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1 PRESENTATION AV BID-OMRÅDET OCH 

DESS ORGANISATION 

1.1 BAKGRUND – VÅRT HEM GRÄNGESBERG 

Vad är Grängesberg? För de 3226 (2019) personer som bor här är Grängesberg hemma. 

Ett hemma där det är nära till naturen. Ett hemma som erbjuder ett litet centrum med 

affärer, konditori och bank. Ett hemma för Sveriges äldsta bryggeri och för en nedlagd 

gruvverksamhet. Ett hemma för den som pendlar till närliggande samhällen och städer 

och ett hemma för barnen som går i skola. 

För många andra är Grängesberg något som man kör igenom på väg någon annanstans, 

det som händer mellan Dalporten och Spendrups- två entréer med vitt skilda identiteter 

och syften. Men mellan de två finns tätorten Grängesberg och massvis av möjligheter, 

kulturskatter och spännande historik. När man stannar här så väcks nyfikenheten - 

kanske man ska boka biljetter till ett evenemang på Cassels; vem är den där 

Skutborraren och hur häftigt är det inte att ha flyttat ett helt samhälle p g a gruvan?  

Grängesberg är en fungerande VARDAG i form av service, relativt många arbetstillfällen, 

skolor och förskolor. Arbetspendling till Ludvika, Västerås, Borlänge och andra orter är 

frekvent. Grängesberg är KULTUR och HISTORIA som Lokmuseum, Cassels donation, 

Stora Hagen, filmarkivet, Disponentparken, gruvnäringen, bruksmiljön och bryggeriet. 

Grängesberg är FOLKHÄLSA, REKREATION och FRILUFTSLIV genom sin närhet till 

naturen och idrottsanläggningar. Grängesberg är också ARKITEKTUR och identitet 

genom ett flertal funkisbyggnader, skyltar i typisk 50- och 60 tals-stil med slingrande 

neonbokstäver och en stor, aktiv Folkets Park. 

Grängesbergs största arbetsgivare är Spendrups bryggeri som har investerat stort under 

de senaste åren. Grängesberg är en gammal gruvort med en växande turism som har 

goda förutsättningar för fortsatt god utveckling. Trots detta har orten under många år haft 

en negativ utveckling inte minst befolkningsmässigt med bland annat sämre 

samhällsservice. Grängesberg som samhälle är inte sammanhållet utan geografiskt 

spritt, de västra och norra (Björkås) delarna är helt i avsaknad av såväl kommersiella 

och samhälleliga servicepunkter. 
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1.2 BID-PROCESSEN 

Region Dalarna, Svenska stadskärnor, Ludvika kommun och Samarkand bedriver 

tillsammans med en rad övriga intressenter ett utvecklingsarbete för Grängesberg. 

Arbetet bedrivs som en del av ett länsprojekt och som jobbar efter den så kallade BID-

modellen.  

Projektet finansieras av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och 

Region Dalarna. Ludvika, Mora och Falu kommun är medfinansiärer i projektet samt 

Länsstyrelsen Dalarna som samverkans-part. 

BID handlar om att pröva en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan 

offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer, fastighetsägare, 

markägare, boende). Samt skapa en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan 

med tillhörande finansiering. Svenska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell 

(Business Improvement District) efter svenska förhållanden. Syftet är att testa om hur 

BID är en framkomlig metod för att utveckla lokala servicelösningar på landsbygden. 
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1.2.1 Sju steg över arton månader 

 

Under projektperioden, som är 18 månader, läggs grunden till att forma en hållbar och 

finansierad samverkansmodell med tillhörande affärsutvecklings-plan som inkluderar en 

konkret handlingsplan. Affärsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild 

med tillhörande finansieringsmodell/budget baserad på 3 – 10 år anpassad efter 

Grängesbergs behov och utveckling. 

Utmaningen för Grängesberg är att anpassa servicen till det sjunkande befolknings-

underlaget, skapa framtidstro och göra den kommersiella servicen mer tillgänglig. 

Ambitionen med BID är att belysa de möjligheter och svårigheter som finns så att en 

kommande handlingsplan kan leda till konkreta och långsiktiga resultat. BID-processen 

ger möjlighet att få en tydligare och mer mångsidig bild av verksamheterna kring 

besöksmålen och övriga samverkansaktörer 

Vi har i BID-processen valt att lägga fokus på de delar som fungerar väl och hur annat 

kan förbättras, både för den som har Grängesberg som hemma och för att få fler att 

stanna till och ta med sig ett gott intryck härifrån. Modellen kategoriserar arbetet i fem 

olika fokusområden, där följande frågor diskuteras och besvaras efter bästa förmåga.  

Tillsammans gör vi en nulägesanalys och arbetar med 5 fokusområden: 

Varumärke – Identitet och positionering  

 Vad är vår historia och vår ”storytelling”?  

 Vad är vår unika identitet? Hur förstärker vi detta i vår marknadsföring?  

 Vad har vi som inte andra orter har?  

 Hur arbetar vi med vår positionering av platsen?  

 Finns vi i ett sammanhang?  

 Är vi en säsongsort? Året runt?  

 Vilka samarbetar vi med och vilka allierar vi oss med?  

Utbud – service och tjänster  

 Vad erbjuder vi?  

 Finns det både, handel, service och  

 Tjänster i det valda BID-området?  

 Hur stämmer vår identitet med profilen på vårt utbud?  

 Vilken målgrupp vänder vi oss till?  

 

 

 

 

Steg 1. Introduktion och inspiration  

Steg 2. Intern Kick-off och nulägesanalys  

Steg 3. Studiebesök och coachning av nulägesanalysen  

Steg 4. Introduktion affärsplan och ett praktiskt case  

Steg 5. Coachning av affärsplan  

Steg 6. Resultatet av affärsplan, redovisning av ett case  

Steg 7. Slutrapport 
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Hur är utbudet när det gäller:  

 Kultur och fritid  

 Nöjen och upplevelser  

 Restauranger och caféer 

 Uteserveringar och kluster 

 Torg och torghandel 

 Bibliotek etc. 

Platsen – syfte, funktion, utseende och utformning.  

 Är platsen välkomnande och informativ?  

 Vacker och tilltalande?  

 Är den offentliga miljön attraktiv och levande? Speglar den historien?  

 Vill man vistas på platsen?  

Tillgänglighet  

 Kollektivtrafik  

 Kommersiell service  

 Information – hänvisning 

 Sittplatser, papperskorgar 

 Öppettider 

 Målgruppsanpassat 

 Ström/eluttagmobilladdare 

 Wifi 

 Gång- och cykelvägar 

 Cykel- och bilparkering 

 HCP-parkering 

 Handikapp/funktionshinder 

 Barnvagnsanpassat 

 Trygghet – Rent, säkert, snyggt  

 Välkomnande  

 Tryggt och säkert 

 Fysisk miljö 

 Klotter, förstörelse 

 Finns det en gemensam policy?  

 Ordningsregler och bestämmelser 

Målet för BID, Grängesberg är att vi genom en bred samverkan skall få fler besökare, 

bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö i 

Grängesberg.  
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1.3 BID-OMRÅDEN 

 

Grängesberg är en tätort i Grängesbergs distrikt 

i Ludvika kommun i Dalarnas län. Orten är 

utbredd och har av SCB 2015 avgränsats till tre 

tätorter: Grängesberg, Grängesberg västra och 

Hörks hage i söder med totalt cirka 3 300 

invånare. 

Grängesberg som samhälle är inte samman-

hållet utan geografiskt spritt, de västra och norra 

(Björkås) delarna är helt i avsaknad av såväl 

kommersiella och samhälleliga servicepunkter.  

 

 

  

Bilden visar BID-möte utanför disponentparken. 

Foto: Petra Holmlund, Samarkand. 

Kartor från Lantmäteriet 
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Vi har identifierat två geografiska punkter/områden som vi valt att arbeta med. 

1.3.1 BID-OMRÅDE 1. Centrum/Genomfart. 

 

Centrum eller snarare genomfart med området kring Riksväg 50. Detta kan betraktas 

som centrumutveckling men också som ett stråk. Efter att ha passerat 

bostadsområden, kyrkan och skymtat Folkets Park möts man av Spendrups 

transportbro, ett landmärke som bildar en hög portal över vägen. Transportbron är ett 

tydligt entréelement och man vet nu att man närmar sig centrum. Intrycket domineras av 

stora industri-byggnader, industristängsel, den nakna, höga banvallen och riksvägen.  

En separerad gång- och cykelväg ligger mellan riksvägen och Spendrups 

industriområde, det är den huvudsakliga vägen som många elever från de västra delarna 

av Grängesberg tar till skolan. En sliten gles trädrad med björkar står mellan riksvägen 

och gc-vägen. Trafikbullret från riksvägen är markant. 

Parallelliteten mellan riksvägen och järnvägen skapar ett avlångt, smalt stadsrum. 

Målpunkter och mötesplatser ansamlas vid riksvägen och till viss del längs 

Örabergsvägen. Framkomligheten för gångtrafikanter mellan dessa punkter begränsas 

av den starkt trafikerade riksvägen där trafikbuller, brist på trygga passager samt 

ofullständiga trottoarer är huvudorsaker. Bilister har däremot stor framkomlighet med 

breda körfält och många angöringszoner samt ett generöst antal parkeringsytor. 

Gatan i södra delen av centrum kantas här på östra sidan av två våningar höga 

byggnader som inrymmer både bostäder, och närmare hjärtat av centrum, också 

butikslokaler i bottenvåningen. På denna sida finns en ganska bred kantstensförsedd 

trottoar som ger en stadsmässig strukturerad kant åt gatan. Gatans västra sida kantas 

av en bensinmack, nyetablerad plåtfirma i gammal bensinmack och en stor låg 

industrilokal med en plåtfasad. 

Karta från Ludvika kommun 
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1.3.2 BID-OMRÅDE 2. Västra Grängesberg 

 

Det andra geografiska området är ”Väster” med inriktning på besöksnäring och 

platsutveckling där Disponentparken, Cassels, Gruvområdet och Grotfallets 

skidanläggning identifierar det geografiska området. 

Detta område med utgångspunkt i Grängesbergs gruvmiljö präglas av en modernistisk 

arkitektur med byggnader som tillsammans berättar historien om Sverige som 

industrination och där Gränges-bergs gruvor under förra seklet var motorn i landets 

välfärdsbygge. 

På området finns tre tydliga besöksmål;  

 Disponentparken, 

 Cassels och 

 Maskinhuset  

Samtliga bedriver publika verksamheter. Detta kompletterat med skidområdet Grotfallet 

som utgör BID-områdets norra slutpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från Ludvika kommun 
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Bild från Grotfallets skidstadion 
Samarkands bildarkiv. 

 

 

I Grotfallets geografiska placering ligger förutsättningar till en attraktiv skid-destination 

som också kan gynna övriga delar.  

Tillsammans lockar de besökare och ger platsen dess speciella karaktär. Besöksmålen 

behöver skapa förutsättningar för att komplettera, samverka och utvecklas tillsammans, 

så att verksamheterna kan ge dragkraft åt varandra och öka platsens attraktivitet. 

En utmaning ligger i att utveckla kulturmiljön i västra Grängesberg  till ett attraktivt 

besöksmål, där verksamheter både med och utan koppling till besöksnäringen kan 

etablera sig. Tillsammans ska de bidra till en affärsdriven utveckling så att platsen blir en 

levande och naturlig mötesplats för både besökare och invånare. Det unika kring 

gruvmiljön ligger i arkitekturen, historien, mötesplatsernas storlek och variation, samt 

Bild från Maskinhuset, Grängesberg.  
På bilden syns det gamla gruvspelet.  
Samarkands bildarkiv. 

Bild från Cassels konserthus 
Foto: Samarkands bildarkiv 
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kulturutbudet i form av musik, konst och trädgård. Idéer finns som exempelvis för 

Maskinhuset; att få ett dansresidens där med Riksteatern och Regionens danskonsulent. 

Bio i Cassels är en annan idé för kulturell utveckling. Här finns en samstämmig-het att 

den patina och industrikänsla som finns på området ska bevaras. Malmvägen skulle 

kunna vara en naturlig väg för besökaren att ta sig mellan Cassels, Disponentparken och 

Maskinhuset. Här behövs även en bättre skyltning.  

De arkitektskisser som togs fram i samband med projektet Grängesberg 2020 skulle 

kunna ses över igen. Det är också viktigt att integrera gruvmiljön med övriga 

Grängesberg, så att besökaren kan få en helhetsbild över platsens utveckling från 

gruvort till bryggerimetropol. Till viss del är det kommunens roll att se till att röjningen 

sköts och där behöver det finnas en tydlig skötselplan. Ludvika kommunala 

fastighetsbolags strategi för uthyrning av lokaler spelar också en viktig roll och ska 

integreras i en kommande utvecklingsplan. 

1.4 SYFTE OCH MÅL 

Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett 

avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild. 

För Grängesbergs del innebär det i praktiken en samverkansorganisation som bygger 

på tillit och förtroende, som tillsammans kan samfinansiera och genomföra 

utvecklingsprojekt som stärker attraktiviteten att bo, leva, verka och besöka 

Grängesberg. Syftet är beskrivet utifrån en identifierad behovsbild där några av 

punkterna är; 

 Ambitionen med BID är att belysa de möjligheter och svårigheter som finns så att 

en kommande handlingsplan kan leda till konkreta och långsiktiga resultat. BID-

processen ger möjlighet att få en tydligare och mer mångsidig bild av 

verksamheterna kring handel, service, besöksmål etc. och tydligt identifiera 

samverkansaktörer 

 Det behövs också en allmän uppfräschning i form av röjning, skötsel av grönytor, 

lagade affärsskyltar och fasader m.m. så att det ska se trevligt och inbjudande 

ut. Särskilt då genomfarten. Det är viktigt att mobilisera näringsidkare, 

fastighetsägare med flera för att också bättre nyttja tomma skyltfönster och få till 

en annan framtoning av handel och service.  

 Befintliga handels- och servicepunkter behöver förstärkas och utvecklas. 

 Grängesberg har en aktiv turistverksamhet där främst vinterdestination för 

längdskidåkning är förhållandevis stor, där den kommersiella servicen kopplat till 

turismen behöver utvecklas. För att lyfta som ett skidcentrum för Mellansverige 

måste servicen förstärkas brett. Den kommunala översiktsplanen pekar också ut 

Grängesberg som en serviceort. 

 För Grängesbergs utveckling behöver näringsidkare och andra aktörer rustas för 

att bättre möta omvärldsförändringar i form av ökad konkurrens och krav som 

såväl boende som besökare ställer på servicefunktionerna i samhället.  

 Genom att stärka och utveckla de befintliga servicecentra görs servicen mer 

tillgänglig och skapar framtidstro. Genom att höja sin kunskap om framtida 

servicelösningar och tillsammans ta fram koncept för hur befintlig service kan 

moderniseras och göras mer attraktiva ökar konkurrenskraften. Turism och de 

stora industrierna på orten behöver involveras i utveckling av serviceåtgärder för 

att öka kundunderlaget. 
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 Arbeta för att hitta nya finansieringslösningar som gör det möjligt att skapa ett 

tilltalande serviceutbud. Därför kommer projektet att samla tänkbara finansiärer 

och tillsammans ta fram en affärsplan för utvecklingen av servicen i Grängesberg. 

Några exempel på samfinansieringslösningar behöver komma på plats under 

projekttiden för att skapa förtroende mellan parterna.  

 För att säkra utvecklingen på längre sikt undersöks möjligheten att bilda en 

samfinansierad utvecklingsorganisation för centrumutveckling och turistnäringen 

som har kapacitet att ta emot och implementera ny kunskap om kommersiella 

och offentliga servicelösningar. 

Effektmålet är att bevara och utveckla lokal kommersiell service och skapa en god 

samverkansorganisation mellan näringsidkare, civilsamhälle, föreningsliv och offentlig 

sektor så som kommun och region.  

Resultatmålet är att projektets olika arbetsinsatser mynnar ut i en finansierad affärsplan. 

Där alla aktörer och intressenter givits möjlighet och på frivillig basis deltagit i arbetet. 

Först skapa en bruttolista på åtgärdsaktiviteter som sedan prioriterats utifrån kortsiktigt 

och långsiktiga åtgärder där man funnit en gemensam finansieringslösning. 

Vidare har projektet ett mer jordnära mål att genom samverkan göra Grängesberg ännu 

mer attraktiv att bo, leva och verka från samt besöka. 

  

1.5 OMRÅDETS INTRESSENTER OCH SAMVERKANS-PARTNERS 

Projektet drivs med AB Samarkand som projektledare, BID-manager. Samarkand är ett 

regionalt utvecklingsbolag som startade 2002 och har en lång erfarenhet att driva projekt 

i olika former. Dock är själva BID-metodiken ny för Samarkand. 

Bolaget ägs av Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Hitachi-ABB Powergrids, 

Ovako Bar och Region Dalarna. Förutom detta har Samarkand ett fyrtiotal medlemmar i 

form av företag och andra organisationer. 
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Detta säkerställer en stark samverkans-organisation då Samarkand organiserar och 

driver ett antal arbetsgrupper för olika strategiska utvecklingsfrågor. Relevanta 

arbetsgrupper kommer att fungera som ett referensunderlag för BID-projektet med 

Samarkands styrelse som ytterst garant för en långsiktighet i arbetet. Detta ger också en 

bred förankring i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Samarkand har också en aktiv 

dialog med den ideella, föreningsburna, sektorn. 

1.5.1 Organisation för BID-arbetet och arbetsgrupper 

De arbetsgrupper som finns med som referensgrupp träffas sex gånger per år. 

Inriktningen för de tre grupper som primärt är relevanta för BID beskrivs nedan vad gäller 

inriktning/funktion och vilken representation respektive grupp har. Den s k 

Samarkandkretsen som består av samtliga ägare och medlemsorganisationer och 

företag träffas fyra gånger per år och även där ges möjlighet till information och dialog 

kring BID-projektet. 
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Infrastruktur- och boendegruppen hos Samarkand är en samordnade kraft och ett 

forum för infrastrukturfrågor i Ludvika och Smedjebacken. Samarkand är en pådrivare 

kraft i infrastrukturfrågor som berör järnväg, vägtransporter och bostäder. Några aktuella 

frågor är: 

 Att utveckla och förbättra järnvägstrafiken på sträckorna Ludvika-Västerås-

Stockholm respektive Örebro- Grängesberg-Ludvika-Gävle. 

 Förbättra möjligheter till vägtransporter, bland annat på riksvägarna 50 och 66 

samt utveckla alternativa rutter för tyngre gods. 

 En fungerande gemensam boendemarknad i Ludvika-Smedjebacken och ett 

blandat attraktivt utbud som långsiktigt möter befolkningsutveckling och bidrar till 

regional attraktivitet. 

Arbetsgruppen består av: LudvikaHem, Bärkehus, SEAB, Smedjebackens Kommun, 

Ludvika kommun, Svensk Fastighetsförmedling, Ovako, Hitachi-ABB Powergrids, 

Trafikverket, Handelsbanken, VB Energi och AB Samarkand 

Ungdomsgruppen bildades efter att Samarkands medlemsföretag lyfte fram ungdomar 

som en viktig del i kommunens utveckling. 

Följande områden har identifierats som prioriterade när det gäller ungdomsfrågor: 

 Utbildning – godkända betyg, matematikkunskaper, skolidrott 

 Aktivitet på fritiden – kultur, mötesplatser, ”ung företagsamhet” 

 Vuxenstöd – mötesplatser, generationsstöd, föräldrautbildning 

 Droger/ohälsa – ANT aktiviteter  
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Arbetsgruppen består av: Ludvika Kommun, Smedjebackens Kommun, Hitachi-ABB 

Powergrids, ABB Industrigymnasium, FBR, Högskolan Dalarna, VBU, Spendrups, 

Svenska kyrkan, Arbetsmarknadskunskap och AB Samarkand 

Media- och kommunikationsgruppen är ett nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration 

och för att hjälpa varandra att sprida information. Man arbetar strategiskt, medvetet och 

samordnat med kommunikation, sociala medier, varumärkesbyggande, 

mediabevakning, omvärldsbevakning och hantering av statistik. Gruppen vill lyfta värdet 

av att organisationer, och även kommunerna, satsar på välfungerande kommunikation.  

Arbetsgruppen består av: VB Energi. Hitachi-ABB Powergrids, Ludvika kommun, 

Smedjebackens kommun. WBAB, Spendrups, Meken, Unika Ludvika, Ludvikahem, 

SEAB och Samarkand. 

Övriga arbetsgrupper: som inte direkt utgör referensgrupper men som via 

nätverket hålls löpande informerade och som vid behov rådfrågas, är: 

Hållbarhetsgruppen vars arbete handlar om företag och organisationers 

ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.  I 

nätverket för "Hållbarhet" delar vi med oss av aktuella frågor, goda exempel och skapar 

möjlighet för konkreta projekt.  Ett mål är att få med fler små- och medelstora företag i 

detta arbete. Vi har en ambition att Ludvika-Smedjebacken skall vara ledande inom detta 

område och där vi idag, inte minst Spendrups, bedriver att mycket aktivt och 

framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

Digitaliseringsgruppen med ett antal lokala leverantörsföretag och projektledningsstöd 

från Samarkand2015 starta ett strategiskt arbete för att utveckla ett gemensamt koncept 

för att stärka konkurrenskraften såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. 

Dessutom vill vi lyfta fram den samlade digitala kompetensen i Ludvika-Smedjebacken. 

Genom företagens olika spetskompetenser och nätverkets gemensamma styrka är 

målet att bli en leverantör och samverkanspart av betydelse. 

Japangruppens syfte är att utifrån en gemensam agenda utveckla företagens 

spetskompetenser och nätverkens gemensamma styrka och förmåga kan förbli en aktör 

av betydelse som leverantör och aktör i en global miljö. Detta är mycket konkreta och 

omfattande exempel på strukturella förändringar. Vi bedömer att detta stora japanska 

ägande kommer att ställa nya krav på underleverantörerna och andra relevanta 

samhällsaktörer. 

Innovationsgruppen ökar fokus på innovationsutveckling och på hur vi kan hjälpa 

innovatörer till marknaden. Arbetet är även ett led i att etablera och utveckla en bred 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som kan bidra till utveckling av såväl befintliga 

som nya företag och verksamheter.  

Totalt är cirka 140 personer från våra medlemsföretag och organisationer är aktiva i 

arbetsgrupperna/HR-nätverket/Samarkandkretsen. 
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1.6 FRAMTIDA FINANSIÄRER 

Projektet är väl förankrat med Ludvika kommun som också är representerade i samtliga 

fokusgrupper. Ludvika kommun har avsatt pengar för ett utvecklingsarbete i 

Grängesberg.  

Samarkand kommer att ta ett ansvar för handlingsplanens genomförande och har också 

vissa medel avsatta för detta. Aktuella fastighetsägare och handel är med.  

Vi ser Ludvika kommun, Samarkand, fastighetsägare och handel som framtida 

finansiärer i ett genomförandearbete. 

 

Brödförsäljning i Disponentparkens café.  

Foto: Disponentparken 



  

 

18 Service-BID GRÄNGESBERG 

2 STYRDOKUMENT, FAKTA OCH ANALYSER 

 

Det finns en rad utredningar, strategidokument som tagits fram avseende 

Grängesberg. Vissa små framsteg har gjorts under olika projekt men klart är att det idag 

råder en viss projekt-trötthet i Grängesberg.  

Projekten har avlöst varandra under årens lopp och målbilderna har sällan infriats. Det 

finns flera projekt- och utvecklingsplaner som innehåller kunskap och kompetens kring 

gruvmiljön. Att ta del av, analysera och utvärdera denna kunskap är till stor hjälp i BID-

arbetet. Skillnaden mot tidigare utvecklingsprojekt är att detta projekt (BID) skall 

omvandla dessa dokument till en realistisk genomförandeplan. Grängesbergs behöver 

se resultat. Vi kan börja med det lilla och kan successivt växla upp aktiviteternas 

omfattning. 

Den Centrumgrupp som funnits ett antal år under ledning av näringslivs-chefen i Ludvika 

upplevs ha kört fast och ett beslut är taget att inkludera centrumgruppens arbete i BID-

modellen, inga separata centrumträffar sker f n utan deltagarna har inkluderats i de olika 

fokusgrupperna. 

Redan 2009 togs rapporten ”Grängesberg - en studie ur ett handelsperspektiv” fram 

med förslag på åtgärder. 

År 2010 – 2011 gjordes ett examensarbete kring Grängesberg som pekade ut 

åtgärdsbehov och potential. ”Strategi och taktik för att förstärk befintliga kvaliteter”, 

Sanna Broman. 

Leaderprojektet ”Grängesberg 2020” sammanfattades i en tydlig slutrapport med 

förslag på ett nästa steg.Citat ur slutrapporten;  

 

Intresseföreningen Bergslagen har tagit fram ett förslag kring ”Tre besöksmål i 

Grängesberg”. Detta i form av Disponentparken, Cassels och Maskinhuset. 

I slutsatserna från denna rapport sägs:  

 

 

Slutsats för Grängesberg2020 är att det har varit mycket roligt att arbeta med många 
engagerade människor och att responsen på all marknadsföring fick den reaktion som 
önskades – att Grängesberg har mycket fint och bra att erbjuda. Synd är att projektet är 
slut, då vi har 250 utvecklingsidéer att arbeta vidare med!   

Att värna kulturmiljöerna genom att utveckla besöksnäringen är ett konkret sätt att 
levandegöra bilden av Grängesberg men också att arbeta med ortens självbild.  

Eftersom Grängesberg har en berättelse som berör många svenskar kan kulturmiljöerna 
och specifikt gruvmiljön både väcka stolthet och nyfikenhet hos besökare som invånarna.  

Om man dessutom tillsammans med Spendrups arbetar vidare på bilden av Grängesberg 
som ett sätt att ge orten en bättre självbild i kombination med att stärka bryggeriets egna 
varumärke kan det vara en viktig del i utvecklingsarbetet. 
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Det finns ett koncept presenterat för ”Hållbar skiddestinationsutveckling” 

I Grängesberg finns sedan många år ett stort skidintresse. IFK Grängesberg hade ett 

av de första elljusspåren i landet, och har tack var den höglänta terrängen den kanske 

säkraste snötillgången i Mellansverige. Föreningen bedriver en omfattande verksamhet 

och planerar ytterligare förbättringar och utbyggnad av spårsystemet.  

Föreningen IFK Grängesberg SK bedriver för närvarande följande huvudsakliga 

aktiviteter:  

 

Grotfallet får mycket goda recensioner från våra besökare. 

Vandringsleder, som startar vid vår skidstadion underhålls också av föreningen 

Vissa leder för mountainbike finns också med start i anslutning till skidstadion. Detta är 

något som man planerar för att expandera i en nära framtid. 

Den centrala punkten är anläggningar Grotfallets Skidstadion, där det finns diverse 

byggnader innehållande bland annat dam- och herrbastu med omklädningsrum och 

duschar, vallabod, en centralbyggnad med en liten kafeteria, som är öppen i samband 

med tävlingar samt förrådsbyggnader. 

Spårsystemet utgår också härifrån. Spåret består dels av elljusspår med totalt 100 

ljuspunkter och längre spår utan belysning. Dessa spår kan åkare dela upp på ett antal 

sätt och åka slingor på 5, 7,5 och 10 km. En del av dessa spår går på en golfbana och 

kan spåras tidigt, med begränsad snömängd. Samtliga spår upprätthålls av föreningen 

och allmänheten har kostnadsfritt tillträde.  

Anläggningen är mycket snösäker och är de flesta år den som först är spårad i trakten 

och även den som längst på säsongen har preparerade spår för både klassisk åkning 

och skate. 

Sweco har presenterat en ”Vision Grängesberg 2.0”, i denna rapport har mycket 

hämtats från projektet Grängesberg 2020 och i visionsdokumentet finns också en rad 

andra initiativ listade. 

Längdåkning på alla nivåer för barn och ungdom. Detta innefattar tränings- och 
tävlingsverksamhet, utbildning och skidskolor, inklusive integrations-projekt. Föreningen 
har duktiga och välutbildade ledare för detta. De tillhandahåller också låneskidor för de 
som vill prova på skidåkning. 

Draghundssektion, som tävlar framgångsrikt på alla nivåer i Sverige 

Underhåller ett omfattande spårsystem, för allmänheten. Området har redan nu, utan 
någon större marknadsföring, besökare från stora delar av landet, speciellt från 
Mälardalen och Örebroområdet, men också från andra delar av landet. 
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I Swecorapporten sägs bland annat följande:  

Den samlade synen på Grängesberg är att underhåll är det primära behovet för orten. Få 
talar om behovet av nya platser eller nya aktiviteter medan nästan alla anser att många 
befintliga platser är trasiga, slitna och dåligt underhållna eller behöver tillägg för ökad 
säkerhet/ökad känsla av trygghet. 

Underhåll var alltså det tema som upprepades oftast. De platser med störst fokus, som i 
rapporten omtalas som ”de viktigaste platserna”, är: 

 Kyrkviken (Badplats) 

 Fjällberget (Skidområde) 

 Cassels Donation och Disponentparken (BID-område LL anm) 

 Centrum med stationsområdet och genomfarten (BID-område LL anm) 

 Grängesvallen 

 

Bild frånbrödbak till Disponantparkens Café 
Foto: Disponentparken 

Bild från vackra Kyrkvikens badplats. 
Samarkands bildarkiv. 
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2.1  STATISTIK 

Ludvika kommun har tagit fram ett statistikunderlag där första tabellen visar 

befolkningsutvecklingen 2016 – 2019. Som framgår har befolkningsutvecklingen varit 

relativt stabil under senare år. I tabell 2 framgår i vilka branscher man sysselsätts 

(dagsbefolkning) där det bland annat framgår att en hög andel pendlar ut från 

Grängesberg och de flesta arbetar inom tillverkningsindustrin. 

Radetiketter 2016 2017 2018 2019 

Kvinnor 1587 1583 1565 1574 

Män 1680 1649 1674 1652 

Totalsumma 3267 3232 3239 3226 

 

 

Tabellen nedan visar förhållande födda/avlidna samt inflyttning/invandring kontra 

utvandring/utflyttning åren 2016 – 2019 

Radetiketter 2016 2017 2018 2019 Summa 

Döda 52 45 53 42 192 

Födda 35 44 49 34 162 

Inrikes inflyttning 450 488 445 560 1943 

Invandring 100 32 27 3 162 

Inrikes utflyttning 424 552 460 558 1994 

Utvandring 9 6 6 9 30 

 

 



  

 

22 Service-BID GRÄNGESBERG 

3 FOKUSOMRÅDEN  

 

3.1 STADSVANDRING OCH PLATSSTUDIER  

Arbetet i Grängesberg inleddes med en stadsvandring i maj med ett drygt 30-tal 

deltagare där också en introduktion av BID-modellens arbetssätt introducerades 

inklusive de fem fokusområden som vi skall arbete med. 

3.2 FOKUSGRUPPER 

Vi har organiserat fokusområdesgrupperna så att vi når ett brett deltagande och att det 

finns minst en representant för Ludvika kommun i varje fokusområde. Varje grupps 

minnesanteckningar skickas till övriga grupper så att vi i möjligaste mån undviker 

dubbelarbete. Vi har också beslutat att, minst, kvartalsvis kalla till stormöten där samtliga 

fokusområden träffas gemensamt. Ett sådant stormöte har genomförts under hösten 

med närmare 40 deltagare. En utmaning i detta är Corona/Covid19 situationen. 

 

Bilden ovan publicerades i samband med ett inlägg på Samarkand Face-booksida, ett 

marknadsföringsverktyg för att sprida kunskap om projektet.  

Samtliga grupper har löpande fått fungera som remissinstans för framtagande av denna 

nulägesanalys. Vi ser redan nu resultat av gruppernas arbeten, åtgärder har vidtagits på 

flera områden. Exempelvis slyröjning, uppfräschningen av fasader, vägbeläggning, 

balkongrenoveringar, uppstädning m m. Grupperna fortsätter sitt arbete. 

 

  

BID-stormöte i Cassels konserthus. 
Foto: Petra Holmlund, Samarkand. 
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4 RESPEKTIVE BID-OMRÅDES ARBETE 

 

 

4.1  BID-OMRÅDE 1 CENTRUM – GENOMFART 

4.1.1 Resultat fokusområde 1 - Platsvarumärket 

Gruppen jobbar med ett antal centrala frågor kring platsens attraktion samt hur man kan 

nå ut med kommunikation marknadsföring av platsen. Följande är ett par exempel på 

detta arbete. 

En tanke är att använda tex Facebooksidan ”Mitt Grängesberg”, hemsidan ”Mitt 

grangesberg.se” för att länka till någon form av enkät (med positivt vinklade frågor).  

Några förslag på frågeställningar till ortsbor: 

Vad tycker du gör Grängesberg unikt? 

 Att det finns så många unika besöksmål  

 Att det finns ett unikt konserthus – Cassels 

 Att Spendrups finns här 

Vilka är det viktigaste saker som behövs för att göra Grängesberg ännu bättre för 

oss som bor här? 

 Bättre utbud av affärer 

 Bättre utbud av kultur och nöjen 

 Fler arbetstillfällen 

 Ett finare och renare centrum 

Skärmavbildning från hemsidan mittgrangesberg.se 
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 Bättre buss- och tågförbindelser 

Spendrups närvaro och expansion i Grängesberg är en sak som genomgående lyfts 

fram, i enkätsvar, grupparbeten etc. som avgörande och mycket positivt för Grängesberg 

som plats. 

4.1.2 Resultat fokusområde 2 - Utbud 

Har utgått i sitt arbete från de tankar från arbetet Vision Grängesberg som till exempel: 

 Tomma skyltfönster - vad kan vi fylla dem med? 

 Slitna fastigheter- hur kan vi få till en upprustning? 

 Ungdomar efterlyser en bra mötesplats 

 Trasiga trottoarer 

 Vårdcentralen- kolla av med PRO 

 Badhuset? 

Flera av frågeställningarna tangerar det som kommer upp i andra fokusgrupper. 

4.1.3 Resultat fokusområde 3 - Platsen 

Gruppen arbetar utifrån en PDCA-lista som gruppen använder för att strukturera upp sitt 

arbete. Vilka åtgärder som man jobbar med just nu, vad som måste göras på respektive 

punkt och vem som har huvudansvar för utförandet. Gruppen kommer vid varje möte 

stämma av vad som blivit gjort och då lägga dessa punkter åt sidan och ta tag i det andra 

är på agendan.  

Gruppen har gått igenom hela sitt arbetsområde vilka saker som de vill göra något åt. 

Listan blir lång på vad vill göra i samhället. Några punkter är redan avklarade. 

Gruppen har önskat att hela BID-projektet ska ha gemensamma träffar och på de 

träffarna indela i grupper som diskuterar och planerar de olika delarna. Som det är nu så 

blir det samma diskussioner i flera grupper vilket gör att samma saker diskuteras flera 

gånger vilket är ineffektivt.  

Gemensamma träffar har startat. 

4.1.4 Resultat Fokusområde 4 - Tillgänglighet 

Gruppen har fokuserat på åtgärdsbehov och har arbetat med att börja lista behov och 

kommer att fortsätta arbetet med att prioritera åtgärder. Börja med förhållandevis 

begränsade åtgärder som är genomförbara. Vissa saker har kommit igång ”bara” genom 

att frågorna har lyfts. 

Exempel på åtgärdsbehov som gruppen listat: 

 Allmän uppsnyggning, en underhållsplan framtagits för hela samhället med 

ansvarighetsområden.  

 Slyröjning bakom gamla posten, mellan Folkets Hus och riksvägen samt området 

mot Hantverkargatan, Konsthjulet, Verkstadsbacken, baksidan av 

Järnvägsstationen samt Kalgruvevägen. 

 Ruttna träd ansas eller tas bort. 

 Grushögen på parkeringen vid badhuset tas bort. P-platser iordningställs. 
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 Badskylten tänds samt komplettera med ett aktuellt telefonnummer. 

 Insynsskydd vid återvinningen vid GIA mot väster, Växter typ tuja. 

 Insynsskydd mot gamla OK för verkstaden. Markägande? 

Arbeta för:  

 Utkiksplats efter Karlgruvevägen med info som går över skärningen och 

dagbrottet på lämplig plats. 

 Vandrarhem, Samlingslokal för 100 p, minigolfbana, något i gamla posthuset, 

gatukök. 

 Sanera gamla byggnader i samhället.  

 Utveckla gruvkontoret till arbetsplatser. 

 Kulturvägar, vandringar i Grängesberg 

 Porten till/från Dalarna,  

 "Dalarnas Saluhall" 

 Aktiv turistinformation 

 Ölprovning – ”Smaka av Dalarna” 

 Truckstop 

4.1.5 Resultat Fokusområde 5 - Rent, tryggt och säkert 

Gruppen samverkar tätt med fokusområde 4 i och med att många deltar i bägge 

grupperna varför gruppen lagt fokus på att bestämma arbetsordning, uppdatering av 

nulägesanalys, komplettering av enkäter. 

Flera av deltagarna är anmälda i både fokusgrupp 4 och 5, vi kör gemensamma träffar 

men med olika fokus. Åtgärdsbehoven som lyfts fram tangerar varandra i hög grad. 
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4.2 BID-OMRÅDE 2 VÄSTRA GRÄNGESBERG  

 

Denna grupp arbetar med samtliga fokusområden i en grupp 

4.2.1 Fokusområde 1 – Platsvarumärke 

Historia - Grängesberg som samhälle var helt beroende och utvecklades kring 

gruvindustrin från sent 1800-tal fram till 1989 då gruvan stängdes. Grängesbergsbolaget 

var under en period Sveriges största företag med över 1000 anställda som arbetade 

under jord och flera hundra ovan jord. Ur industrihistorisk synvinkel är Grängesberg en 

viktig ort och där det finns så mycket att berätta om och vara stolta över. 

Unikt - Det finns många unika byggnader inom gamla gruvområdet och dess närhet: 

Cassels donation, Disponentparken, lokmuseum, maskinhuset, mojsen, lavarna samt 

många av de hus som byggdes för gruvarbetarfamiljerna. Det finns mycket att visa upp 

och det är inte relevant att ha dagliga visningar, men guidade visningar/vandringar vid 

väl annonserade tillfällen kan vara en god idé. 

Identitet - Västra Grängesberg är ett väl avgränsat område med god 

utvecklingspotential.  

Positionering - Det finns flera olika målgrupper att positionera sig mot. Dels är det 

historiskt intresserade, friluftsmänniskor (skidåkning, mountainbike, vandringsleder eller 

att njuta av att ströva i vacker parkmiljö) samt lokalbefolkningen. Även här finns stor 

utvecklingspotential 

Image - se ovan 

Helhetsintryck - Det är fult och har inte underhållits. Många områden behöver ett rejält 

ansiktslyft, främst genom att se till att slyröjning sker regelbundet och att det ser prydligt 

ut. - En 1.a med potential till 5 

4.2.2 Fokusområde 2 – Utbud 

Utbud - Högt kultur- och fritidsutbud, men kan utvecklas ytterligare. 

Aktivitetter/upplevelser - Sevärdheter kan besökas i första hand sommartid, läs; juni-

augusti. Utökad möjlighet till att besöka sevärdheterna är önskvärt, t ex förlängd 

sommarsäsong (maj-september). 

Service - Det är stort behov av utökad service, t ex det finns ingen möjlighet att handla 

mat. Det finns en kiosk med snabbmat (korv och pizza) samt servering i Disponentvillan 

juni-augusti samt lördagar och söndagar övrig tid på året. 

Mötesplats - Västra Grängesberg har ingen lekplats för barnen som kan vara mötesplats 

för familjer. Det saknas också parkbänkar där man skulle kunna slå sig ner. 

Helhetsintryck - En 2: a på den femgradiga skalan 

4.2.3 Fokusområde 3 – Platsen 

Platsen - Det finns både vinter- och sommaraktiviteter. Lokmuseet kan ta emot gäster 

vid förbeställning året runt. Ett nätverk som tidigare har startats bland de föreningar som 

finns bör aktiveras.  

Funktion - Här kom upp en idé om dressin på gruvområdet 
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Utseende - Generellt sett bör slyröjning ske överallt, särskilt Cassels park, utanför 

lokmuseet samt klippa gräs och slyröja de stora områden där det tidigare funnits 

bostadshus (ex Johan Grots väg) 

Utformning - Det finns flera byggnader som behöver rustas upp alternativt rivas. 

Skyltningen bedöms vara tillfredsställande, belysning i huvudsak tillfredsställande, men 

saknas helt i Cassels park, vilket inte gör platsen säker under den mörka perioden av 

året. En Info-point har planerats uppföras vid Cassels/Disponentparken. När riksvägen 

får ny sträckning behöver all skyltning ses över så att det även i fortsättningen blir enkelt 

att hitta till väster. 

Helhetsintryck - Det behövs en ordentligt ”putsning” av omsorg av de unika platserna 

som finns. – En 2.a 

4.2.4  Fokusområde 4 – Tillgänglighet 

Tillgänglighet - Det finns gott om vägar men som så mycket annat har de inte 

underhållits och är riktigt dåliga på många ställen. 

Transporter - Busslinje finns och tidtabellen är under skolterminerna bra, sommartid inte 

lika frekvent. Flextrafik förekommer sällan. Taxistation finns inte. 

Framkomlighet - Det är god framkomlighet överallt och anpassat för handikappade på 

de ställen där det behövs. 

Öppettider - Besöksnäringen har i princip samma öppettider under sommar-säsongen. 

Elljusspår finns vid Grotfallet för skidåkare vintertid. 

Helhetsintryck - Gruppen enas om en 3:a, men är helt eniga om att underhåll behövs. 

4.2.5 Fokusområde 5 –  Rent, tryggt och säkert 

Platsen - Det finns gott om vandringsstråk men dessa skulle kunna göras mer attraktiva 

t ex med ”historiebeskrivning” på de olika platserna. Det finns oanade möjligheter till 

utveckling och ett exempel som kom upp under mötet var att flytta stora delar av Folkets 

Park till väster för att ge utrymme till det växande bryggeriet. De kluster som nämndes 

var dels Grotfallet och dels gruvområdet med Cassels och Disponentparken. 

Tryggt - I huvudsak är det en trygg plats, men brottsligheten har ökat markant det 

senaste året och antas bero på s k social dumping. Polis är dock synlig dagligen på 

väster. 

Rent - Det är i huvudsak 

rent och inte nämnvärt med 

nedskräpning eller klotter. 

Har dock förekommit i 

perioder. 

Säkert - Se under punkten 

tryggt 

Helhetsintryck - 

Någonstans mellan 3 och 4 

på skalan. 

  

Bild från platsvandring som startade vid  

Folkets Hus i Grängesberg.  

Foto Petra Holmlund, Samarkand 

Bild från platsvandring som startade vid  

Folkets Hus i Grängesberg.  

Foto Petra Holmlund, Samarkand 



  

 

28 Service-BID GRÄNGESBERG 

 

 5 STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH 

WORKSHOPS 

Vi har använt den av Svenska stadskärnor framtagna enkät vilken distribuerats till 

deltagare i stadsvandring, deltagare i fokusgrupper och även till andra 

samhällsmedborgare. I de enkätsvar som vi hittills fått är det två saker som sticker ut: 

dels varumärket Spendrups som något som verkligen lyfter Grängesberg positivt och i 

den andra, negativa, delen av svaren är att det är igenväxt, dåligt underhållet och inte 

fräscht. Detta är genomgående i enkätsvaren.  

Det intressanta i detta är att i rapporten från 2009 som nämns ovan skrevs bland annat 

följande: ”...  tydliga exempel på total avsaknad av respekt för invånare och besökare. 

Slarvigt, skitigt, nonchalans, ointresse är representativa uttryck som visar att man inte 

bryr sig ....”. 

Så här långt har två workshops och 

studiebesök genomförts, dels har vi haft 

ett besök i Grängesberg och dels har ett 

besök på Sollerön genomförts. 

Förutsättningarna är olika och en 

avgörande skillnad är att det i 

Grängesberg via Samarkand och det 

tydliga engagemanget från Ludvika 

kommun finns en tydlig plattform från 

vilket ett fortsatta arbete kan ledas och så 

tar ansvar för genomförande av den 

kommandeutvecklings/handlingsplanen. 

Vi har genomfört en utbildningsdag där 

fokusgruppsledare deltog. Löpande 

coachningsmöten med koordinator och 

BID-manager genomförs 
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6 SWOT-ANALYS  

 

SWOT-analysen har genomförts med genom inspel från samtliga grupper samt även att 

andra, strategiska opinionsbildare fått delta i SWOT-processen. SWOT-analysen 

genomfördes under maj-juni 2020. 

STYRKOR 

 Stolthet för samhället 

 Engagemang 

 Spendrups  

 Starka besöksmål – gruvområdet– lavens topp -  DP – Cassels unik miljö 

 Riksväg 50,  unikt med genomfart i samhället  

 Bra parkeringsmöjligheter i centrum 

 Geografisk placering – radie 20 mil, slutet på svenska fjällkedjan. Snösäkert: 

Grotfallet, Ljungåsen, Björkås, Fjällberget 

SVAGHETER 

 För liten lokal arbetsmarknad 

 För många tomma lokaler 

 Uppgivenhet, misstro i vissa grupper/hos personer 

 Eftersatt underhåll av infra/hus/ytor 

 Oröjt/skräpigt intryck 

 Övergivna villatomter  

MÖJLIGHETER 

 Starkt satsande Spendrups. Engagerade i samhället? 

 Många besöksmål, muséer, DP, Cassels m m 

 Goda möjligheter för friluftsliv; bad, golf, skidor, go-cart, isbana 

 Genomfartstrafik, paus-ort, lekplats, hundrastgård, skyltade promenadstråk med 

km skyltar 

 Grundläggande samhällsfunktioner på plats, livsmedel, bank, apotek, sjukvård 

 Bra boende till en attraktiv kostnad (Billigt boende) 

 Närhet till grundskola, närhet till stora arbetsgivare 

 Tåg i Bergslagen. 1 timme till Borlänge/Falun, Örebro 

 Många lediga lokaler  
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HOT 

 Yttre konjunkturförsämring (Corona) 

 Bristande tro på aktörer (kommun) 

 Fast i gamla strukturer 

 Dålig leverans i projektet 

 Misstro, bristande engagemang och mottagande hos befolkning 

 Sjukvård och tandläkare. Vad händer, sämre service? 

 

 

  

Skidåkning på Ljungåsen . Foto: Samarkands bildarkiv 
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7 OMVÄRLDEN OCH MARKNADEN 

 

För många är Grängesberg något som man kör igenom på väg någon annanstans, det 

som händer mellan Dalporten och Spendrups - två entréer med vitt skilda identiteter och 

syften. Men mellan de två finns tätorten Grängesberg och massvis av möjligheter, 

kulturskatter, och spännande historik. När man stannar här så väcks nyfikenheten - 

kanske man ska boka biljetter till ett evenemang på Cassels; vem är den där 

Skutborraren och hur fränt är det inte att ha flyttat ett helt samhälle pga. gruvan? 

 

 

 

Att värna kulturmiljöerna genom att utveckla besöksnäringen är ett konkret sätt att 

levandegöra bilden av Grängesberg men också att arbeta med ortens självbild. Eftersom 

Grängesberg har en berättelse som berör många svenskar kan kulturmiljöerna och 

specifikt gruvmiljön både väcka stolthet och nyfikenhet hos såväl besökare som 

invånarna. 

Om man dessutom tillsammans med Spendrups arbetar vidare på bilden av 

Grängesberg som ett sätt att ge orten en bättre självbild i kombination med att stärka 

bryggeriets egna varumärke kan det vara en viktig del i utvecklingsarbetet. 

En viktig del av vår marknad är att få passerande att stanna. Riksväg 50, den så kallade 

Bergslagsdiagonalen (Mjölby-Söderhamn) en är potential som rätt utnyttjad kan skapa 

utrymme för expanderande service och handel. Likaså är det viktigt att stationsområdet 

också utnyttjas och ger ett välkomnande intryck, inte enbart från riksvägens sida utan 

även för ankommande med tåg. Inom det här området finns de flesta målpunkterna och 

mötesplatserna idag. Här känner man att man är i hjärtat av centrum. Stationsområdet 

och ytorna fram-för bibliotek och värdshus består av ganska mycket grönyta ändå 

upplever man att området domineras av asfalterade ytor. Av bilden nedan framgår att 

det i snitt är över 6300 fordon passerar Grängesbergs centrum per dygn.  

Bild från Gruvlaven i Grängesberg 
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8 MÅLGRUPPER (KUNDER), INVÅNARE OCH 

BESÖKARE 

 

Senaste statistik (2019) ger följande grundinformation avseende målgrupper: 

Summa av bor och 
arbetar i Grängesberg 

Pendlar till övriga 
Ludvika kommun 

Pendlar till övriga 
Dalarna 

Pendlar till 
övriga Sverige 

430 745 112 152 

430 745 112 152 

 

 

Ur fokusgruppernas arbete har man definierat målgruppen till; 

 Boende 

 Turister 

 Förbipasserande 

Som nämnts ovan så är en viktig del av vår marknad är att få passerande att stanna. 

Riksväg 50 en är potential som rätt utnyttjad kan skapa utrymme för expanderande 

service och handel. 

 

  

 2019 

Kvinnor 1574 

Män 1652 

Totalsumma 3226 
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9  KONKURRENSSITUATIONEN 

 

Som nämnts ovan så är en viktig del av Grängesbergs marknad att få passerande att 

stanna. Riksväg 50 har en här potential som rätt utnyttjad kan skapa utrymme för 

expanderande service och handel. 

 

Hur ser konkurrenssituationen ut med utgångspunkt från Riksväg 50?  Den norrifrån 

kommande trafiken har strax innan passerat Ludvika med det utbud av mat - och 

tankställen som finns där. C:a 10  km från Grängesbergs centrum ligger Lyviksbergets 

Handelsområde i direkt anslutning till Riksväg 50. (se karta nedan) Har finns matbutiker, 

byggvaruhandel, Elgiganten, Jysk och Rusta samt tankställe, biltvätt och bilfirma. Dock 

finns inget ställe att äta, något som dock planeras. 

 

Att direkt konkurrera med Lyviksberget och genomfarten via Ludvika centrum är svårt 

men här gäller det att erbjuda något annat och göra detta känt så passerande väljer att 

vänta tills man kommer till Grängesberg. Läget söderifrån är betydligt mer gynnsamt, 

med något undantag (Lindesberg) finns inte några naturliga stopp eller kommersiellt 

utbud i direkt anslutning till riksvägen norr om Örebro. Detta är en potential att fånga upp 

förbipasserande som bör finnas med in en framtida handlingsplan för Grängesberg. 
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Att få boende att känna stolthet för sin ort är en viktig del. Här har påbörjats åtgärder 

redan under det inledande BID-arbetet. Kommunicera ut det positiva! 

Grängesberg har ett antal unika förutsättningar för kulturturism och har också en stor 

möjlighet att utveckla skidturismen för längdskidåkning då man oftast har tidig snötillgång 

och bra anläggningar. Det som finns i Grängesberg men ingen annanstans är 

gruvområdet, Cassels Donation, Disponentparken, en unik industriell historia med mera. 

Har kan man med bra paketering skapa ett antal unika besöksaktiviteter. 

Grängesberg är det första välkomnande intrycket i Ludvika kommun för alla som färdas 

norrut med bil på riksväg 50 och vice versa, det sista intrycket när man åker söderut. 

Både det första och det sista intrycket behöver förstärkas positivt. Genomfarten 

domineras av en rad olika fastigheter som bland annat innehåller butiker. Utbudet är 

begränsat och många lokaler är tomma. Fasaderna och de tomma fönstren ger ett 

dystert intryck.  

Värdshuset med hotell kan utvecklas då trafikströmmen är en potentiell möjlighet så att 

man inte åker ”värdshus förbi”. 

Idag finns en bensinstation med ett starkt varumärke. Stationen kan utvecklas för att 

locka fler bilister att göra uppehåll i Grängesberg. På så sätt ökar också pulsen för 

invånare och övriga besökare. 

Grängesberg är orten med det stora företaget som behöver vända avfolkningstrenden 

och skapa framtidsanda genom modernt och tilltalande serviceerbjudande. Det ideella 

engagemanget behöver professionaliseras och turismen behöver nyttjas för att stärka 

och säkra serviceutbudet.  

I Grängesberg vill projektet involvera nya aktörer i utvecklingen av den kommersiella 

servicen och ena alla aktörer bakom en gemensam utvecklingsstrategi. Att hitta vägar 

för att involvera privata finansiärer i utvecklingsarbetet kommer att ha en framskjutande 

roll. 
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10  SAMMANFATTNING 

 

Region Dalarna, Svenska stadskärnor, Ludvika kommun och Samarkand bedriver 

tillsammans med en rad övriga intressenter ett utvecklingsarbete för Grängesberg. 

Arbetet bedrivs som en del av ett länsprojekt och kommer att jobba efter den så kallade 

BID-modellen. 

 

Målet är att vi genom en bred samverkan skall få fler besökare, bättre lönsamhet, 

hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö i Grängesberg. Projektet 

drivs med AB Samarkand som projektledare, BID-manager.  

Vi har identifierat två geografiska punkter/områden som vi valt att arbeta med. 

BID-område Centrum/Genomfart. 
Dels centrum eller snarare genomfart med området kring riksväg 50. Detta kan betraktas 

som centrumutveckling men också som ett stråk. 

BID-området Västra Grängesberg 

Det andra geografiska området är ”Väster” med inriktning på besöksnäring där 

Disponentparken, Cassels, Gruvområdet och Grotfallets skidanläggning identifierar det 

geografiska området. 

Det finns en rad utredningar, strategidokument som tagits fram avseende Grängesberg. 

Grängesberg har idag nödvändig kommersiell service som livsmedelsbutiker, 

bensinmack och servicepunkter. Även bibliotek, medborgarinformation, post- och 

pakethantering och apotek. Lekplatser, förskola, grundskola och idrottsföreningar finns 

för de unga.  

Trygghetsboende och aktiv pensionärsförening finns för de äldre. Bredd av kultur och 

fritidsföreningar finns också. Något akut hot mot en kraftig försämring i närtid finns inte. 

Snarare så finns det en god grund för utveckling. Genom BID-projektet blir det 

förhoppningsvis enklare att hitta gemensamma lösningar på gemensamma behov. Detta 

BID-projekt bidrar även till att underlätta finansieringsansvaret för de förbättringsåtgärder 

och utvecklingsprojekt som vi gemensamt identifierar. Men för att uppnå resultat så krävs 

förståelse, vilja och engagemang av oss alla. 

Vissa små framsteg har gjorts under olika projekt men klart är att det idag råder en viss 

projekt-trötthet i Grängesberg. Projekten har avlöst varandra under årens lopp och 

Tillsammans gör vi en nulägesanalys och arbetar med 5 fokusområden: 

1. VARUMÄRKE – identitet, profil, image och positionering 

2. UTBUD – aktiviteter, upplevelser och service 

3. PLATSEN – funktion, utseende och utformning 

4. TILLGÄNGLIGHET – färdsätt, framkomlighet och öppettider 

5. TRYGGHET – rent, snyggt och säkert 
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målbilderna har sällan infriats. Det finns flera projekt- och utvecklingsplaner som 

innehåller kunskap och kompetens kring gruvmiljön. Att ta del av, analysera och 

utvärdera denna kunskap kan vara till stor hjälp i BID-arbetet. Skillnaden mot tidigare 

utvecklingsprojekt är att detta projekt (BID) skall omvandla dessa dokument till en 

realistisk genomförandeplan. Grängesbergs behöver se resultat. Vi kan börja med det 

lilla och kan successivt växla upp aktiviteternas omfattning. 

Den samlade synen på Grängesberg är att underhållet är det primära behovet för orten, 

Många befintliga platser är trasiga, slitna och dåligt underhållna och behöver lyftas också 

för en känsla av ökad trygghet 

Projektet är väl förankrat med Ludvika kommun som också är representerade i samtliga 

fokusgrupper. Ludvika kommun har avsatt pengar för ett utvecklingsarbete i 

Grängesberg. Samarkand kommer att ta ett ansvar för handlingsplanens genomförande 

och har också vissa medel avsatta för detta. Aktuella fastighetsägare och handel är med. 

Vi ser Ludvika kommun, Samarkand, fastighetsägare och handel som framtida 

finansiärer i ett genomförandearbete. 

  



 
 

 

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. 
Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor  

och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med 
utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. 

 
Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! 

Region Dalarna 
Box 712 

791 29 Falun 
Vasagatan 27, Falun 

 
www.regiondalarna.se 

 
 


