAFIKVERKET REGION MITT

Stadsmiljöavtal
Fyrstegsprincipen
Kommunstöd trafikstrategier



13 feb: Transporteffektiv samhällsplanering

Sara Malm, Trivector: 
Mobilitetsåtgärder i

samhällsplaneringen



13 feb: Workshop Transporteff samh planering

PANORAMA
Praktiska verktyg och processer som visualiserar kommuners/regioners klimatomställning
Utvecklas och drivs av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten tillsammans. 



14 feb: RUS/Dalastrategin

Bl a etablering av nätverket ”Forum Samhällsplanering Dalarna”



14 feb: RUS/Dalastrategin

AGENDA 2030 – SÅ LITE TID, SÅ MYCKET 
ATT GÖRA ANNORLUNDA

”Klimatförändringen hotar hela 
samhällsbygget…/…Landsbygdsregionen 
ligger kanske närmare den omställningen 
än vad storstaden gör…/… Kan vi föreställa 
oss en landsbygd som har gjort sin del av 
klimatläxan? Kan vi göra en regionstrategi 
som tar det här på allvar?”

Erik Westholm, 
prof em SLU/HDa



12 maj: Värdeskapande stadsbyggande

Hur få tidiga kvalitets- och 
hållbarhetsambitioner att 
följa med hela vägen från 
idé till genomförande? 

Hur få till stånd värde-
skapande processer? Värdeskapande stadsbyggnad - Hur man genom

finansierings- och samarbetsmodeller kan utveckla 
planerings- och projektprocessen för att sätta större fokus 
på värdeskapande och kvalitetsfrågor.
Göran Cars, prof em KTH & Kiruna kommun



12 maj: Värdeskapande stadsbyggande
Efter markanvisningstävling:
Det som byggts ≠ ursprungsidén

Kommunen: 
Byggaktören håller inte 
vad som utlovats

Byggaktören: 
Kommunens kvalitetskrav 
är orealistiska

Cars: Utmana marknaden! 
Genom mål, ambitioner och 
kvaliteter, istället för 
detaljregleringar. 
à Innovation & förpliktelse

Göran Cars, prof em
KTH, Kiruna kommunKommunala prioriteringar (mål mot mål)

Kommunala investeringar som dragare



12 maj: Värdeskapande stadsbyggande 

Södra centrum och kv Rödbro, Falun
• samarbetsprojekt med gemensam 

vision
• markanvisning genom dialog 
• riktlinjer gestaltning

Falu kommun, 
Hemfosa, Mondo



12 maj: Workshop

Dalaribba:
Sakområden med gemensamma 
hållbarhetsambitioner i Dalarnas 
samhällsplanering?

Gemensamma lär- och 
samverkansprocesser i Dalarna?



30 september: Klimateffektiv samhällsplanering

Gemensam slutkonferens för projekten • Hållsam Dalarna • Klimatsmart samhällsplanering med sociala 
mervärden • Återvinning i den offentliga affären • Hela Dalarna cyklar 2.0

Energimyndighetens arbete 
för en klimatneutral framtid

Birgitta 
Sacrédeus, 
Regionråd, 
Region Dalarna

Om Dalastrategin och 
hållbar samhällsplanering

Hur kan vi nå ett klimateffektivt samhälle? 
Kommunernas bidrag?

Östen Ekengren, vice VD för IVL

Rebecka Marklund
Energimyndigheten



Och nu är vi här!



Fortsättningen efter 
Hållsam-projektet

Mats Johan Lundström & Håkan Persson



AVESTA

BORLÄNGE

FALUN

GAGNEF

HEDEMORA

LEKSAND

LUDVIKA
MALUNG-SÄLEN

RÄTTVIK

MORA
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SMEDJEBACKEN

ORSA

VANSBRO

ÄLVDALEN



Från projekt till nätverk

”Hållsam 1.0”

”Hållsam 2.0”



Syfte

Hållsam Dalarna är ett nätverk som bidrar till att påverka den strategiska 
fysiska samhällsplaneringen i Dalarna i en mer hållbar riktning genom att

• höja kunskap, kompetens och ambitioner bland länets 
planeringsaktörer,
• främja gränsöverskridande samverkan och synergier mellan olika  

sektorer, aktörer och planeringsnivåer
• stödja planeringsaktörernas förmåga att gå från vision till verklighet

Obs! Arbete pågår, ej fastställt



Organisation

• Januari 2021 omvandlas Hållsam från projekt till nätverk
• Arbetet bedrivs genom en samverkansgrupp med representanter från 

de regionala aktörerna (liknande tidigare)
• Länsstyrelsen och regionen sammankallar 
• Samverkan kan ske med andra nätverk/aktörer (t ex Forum 

Samhällsplanering Dalarna)



Nätverkets aktiviteter 

• Informera om aktuella planer/projekt/aktiviteter/ frågeställningar samt 
sprida informationen inom respektive nätverk
• Inspirera länets planeringsaktörer genom att visa goda exempel på hållbar 

samhällsplanering
• Identifiera brister samt kunskaps- och kompetensbehov inom olika områden 

som behöver förbättras (kan variera mellan olika aktörer/kommuner)
• Genomföra gemensamma aktiviteter (seminarium, konferenser, workshops 

etc) utifrån aktuella och strategiska behov i länet och dess kommuner.
• Ambition att förbereda, ansöka och genomföra gemensamma kunskaps- och 

kompetensutvecklingsprojekt (extern finansiering). Olika aktörer kan vara 
huvudpartner för olika projekt.



Samarbetsbehovet kan variera…

Kommunstorlek Geografi/delregioner Utvecklingsstråk/kopplingar inom/utom

Tematiska områden (sakfrågor eller process/organisation)…



Exempel på utvecklingsområden

• Nya strategiska översiktsplaneringen
• Regional planering och framtidsbilder
• Hållbar by- och landsbygdsutveckling
• Integrera Agenda 2030 i fysisk planering
• Äldrevänliga stads- och samhällsutveckling
• Cirkulära perspektiv i samhällsplaneringen
• Dalaribba: höjda ambitioner och mål – utifrån 

egna förutsättningar men tillsammans
• Expo: Hållbara Dalarna 2030
• …..?

by & 
landsbygd

regional 
planering Strategisk       

ÖP hållbar-
hetsfokus

Dala-
ribba

A230 i 
fysisk 

planering

Expo 
Dalarna 

2030HÅLLSAM
2.0

LST:s
strategiska 

roll i ÖP
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