
Minnesanteckningar Dalarnas arkitekturråd 221202 
 
Närvarande: 
Falun 
Gagnef 
Hedemora 
Leksand 
Ludvika 
Malung-Sälen 
Mora 
Orsa 
Svensk Form Dalarna 
SAGDA 
Arne Ludvigsson 
Lars Ingelström 
Länsstyrelsen Dalarna 
 
 
 
Frånvarande: 
Avesta 
Borlänge 
Rättvik 
Säter 
Vansbro 
Älvdalen 
Region Dalarna 
ByggDialog Dalarna 
 
 
Frida går igenom det gångna året. Hon har vid två tillfällen presenterat arkitekturrådets upplägg och 
verksamhet för intresserade län, den här gången för Örebro och Norrbottens län. Fortfarande är det 
ett stort intresse för Dalarnas arkitekturråd och hur det fungerar. 
 
Arkitekturrådet har träffats fysiskt i Ludvika och i Borlänge, samt haft två digitala möten. I Borlänge 
anordnades en öppen föreläsning och därefter var rådsmötet öppet för alla. 
 
I år har följande haft representanter i rådet: 
 

 



 
Under 2023 behöver vi ta fram en ny avsiktsförklaring/överenskommelse för arkitekturrådet. Vi 
behöver stämma av med Svensk form, SAGDA och Byggdialog om deras respektive aktiviteter för 
2023, för att kunna planera arkitekturrådets aktiviteter och möten. Vi vill också regionalisera den 
nationella politiken och behöver fundera över vilka som ska ingå i en arbetsgrupp. 
 
Ska vi dela ut utmärkelsen Trappan/Scalae Dalecarlia under 2023? Kan vi ordna en workshop på 
något tema för rådsmedlemmarna vid ett av de fysiska mötena? 
 
 
Laget runt 
 
Kulturmiljö lst 
En landskapskaraktärsanalys håller på att tas fram, där landskapskaraktärsområden identifieras i 
länet. Den ska kunna användas som en hjälp inom olika områden, nu närmast för utbyggnad av 
vindkraft. 
 
Det ska anordnas väldsarvsdagar i Falun den 8-10 september, vilket också sammanfaller med 
kulturarvsdagarna. Temat är kulturmiljövård och under dagarna ska Dalarnas byggnadsvårdspris 
delas ut. 
 
I slutet av mars hålls Kulturmiljöforum, som syftar till att skapa en regional samverkan i 
kulturmiljöfrågor och i första hand riktar sig till kommuner. Den första träffen behandlar 
platsspecifika värden och kulturmiljöprogram.  
 
Det pratas mycket om brist på arkitektkompetens på kommunerna. Är det möjligt att slå ihop 
arkitektur- och kulturmiljökompetens i en kombinerad tjänst på kommunerna? 
 
Småstadens värden, som Hedemora kommun tog upp på förra mötet är intressant. Går det att spinna 
vidare på? 
 
Kul med det nya badhuset i Falun, där den konstnärliga gestaltningen har sin utgångspunkt lokalt i 
världsarvet. 
 
 
Falun 
En hel del detaljplaner som ska påbörjas runt Lugnet och Högskolan Dalarna. Badhuset är i princip 
färdigbyggt och ska invigas strax före jul. Vasaparken, nära resecentrum, är färdigställd och har 
invigts. FÖP för delar av landsbygden är ute på en andra utställning. Kommunen har gjort en ansats 
att behandla frågorna som tas upp i Dalarnas museums skrift Bygga varsamt.  
 
Bra att försöka hitta teman för workshop vid en fysisk träff med arkitekturrådet. Intressant att höra 
hur andra kommunen arbetar. Det svåra är att få rätt personer att delta, men också att återföra info 
och kunskap till organisationen. 
 
 
 
 
 



Gagnef 
 
Miljö- och byggnadsnämnden precis beviljat planbesked för bostäder i Dala-Floda på jordbruksmark. 
 
FÖP för Djurås är på gång. Det håller på att skapas ett nytt handelsområde kallat Stortäppa och det 
finns nu riktlinjer för gestaltning för området, delvis på grund av den byggnad som finns där idag. Den 
byggnaden uppfyller tyvärr inte kraven i riktlinjerna. Planprogram för Stora skogen där det planeras 
för hundratals bostäder med olika upplåtelseformer. Det finns också behov av skola och förskola. 
Området har en koppling till järnväg/väg och kommunen har haft tidiga dialoger med Trafikverket.  
 
Dessutom är LIS tätorter och LIS stora skogssjöar på gång. 
 
 
Hedemora 
Intressant att ha teman för workshops med arkitekturrådet. Hedemora jobbar mycket med 
småstadens kvaliteter, vilket skulle kunna vara ett tema.  
 
Förberedelser inför FÖP-arbete och planeringsstrategi. Kulturmiljö- samt trafikkompetens går nu i 
pension och kompetensen förloras. 
 
Kommunen bjöd in tre olika etableringar som till möte, för att hitta en bra process för att skapa 
något bra och nytt. Bygemenskaper. Titta på hur man jobbade med Bysjöstrand.  
 
Boverkets dialogmöte med bla stadsarkitekterna om återbruk, men det är svårt att gå mot ett mer 
återbrukande tankesätt. Om kommuner jobbar mer med utveckling av befintligt bestånd, betyder det 
att inget ska byggas? Vissa förespråkar att endast använda det som redan är byggt. 
 
Små steg framåt i modellen för digitalt Hedemora som visades under förra arkitekturrådsmötet. Mer 
dialog, möten och workshops under våren. Modellen kan eventuellt vara något att visa under 
formveckan. Från enkla skisser till mer detaljerat. 
 
Inspel Länsstyrelsen: Ta kontakt med Byggdialog Dalarna, som jobbar med cirkulär ekonomi i ett 
projekt. 
 
 
Leksand 
Det är fullt upp med tidig dialog för ny ÖP och har hållits referensgruppsmöten med bland annat olika 
årskurser i skolorna, barnfamiljer och äldre. Kul och lite överraskande att ungdomar är så engagerade 
och intresserar sig för gestaltningsfrågor. Kommunen planerar inget specifikt arkitekturprogram, utan 
det vävs in i översiktsplanen. Svårt att avgöra vad och hur mycket som ska tas med från 
kulturmiljöprogrammet till ÖP. 
 
Det tar mycket tid att diskutera kring solceller, vilket är en utmaning. 
 
Det vore bra för alla kommuner med en regional arkitekturstrategi, hur tar vi fram den, vem gör det 
och när?  
 
Nationellt lyfts Leksand som en kommun som har en arkitekturpolicy, någon behöver kolla upp vad 
det grundas i. 
 
 
 



 
 
Ludvika 
Mycket kring Hitachi, stort tryck på bostäder och att få fram de bostäder som Hitachi önskar. 
 
Kommunen håller på med ny ÖP och jobbar med att få in politiken för Gestaltad livsmiljö. Använder 
Ödeshög som exempel.  
 
Ludvika tycker att det bör vara länsmuseet som är drivande i en motsvarande bygga varsamt i Södra 
Dalarna men kommunen är gärna med i arbetet. Intressant att prata om kulturmiljöer i samband 
med ÖP, hur ska det komma in, vad ska tas upp och hur omfattande ska det vara? 
 
 
Malung-Sälen 
Det är väldigt mkt att stå i. DP för Polisstationen har precis vunnit laga kraft och ska vara färdigbyggd 
2024.  
 
Att bygga järnväg till Sälen är uppe för diskussion igen. 
 
 
Mora 
Fundering angående underhållsarbete för att bibehålla värdefulla kulturmiljöer. Finns något stöd att 
söka, går det att hitta något underlag som stöd i diskussioner med fastighetsägare/förvaltare? 
 
Svar från Länsstyrelsen: Länsstyrelsens byggnadsantikvarier kan ge råd. Stödpengar finns, men tyvärr 
i sådan liten omfattning att de nästan uteslutande går till riksintresse- /världsarvsområden samt till 
kulturmiljöprogram. 
 
 
Mora 
I Mora ska kommunen slå ihop två högstadieskolor och göra en ny stor skola i närheten av bl.a. farligt 
godsled. Det finns en del problem med platsen, men det är samtidigt en möjlighet att knyta ihop 
olika delar av kommunen, på en plats som idag ligger öde. 
 
 
Smedjebacken 
Nybyggnad i Smedjebacken.  
 
Intressant genomgång från Boverket under förra Arkitekturrådsmötet.  
 
Kulturmiljöprogram på gång. Det missgynnar kommunernas ambition att ha kulturmiljöantikvarisk 
kompetens att stödet ska gå till konsult. Bättre att anställa byggnadsantikvarie som behjälplig med 
hänvisning till kulturmiljöprogram, som sedan kan bli kvar.  
 
Länsstyrelsens inspel: Det är svårt för kommunantikvarie att göra arbetet ensam, det behövs flera 
personer som kan diskutera. 
 
 
Svensk form  
Planerar för år 2023 att ha formveckan v.12 20-26 mars och sedan en mindre formvecka även på 
hösten. Det var i år svårt att få in alla anmälningar i tid för att hinna göra i ordning allt som behövdes 
och därför blev det i höstas en miniformvecka och den större formveckan sköts fram till våren. 



Svensk form vill gärna ha med arkitekturrådet på formveckan och välkomnar att designpriset Scalae 
Dalecarlia delas ut under formveckan. Det är spikat att det blir en heldag på Dalarnas museum där 
Sveriges minoriteter ska lyftas. Romskt judiskt och samiskt hantverk. 
 
Nästa Studiebesök går till Trästaden Säter söndagen den 22 januari. 
 
SAGDA 
Studiebesök till Bollnäs för att titta på resecentrum. Det har diskuterats om ytterligare ett 
studiebesök till skolan i Ludvika. Det har också förts diskussioner om solcellsparker kontra andra 
värden. 
 
 
Arne Ludvigsson 
Maskinhallen, en byggnad värd att bevara med mycket historia. Ritad av Ferdinand Boberg och 
tillverkad av stål från Domnarvets Jernverk som idag står på området för KP pappersbruk. Om inte 
någon flyttar den kommer den att rivas när området görs om till batterifabrik. 
 
Det har visat sig att det är väldigt svårt att lyckas flytta en byggnad för att bevara den. Det är lättare 
att återanvända byggnader på plats, eftersom ingen vill ta ansvar för en flytt. En utväg kan vara att 
låta den flyttas till en jordbruksfastighet och därmed komma undan krav på bygglov. Det har förts 
diskussioner med Sahlins struts, som är intresserade av att ta emot byggnaden. Problemet är att 
skillnaden i kostnad för att flytta maskinhallen istället för att riva den är 8 miljoner kronor, som ingen 
vill betala. Det skulle gå att förklara den som byggnadsminne, men det skulle inte hjälpa saken i det 
här fallet. I England finns National trust, som bekostar projekt med bevarande av intressanta miljöer, 
tyvärr finns ingen motsvarande nationell stiftelse I Sverige.  
 
Inspel Smedjebacken: Leta efter någon filantrop eller en stiftelse som kan vilja bekosta flytten av 
maskinhallen. 
 
Angående Världskulturdagen i september i Falun. Frimurarna kan gärna visa Erik Johan Ljungbergs 
villa Bergalid, som idag är byggnadsminne och en del av världsarvet. 
 
 
Lars Ingelström 
Deltog på ett möte om Kristinekyrkan och relationen till stora torget. Det fördes diskussioner om 
förutsättningar och samspel med stora torget. Finns det andra platser i länet där det pågår 
diskussioner kring allmänna platser runt kyrkor? 
 
Inspel Leksand: Kommunen har ofta diskussioner med kyrkan som ligger centralt.  
Inspel Hedemora: Kyrkan ligger inte i det som räknas till centrum. 
Inspel Mora: Solleröns kyrka har ibland dialog med berörda. Ta del av projektet Odla torg, Ark des. 
 
Kyrkan har problem med att ha en stor kostym, är sällan fyllda idag utom vid speciella tillfällen. Det 
är svårt att få ekonomin att gå ihop i samband med krympande församlingar. Hur kan kyrkan 
effektivisera befintliga lokaler? I Grangärde planerar kyrkan att sälja mark för bostadsbyggande för 
att få in pengar till underhåll av kyrkan. 
 
 
Diskussion om 2023 
4 tillfällen per år (2 digitala och 2 fysiska) 
Se till att få in en workshop på den fysiska träffen. 
 



Bra att kombinera fysisk träff med annan aktivitet. För dem som behöver åka en bit går ändå hela 
dagen bort. 
 
Bra med en mix av fysiska och digitala möten. 
 
Styrgruppen gör ett förlag på upplägg för nästa år, samt sätter ihop ett förslag på en arbetsgrupp 
som jobbar med frågan om att regionalisera den nationella arkitekturpolicyn. 
 
Förslag på tema:  
Återbruk 
Renoveringsraseri. 
Rävjägaren- blogg skriver om byggnadsvård. 
Småstaden, utveckling av befintligt bestånd. 
Cirkulär ekonomi. 
 
 
Övrig diskussion 
Dala byggåtervinning har ett stort lager i Borlänge, men det består av stomkomplettering 
kompletterande element som tex fönster och beslag. Finns inga återvunna bärande delar, balkar och 
liknande, varför är det så? Frågan skickas vidare till Byggdialog Dalarna. 
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