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Kultur- och fritidsnämnden är 
beställare.

Kultursektionen driver projektet 
och blir hyresgäst.

Kulturhuset tio14 driver 
verksamhet i huset.



Förstudie, projektering
vår 2017

Arbetsgrupp
Beskriver funktioner,
innehåll och krav

Gemensam styrgrupp
Samordning övergripande 

Resp. nämnder
Beslut om innehåll, 
funktioner, driftsmedel

KF, KS och KSU
Beslut om lokalisering,
investering m.m.

Kommun- 
fullmäktige

Kommun- 
styrelsen

Service- 
utskottet

Kultur- och 
fritidsnämnden

Omvårdnads- 
nämnden

Omvårdnads- 
förvaltningen

KoF- 
förvaltningen

Service- 
förvaltningen

Lednings- 
förvaltningen

Kontaktcenter
Kultur- 

sektionen
Träffpunkt

Byggs nu, klart 
sommar 2017

Byggs vår 2017

KC front-office
Hus C, plan 0

Tio14 etapp 1
Hus C, plan 1-4

KC back-office
Hus C, plan 5

KoF admin
Hus C, plan 5

KC samnyttja 
lokaler

Tio14 etapp 2
Hus B, plan 0-1

Träffpunkt
Hus B, plan 0

Bygger etapp 1. 
Kopplas på etapp 2 

för ritning, 
projektering





Det här är Kulturhuset tio14
Vad, hur och för vem? - Det här ska det bli!



Ett unikt kulturhus för alla

Ett kulturhus som en mötesplats i Falun

● för alla med fokus barn och unga
● med lokaler för olika estetiska och kulturella uttryck
● där du själv kan själv skapa och uppleva kultur



Ett kreativt hus anpassat för kultur
En mötesplats
Målet är ett hus där 

● kulturskolans pedagogiska verksamhet får lokaler 
som också kan nyttjas av andra verksamheter

● där det finns en mötesplats för unga, men där alla ska 
känna sig välkomna

● där det finns evenemangsrum för konserter, klubb, 
jazzkvällar och liknande med möjlighet till servering

En plats att utvecklas på, uppleva och vara tillsammans. 



Färdplan för Kulturhuset tio14, Falun

Rapport: 
“Kulturrum 
Falu 
kulturskola”
maj 2013

Utredning: 
“Framtidens 
kulturskola i 
Falun”
feb 2013

“Lokalprogram 
för Kulturrum 
Falun” 
mars 2014

Medarbetare

Referensgrupper

Här är vi nuKF beslutar 2008 
om ett nytt 
Kultur- och 
fritidspolitiskt 
program med 
start av 
kulturskola

KFbeslutar 2012 
att starta 
Framtidens 
kulturskola i 
Falu kommun 
under Kultur- 
och ungdoms- 
nämnden

Kultur- och 
ungdoms- 
nämnden 
beslutar om 
Lokalprogram
24 mars 2014

Kommunfull-
mäktige beslutar 
om investering 
och 
lokalprogram 
dec 2014

Kommunen 
övertar 
Folkets Hus 
april 2014

2008 - 2013 2014 2015 2016 2017

Rapport

Lokal- 
program

Förstudie 
helhet

Utredning
Projektering etapp 1 Bygge etapp 1

Inflytt och 
start 
verksamhet  
etapp 1

Verksamheten 
startar under 
2017

Rumsfunkt-tions-
program

Skissarbete Färg- och 
materialprogram

Lös inredning

Skyltning

Konst etapp 2Fasadskyltar



Innehållet kom först

Lokalprogrammet togs fram ur:
- politiska beslut
- utredningar om verksamheten
- medarbetares beskrivningar av sina funktioner
- studiebesök

Viktiga frågor var utvecklingsmöjligheter, samverkan och 
samarbeten med andra förvaltningar, föreningar, 
studieförbund och andra aktörer.



Nuläge
Här står vi idag





Mars 2017

ETAPP 1
Etapp 1 byggs nu och är beräknad att vara klar i augusti 
2017
Vi arbetar nu med lös inredning, kompletterar med teknik och 
utrustning
Flyttlogistik påbörjas nu

ETAPP 2
Uppstart med funktionsbeskrivningar och samordning av 
funktioner



“På en mötesplats vill man ha ett andningshål där man kan träffa 
sina vänner men också nya bekantskaper som inspirerar till att 
göra något konstruktivt. Här kan man inspireras till livsglädje eller 
bara hänga och vara. En trygg plats i Faluns centrum för alla.” 



Etapp 1
Det här byggs nu



Etapp 1 - den pedagogiska delen

● En förstudie för hela projektet gjordes under 2014
● Investeringsbeslut avseende etapp 1 togs i KF 11/12 

2014
● Projektering av etapp 1 gjordes under 2015.
● Bygget påbörjades i mars 2016 och beräknas klart i juli 

2017
Etapp 1 avser hus C (höghuset) plan 0 – 4, ca 2500 kvm.
Etapp 1 är den pedagogiska delen av projektet och 
innehåller främst pedagogiska lokaler för estetiska ämnen 
men också personalutrymmen.



Etapp 2
Det här ska det bli



Etapp 2 - den publika delen

● Investeringsbeslut avseende etapp 2 har inte tagits än

Etapp 2 avser hus B (konferensdelen) plan 0 – 1, 
ca 1000 kvm 
Etapp 2 är den publika delen av projektet



Vinster och synergier som vi ser

● samverkan 
● funktioner som i stort sett stämmer överens
● liknande tankar om olika aktiviteter
● naturlig mötesplats för alla
● samlade verksamheter i denna del av Faluns centrum



Välkomnande entré
● Entrén ska vara tydlig och lätt att hitta
● Man möts av en öppen, inbjudande, tilltalande och kreativ 

miljö - man ser vad som pågår.
● Det ska vara lätt att hitta vidare dit man ska

Totalt ska huset ge medborgarna:



Informationsplatser

Kommunikation med marknadsföring och information är 
jätteviktigt för den planerade verksamheten - det ska finnas 
väl planerade ytor för exponering såväl exteriört som interiört. 
Bildskärmar är en naturlig del av exponeringen.



Evenemangsrum
Pedagogiska och publika lokaler
“Lounge”
Cafémöjligheter



PLAN 1, HUS B
ARBETSMATERIAL



ARBETSMATERIAL
PLAN 2, HUS B







Håll värdskapet levande!


