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Fördjupad lägesrapport  
Om inte annat framgår i ert beslut om stöd ska ni lämna in en fördjupad lägesrapport en gång 
om året med den ansökan om utbetalning som sträcker sig över december. Ifylld rapport bi-
fogas som fil (pdf) i Min ansökan under rubriken ”Lägesrapport”. 

 
 
1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 
Grön Agenda – Resurseffektiv och klimatsmart byggande och förvalt-
ning i praktiken 20201454 

Stödmottagare Organisationsnummer 
ByggDialog Dalarna   802469-9772    
Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 
2020-01-01     2020-12-31 8 
Projektets startdatum  Projektets slutdatum 
2018-01-01 2021-04-30 
 
2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet  
Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. Redo-
görelsen bör innehålla beskrivning av: 
- övergripande verksamhet 
- hur ni arbetat mot mål och delmål 
- eventuella avvikelser från projektbeslutet 
- eventuella ändringar 
- hur ni arbetat med hållbarhetsaspekter 
- vilka processer som initierats 
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.  
 
Projektets mål och aktiviteter genomförs enligt projektbeskrivningen och aktivitetsplanen och 
få avvikelser kan identifieras (jfr utvärderingsrapport 1). Huvuddelen av indikatorer är redan 
uppfyllda. Projektets resultat har på djupet påverkat projektägaren, ByggDialog Dalarna, som 
omorganiserat och infört nya arbetsmetoder och modeller. Inom innovationsarenor har pro-
jektet fått genomgripande betydelse och skapat en stark plattform för framtiden.  
Se vidare medsänd bilaga. 
 
Covidpandemin har naturligtvis genomgripande följder för projektet. Tider har förskjutits och 
genomföranden har försenats. Trots en beviljad förlängning är tidsutrymmet en kritisk faktor.  
 
Projektet har tvingats digitalisera en rad aktiviteter, vilket har flera effekter på resultatet. 
Mängden aktiviteter har under året varit god eftersom flertalet har flyttats över till digitala fo-
rum. Det årliga seminariet, som fungerat som en dörröppnare till konkreta satsningar, har 
tvingats ställas in. Fysiska möten var omöjliga, vilket medförde att studiebesöken försvunnit. 
Detta har tvingat Byggdialogen till en snabb utveckling av den digitala plattformen, kompeten-
sen och hanterandet. Det finns också positiva mätbara effekter där antalet deltagare på ex-
empelvis Energicaféer tredubblats. Dessutom kommer deltagarna numera från hela landet.   
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Beräknade utgifter i projektet har minskat med anledning av ovan. Föreläsare har blivit billi-
gare, seminarier har ställts in och vissa uppdrag har arbetats om alt. genomförs inte. Digitali-
sering av aktiviteter har medfört ökade kostnader för teknisk support.  
  
 

 
3. Beskriv genomförda aktiviteter 
Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade delaktiviteter som genomförts under aktuell period. 
Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. 
 
Nedan listas de aktiviteter som genomförts under år 2020. En lägesbeskrivning med kommen-
tarer sänds med som bilaga. 
 
Akt. Delakt Aktivitetsbenämning Beskrivning 
☒ ☐ Kompetensutveckling 15 jan              Samverkandiskussioner  

                        med HDa på deras pla- 
                        neringsträff 
23 jan  Trägruppens resa till  
                        Trästad Sveriges årskon- 
                        ferens i Stockholm 
12 feb Seminarium Boverket  
                        Bygglovshandläggare;  
                        Knäckfrågor i lov- och  
                        byggprocessen 
23 april Energicafé BELOK, Per-

Erik Nilsson 
7 maj Webbaserat e-café med 

BeBo 
12 maj Webbaserat seminarium 

om hållbar utveckling i 
planeringen, Hållbar 
samhällsplanering 

13 juni Redovisning av studie 
om branschens kompe-
tensförsörjning, utredare 
Ola Granholm 

 
12 aug  Möte med 

branschorganet 
Installationsföretagen om 
gemensamt seminarium. 

15 okt Föreläsning för studenter 
och 
företagsrepresentanter 
om certifieringen IDrift. 
7 st personer från 
företagen.  

22 okt Energicafé; Digital 
paneldebatt och 
introduktioner om hur 
belysningens variation 
påverkar hälsan och 
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välbefinnandet 
29 okt Möte Olle Wiking, 

upphandling av 
konsulttjänster/förstudier 

5 nov Energicafé; Akustik Hur 
kan vi skapa sådana 
ljudmiljöer att elever och 
lärare hör varandra och 
mår bra? Digital 
paneldebatt 

26 nov Slutkonferens Hållsam 
planering, Byggdialogen 
föreläste om 
innovationsarenor och 
vår modell för testbäddar. 

10 dec Workshop/paneldebatt 
för studenter om hållbar 
utveckling med panel 
från branschen. 

 
☐ ☒ Framtidens kompetens 21 jan Branschråd och arbets- 

                        marknadsdag HDa 
24 jan              Genomgång företagsupp-  
                        gift studenter 
20 – 24 jan      Framtagande av  
                        företagskontakter för  
                        studenter i kursen  
                        Byggfysik 
28 jan              Möte om uppstart av  
                        studenternas  
                        byggförening 
30 jan              Möte om uppstart av  
                        Förslagslådan 
10 – 12 feb      VFU arbetsledarstuden- 
                         ter 
24 – 26 feb        VFU arbetsledarstu- 
                          denter 
2 mars               Byggfika med fokus på  
                          produktion.  
                          Byggpartner berättade  
                          om träbyggande 
11 mars             Föreläsning om  
                          Högskolans byggpro- 
                          gram och byggsektorn  
                          för gymnasieelever på 
                          teknikmässan 
27 mar               Redovisning av för- 
                          tagsuppgiften i kursen  
                          Byggfysik 
8 april                Reportage med tidigare  
                           stipendiat på arbetsle- 
                           darprogrammet 
17 april             Information om VFU till  
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                          studenterna i årskurs 1 
                          på arbetsledarprogram-  
                          met. 
20 – 22 april     VFU arbetsledarstuden- 
                          ter 
4 – 6 maj          VFU arbetsledarstu- 
                         denter 
18 maj – 4 juni Genomläsning exa- 
                          mensarbeten, be-  
                          stämma vinnare och  
                          skriva motiveringar.  
                          Planera höstens intro- 
                          duktionsdag. 
 
 
1 sept              Introduktion nya 

studenter 
24 sept  Möte Högskolan Dalarna, 

referensgrupp om 
Högskolans 
branschmedverkan 

9 okt                Studiebesök med 
studenter, nya 
Trafikverksbyggnaden 

23 okt              Inspelning, reportage 
med fd student om 
samverkan 

27 okt              Presentation av VFU-
platser, studenter 

 
☒ ☐ Ökat träbyggande 18 maj Möte med chefer från 

Södra, ang träbyggande, 
besök på EcodataCenter i 
Falun 

 
16 aug Möte IUC om samarbetet 

och projekt Indbygg 
26 aug,            Arbetsmöte planering 
25 nov Inledande diskussioner 

om samverkan mellan 
Paper Province och 
Byggdialogen. 

2 dec  Möte med ordförande, 
planering inför 
trägruppmöte 

17 dec  Temagrupp Trägruppen, 
möte 

 
☐ ☒ Trätekniskt centrum Arbetet avslutat och rapporteras i slutre-

dovisningen  
☐ ☒ Kompetenspaket 23 jan Workshop träbyggande,  

                        Mora kommun 
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29 jan Planeringsmöte Borlänge  
                        kommun om träkonfe- 
                        rens Why woodn´t you? 
7 april Planeringsmöte inför po- 
                        litiska trägruppens möte 
 
17 sept,           Planering av träsem  
21 okt, 29 okt  ”We nailed it” med Falu 
                        kommun 
27 aug,            Arbetsmöte träsem ”Why 
24 sept            woodn´t you” med 

Borlänge kommun 
12 okt             Träbyggnadsem med 

Borlänge kommun ”Why 
woodn’t you?” Mer än 
200 deltagare. 

 
Aktiviteter planeras för nästa period 

☐ ☒ Stärk beställarledet Upphandlingsmanual planeras 
☐ ☒ Spetskompetens 29 maj Workshop Stora Enso,  

                        digitala verktyg inom  
                        träbyggande 
17 juni Möte mellan Tunabygg- 
                         en, Stora Enso, Heal  
                         och Byggdialogen om  
                         upprättande av testbädd 
 
Aktiviteter planeras för nästa period 

☐ ☒ Studier av träbyggprojekt i regionen Rapport klar ”Var tas besluten?” 
☒ ☐ Effektiv bygg- och förvaltning      28 sept  Möte Elin Janols m fl 

AFRY, testbäddar mm 
2 okt,  Temagruppen Effektiv  
6 nov               byggprocess, möte. 
 

☐ ☒ Kostnadsanalyser Arbetet avslutat och rapporteras i slutre-
dovisningen 

☐ ☒ Digitalisering 12 feb Möte i Digitaliserings- 
                        gruppen 
24 mars Digitaliseringsgruppmöte 
24 april Möte i 

digitaliseringsgruppen 
 
 
31 aug, Temagrupp: 
26 okt, 7 dec   Digitaliseringsgruppen, 
 

☐ ☒ BIM 12 nov Planeringsmöte med 
WSP ang testbädd BIM 
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☐ ☒ Energieffektiva bostäder i byn 
byggda i trä  
 

Bevakning av bygge i Norr Amsberg, 
Borlänge. Resultaten redovisas i slutrap-
port. 

☐ ☒ Koncept för flerbostadshus Arbetet avslutat och rapporteras i slutre-
dovisningen. Målet delvis uppnått  inga 
ytterligare aktiviteter planerade 
 

☒ ☐ Innovationsmiljöer  Skapande av forskningsfond 
27 feb Möte Region Dalarna, 

regionråd Birgitta 
Sacredeus, innovations-
systemet + träbyggande i 
Dalarna 

1 april Möte Sparbanksstiftel-
sen, Kjell Grundström 
ordförande 

2 juni Möte med regionråd Bo 
Brännström ang forsk-
ningsfond 

 
12 aug  Möte med 

Sparbanksstiftelsen och 
Dalarnas 
Försäkringsbolag om 
upprättande av 
forskningsfond som del i 
innovationsmodellen. 

 
Innovationsmodellen 
18 maj Regional träff om smart 

specialisering 
25 juni Regionalt möte i kluster-

grupp om Smart speciali-
sering. 

 
13, 18 aug,      Möte med  Stora Enso 
8 okt               /Heal, planering av 

testbädd för digital teknik 
inom träbyggande. 

16 okt,            Möte Isakssons Miljö.  
20 nov            Planering av ev. testbädd 
9 dec               värmeväxling. Under 

hösten rekryterades 
Tunabyggen till projektet 
som deltog vid 
planeringsmötet den 16 
nov.  

Villazero 
25 aug, Möte Villazero:  

Fiskarhedenvillan, 
Struktor, Mondo.  
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16 nov Introduktion Villazero , 
ny testbäddmiljö hos 
Byggdialogen 

14 dec  Villazero 
 
Återvinning av värme i avloppsvatten 
22 sept  Möte med Jacobssons 

Plåt om testbädd  
  
Hemlingborg 
28 okt   Möte om testbädd 

Hemlingborg, Gävle. 
Digitala verktyg, ett 
logistikverktyg och två 
outvecklade för fukt från 
Stora Enso/Heal.  

26 nov Möte med Martin 
Ullgren, projektchef på 
Region Dalarna, 
fastigheter. Diskussioner 
om att Regionen 
levererar minst en 
testbädd per år till 
Byggdialogen. 
Ambulanscentral i Sälen 
lyftes som testbädd. 

☐ ☒ Jakobsdalen – innovationsarena 
 

Området Kanada, Mora 
31 jan  Workshop Mora kom- 
                        mun, Hållbar 
                        samällsplanering 
20 april Webbaserad planerings-

workshop i Mora kom-
mun 

28 maj Styrgrupp Hållsam plane-
ring 

 
Området Bysjö strand, Ludvika 
2 mars Möte mellan Fiskarhe- 
                        denvillan och Bysjö  
                        strand, Lisa Fröbel 
19 maj Besök hos planeringschef 

Johanna Ingre, Ludvika 
kommun ang nya bo-
stadsområden, Bysjö 
strand 

 
Under hösten har arbetet stannat upp 
hos Borlänge kommun. Projektledaren 
är på väg bort från sin befattning.  

☐ ☒ Testbädd Dalarnas Villa Testbädd sjukhus i trä 
29 april Möte med RISE – ev pro-

jekt om vårdbyggnader  
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4 maj Kontakt med Stora Enso, 
Heal om QR-koder i trä-
byggande  

29 april Möte med RISE – ev pro-
jekt om vårdbyggnader i 
trä, Regionfastigheter 

 
Testbädd Vintervägen, Borlänge 
24 mars Möte Vintervägens   
                       projektgrupp, Tuna- 
                       byggen, Dalarnas För- 
                       säkringsbolag 
7 april Möte med Simon 

Strömqvist, Dalarnas 
Försäkringsbolag 

 
Testbädd Kungshaga Hotell, Orsa 
25 mars Möte företagargrupp i  
                        Orsa, hotell, entre- 
                        renör, förvaltarbolag 
 
Testbädd Dalarnas villa 
14 april Möte med Dalarnas för-

säkringsbolag om kom-
munikation runt testbädd 
Dalarnas villa  

23 juni Leverans av artikel 2 Da-
larnas villa, Thomas Alm 

 
Metodutveckling testbädd 
5 – 7 feb Planeringsmöten med  
                        Rodin-projektet 
2 mars Möte Rodin-projektet,  
                        IUC, Science Park,  
                        Bygg dialogen 
9 mars Workshop om Rodinpro-

jektet 
11 maj Rapporter om företagsin-

tervjuer i Rodin-projektet 
presenteras  

 
Forskningen i Dalarnas Villa fortskrider 
och resultaten kan senare spridas via 
Byggdialogen. Testbädden har under 
perioden stått som modell för projektets 
innovationsplattform. 

☐ ☒ Boende för äldre 8 maj Möte om VR-teknik i  
                        bygge av äldreboende,  
                        Orsa, Gagnef, Vansbro, 
                        Säter. Processen 
 
Planering för flerbostadshus i Amsberg 
fortsätter i Tunabyggens regi. 
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☐ ☒ Nyckeltal för äldreboendeformer Arbetet avslutat och rapporteras i slutre-
dovisningen 

☒ ☐ Attraktivitet 19 aug Stadsvandring Borlänge, 
QR-kod för arkitektur, 
presskonferens 

☒ ☒ Arkitekturrådet 13 feb Frukostmöte arkitektur,  
                        vinnande förslag Röd- 
                        bro, centrala Falun,  
                        Mondo arkitekter 
21 feb Möte Arkitekturrådet i  
                        Leksand 
 
2 sept Möte planering 

Formveckan, 
medverkande för 
arkitektur, arkitekturrådet 

☒ ☐ Övriga projektstyrda aktiviteter Samverkan EnergiKompetens 
center 
25 juni Samverkansmöte med 

EKC, upprättande av re-
gelbundna möten om 
samverkan. 

13–14 feb Planeringsdagar EKC 
23 mars Möte med EKC Högsko- 
                        lan Dalarna om ökat  
                        samarbete 
23 mars Styrgruppsmöte EKC 
 
Fastighetsägarnas klimatklubb 
28 jan  Besök hos Susanna Kar- 
                        levill, sälja in ordföran- 
                        deskapet i Klimatklubben 
20 mars           Möte klimatklubben,  
                        bildande och planering 
10 juni Workshop med Klimat-

klubben 
 
2 sept Workshop om nyckeltal 

inom fastighetsför- 
valtning 

9 sept Möte med Gamla Byn 
om Klimatklubbens 
arbete 

14 okt Möte med ordförande i 
Klimatklubben. 
Utvärdering av arbetet. 

 
Nya projekt 
18 feb Högskolan Dalarna, in- 
                        lämning av samt forsk- 
                        ningsprojekt till E2B,  
                        Energimyndigheten.  
19 feb Styrelsemöte 
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17 feb Lågan, inlämnande av  
                        projekt; Energirenove- 
                        ring – ett nytt affärskon- 
                        cept för SME 
13 mars Ny ansökan; Energireno- 
                         vering – ett nytt affärs- 
                        koncept för SME 
10 mars Inlämnande av projektan-

sökan till Energimyndig-
heten, nationell ljushub 

21 feb Möte med Christofer  
                        Silfvenius, Energimyndig 
                        heten ang Ljushub 
20 maj Avslag på projektet Ljus-

hub, Innovativ samver-
kan för ljusvariation 

26 mars Digitalt möte med Elisa- 
                        bet Bergman, Sweco, cir- 
                        kulär ekonomi – projekt 
31 mars  Ansökan om projektstöd 

till Energimyndigheten, 
Kalejdoskopet – pilot o 
demo som visar omställ-
ningen 

3 april Inlämnande av projektan-
sökan till E-myndig-
heten; Pilot- och demo-
projekt Kalejdoskopet 

24 juni Möte med Tillväxtverket 
och Region Dalarna om 
nytt projekt, Cirkulära 
klimatsmarta flöden 

30 juni Inlämnande av ansökan 
(Cirkulära klimatsmarta 
flöden) om projektstöd 
till Region Dalarna 

 
Kvinnligt affärsnätverk (WBS) 
3 mars Frukostmöte nätverket 
                        Women Building Swe- 
                         den, startmöte 
11 juni Arbetsmöte om WBS, 

Gabriella Hagman och 
Kristina Hansen 

 
24 aug,            Workshop WBS 
12 okt             (Women Building 

Sweden) 
11 sept WBS, Startmöte, 

inledning av 
landshövdingen 
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Energimyndigheten, regional  
strateginod 
9 april Webmöte med Energi-

myndigheten om strategi-
noder 

5 maj Ansökan om att utses 
som regional strateginod 
hos  E-myndigheten 

26 maj Byggdialogen antas av E-
myndigheten som stra-
teginod 

 
8 dec Möte med 

Energimyndigheten – hur 
når vi SMF och hur 
engageras de? 

16 dec Möte med 
Energimyndigheten i 
Regionala strateginoder. 
Byggdialogen för fram 
kritik mot myndighetens 
avsaknad av stöd för 
SMF.  

 
Övrigt 
23 jan  Möte i samordnings- 
                         gruppen EID 
10 feb Planeringsdag Haga- 
                        näs 
18 feb Besök/möte med Mari- 
                         anne Hammarström  
                         och Eva Thor, Bygg-  
                         industrier 
21 april Web-möte om Bioeko-

nomi i Dalarna, pre-
senterade vår innovat-
ionsmodell 

6 maj Webbaserat Klimat-
synk-möte 

10 juni ERUF, inf om det nya 
programmet 

 
22 sept  Möte med Topcell  
28 aug Möte om Dalastrategin 
26 okt Möte med företaget 

Archus Development, om 
vår modell för 
samverkan.  

29 okt Möte med Region 
Dalarna om nytt projekt, 
Cirkulära klimatsmarta 
flöden 

10 nov  Planeringsmöte med 
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EKC rörande det 
regionala 
energinätverkets (EID:s) 
framtid. 

19 nov Styrgrupp/styrelse 
25 nov Medverkan i 

Tillväxtverkets 
Klimatsynk 

8 dec EKC-styrgrupp, 
samverkan med 
Högskolan Dalarna 

21 dec Förhandling om nytt 
samverkansavtal med 
Högskolan Dalarna 2021. 

 
☒ ☐ Utvärdering och lärande Utvärderingsrapport 1 bifogas 
☒ ☐ Extern kommunikation och resultat-

spridning 
12 juni Föreläsning om innovat-

ionssystem för smart spe-
cialisering för Fredags-
akademin, Tillväxtverket 

26 juni Artikel om i databasen 
för äldreboendegruppen 
på Interreg Europes po-
licy learning plattform   

 
7 sept Presentation av 

innovationsmodellen för 
Tillväxtverkets  

                        Fredagsakademi 
8 sept              Möte Högskolan Dalarna  

samverkansavtal 
3 nov Digitalt möte med en 

grupp från Gävleborg ang 
Byggdialogens arbete. 
Byggdialogen tas upp i 
Gävleborgs klimatplan 
som ett gott och 
eftersträvansvärt 
exempel.  

 
    

 
4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod 
Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen 
mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. 
Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5. 
 

1) Projektet har genererat ett antal nya projektansökningar. Se vidare indikatorrapport. 
2) Projektet har genererat nya avtal, ofta på en högre nivå, med ett antal viktiga part-

ners. 



  

Sida 14(
17) 

Tillväxtverket 
 

3) Hela 11 testbäddar har upprättats och bedömningen är att efter avslut finns ca 20 st 
med ca 50 aktivt deltagande företag. 

4) Projektet har startat nya samarbeten, ex Högskolan Dalarna, Energimyndigheten 
5) Projektet har växt under hela projekttiden till att under 2020 nå nationell nivå.  
6) En forskningsfond har lanserats som har möjligheten att ta forskning till en högre 

nivå. 
7) Regionens näringslivsutveckling har utmanats med krav på direktstöd för träbyug-

gande 
8) Samverkan med partners har utvecklats och utmanats där förslag att uppdras som 

processledarfunktion till innovationsarenan Jakobsdalen är ett bra exempel. 
Se vidare bilaga: Kommentarer och fördjupad redovisning 
 

 
5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod 
Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för 
indikatorrapportering i Min ansökan finns under rubriken ”Lägesrapport”. Utgå från ert beslut 
om stöd. 
Se bilaga: Indikatoruppföljning 
 

 
6. Övriga utfall och/eller goda exempel  
Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som 
knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta 
kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags konkurrens-
kraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm. 
 
Genom projektet har analyser av resultat såväl som av nuvarande organisation antastats re-
gelbundet. Metoden har resulterat i ett antal omdispositioner av arbetet ex upprättande av 
avtal om testbäddar och uppdragsbeskrivningar.  
 
Byggdialogen har genom kontakter och information om projektets resultat uppmärksammats 
i arbetet med smart specialisering. Byggdialogen hävdar att man arbetar efter en modell för 
smart specialisering och innovationer genom upprättande av testbäddar och innovations-
arenor.  
 
Utvecklingen inom området kommer att beskrivas mera utförligt i slutrapporten.  
 

 
7. Bedömning om projektet kommer upparbeta alla budgeterade kostnader 
I detta avsnitt skall ni ange om ni bedömer att projektet kommer upparbeta alla budgeterade 
kostnader.  Beskriv i kommentarsfältet eventuella avvikelser alternativt potentiella budget-
förändringar. 
 
Projektet kommer inte att upparbeta alla budgeterade kostnader. För externa tjänster beräk-
nas ca 150 000 kr återstå vi projektslut.  
Kostnader för personal kommer i stort att upparbetas. Vissa  justeringar av projektledartjäns-
ten kommer att genomföras men inom budgetramen. Ett antal aktiviteter slutförs först under 
projektets sista månader, dvs efter att de ekonomiska transaktionerna stängts.  
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8. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)  
Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansiärens 
personal arbetat med periodens aktiviteter.  
 
Läs mer om medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats. 
 
     
 

 
9. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär  
Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa. 
 
Läs mer om kostnader av socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
 
Inga aktiviteter av socialfondskaraktär har genomförts.  
 

 
10. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet 
Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell redovisnings-
period och varför. 
 
Aktiviteter utanför programområdet har inte genomförts.  
 

 
11. Beskriv aktiviteter som innehåller de minimis och/eller statsstöd  
Det framgår av beslutet om ert projekt beviljats stöd i form av de minimis eller statsstöd.  
Beskriv endast de aktiviteter som fått denna typ av stöd under aktuell redovisningsperiod 
 
Läs mer om statsstöd i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
 
Vi projektplanering antogs att privata aktörer skulle skapa arbeten i linje med projektets mål. 
De arbetens som svarat för projektets resultat har dock förlagts till kommuner alternativt 
kommunala bolag. I övrigt har tjänster för kompetensutveckling upphandlats eller via upp-
drag. Med anledning av ovan har de minimis-möjligheterna ej använts under året.   
 

 
12. Redogör för informationsinsatser och offentliggörande  
Beskriv större informationsinsatser som utförts för att sprida information om projektet och 
dess eventuella resultat, samt hur EU:s medverkan har synliggjorts. 
 
Projektet och dess resultat har regelbundet kommunicerats via hemsida och sociala media. I 
enlighet med projektets kommunikationsstrategi har kommunikationen före och efter en ak-
tivitet förlängts genom exempelvis blogginlägg etc.  
 
Den muntliga kommunikationen via workshops, webinarium, frukostmöten, energicaféer etc 
har varit betydande (se bilaga: redovisning av indikatorer) 
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I alla former av externt uppvisad kommunikation har loggor redovisats. Detta inkluderar de 
websända inslag som ökat under senaste delen av projektet.  
 
Även i rapporter och förstudier finns loggor uppvisade.   
 
Modellen för smart specialisering och innovationer innehållande testbäddar har beskrivits för 
Tillväxtverkets fredagsakademi. Den har vid flera tillfällen redovisats för personer i Region Da-
larna där två regionråd erhållit separata dragningar.  
 
 

 
13. Redogör för uppföljning, utvärdering och lärande  
Beskriv vilka särskilda metoder och insatser som har genomförts för att följa upp och utvär-
dera projektet samt hur utvärderingen har använts för att skapa lärande. Om projektet har 
en extern utvärderare, ange namn och kontaktuppgifter till denne  
 
Under projektet har regelbundna uppföljningar arrangerats. Hela planeringsdagar har anord-
nats vid årsskiften såväl som efter semesterperioden. På rapportperiodens höstplanering del-
tog också utvärderare.  
  
Löpande utvärderingar av genomförda aktiviteter har skett regelbundet via projektets s k ar-
betsmöten. Under redovisningsperioden har dessa genomförts minst en gång per månad. Vid 
mötena har kommunikation och kvalitet varit återkommande punkter.  
 
Utvärderare har upphandlats och deltar i arbetet. En delrapport har upprättats som sänds 
med denna rapportering (bilaga utvärderingsrapport 1). 
 
Utvärderare och kontaktuppgifter 
 
Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna AB  
Box 99 
794 22 Orsa 
070-3390114 
 
 
 

 
14. Övriga kommentarer 
Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksam-
mas 
 
Betydelsen av projektet på organisationen ByggDialog Dalarna kan inte med ord beskrivas. 
Klustret, dess kontakt med företag, utvecklingen av modeller och arbetssätt, kommunikation 
mm har kraftigt förändrats och utgör idag starka delar i en organisation som lyfts från reg-
ional nivå till att inom flera områden ha betydelse för hela landet.  
 
Samarbetet mellan parterna ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna och Byggutbildning Star har ut-
vecklats och förstärkts. Samarbetet har omformulerats och mognat under projektet. 
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Omgivande organisationer (Region Dalarna, Länsstyrelsen, Science Park etc) betraktar Bygg-
dialogen och dess samarbetsparter som viktiga aktörer med utvecklade arbetsmetoder med 
förutsättningar att leverera resultat.    
 

 


