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STRATEGI OCH TAKTIK FÖR ATT FÖRSTÄRKA BEFINTLIGA KVALITETER  

G R A N G E S B E R G  2 . 0 SAMMANFATTNING



FRÅGESTÄLLNING Hur kan jag med små ingrepp ti llgängliggöra Grängesberg och öka att rakti viteten för boende och besökare?

MISSION  En levande landsbygd

VISION Grängesberg som ett  levande och robust samhälle

MÅL Att  så ett  frö och visa på potenti alen i orten
   Höja Grängesbergs värde hos boende och besökare
   Att  stärka identi teten

DELMÅL Att  få förbipasserande att  stanna ti ll i Grängesberg
   Att  knyta ihop det gamla och det nya
   Att  kommunicera en samlad och tydlig bild av orten

VÄRDERINGAR  Förstärk det befi ntliga framför att  ti llföra något nytt 
   Behåll Grängesbergs karaktär

LEDORD Lokalt förankrat
   Uppdaterat
   Respektf ullt

ARKITEKTONISK   Att  med små ingrepp förstärka ortens karaktär och öka läsbarheten 
AMBITION  Att  med små ingrepp främja och skapa stora rumsliga upplevelser
   Att  med små ingrepp guida och informera besökare
   (ingrepp ej ti llägg, för att  inte låsa mig vid att  det måste läggas ti ll något. Ibland kan det handla om att  
   göra om eller ta bort)

METOD Genom intervjuer med invånare, lokalpoliti ker, företagare och besökare skapat en bild av vad Grängesberg egentligen   
                  behöver. Vilka funkti oner behövs? Vilka byggnader och rum behövs? Vad fi nns det att  ti llgå? Vilka ingrepp behövs? (riva,  
   renovera, bygga)

   Genom att  ti tt at på referenser, samt gjort en SWOT-analys av Grängesberg, (identi fi ering av styrkor, svagheter,   
   möjligheter och hot,) tagit fram en strategi för den framti da utvecklingen av orten.

   Genom platsbesök och historieläsning inventerat vad Grängesberg är och har varit, lokaliserat formelement, material   
   och funkti oner som använts för att  förstärka identi teten och skapa ti llägg med koppling ti ll platsen. 

   Min ambiti on har varit att  hitt a ett  regelverk för framti da ingrepp, ramar för arkitekturen, samt att  ge exempel på hur.
   Genom föreslagna ingrepp visa exempel på hur man kan framhäva kvaliteter/egenskaper.

GRÄNGESBERG I KORTHET
Grängesberg är en gammal gruvort som ligger i södra Dalarna, på gränsen ti ll Västmanland. Närmaste stad är Ludvika, som ligger två mil norrut. För 
hundra år sedan var Grängesberg en av Sveriges fem vikti gaste platser. Järnmalmen från gruvan exporterades ti ll hela världen. Gruvbolaget sågs som 
ett  mönsterföretag med stort samhällsbyggande ansvar och orten som en modell för hur ett  välmående arbetarsamhälle skulle se ut, med många 
publika lokaler och akti viteter, samt generösa och välplanerade arbetarbostäder. Under 60-talet var det fortf arande full fart på gruvverksamheten 
i Grängesberg, men under 70- och 80-talet blev det allt sämre. I början av 90-talet lades gruvbolaget ner och gruvan stängdes. Orten som varit 
försörjd och servad av gruvbolaget började sakta förfalla. Det som gjorde att  Grängesberg drabbades så hårt av vad som på andra platser mer var en 
förändring än ett  slut, var att  man hela ti den höll fast vid den sinande gruvnäringen. Under 70-talet evakuerades och fl ytt ade rasriskhotade delar av 
samhället. Dett a var inget nytt . Centrala Grängesberg har fl ytt ats sex gånger. Lokaler och byggnader står idag tomma och förfaller. Kommunen har inte 
råd att  renovera eller riva. 

Idag bor det dryg 3600 människor i Grängesberg. Den största arbetsgivaren är Spendrups som har ett  stort bryggeri i ortens norra industriområde. 
Befolkningen blir allt äldre. Det saknas högre utbildningar och många unga fl ytt ar för att  studera och kommer inte ti llbaka. Grängesberg ti llhör Lud-
vika kommun, som har en blomstrande industrinäring. Det blir allt vanligare att  man bor i Grängesberg, där bostadspriserna är låga, och pendlar ti ll 
arbetet i Ludvika. Grängesberg är en kostsam del av kommunen, med många tomma bostäder och lokaler och hög andel arbetslösa och långti dssjuk-
skrivna.  Socialdemokraterna vinner allti d majoritet i de lokal valen. Det fi nns en stark koppling ti ll arbetarrörelsen. Överallt i orten fi nns lämningar 
eft er gruvan. Landskapet är märkligt och dramati skt. Den som passer genom centrum få dock få ledtrådar ti ll bygden historia. En del turister hitt ar 
ti ll Grängesberg. Då är det främst stugområden vid någon av sjöarna, skidbacken Fjällberget, badplatsen Kyrkviken och konsertlokalen Cassels som 
lockar. Det fi nns en del museum, som har få besökare. Värdshuset Stopet, badhuset och matbuti kerna i centrum är lokala vatt enhål. Köpkraft en är 
låg. Många storhandlar i Ludvika. En korvfabrik och en nyöppnad lunchrestaurang sprider glädje, medan det rivningshotade området Källfallet delar 
befolkningen i två läger. På friti den är det många som spelar bandy eller ägnar sig åt jakt och fi ske. Det fi nns mer i Grängesberg, så mycket mer. 

GRÄNGESBERG I KONTEXT
Grängesberg är en typisk bruksort i Bergslagen, där huvudnäringen sedan länge är nedlagd, byggnader och maskiner har blivit omoderna, jobben förs-
vunnit och människor fl ytt at ut. Dett a är inget unikt fenomen för just Bergslagen utan sker överallt runtom i Sverige och världen. I och med teknikens 
utveckling och snabba förändringar och förutsätt ningar på världsmarknaden är det svårt att  förutse vilka produkter och tjänster som kommer att  vara 
eft erfrågade imorgon. Det krävs fl exibilitet och marknadsanpassning för att  driva lönsamma företag. Ett  samhälle som är beroende av en enda näring 
riskerar att  förlora allt vid en nedlagd verksamhet.  Livssti lsförändringen och viljan att  bo i städer har medfört en döende landsbygd i Sverige. Politi ker, 
landsbygdskommuner, boende och lokala näringsidkare är några av de som kämpar för att  ändra denna trend. En del orter har hitt at nya produkter 
och verksamheter att  livnära sig på. Turismsatsningar är vanliga. Hällefors och Grythytt an är två närliggande exempel, där man profi lerat om orten 
som designort och kulinariskt mecka. Dalhalla är ett  annat exempel, där det gamla kalkbrott et transformerats ti ll konsertplats. Trots många besökare 
är det få som känner ti ll  orternas ursprung. Mitt  intresse i dett a projekt har varit att  se vad man kan göra med det befi ntliga i Grängesberg, utan att  
kasta in ett  helt nytt  program eller element. 
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SWOT, EN INVENTERING AV GRÄNGESBERG...

STYRKOR 
fantasti sk historia, natur- och kulturhistoriskt intressanta miljöer, speciell fl ora, fungerande infrastruktur i form av järnväg, busstrafi k och 
riksväg, stor lokal kunskapsbank om platsen och dess historia, ti llhör en kommun som har stark ekonomi och satsar på sin industrisektor, 
spännande landskap, vacker natur, grafi k- och formarv, industrimonument, moderna ruiner, billiga lokaler, lätt  att  etablera företag, sti gande 
bostadspriserna, riksväg som går rakt igenom centrum, befi ntliga ikonbyggnader, eldsjälar, intressanta museum, övernatt ningsmöjligheter som 
lätt  kan utökas, orört och bevarat ur turismsynpunkt,

SVAGHETER 
några få dominanta företag (Spendrups och GIA), slitet och dåligt underhållet, högt bidragsberoende, hög arbetslöshet, ingen högre utbildning 
leder ti ll ungas utf lytt , överskott  på män, fi nns en sorg eft er gruvans nedläggning, fi nns ingen kultur att  driva egna projekt. byggnader förfaller, 
låg köpkraft , dåligt rykte, svårti llgänglig informati on, desperat skyltning, sistaminutenlösningar för att  generera kortsikti ga inkomster, svårt 
att  driva lönsamma företag, ett  ti ll synes öde centrum, inga gemensamma mål, försöker vara en massa olika saker som det inte är (storstad, 
Dalarna etc.)

MÖJLIGHETER
tron börjar spira, hoppet återvänder, järnmalmspriserna fortsätt er att  sti ga vilket kan leda ti ll att   gruvan öppnar igen, Spendrups expanderar 
och skapar mervärden, det går bra för Ludvika och fl er bosätt er sig i Grängesberg, ett  ökat intresse för att  bo på landet, ett  ökat intresse för 
urban explorati on rörelsen och intresset för hur vårt moderna levene har fått  för konsekvenser, kommunen satsar på Grängesberg

HOT 
Spendrups lägger ner, skepsis mot utomstående, svårighet att  vända trenden, svårt att  skapa grogrund för förändring, förhastade beslut tas 
om rivning, omarbetning och identi tetsskapande som gör bilden ännu otydligare, vägen dras om utanför centrum, befolkningen fortsätt er att  
minska, kommunen satsar inte på Grängesberg utan på andra (för stunden)mer vinstbringande projekt och områden

...MYNNAR UT I STRATEGI... (regional och lokal)

Här har jag ti tt at på referenser framförallt i Tyskland, men även i Sverige. Zollverein i Essen och organisati onen IBA som har drivit en mängd 
projekt i Ruhr-området har varit vikti ga förebilder. Ett  Svenskt exempel på hur man jobbar tydligt med gemensamma mål och visioner för att  
stärka platsens karaktär är Lövsta bruk.

Problem
• Nedlagd huvudnäring
• Omoderna verksamheter och lokaler
• Minskande befolkning och brist på jobb
• Bidragsberoende
• Rädsla för att  satsa
• Svårt att  marknadsföra orten

...OCH TAKTIK...  (lokal/Grängesberg)

Problem
• Otydlig identi tet, försök att  leva upp ti ll orimliga ideal 
 (dalarna, storstad etc)
• Spreti g bild mot besökare
• Svårt att  hitt a informati on
• Inget nav, varken fysiskt eller mänskligt
• Stor klyft a mellan nytt  och gammalt och mellan 
 unga och äldre
• Ingen traditi on i att  driva eller starta något, 
 få egna initi ati v
• Många byggnader står tomma och kostar pengar. 
 Kommunen vill riva men har inte råd
• Ingen synlig stolthet
•  Centrum är felande länken, det är här folk 
 skall stanna ti ll och ledas in i Grängesberg,
  inte enbart passera

...OCH LEDER TILL ETT URVAL AV EGENSKAPER/KVALITETER... 
Här har jag valt ut egenskaper och att ribut som symboliserar Grängesberg, för att  skapa en spelplan för fortsatt  arbete. Dessa kvaliteter är 
valda med hänsyn ti ll dess potenti al att  förstärkas och möjlighet att  bidra ti ll positi vt värdeskapande. Dett a är en medveten gallring av att ribut, 
funkti oner, produkter och material att  arbeta med. Det är ett  exempel på takti ken och på hur man kan göra. En annan spelplan hade antagli-
gen lett  ti ll andra ti llägg i slutänden. 

Åtgärder/Strategi
•  Bygg robusta system, fördela riskerna
• Tydliga och gemensamma mål och visioner
• Se förändringen som en process
• Satsa lokalt och involvera lokalbefolkningen
• Förstärk befi ntliga kvaliteter
• Börja nu
• Uppmuntra innovati on

Åtgärder/Takti k
• Hitt a och förstärk kvaliteter som fi nns i Grängesberg
• Skapa en gemensam plan för kommunikati on och
 informati on
• Så ett  frö, våga starta
• Skapa ett  fysiskt nav, öppna ett  tycka-ti ll-ställe, 
 en turistbyrå, en anslagstavla, en lobby
•   Skapa ett  socialt nav, någon som ansvarar för helheten
• Engagera och koppla eldsjälar ti ll projektet
• Samla informati on på ett  ställe
• Skapa en sti ft else(som förmedlar rivningshotade byggnader)
• Mindre allmoge, mer bergslagen
• Satsa på lokala förmågor och produkter
• Underlätt a för besökare
• Förankra verksamheter och gestaltningar i det lokala
• Visa upp Grängesberg
•  SATSA PÅ CENTRUM

VIADUKTER

GRUVHISTORIK CENTRALLAVEN JAKOBINALAVEN

BETONG

MÄRKLIG NATURF.D. DAGBROTT

JÄRNVÄG

LUPINER

STATIONSHUS

PIKTOGRAMGRAFIK RISBERGSLAVEN

GLITTER RUINER SLAGGSTEN

BRYGGERI INDUSTRIRÄCKEN STENTIPP CASSELS

ARB. BOSTADÄDER MASKINHALLENFILMARKIV SOCIALDEM.



...SOM JAG ANVÄNDER FÖR ATT GESTALTA ETT ANTAL TILLÄGG...

Min ambiti on är att  ti llföra lite och vinna mycket. Ingreppen kan bestå av att  riva, renovera, bygga, måla om, göra ti llägg etc.
Jag har uti från spelplanen tagit fram en palett  av ti llägg. Samtliga ti llägg skall ha lokal förankring och fylla platsspecifi ka funkti oner, samti digt som de 
bygger varumärket och ökar läsbarheten.

1. KULVERT
Standardkulvertar blir paviljonger med program. Kulvertar används i vanliga fall ti ll att  transportera vatt en eller för att  bygga viadukter. Standardstor-
lekar kan användas som temporära eller fasta paviljonger eller installati oner. De kan med fördel kopplas ihop och kan med enkla ti llägg göras om ti ll 
slutna rumsligheter. De är prefabricerade och körs på lastbil ut ti ll platsen. De fi nns i en mängd storlekar vilket gör det möjligt att  anpassa mått en 
eft er behov. Maxdjupet är 2 m.Kulverten ramar in utsikter, produkter och sevärdheter. Den är enkel att  fl ytt a och att  variera. Det industriella och 
råa formspråket passar bra in i Grängesbergs karaktär. De är hållbara och klarar laster och ras.  Standardkulvertar går att  hitt a hos ti ll exempel Shay 
Murthag.

2.RÄCKE
Galvaniserade standardräcken med diametern 40 mm, puderlackade i en tålig blågrön nyans används för att  markera riktning och rörelse. Några 
enkla delar gör det möjligt att  variera räcket och anpassa det eft er terräng och bebyggelse. Standardhöjden är 900mm men det fi nns även i en högre 
modell, då 1100 mm. De kan gjutas fast i mark eller i grund, alternati vt skruvas fast i golv eller vägg.  Räcket guidar besökaren och visar vägen mot 
sevärdheter. Det bjuder in ti ll säkra ruiner och sätt er stopp där det är farligt att  gå. Den blågröna färgen återfi nns i många industribyggnaders interiör 
och liknande räcken ses bland annat i maskinhuset på Väster. Ett  företag som ti llverkar liknande räcken är Finnriti la.

3. APPLIKATION
Grängesberg skall bli uppdaterat och kunna erbjuda besökare och boende löpande informati on om vad som är på gång. En applikati on skall erbjuda 
besökaren en audioguide via mobilen. Med denna skall man själv kunna ta sig runt på området och få informati on om det man ser ( och i vissa fall det 
man inte ser). Äldre Grängesbergare kan läsa in sina berätt elser om platser och händelser, som kan levandegöra miljöer och personer för besöka-
ren.  (ref 100hus.se)Via applikati onen skall du även kunna se var du befi nner dig, vilka sevärdheter som fi nns i närheten, informati on och historik om 
dessa, öppetti  der, resväg, rekommendati oner m.m. Informati onen i telefonen skall kunna läsas upp eller förmedlas via text och bild. Istället för att  
installera högtalare vid varje ruin eller besökspunkt så installeras istället en liten sändare. Vid stati onshuset skall en anslagstavla installeras. Denna 
skall ha touch screen och vara ti llgänglig även när stati onen är stängd. Via den skall du kunna hitt a all informati on om Grängesberg. I stati onshuset 
skall det fi nnas möjlighet att  ladda upp egna bilder, få dem projicerade på väggen eller utskrivna som vykort. Informati onen i mjukvaran skall uppdat-
eras dagligen, så att  eventuella förändringar snabbt fi nns med i guidningen och informati onen. Aktuella händelser, såsom körsbärsblomningen i gamla 
sjukhusträdgården eller rivningen av Källfallets arbetarbostäder skall annonseras. Service och underhåll skall vara kopplat ti ll turisti nformati onen/
lobbyn i stati onshuset. Den digitala guiden är ett  relati vt litet ingrepp. Idag är tekniken aktuell, men ingen vet vad som händer om några år. Den skall 
vara lätt  att  uppdatera och byta ut. Informati onen fi nns, det handlar om att  ti llgängliggöra den.

4. VIADUKT
Grängesberg har många att ribut som vitt nar om den forna gruvindustrin. Järnvägsvallar och viadukter är sådana spår. När du åker in eller ut ur 
samhället eller tar dig från en sida om Skärningen ti ll en annan så passerar du under en viadukt. De slitna betongviadukterna renoveras och blir svagt 
vitlaserade på insidan. Den bländande belysningen byts ut mot markstrålkastare som belyser hela den ljusa  ytan. Med små medel framhävs på så 
sätt  några av Grängesberg kännetecken. Det blir lätt are att  läsa och förstå helheten när man lägger märke ti ll vitala infrastrukturer. Det är också en 
markering på att  man har kommit eller lämnat orten. Formspråket och belysningen från viadukten går igen i kulvertarna.

5. NAMN/LOGOTYPE
Grängesberg behöver en tydlig identi tet och en enhetlig kommunikati on. Målet är att  börja förändringen och förbätt ringen av Grängesberg vid sta-
ti onshuset. På stati onshusets fasad fi nns det ovanför entrétaket fastmonterade metallbokstäver som formar ortsnamnet. Dessa har sutti  t där sedan 
huset bygdes. Jag tänker att  dessa ska få lägga grunden för den grafi ska profi l som skall tas fram. Bokstäverna är enkla och tydliga, med en sti l som 
återfi nns i många av gruvbyggnadernas skyltar och texter. För att  markera att  en förändring är på gång och för att  få ti ll ett  mindshift  hos de boende i 
Grängesberg förslår jag ett  enkelt ti llägg med stor betydelse. Jag lägger ti ll två siff ror ti ll bokstäverna och bildar namnet Grängesberg 2.0. Namnet blir 
en symbol för orten och skall signalera att  det är en ny version av något befi ntligt, men att  det samti digt fi nns utrymmer för uppdateringar.  Siff rorna 
ti llverkas i plåt, i samma typsnitt  och i samma färg och skruvas upp bredvid de övriga bokstäverna. Namnet är tänkt att  kunna användas som logotype 
på tryckmaterial och som projektnamn. I samband med lanseringen av 2.0 bör en hemsida göras och kopplas ti ll mjukvaror för audioguide och kart-
guide, samt informati onsbank som skall fi nnas i stati onshusets turistf unkti on. Ett  liknande typsnitt  är Browallia New. 

6. PIKTOGRAM
Det fi nns en lång historik av att  använda piktogram och tydlig skyltning i och utanför gruvan. Jag har tagit fram en piktogramserie för skyltning och 
guidning i Grängesberg. Symbolerna är indelade i kategorier och tydliggör besöksmål och samhällsfunkti oner på kartor och informati onstavlor.  
Många av symbolerna är karaktäristi ska för Grängesberg.

7. BELYSNING
Med ljus kan man framhäva, förstärka och förändra. I Grängesberg skall belysningen förstärka material, funkti oner och hierarkier. Vikti ga byggnader 
får diskret kvällsbelysning, gångvägar och gator får nya stolpar. Viadukter får markstrålkastare och kulvartar får integrerad halogenbelysning. Det skall 
vara möjligt att  gå på guidning även eft er mörkrets inbrott . Grängesberg skall dock förbli en ort som sover på natt en. En cykel- och gångbana som går 
hela varvet runt Skärningen får de nya stolparna. Stolparnas formspråk påminner om de industriella armaturerna som en gång fanns på Gruvområ-
det. De går i samma färg som räckena och hjälper igenkänningen och läsbarheten, genom att  markera huvudvägar och gångstråk. Liknande armatur 
fi nns hos FLOS.
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Längdskidspår

Tennisbana

Skidbacke

Vandringsled

Simhall

Golfbana

Motorcrossbana

Fotbollsplan/fotbollshall

Bandyplan

Friidrottsstadio

Dykning

P

KOMMUNIKATION & RESA

Vänthall

Bensinstation

Bagageförvaring

Tågstation

Busshållplats

Båthållplats

Cykelstation/Cykelbana

Taxistation

Parkering

NATUR & FRILUFTSLIV

Matsäckplats

Fruktträd/Trädgårdsrester

Jaktmark/Älgtorn

Badplats

Lägerplats

Fågelskådning/Häckningsplats

Tältplats

Naturupplevelse

Fiskevatten

Svamprikt område

Bärrikt område

Rastplats

Unik växt

Unik blomma

M

BESÖKSMÅL

Husruin

Gruvbebyggelse

Fundamentrest

Viadukt

Promenad med guidning

Filmarkiv

Filmvisning/biosalong

Besöksträdgård/park

Scen

Konsertlokal

Utsiktsplats

Utställningspaviljong

Museum

Fd kyrkogård

Fd kyrka

Kvällsbelyst sevärdhet

SERVICESTÄLLEN & SAMHÄLLSFUNKTIONER

Bank

Biljettkassa/Biljettautomat

Förvaringsfack

Dricksfontän

Handikappanpassad toalett

Förstahjälpenutrustning

Bankomat

Butik

Bibliotek

Apotek

Garderob

Dusch

Dricksvatten

Frisör

Internet

Industriområde

PRO

abc

Post

Toalett

Telefon

Skötrum

Återvinningsstation

Mataffär

Tidningar

Papperskorg

Äldreverksamhet

Kyrkogård

Kyrka

Ungdomsgård

Kontorslokaler

Skola

Mötesrum/konferenslokaler

Lekpark

Dagis

INFORMATION & GUIDNING

Rekommenderat

Information

Bemannad  reception/lobby

Anslagstavla

Audioguide

MAT & LOGI

Campingplats

Bar

Konditori

Hotell

Vandrarhem

Restaurang

Gatukök

Pub

Kaffeservering

Du har valt BESÖKMÅL

Klicka på ikonen på kartan eller i listan för informa on 
om resväg, öppe der etc.

Byx ckstorget
Cassels
Centrallaven
Disponentparken
Jakobinalaven
Lokmusem
Källfallet
Maskinhallen
Mojsen gruvmuseum
Nostalgimusem
Nordpolen
Risbergslaven
Stopet
Svenskt lmarkiv
Sussies
Sta onshuset

Tillbaka ll HUVUDMENY

Välkommen ll Grängesbergs interak va kartguide!

Här kan du få informa on om besöksmål och ak viteter. Du väljer själv vilken kategori du vill ska synas på 
kartan. Under varje ikon nns informa on i text, bild och ljud. Du kan även zooma in på e  valt område för 
en mer detaljerad karta. När du har designat din karta kan du med en enkel knapptryckning maila den ll din 
telefon eller få den printad i turistbyrån.

Du kan ladda upp bilder och rekommenda oner från dina egna besök via vår automat i sta onshuset. 

se er alterna v

SÖK
Adress, namn, ak vitet, område

SÖNDAG    23 JANUARI       2011             17:21

SNABBVAL
Rekommenderat

Visa vad som är öppet nu

Jag vill 

LADDA UPP FOTON 
Du kan printa dina egna vykort i stationshuset

senaste bilderna

...SOM APPLICERAS PÅ TRE OLIKA STÄLLEN...

Jag har valt att  visa tre exempel på platser där ti lläggen skulle kunna fungera som nedslag i strategin. Platserna är av helt olika 
karaktär och har helt olika behov och potenti al. Tilläggen återkommer,  förstärker och knyter ihop. 

ETAPP 1  - STATIONSHUSET/OMPROGRAMMERING
Idag har stati onshuset ingen funkti on. För 50 år sedan behövdes en stor järnvägsstati on. Det gör det inte idag. Det passar inte 
dagens Grängesberg. Byggnaden köptes från Jernhusen av kommunen 2008 för att  möjliggöra en eventuell centrumupprustning. 
Idag hyr två företag lokaler i byggnaden. En av lägenheterna på andra våningen är periodvis uthyrd ti ll studenter, medan resten av 
huset står tomt. Det är dyrt att  hålla byggnaden i drift . Vänthallen är öppen under dagti d och har blivit utsatt  för viss vandalism. De 
få människor som väntar på tåg och buss vid stati onen föredrar att  stå ute och vänta. Det har inte funnits ekonomi att  renovera och 
underhålla interiören. Även om stati onen på kartan ligger i centrum är den mentala uppfatt ningen i orten en annan. Jag föreslår en 
omprogrammering av stati onshuset, vilket skulle innebära att  det frigörs lokaler i anknytning ti ll vänthallen. Denna skulle fungera 
som foajé och samutnytt jas av de verksamheter som fl ytt ar in. Den gamla konditoridelen skulle med fördel kunna inhysa kioskverk-
samhet. Upprätt andet av en turistbyrå med lobbyfunkti on skulle fungera som en samordnande verksamhet. Två rum ut mot vänthal-
len skulle öppnas upp igen och inhysa ett  fi lmrum och en buti k/turistbyrå. Dessa skulle gå att  stänga ti ll. Den gamla ti dningskiosken 
skulle fungera som förråd och förvaring åt ungdomsgården som skulle utnytt ja vänthall och fi lmrum på kvällsti d. De gamla kioskfön-
stren skulle göras om ti ll anslagstavla och interakti v karta. En ramp skulle leda upp ti ll huvudentrén som komplement ti ll den befi nt-
liga trappan. Stati onshuset skulle bli en plats där invånare och besökare möts. Invånarna saknar idag en mötesplats och en plats där 
informati on och agenda annonseras. Besökare skulle kunna få informati on och guidning via personal. En introdukti onsfi lm om Gräng-
esberg skulle kunna visas i fi lmrummet. Stati onen blir en plats där man kan visa upp Grängesberg och dess produkter, samti digt som 
man fyller en social funkti on i samhället. Här skulle även postutlämning kunna ske, biljett er ti ll evenemang kunna hämtas, en kopp 
kaff e kunna drickas. På denna etapp skulle kulvertar användas som väntkurer och paviljonger för ti llfälliga utställningar. Räcket skulle 
leda längsmed rampen. Belysningen genom hela centrum skulle bytas ut mot de nya armaturerna och applikati onen skulle fi nnas 
ti llgänglig i form av anslagstavlor och automater. I turistbyrån skulle hårddisken med informati on fi nnas och uppdateras. Etappens 
ledord är möte, informati on och nyfi kenhet. Som turistupplevelse klassas som GRUND, övergripande och lätti  llgänglig.

ETAPP 2  - RASRISKOMRÅDET /TILLGÄNGLIGGÖRA 
Det gamla Grängesbergs centrum befi nner sig i de så kallade rasriskområdet på kanten ti ll gruvschaktet och är i dagsläget avspärrat 
med stängsel. Sedan gruvan stängde har schaktet blivit vatt enfyllt och risken för ras är för ti llfället över. Det är ett  märkligt område, 
likt ett  historiskt reservat. Jag föreslår att  man öppnar området för allmänheten och visar upp det märkliga landskap som har bildats 
här. Målet är att  koppla det gamla med det nya för att  förstärka karaktär och identi tet i orten. Människan har fl ytt at ut, skogen har 
tagit över. Vägstrukturer fi nns kvar och likaså växter från gamla trädgårdar. De fl esta husen försvann för 20-30 år sedan. Det är en 
fantasti sk historisk upplevelse som fi nns dold strax bakom stati onshuset i Grängesberg.  Det är ett  kulturlandskap med moderna 
ruiner. Vissa byggnader står kvar helt, andra är halvt raserade, men de fl est fi nns endast kvar som fundament eller trapprester. Det 
gamla Grängesberg har varit avstängd och klassat som rasriskområde under de senaste 20 åren. Dett a har dock inte stoppat folk från 
att  ta sig in. Anhängare ti ll fenomenet Urban Explorati on har på senare ti d intresserat sig för Grängesberg och börjat sprida bilder på 
internet. Gamla vägar och sti gar röjs upp. Kulvertar och räcken guidar besökare genom gamla igenvuxna trädgårdar, ruiner och förbi 
hisnande utsikter och branta stup. Guideturer kan arrangeras från turistbyrån eller så kan man gå själv med audioguide via mobilen. 
Applikati on ti ll mobilen i kombinati on med informati onstavlor och fotografi er gör att  besökaren kan få både historisk och dagsfärsk 
uppdaterad informati on. Som turistupplevelse klassad som DJUP, upplevelse och äventyr på egen hand eller med guide.

ETAPP 3 - NORDPOLEN /NY BYGGNAD
Skärningen, dagbrott et som fått  sitt  namn eft er att  ha förklarats som ett  snitt  genom samhället, är idag vatt enfyllt. Mycket av schak-
tet är utf yllt, med rivningsmaterial hämtat från gamla grängesberg.  Från den gamla gråstensti ppen Nordpolen i dess norra ände har 
man en viduderlig utsikt över sjön som en gång var Grängesbergs vagga. Gråbergsti ppen, är resterna från gruvan, det berg man inte 
ville ha. I den här etappen görs kanske den allra vikti gaste kopplingen mellan det nuvarnade och det dåvarande. Här är det lätt  att  
se helheten, med vyer som koppla ihop de olika delarna av Grängesberg och med gruvlavarna som slott storn i fonden. På den här 
platsen fi nns potenti al att  göra något stort. Ett  större ti llägg i form av en restaurang och företagsbar för Spendrups bryggeri medger 
en utgångspunkt för besökare, med värme, vatt en och wc, som är bemannad, ett  industrirum med mersmak. Byggnaden skulle via 
terrasseringar vara kopplad ner ti ll strandkanten och en pir/brygga. En båtguidning skulle kunna ta besökaren ut på gruvan, in i förr 
helt oti llgängliga vikar, nära branta stup, fram ti ll nedfallna hus och träd.  Härifrån har man en magnifi k överblick över det dramati ska 
landskapet och byggnader och träd som hänger över raskanten. Strandhugg med paviljonger fortsätt er utställningen som började vid 
stati onsområdet. Först när man besökt denna plats kan man skaff a sig en helhet över Grängesberg. Det är ett  märkligt landskap, for-
mat av människan och ti ll stor del återtaget av naturen. Här fi nns ti llräckligt med slagg för att  räcka ti ll att  bygga en mur runt jorden. 
Vatt enkvaliteten är god, enligt kommunen klassas som rent grundvatt en. Det skulle kunna gå att  arrangera djupdykningar.  Ideén om 
en ny byggnad i ort som Grängesberg kräver goda argument. Jag menar att  ett  större ti llägg på den här platsen skulle kunna akti vera 
området, samti digt som det skulle vara ett  bra ti llfälle att  koppla ihop storföretag, lokala företagare och andra turistverksamheter. 
Cassels besökare saknar en restaurang innan och eft er sina konsertbesök. Köket skulle kunna drivas av den lokala restaurangägaren. 
Bakverken skulle tas från konditoriet. Öl, vin och annan dryck som produceras i orten kan serveras i kombinati on med lokala råvaror. 
Det är inte bara besökare som skall känna sig välkomna utan ti llägget skall kännas som en plats som ti llhör invånarna. Jag tänker mig 
en insamling av slaggsten, en restprodukt som fanns i överfl öd när gruvan var igång, men som idag är svårare att  få tag på. På så sätt  
skulle ti llägget bli något som samhället ti llsammans har byggt och materialet skulle hamna i sin rätt a kontext och bli något som alla 
kan njuta av. Som turistupplevelse klassad som MEDEL-DJUP, bekväm och ti llbakalutad i restaurangen eller äventyr kopplad ti ll vat-
tenakti viteter.

ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 3



...MED FÖRHOPPNING OM ATT SKAPA POSITIVA VÄRDEN
Min roll som arkitekt är att  skapa goda förutsätt ningar. Kvaliteter kan endast bli värden när de betyder något för 
någon i ett  speciellt sammanhang. Jag kan förstärka kvaliteter och minimera svagheter, men hot och möjligheter kan 
jag inte rå på. En strategi som uppmanar ti ll fl exibilitet kan göra ett  samhälle bätt re rustat för framti da förändringar. 

 

GRÄNGES



ORDLISTA

STRATEGI   konsten att vinna ett krig

TAKTIK   konsten att vinna ett slag

PROCESS   ett i tiden utdraget förlopp där något förändras

IMPLEMENTERING  praktisk tillämpning av en metod
    genomförandet och förverkligandet av beslut
 
METOD   tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att gå från en punkt till 
    en annan

POLITIK   statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp 
    använder för  att fatta beslut, statsstat, det som rör staten

EKONOMI   hushållandet med begränsade resurser

LOBBYING   att intressegrupper i organiserad form framför sina åsikter till de 
    politiska makthavarna

LOBBA   att argumentera för, och driva, sin linje

LOBBY   entré i större hotellbyggnad eller dylikt
    i politisk mening ett sätt för olika intressegrupper att framhäva sina   
    åsikter Inom det politiska etablissemanget

KVALITET   egenskaper hos ett objekt, en plats eller en varesle

VÄRDE   egenskapernas betydelse i kontexten för vem, vad, hur, när och var?

ROBUST SYSTEM  ett fl exibelt och långsiktigt hållbart system som tål förändringar
 
OPERATION   kirurgiskt ingrepp för att rätt till något som inte står rätt till i kroppen
    (avlägsna, tillföra, förändra)

INGREPP   Inblandning eller ingripande ofta i förbättrande syfte

TILLÄGG   utökning eller nytillkommen del

AKUPUNKTUR  kinesisk terapimetod där man behandlar sjukdom eller smärta genom  
    att applicera nålar på speciella punkter på kroppen

PLACEBOEFFEKT  positiv förväntanseffekt



INLEDNING

Det finns en viss problematik när det kommer till att identifiera och kommunicera innebörden av ordet kvalitet. 
Inom arkitekturen är ordet väl använt, men har allt som oftast olika betydelse beroende på vem man frågar. 
Man skulle kunna förklara det som ett tekniskt orienterat kvalitetsbegrepp och en estetiskt orienterat (Formas-
BIC 2004-0139, Augusti 2008), där det tekniskt orienterade begreppet syftar till egenskaper såsom hållbar-
het, funktionalitet och mätbara värden som kan stämmas av mot kravspecifikationer och angivna rekommen-
dationer. Det estetetiskt orienterade kvalitetsbegreppet däremot, syftar till mjukare värden, såsom upplevelser 
av rum, sammanhang, balans, proportioner och ljus, som är minst lika viktiga, men svårare att mäta och 
kontrollera. 

I FORMAS-BIC 2004-0138, Augusti 2008, förklarar man det så här:

“Arkitekterna använder det estetiskt orienterade kvalitetsbegreppet för att tala om vad som är bra och dåligt, 
medan industrin och byggsektorn använder det tekniskt orienterade kvalitetsbegreppet för att avgöra om 
kravspecifikationer är uppfyllda eller ej. Målet för kvalitetsarbetet är i det första fallet ”god kvalitet”. I det andra 
fallet är målet att leverera en tjänst eller vara som har ”rätt kvalitet”.

Anledningen till att jag valt att titta närmare på begreppet kvalitet i den inledande fasen av mitt magister-
projekt i arkitektur är enkel. Jag vill skaffa mig en bredare förståelse för vad en arkitekts roll kan innebära. I 
många fall går yrket gå ut på att argumentera för kvaliteter som ännu inte finns. Det kan vara lika viktigt att 
kunna svara på frågor angående en fastighets ekonomi, en bygds infrastruktur eller ett fönsters u-värden, 
som att kunna förmedla ett företags självbild, en byggnads rumsligheter eller två materials taktila möte. Eft-
ersom de efterfrågade kvaliteterna hos det byggda och gestaltade är av stor variation, krävs det att jag kan 
sätta på mig olika “glasögon” i arbetet med att identifiera dessa. Att sedan förmedla och övertyga är minst 
lika viktigt. Mitt mål är att dessa olika infallsvinklar av kvalietet och värde skall bredda och fördjupa mitt pro-
jekt och hjälpa mig i arbetet att argumentera och övertyga andra (och mig själv)om mina idéer.

För att inte fastna i endast ett par mätbara (och lättargumenterade) egenskaper hos ett objekt, låt oss ex-
empelvis ta en fastighets finansiering eller i orealistiska poetiska visioner, är det viktigt att kunna balansera 
mellan den tekniska och den estetiska kvalitetssynen. För att kunna argumenta för ett estetiskt värde, måste 
jag vara medveten om vilka andra värden (mjuka och hårda) jag kan skapa eller förlora. 

Exempelvis, ett högre fönster i en arbetslokal, ger inte bara en vackrare ljusföring, skapar höjd till rummet 
och bidrar till ökad trivsel, det möjliggör även en höjd ljusnivån (lux i rummet) och kan dra ner elförbrukningen 
för drift av artificiell belysning (kW/år).

I inledningen har jag tagit upp ett sätt att dela upp/systematisera kvalitetsbegreppet. I följande kapitel kom-
mer jag att sammanfatta ordets betydelse och funna uppdelningar av begreppet, som jag har hittat i böcker, 
uppsatser, på internet eller muntligt via intervjuer. 
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KVALITET?



ORDEN BETYDELELSE

För att försöka förstå orden kvalitet och värde med dess ursprunliga betydelse så slog jag upp det i diverse 
ordböcker, med följande beskrivningar:

KVALITET
1. beskaffenhet, egenhet, egenskap, egenvärd
2. sort
3.  godlek
4.  högvärdig

KVALITÈ
1.  god sort
2.  sort, slag

VÄRDE
fanns ej med

KVALITET
1. inom filosofin i regel detsamma som egenskap. Sedan antiken har man sökt skilja mellan primära   
 egenskaper (t.ex. volym, massa), som skulle tillhöra tingen oberoende av om vi varseblir dem, och   
 sekundära (t.ex. röd, väldoftande), som skulle bero på våra sinnens sätt att fungera.
2.  kvalité, god egenskap; materialtyp hos tyg e.d.; karakteristisk klang hos visst språkljud.

VÄRDE
1.  allmänspråkligt och filosofiskt begrepp. Något kan vara ett värde eller ha ett värde. Det som har   
 (positivt) värde, t.ex. trygghet, är därmed ett värde. Företeelser tillskrivs olika värde genom    
 s.k. värdeomdömen.
2.  inom ekonomin åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra nyttigheter. Värde kan även användas   
 om det belopp till vilket något kan bl.a. bytas, köpas eller säljas.

På en hemsida med bokföringstips fann jag följande text som en förklaring av ordet kvalitet:

“Kvalitet har blivit ett alltmer intressant begrepp i västvärlden, främst på grund av japansk framgång tack 
vare långsiktigt arbete med kvalitet. Ordet kvalitet betyder beskaffenhet men har fått en bredare innebörd på 
senare år. 

Kvalitet innebär att uppfylla eller helst överträffa kundernas krav, behov och förväntningar till lägsta möjliga 
kostnad. En produkts kvalitet brukar mätas genom att en produkt tillmäts egenskaper vilka är viktiga för kun-
den och vilka skall vara så bra som möjligt.

Kvalitet innebär också att minska antalet fel vid produktion av produkten, kunderna gillar inte när det är fel 
i produkten och mindre fel ger lägre kostnader. Det är oftast billigast att göra rätt från början. Kvalitet utgår 
ifrån kunderna och deras behov och förväntningar. 

Arbetet med kvalitet måste därför börja med att kunderna identifieras och att kundernas behov och förvänt-
ningar fastställs. När vi vet vilka kunderna är och vilka förväntningar och behov dessa har så kan vi påbörja 
arbetet med att uppfylla eller överträffa kundernas krav, behov och förväntningar. Det brukar nu sägas att det 
är billigt att ge kunderna kvalitet jämfört med tidigare uppfattning att kvalitet kostar.”
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På företaget Kvalitetsbolagets hemsida fann jag följande sammanställning av uttanden rörande kvalitet 

“Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntning som är angiven, i 
allmänhet underförstådd eller obligatorisk”
ISO 9000:2000

“Kvalitetsbrister utgörs av samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans”
Genichi Taguchi

“Conformance to requirements”
Philip Crosby

“Fitness for use”
Joseph Juran

“Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future”
Edwards Deming

På samma hemsida fann jag också denna “roliga tolkning”

“En annan rolig tolkning av kvalitet kommer från branschorganisationen Småföretagen vilken lyder: kvalitet är 
när kunden kommer tillbaka och inte produkten”. Slutligen vill författarna lyfta fram det transcendenta perspek-
tivet, vilket vilar på Platons syn på skönhet. Förespråkare för denna syn på kvalitet menar att kvalitet inte kan 
preciseras men identifieras när den upplevs. “Kvalitet ligger i ögat på betraktaren.” Det produktbaserade syn-
sättet innebär tvärtom att kvalitet är mätbart och precist och bestäms av egenskaper som produkten har. En 
konsekvens av detta synsätt är att högre kvalitet kostar mer. Förespråkare av det användarbaserade synsättet 
menar däremot att kvalitet bedöms av kunden.”

KVALITETSBEGREPPETS HISTORIA

Kvalitetsbegreppet skall ha lanserades av Demokritos (460-371 f Kr). Redan från början skall ordet ha haft 
en dubbel betydelse. Det ansågs kunna innebär naturgivna egenskaper hos ett föremål, såsom storlek, tyngd 
och färg, men också människans varseblivning av föremål och dess egenskaper, alltså upplevelsen. Förenklat 
kunde man förklara kvalitet antingen som hårda, objektiva egenskaper eller som mjuka, subjektiva upplevelser 
och värden. Dessa två sätt att betrakta kvalitet har haft stort inflytande genom tiderna, men vilket som har 
varit fokus har skiftat.

Under 1600-talet delade man upp begreppet kvalitet i tre olika delar. Först hade man de primära kvalitéerna, 
som var föremålets egenskaper, sen hade man de sekundära kvaliteterna som beskrivs som upplevelserna, 
vad sinnena uppfattar och sen hade man de tertiära kvalitéerna, vilka subjektiva värden/känslor som skapas. 
Under 1920-talet började det tekniskt orienterade kvalitetsbegreppet växa fram inom industrin, med mätbara 
egenskaper i fokus.  

På 1970-talet etablerades nollfelsbegreppet. Noll fel ansågs motsvara rätt kvalitet, ett tecken på att ställda 
krav blivit uppfyllda.

1994 införde riksdagen nya föreskrifter om kvalitetsansvar för byggherren i Plan- och bygglagen. Enligt re-
glerna krävs egenkontoll, intyg och planer för kvalitetssäkring. Dessa föreskrifter har senare kompletterats. 
1999 infördes en föreskrift om krav på att byggnader skall vara estetiskt tilltalande, samt att karaktärsdrag 
och konstnärliga värden skall tas tillvara vid ändringar. Även planläggning skall ske med hänsyn till estetiska 
värden. Vad dessa är och hur de skall kontrolleras beskrivs däremot inte. 
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EGNA FUNDERINGAR KRING KVALIETET OCH VÄRDE

HUR UPPFATTAR VI GOD KVALITET OCH VÄRDEN?

Vi uppfattar vår omvärld med hjälp av våra sinnen, oavsett om det är ett mätresultat, som vi hör eller läser 
eller om det är en melodi som vi hör. Vi läser av miljöer med våra sinnen. Receptorer skickar stimuli till 
hjärnan, som sedan tolkar informationen. Tillsammans med erfarenheter, förväntningar och smak bildar vi oss 
sedan en värdering. Varje människa är unik i sin genuppsättning och har därför sin eget system för infor-
mationsinsamling. Detta gör att två personer kan uppfatta en färg helt olika, utan att lägga någon värdering i 
det. Vi uppfattar rum, färg, ljus, ljud, volym, ytor, kyla, värme, taktilitet, smak m.m genom våra sinnen: syn, 
hörsel, känsel, lukt och smak. 

KVALITET = VÄRDEN eller KVALITET VS. VÄRDE?

Jag vill särskilja på orden kvalitet och värde. De används ofta som synonymer, men betyder egentligen olika 
saker. Kvaliteter, är egenskaper hos ett objekt, adjektiv, som inte är värdeladdade, exempelvis, gul, billig, 
tung etc. Om dessa ej är satta i ett sammanhang så kan vi inte tolka om de är bra eller dåliga, vi kan inte 
värdera dem. Ett värde skapas först när vi har förväntningar eller krav på ett objekt, tjänst, händelse etc. 
Först då kan vi bedöma om det gula, det billiga och det tunga är en god eller dålig egenskap. Våra stimuli 
bidrar till värderingar och känslor. Det är inte alltid lätt att förstå varför vi känner som vi gör för ett objekt 
eller en person. Värden är således mycket mer komplexa att försöka kartlägga och härleda än vad kvaliteter 
är. Varje människa som har receptorer kan hitta kvaliteter/egenskaper hos ett objekt. 

Jag skulle vilja beskriva kvalitet som något neutralt/objektivt och värde som något laddat/subjektivt. 

Två personer går in i ett rum. Rummet är 4x4x4 meter (kvalitet) och målat grått (kvalitet). I rummet finns 
ett fönster mot norr. Den första personen upplever rummet som mörkt (kvalitet) och den andra som ljust 
(kvalitet). Person nummer ett tycker att rummet är fantastiskt, känns rymligt, vackert och inspirerande 
(värden), medan person nummer två tycker att det är trist och för mörkt (värde). 

I detta exempel försöker jag visa att det finns två typer av kvaliteter, dels det hårda, mätbara och dels den 
som är kopplad till en specifik person. Kvaliteten som är kopplad till en specifik person är självklart person-
lig, men behöver därför inte genast vara laddad med värderingar. En egenskap kan snabbt bli ett värde när 
kontexten är given. “Gult” kan vara en kvalitet eller ett värde. 

Jag tittar på två olika väggfärger och kan utifrån vad mina receptorer skickar för stimuli till hjärnan bedöma 
vilken färg som är mörkast och har starkast kulör. Denna observation är neutral, egenskaperna är kvaliteter. 
Jag tycker bättre om den ena färgen just för att den är mörkare och skulle passa bäst in hemma i vard-
agsrummet. Den påminner mig om mormors vardagsrumstapet när jag var liten och gör mig glad. Denna 
bedömning är satt i ett sammanhang och jag har värderat färgerna. Jag har krav och förväntningar och kop-
plar det till minnen och smak. Känslor som inte går att härleda är värden.

KAN EN KVALITET VARA OBJEKTIV?

Kan en kvalitet vara objektiv? Eller är det bara ett strategiskt språkbruk? Både ja och nej. Kan min person-
liga uppfattning av världen vara objektiv? Nej, men den kan vara neutral. Jag kan göra en bedömning av 
mina intryck utan att koppla dem till tycke och smak, men jag kan inte uppfatta dem utifrån någon annans 
receptorer eller någon generell stimuliimpuls. Varje kropp fungerar på sitt unika sätt och skapar egen infor-
mation om det vi ser. Det går inte att uppfatta varken kvaliteter eller värden utan att använda våra unika re-
ceptorer. Ingenting är objektiv i den meningen, eftersom att all information går genom vår hjärna, som tolkar 
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informationen innan vi kan skicka den vidare. Du kan mäta upp en sträcka med linjal, men du kan inte ta 
emot informationen utan att använda hjärnan.  

HUR MÄTER VI KVALITET?

Eftersom kvaliteter är egenskaper kan vi i många fall mäta hård fakta. Vi kan använda oss av mätinstru-
ment eller av vår upplevelse av någonting. Det uppmätta anses ofta väga tyngre i en argumentation, än 
vad det upplevda gör. Ändå är det upplevelsen som är vår verklighet. En uppmätt egenskap kan ge oss 
en förklaring till varför vi upplever saker som vi gör. Vi litar på våra ögon när vi kör bil, men vi vill gärna 
ha en hastighetsmätare för att kunna bedöma om vi kör för fort. Ibland stämmer inte siffra och upplevelse 
överrens. Vad ska vi lita på då? Optiska synvillor är ett sådant exempel, fartblindhet ett annat. 

Några enheter för uppmätta kvaliteter är: mm, cm, dm, m, km, decibel, bar, kg, kvadratmeter, statis-
tik såsom åldersfördelning, pris/kvm, timlön etc. Mätbara egenskaper bidrar till generella förklaringar och 
genomsnitt. Dessa kan förklara och komplettera vår upplevda verklighet. Vi kan se mönster och trender. 
Vi får svar så som vi frågar. En kvalitet är endast en egenskap hos ett objekt, ett värde är en helhetsup-
plevelse och en total bedömning utifrån en kontext. För att förstå vad människor vill ha, vill betala för, vill 
kämpa för så måste man se till helheten, ej endast till en egenskap. 

Vissa kvaliteter är mätbara och andra inte. Vid en förhandling eller en prioritering är det lättare att välja 
eller argumentera för det som går att mäta eller stämma av. I många fall försöker man att översätta en 
upplevelse av kvalitet till något mätbart/ illustrerat i diagram eller staplar. Man kan också göra undersökn-
ingar där kvaliteter får rangordnas eller betygsättas på en skala hos brukare etc. Detta kan vara bra för att 
hitta argument, men samtidigt farligt då det ger en skev bild av de verkliga upplevda kvaliteterna. Genom-
snitt säger lite om sanningen. Vilken är den vackraste färgen? 5 svarar vitt, 5 svarar svart. Genomsnittet 
blir grått, något som ingen av de tillfrågade hade valt och kanske inte alls gillar. Kvantifiering av kvaliteter 
kan leda till oönskade resultat.

Detta exempel är hämtat ur boken Den omätbara kvaliteten, sid 38, skrivit av Sven Eric Liedman.

“Idéhistorikern Gert Magnusson har i sin avhandling Språk och värld: Metod, exempel, etik (2006) berättat 
en tänkvärd historia om svårigheterna med denna typ av test. Han och några likasinnad, som förenades av 
en passion för semlor, beslöt sig i sin tidiga ungdom för att undersöka semlornas kvalitet på olika kaféer. 
En gång i veckan samlades de. Semlorna betygsattes efter viktiga egenskaper som utseende, konsistens, 
storlek, mängden grädde - och smak. Poängen lades samman, och på så sätt fick man olika jämförelsetal. 
Till sist hade man en fullständig tabell men gjorde då en drabbande upptäckt: den semla som fått flest 
poäng var inte bäst! Den semla som var godast hade inte samla så många poäng som en mindre väls-
makande konkurrent. Kort sagt: kvantifieringen hade inte lett till önskat resultat. När den rena kvaliteten 
kvantifierades för att göras jämförbar med en rad andra egenskaper som alla var lätta att poängsätta kom 
den i skymundan för sådant som till sist framstod som mindre väsentligt.”

Kan kvantiteten bli kvaliteten? Eller är det bara ett försök att finna kvalitet?
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KAN MAN MÄTA ETT VÄRDE?

En egenskap kan vara ett värde när det är satt i en kontext och har blivit tolkad och värderad. Något som 
har ett värde är något som är laddat, som någon har ett begär för. Det vanligaste sättet att jämföra och 
mäta värden är pris. Hur mycket är någon villig att offra i kronor för att få dessa egenskaper? Pengar är ett 
sätt att översätta värden till en internationell och generell valuta. Vad något är värt syftar i nästan alla fall på 
pengar. 

PRIS - KVALITET ELLER VÄRDE?

Ett lågt pris per kvadratmeter är en kvalitet. Att något är dyrt kan vara en kvalitet eller ett värde, exempelvis 
kan 100.000 kr vara mycket pengar/dyrt men det kan vara för mycket pengar/för dyrt för en cykel och lite 
pengar/inte alls dyrt för ett hus. Ett emotionellt värde, är någonting som jag tycker om, som betyder mycket 
för mig, men kanske inte är något som någon annan skulle betala pengar för. Jag däremot, skulle kanske 
kunna betala mycket pengar för det. Vad är det värt då? Pris som måttstock på värde är inte alltid perfekt. 
Det förutsätter att alla vet om erbjudandet, annars är marknaden inperfekt, dvs. det kan vara tur eller otur 
som spelar in. Det är bevisat att människor är beredda att betala för upplevelser och känslor.

När jag har läst om fastighetsvärdering har jag snubblat över begreppet “det tillförlitliga marknadsvärdet” och 
undrar om det verkligen finns något sådant. Gäller det inte att nå fram till rätt person, med rätt argument, 
rätt pris och rätt känsla och rätt kvaliteter och värde? Det kan hända att en spekulant missar ett tillfälle för 
att hon/han inte känner till erbjudandet. Det kan hända att en annan spekulant hoppar av en investering för 
att personkemin med mäklaren inte stämmer eller för att säljaren inte är tillräckligt påläst och kan argumen-
tera och påvisa värden som faktiskt finns. Eller finns dem om ingen vet om dem? Är värdet alltid i betrak-
tarens öga? Är värde helt enkelt någonting som någon är beredd att betala/uppoffra någonting för. Det kan 
vara värt att gå en extra kilometer för att komma få så den fina utsikten, eller det kan vara värt att betala 
300 kr för en bok som jag vill äga. 

Är pris endast ett sätt att försöka översätta och jämföra värden? Om någonting är värt 10.000 kr kan det 
påverka vår syn på föremålet och vi kan börja tycka mer om det. Således kan pris också vara en typ av 
värde, men kan det även klassas som en kvalitet? Ett kilo godis kostar 69kr, det är fakta och ej en värder-
ing. Eller? Är priset ett sätt av stämma av värdet och kvaliteterna? Kan begär mätas i pengar? Är pris en-
dast en översättning a värde i sådana fall? Kan man skapa värde genom exklusivitet, genom att exkludera?

PRISVÄRD

En lägenhet (jag återkommer till detta exempel) kan vara mycket prisvärd, dvs. jag tycker att jag får my-
cket kvalitet för pengarna, men den kan samtidigt vara för dyr för att jag ska ha råd med det. Samtidigt kan 
en annan lägenhet vara billig men inte prisvärd. Kanske kan kvalitet lättare översättas till kronor än vad ett 
värde kan, då det är svårare att förstå vad värdet grundar sig i. Ordet prisvärd känns då märkligt, samtidigt 
som det är ett ord som vi använder ofta. 

VÄRDEFULL

Synonymer till ordet värdefull är enligt Wiktionary bland annat: med högt värde eller högt pris, med hög 
användbarhet eller något/någon som är behövd. Ord som dyker upp är dyr, dyrbar, kostbar, behövd och 
viktig. Jag tycker att den beskrivningen stämmer bra. Om man ser till den engelska översättningen av värde, 
så hittar man ordet sence, vilket har följande beskrivning: betydelse, mening, bemärkelse, känsla för något, 
begär, pris, 
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Men någonting som inte kostar mig någonting, kan fortfarande ha ett värde. Sol, vänner, en doft, en jog-
gingtur, en ärvd stol. Uppoffringen är inte pengar i dessa fall utan snarare tid, engagemang, svett eller plats. 
Dessa är värdefulla men utan pris. 

EMOTIONELLT VÄRDE

När det handlar om känslor är pris ofta svårt att förutsäga. Smak är någonting subjektivt och det kan vara 
omständigheter som avgör. För mig är det ofta känslorna och upplevelserna som styr. Det verkar ganska 
irrationellt. Jag är beredd att betala mycket för en känsla. Betyder det att jag är lätt att påverka? Kan man 
vara kräsen när det gäller känslor? Jag tror det. Det borde inte vara lättare att lura en person med krav 
på hög emotionellt och hedoniskt värde än en person som har ett krav på ett mätbart värde. Siffror och 
jämförelser ger endast en del av sanningen, en indikation på en egenskap, men säger väldigt lite om hela 
upplevelsen och verkligheten. Det är också möjligt att hitta de svar man vill hitta, dvs vinkla frågorna för att 
få rätt resultat. Man kan tjäna pengar på känslor, stylade lägenheter, reklamfilmer och feelgood-produkter än 
några exempel.

VISUALISERA/KOMMUNICERA KVALITETER/VÄRDEN

Att redovisa kvaliteter är egentligen att presentera fakta. Denna fakta bör vara iordningställt och presenterad 
så att den passar åhöraren/mottagaren. I detta arbete är det viktigt att fundera över vilken typ av fakta som 
kan vara av värde för åhöraren. Fakta kan presenteras i bild, text, ord, film, ljud, siffror, grafer, diagram, 
foton, ritningar etc.

Man kan också göra grafer av värden som egentligen inte riktigt är mätbara. På så sätt kan man ge sken av 
att presentera någonting mätbart. Detta kan leda till feltolkningar. 

Det vänstra exemplet visar hur några uppställda ord i design av ett diagram, kan tolkas som ett resultat av 
någon mätning, utan att egentligen inte beskriva något annat än ordets längd. Det finns ingen uppmätning 
som ligger till grund för att de skall ha olika vikt eller värde. Det högra exemplet är ett cirkeldiagram som 
visar en persons uppskattade tid- och aktivitetsschema på en vanlig dag. Detta är inte någon forskning eller 
mätning utan bara godtyckliga resultat, men presenteras som om de vore bevisad fakta. En faktisk uppmät-
ning av tiden hade kunnat ge helt andra resultat. 

Bilden säger inget annat än ordens längd, men sättet att redovisa orden likt staplar kan hinta om att funk-
tionen är viktigare än att det är ljust.

Ett värde är komplext och personligt. Att visualisera värden, kan handla om att övertyga om en vision eller 
känsla, att skapa bilder av något som inte finns, som åhöraren kan tolka och värdera. Att förmedla känslor 
är inte lika enkelt som att förmedla fakta. Att förmedla en egen upplevelse är svårt, för den kan inte tolkas 
utan att åhörarens upplevelse räknas in. Du kan presentera en fantastisk ide på ett dåligt sätt. Du kan pre-
sentera en dålig idé på ett fantastiskt sätt. Oavsett hur du presenterar din idé kan åhöraren vara mer eller 
mindre mottaglig. Det kan bero på dagsform, kommunikationshinder eller hur man är som person. Vissa människor 
har lättare att läsa grafer, andra att läsa en ritning eller att se en bild.  
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KONTEXT

Utan förväntningar och krav på ett objekt eller upplevelse så finns det inget värde. Ett sammanhang i vilket 
man upplever kvaliteter hos ett objekt är oundvikligt. Sammanhanget gör att vi kan värdera våra upplevelser. 
Något som känns fel på ett ställe kan kännas rätt på ett annat. En kontext kan innebära man är på jobbet och 
förväntar sig att bli bemött på ett annat sätt än när man är hemma eller på en privat tillställning. En öl kan 
smaka bra en fredagskväll på en bar, men smaka otäckt till frukost med en smörgås. En byggnad kan passa 
väl in i ett samhälle, men kännas mal place ute i ett öppet landskap. Att försöka ha ett objektivt förhålln-
ingssätt är att försöka bortse från kontexten. Ibland kan det vara hämmande att känna till historien, eftersom 
det kan begränsa, 

Maskinhuset på det nedlagda gruvområdet i Grängesberg byggdes på fyrtiotalet under gruvans glansdagar och 
var vid byggandet ett högteknologiskt under. Idag står byggnaden förfallen och sliten. Vid en första anblick 
skulle jag vilja renovera det varsamt och behålla den slitna karaktären för att det har ett estetiskt värde. När 
jag däremot känner till historien om huset, att fokus under driften var att det alltid skulle vara högtekolo-
giskt, funktionellt, väloljat, nyputsat och rengjort, så får mitt estetiska värde konkurrens av det historiska och 
epistemiska värdet. Den historiska kontexten medger då kanske hellre att maskinhuset renoveras till ett nytt 
högteknologiskt mästerverk med oljade och putsade maskiner, än att det visas upp som en vacker, förfallen 
byggnad. 

Att beakta kontexten är att respektera platsen, personen, objektens själ. Det behöver inte betyda att man alltid 
tittar tillbaka i det förflutna och bevarar. Det kan lika gärna betyda att man gör om eller river, omvärderar, 
förändrar, köper, förvånas, förundras, blir kär eller blir besviken. Kontexten kan vara nutid eller dåtid. Det kan 
vara en plats, ett material, en känsla, en stil, ett sound, m.m.

Ett värde är alltid situations- och personberoende. Kersti Sandin Bülow menar att för att en bedömning och 
beskrivning av en kvalitet skall vara meningsfull bör den utgå från frågeställnigen: ur vems synvinkel, för vem 
och för vad? Jag är beredd att hålla med. 
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FUNNA UPPDELNINGAR AV BEGREPPET

DEMOTKRITOS

Primära - objektiva, ex. vikt, volym etc
Sekundära - subjektiva, ex. färger, ljus etc
Teritära - beroende av värderingar, ex. fult eller vackert

VITRUVIUS

Venustas - delar helhet av form
Utilitas - funktion
Firmitas - konstruktion

MAGNUS RÖNN

kvalitetsbedömning - handlingar i föregången tid
kvalitetshöjning - handlingar i framtid

Estetiskt orienterat kvalitetsbegrepp - känslor, mjuka värden, god kvalitet
Tekniskt orienterat kvalitetsbegrepp - kravspecifikationer är uppfyllda eller ej egenskaper, funktioner och ut-
föranden som kan mätas, säkras, protokollföras och kontrolleras. Strategin är felminimering. Målet är noll fel, 
men detta innebär ingen garanti på positiv upplevelse.
Arkitektoniskt orienterat kvalitetsbegrepp - innefattar både estetik och teknik

Sex sätt att se på arkitektonisk kvalitet
1. omedelbarhet av form, funktion, konstruktion
2. förhållande till platsen
3. svårförklarade fenomenen upplevelse, känsla och gillande
4. tidstypiska uttryck och tidlösa värden, klara av framtida skiftande modeströmningar
5. resultat av professionella utmärkelser, kollegors gillande
6. praktisk brukaraspekt, ändamålsenlighet, funktion, tekniska krav, hållbarhet, rumslig organisation

“Det finns inga entydiga och slutgiltiga svar på arkitekturens grundläggande kvalitetsfrågor. Nya fall av god 
kvalitet uppstår ständigt. Kvalitetsuppfattningen varierar över tid, också hos dem som tror på en kärna av 
eviga värden”

Proffs - tränade, upplärda
Lekmän - subjektiva

SVEN ERIC LIEDMAN

kvalitet = ord
kvantitet = siffror

Kvalitet är beroende av kontexten. Samma egenskap kan uppfattas olika beroende på vem, var och hur. 
En temperatur kan uppfattas som kall en dag och varm en annan. En dag i juni, då det är 15 grader kan 
anses vara kall, eftersom man har förhoppning om sommar och värme, medan samma temperatur en dag i 
april kan upplevas som varm, eftersom man inte har samma förväntningar. 



Kvalitativ analys, kan ge svar på frågan vad? och hur?    tomma lokaler, vacker utsikt
kvantitativ analys, hur mycket, hur många?    4 st, 3 km från stationen, 380 m2

KERSTI SANDIN BÛLOW

Mätbara kvaliteter
Icke mätbara kvaliteter

Risksamhället, vi vet idag inte längre vem som har tillverkat alla våra produkter, en stämpel eller ett betyg, 
rykte ger oss säkerhet, bevis på kvalitet Problematiskt med att mäta det omätbara

JENNY LANTZ

Generellt förhållningssätt - Professionellt förhållande till smak
Personligt förhållningssätt - Utmärkande smak
Objektivt förhållningssätt - Balansera smak och marknadspotential 
Subjektivt förhållningssätt - amatör smak

BENGT STARRIN

Kvalitativ analys/metod/forskning Kvantitativ analys/metod/forskning
ord     siffror
mjuk     hård
intensiv     extensiv
subjektiv    objektiv
upplevelse    fakta
subjektrelation    objektrelation
närhet     distans
teorigenerering    teoriverifiering
induktion    deduktion
exploration    verifiering
förståelse    förklaring

BENGT BRÛLDE

Nio olika typer av värden

1. Funktionsvärde
 Hållbarhet, användbarhet, funktionalitet
2. Medicinskt värde
 Ett organ eller ett provsvar kan ha eller visa på goda värden, i detta fall är det kopplat till god hälsa
3.  Skicklighetsvärde
 Kompetent, duktig, kan gälla service eller tjänst
4.  Moraliskt värde
 Karaktärsdrag, handling, avsikt eller motiv
5.  Hedoniskt värde
 Förnimmelse, upplevelse, njutning, lust, smak, känsla
6.  Estetiskt värde
 komplexitet, enhetlighet, intensitet, snygg, vacker, tjusig



7. Epistemiskt värde
 Kunskap, exempelvis vad en film ger mig för insikter
 bra förklaringar, bra förutsägelser, bra observationer, tolkningar, argument, sanning, korrekthet
 rationalitet, intressanta hypoteser
8. Värde-för
 mig, dig, hunden
 instrumentellt värde, x är bra för mig nar jag har y som mål.
 finalt värde, y är bra för mig
9. Absolut värde
 (förstår inte riktigt förklaringen, sid 188)
 
Bengt Brülde menar att när man talar om kvalitet är det framförallt funktionsvärde, skicklighetsvärde, 
hedoniskt värde och estetisk värde som innefattas. Detta kan ge en liten idé om skillnaden mellan värde 
och kvalitet. Jag tror dock att det moraliska värdet har blivit ett kvalitetsbegrepp. En produkt eller vara 
signerad med krav eller rättvisemärke uppvisar en typ av egenskap som idag är efterfrågad. 

BENGT STARRIN

Kvalitet vs. Kvantitet.
Att räkna och att mäta är inte samma sak. Att mäta är att mäta en aspekt av ett objekt. Vi kan räkna 
bilar, men vi kan inte mäta bilar utan endast en aspekt av en bil. “Att mäta förutsätter till skillnad från att 
räkna en skala och ett tillförlitligt och standardiserat instrument” 

GÖRAN HERMERÈN

Fakta vs. värde
Frågan huruvida värden skall uppfattas som egenskaper hos objekt eller ej, är en klassisk filosofisk 
stridsfråga enligt Göran Hermerén.

Värdeobjektivister - kvalitativa egenskaper hos bygd miljö
Värdesubjektivister - värden skall sökas hos subjekten, finns i huvudet på betraktaren.
Fakta - Värde

LARS STRANNEGÅRD

‘“Erfarenheter, preferenser och förvärvad smak som kommer till uttryck i kvalitetsomdömen utstrålar ob-
jektivitet och absolut kvalitet, men som mycket tydligt är baserad på subjektiva bedömningar”

kvalitet - att uppfylla löften och förväntningar
autencitet - äkthet
patina - att åldras med tidens tand.

“kvalitet är tids- och kontextberoende. Kvalitet kan uppenbarligen bli omodernt”

GERT WINGÅRDH OCH RASMUS WAERN

“Arkitektonisk kvalitet kan inte bedömas från någon mall, utan alltid och endast utifrån en situation”



BIRGIT COLD - objektsorienterad

Föreställningarna om kvalitet utvecklas i en kontinuerlig process av förändring. Kvalitet uppstår i konfronta-
tionen mellan människa, norm och objekt.
Sex kriterier på god arkitektonisk kvalitet
1. Harmoni, balans och helhet
2. Enkelhet i konstruktion och materialval
3. Orginalitet och nyhetsvärde
4. Anpassning till omgivande bebyggelse och landskap
5. Systematisering och utveckling
6. Fysisk ram och verksamhetsanpassning

Positiv arkitektonisk kvalitet
- lång användning
- åldras vackert
- lätt att bruka
- ger glädje via sitt uttryck
- verkar genomtänkta
- är orginella
- kännetecknas av enkelhet i gestaltning

Traditionella värden
- hållbarhet
- äkthet
- professionalitet
- helhet
- estetisk ärlighet
- skönhet
- läsbarhet
- användbarhet

GUNNAR ELIASSON OCH BO MATTSON - verksamhetsorienterade

De diskuterar kvalitet hos industriarkitektur med hänsyn till ekonomiska kalkyler och beräkningssätt. 
Kvalitet behandlas som aspekter på byggnaders inre och yttre utformning.

Inre utformning - ger tydligare företagsekonomiska effekter, 
- genomarbetad arbetsutformning
- enkla och överskådliga sammanhang
- god grundstandard på tekniska system och utrustning
- dagsljus och kontakt med utemiljö
- generalitet oh flexibilitet
Tydligaste effekten är förbättrad effektivitet, med lägre frånvaro, minskad personalomsättning, ökad arbets-
glädje, bättre förutsättningar för långsikt upprätthållande av produktivitet

Yttre utformning - utgår och tar fasta på användandet av lokaler
- lönsamhet i fråga om läge, formspråk, materialval, detaljutformning
- låg framtida kostnad för drift och underhåll
- anpassad till byggnader i omgivande miljö
- arkitektur som profilerar företaget
- symbolfunktion, goodwill, stolthet, känsla av samhörighet



VAD KAN (GOD) KVALITET INNEBÄRA? 
(generell fråga som kan betyda vilka egenskaper som ett objekt bör ha eller vilka värden 
som egenskaperna frambringar).  Denna lista är sammanställd utifrån lästa böcker, egna funderingar och 
intervjuer med vänner och bekanta. 

Pålitlighet
Driftsäkerhet
Lämplighet
Underhållsbehov
Miljöpåverkan
Felfri
Positiv
Flexibel
Användbarhet
Tillgänglighet
Säkerhet
Hälsa
Kontroll
Läsbarhet
Storlek
Unik
Ärlig
Rolig
Praktisk
Enkelhet
Omsorgsfull
Karaktär
Karisma
Trivsam
Sensuell
Medvetenhet
Berör

Holistisk
Hel
Ren
Funktionell
Prisvärd
Hållfast
Lyhörd
Sammanhang
Professionell
Jämnställd
Komplex
Äkta
Välgjord
Åldras med behag
Skönhet
Omsorgsfull
Skicklig
Tar tid
Ifrågasättande
Korrekt
Logisk
Sublim
Utstrålning
Inspirerande
Behaglig
Exotisk



SLUTSATS

Det är många som försöker dela upp kvalitet i två skilda delar, en mjuk och subjektiv del och en hård 
och objektiv del. Jag tycker att den uppdelningen känns märklig, eftersom vi inte kan uppfatta ett 
föremåls “hårda” egenskaper utan att ta hjälp av våra ytterst personliga receptorer och vår tolkande 
hjärna. Informationen som når oss är på ett sätt redan subjektiv i det ögonblick vi blir varse den. Varse-
blivning är inget som fungerar lika för alla. Alla dessa uppdelningar av kvaliteter och värden komplet-
terar och motsäger varandra. Det finns enligt mig ingen idé som förklarar vad kvalitet och värde är, som 
fungerar i alla sammanhang. Samtliga försök till systematisering och uppdelning kan hjälpa till att vidga 
vyerna och hitta/identifiera värdefulla aspekter i upplevelsen av den byggda miljön, som ej endast är 
kopplat till vad jag tycker är vackert och vad en kund är villig att betala. Ifrågasättandet om vad som är 
kvalitet kan leda till att jag hittar fler argument till mina arkitektoniska och ideologiska förslag och vi-
sioner.

Jag har hittat en parallell i mitt eget liv. Jag och min sambo tittar på lägenheter. Det finns en marknad 
som i de flesta fall fungerar så att det som är efterfrågat blir dyrt. Jag tittar på objekt och värderar dem 
mest utifrån min upplevelse (hedoniskt värde & estetiskt värde), medan min sambo framförallt ser till de 
mätbara och funktionella aspekterna (funktionsvärde, ekonomiskt värde/instrumentellt värde) antal rum, 
pris, månadsavgift och pris/m2. Jag kan tycka att en viss lägenhet är värd x kr för att känslan är så 
fantastisk. Den är ljus, har vackra rum, känns hemtrevlig etc. Min sambo tycker då att jag är irrationell. 
Min sambo däremot tycker att en lägenhet kan vara värd y kr beroende på mätbara jämförelser. Jag 
tycker att han är för rationell och ifrågasätter varför han inte litar på sin magkänsla. Om jag inte gillar 
en lägenhet spelar det ingen roll vad den kostar, jag vill ändå inte bo i den. Verkligheten är en komplex 
kombination av alla tänkbara värdegrunder. Den ljusa, vackra lägenheten kan bli dyr per kvadratme-
ter just beroende av känslan, men priset stannar ofta av vid ett visst antal tusenlappar per kvadrat, en 
slags outtalad regel, med resonemanget att mer än så betalar man inte per kvadrat. Om magkänslan 
och mätningen i enskilda fall pekar åt samma håll, en vacker, härligt, hemtrevlig, ljus lägenhet, med 
god planlösning, lågt pris/m2, låg månadsavgift etc., har vi i detta exempel antingen väldigt annorlunda 
smak eller riktig tur. Än så länge har vi inte hittat det objektet, utan fortsätter att leta.

Jag fick en aha-upplevelse när jag läste kapitlet om mätningar av Bengt Starrin. Jag har inte reflek-
terat över att kvalitet inte går att mäta, utan att det bara är aspekter som går att räkan. Kvantiteten som 
är mätbart är en avgränsad egenskap och inte en helhet. Det mätbara en endast en liten aspekt som 
måste vägas in i ett större sammanhang. Hög kvalitet är en totalupplevelse och är alltid beroende av 
kontexten. Utan betraktare/brukare kan inga värden skapas. 

Arkitektens roll är att beakta både de estetiska och de tekniska värdena. I slutänden handlar det om att 
göra en kund eller en brukare nöjd. Att vara nöjd är den bästa av värden.

HUR SKALL JAG APPLICERA DESSA STUDIER I MITT EXJOBB OM GRÄNGESBERG?

När det gäller fastigheterna i Grängesberg, besitter de en mängd olika kvaliteter. För att få någon in-
tresserad och skapa ett värde hos dessa krävs det att dessa kvaliteter identifieras och kommuniceras till 
rätt målgrupp. Frågan om god kvalitet skall genomsyra hela mitt projekt. För varje material jag produc-
erar skall jag fundera över vad det kommunicerar och till vem. 

U
P

P
D

E
L

N
I

N
G

 
P

A
R

A
L

L
E

L
L

A
H

A
R

O
L

L
E

X
-
J

O
B

B



Jag kommer att arbeta med ett samhälle som har en mycket speciell och laddad historia. 
Det är viktigt att alltid ha respekt för det förflutna, men enligt min mening är det inte alltid respektfullt att 
låta en byggnads framtid bero på bidrag som förr eller senare kommer att dras in. Det är inte att respektera 
historien att låta byggnader förfalla. 

Järnmalmen i Grängesberg var en stor kvalitet, men innan den kunde särskiljas från all fosfor i berget 
och transporteras ut till stålverk och hamnar var det ingenting värt. Jag ser det avfolkade samhället på 
ett liknande sätt. Det besitter en mängd kvaliteter och intressanta byggnader, människor, landskap och 
berättelser. Dessa skulle vara mycket mer värdefulla om någon kände till dem. Jag vill försöka identifiera 
kvaliteter, kommunicera kvaliteter och skapa värden. 

En anledning till att jag fick upp intresset för kvalitetsteorierna är för att jag själv vill kunna motivera mina 
val, hitta goda argument och säkerställa att jag inte får alltför hård kritik som jag inte kan besvara. Det var 
från början en osäkerhet och rädsla som nu gett mig mängder av idéer och insikter. 
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GRUVLAVAR

Gruvlavarna har sedan gruvdrif-
ten varit ikonbyggnader för 
Grängesberg. Idag återstår tre 
hisschaktsbyggnader, placerade 
på rad längs malmerna Export 
och Risbergsfälten.  Längs 
Exportfältet anar man hur stor 
ekonomisk betydelse gruvorna 
hade. Byggnaderna är påko-
stade och den gatstensbelagda 
vägen kantas av en allé.
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BEFOLKNINGSFÖRDELNING I GRÄNGESBERG 2009

BESÖKARE IDAG

De fl esta besökarna passerar 
genom Grängesbergs centrala 
delar. På Öster fi nns konsertloka-
len Cassels och ett antal muse-
um som lockar fåtalet besökare. 
Ingen rör sig runt Skärningen.

BESÖKARE IMORGON

Besökarna hittar till alla delar av 
Grängesberg. Vägen runt dag-
brottet aktiveras och program 
kopplar ihop orten. Skärningen 
blir mittpunkt. 

LUPINERNAS UTBREDNING

Lupiner är en vanligt förekom-
mande blomma i orten. Den 
trivs längs de gamla järnvägsval-
larna och sprids i snabb takt från 
den gamla begravningsplatsen 
på rasområdet. 

Två av tre tror på en ljus framtid för Grängesberg

Fyra av fem saknar lokalt styre

Två av tre tror att gruvan öppnar inom 5 år

Tre av fyra nämner korvfabriken som ett tecken på ljusare tider

Fem av fem önskar sig ett upprustat centrum

Tjänstemannavillor

Arbetarbostäder

40-tals bebyggelse i tegel

Funkisbebyggelse med handel

Egnahem

Flerbostadshus

Gruvbyggnader

Odd stuff 

PROGRAMFÖRDELNING GRÄNGESBERG

Bostäder och egna hem

Industri och handel

Gruvbebyggelse

Vattenfyllt dagbrott

FÖRENKLAD UPPDELNING  

NORR - Björkås & Lauritstorp

ÖSTER - Centrum, Öraberget & 
Stora hagen

VÄSTER - Örntorp, Grotfallet & Sporrtorp

SÖDER - Lönnfalet (utfyllnadsmassa)

PROJEKTFOKUS

Etapp 1 - Stationhuset

Etapp 2 - Rasriskområdet

Etapp 3 - Nordpolen och Skärningen

0 1

KOMMUNIKATIONSSTRÅK

Kopparbergsleden, riksväg 50

Björnhyttevägen 

Bergsmansvägen

Icke namngiven

Dagens tågräls
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Grängesberg är en gammal gruvort som ligger i södra Dalarna, 
på gränsen till Västmanland. Närmaste stad är Ludvika, som 
ligger två mil norrut. För hundra år sedan var Grängesberg 
en av Sveriges fem viktigaste platser. Järnmalmen från gru-
van exporterades till hela världen. Gruvbolaget sågs som ett 
mönsterföretag med stort samhällsbyggande ansvar och orten 
som en modell för hur ett välmående arbetarsamhälle skulle 
se ut, med många publika lokaler och aktiviteter, samt gene-
rösa och välplanerade arbetarbostäder. Under 60-talet var det 
fortfarande full fart på gruvverksamheten i Grängesberg, men 
under 70- och 80-talet blev det allt sämre. I början av 90-talet 
lades gruvbolaget ner och gruvan stängdes. Orten som varit 
försörjd och servad av gruvbolaget började sakta förfalla. Det 
som gjorde att Grängesberg drabbades så hårt av vad som 
på andra platser mer var en förändring än ett slut, var att man 
hela tiden höll fast vid den sinande gruvnäringen. Under 70-ta-
let evakuerades och fl yttades rasriskhotade delar av samhäl-
let. Detta var inget nytt. Centrala Grängesberg har fl yttats sex 
gånger. Lokaler och byggnader står idag tomma och förfaller. 
Kommunen har inte råd att renovera eller riva. 

Idag bor det drygt 3600 människor i Grängesberg. Den största 
arbetsgivaren är Spendrups som har ett stort bryggeri i ortens 
norra industriområde. Befolkningen blir allt äldre. Det saknas 
högre utbildningar och många unga fl yttar för att studera och 
kommer inte tillbaka. Grängesberg tillhör Ludvika kommun, 
som har en blomstrande industrinäring. Det blir allt vanligare 
att man bor i Grängesberg, där bostadspriserna är låga, och 
pendlar till arbetet i Ludvika. Grängesberg är en kostsam del 
av kommunen, med många tomma bostäder och lokaler och 
hög andel arbetslösa och långtidssjukskrivna. Socialdemokra-
terna vinner alltid majoritet i de lokala valen. Det fi nns en stark 
koppling till arbetarrörelsen. Överallt i orten fi nns lämningar 
efter gruvan. Landskapet är märkligt och dramatiskt. Den 
som passerar genom centrum får dock få ledtrådar till byg-
dens historia. En del turister hittar till Grängesberg. Då är det 
främst stugområden vid någon av sjöarna, skidanläggningen 
Fjällberget, badplatsen Kyrkviken och konsertlokalen Cas-
sels som lockar. Det fi nns en del museum på orten, som har 
få besökare. Värdshuset Stopet, badhuset och matbutikerna i 
centrum är lokala vattenhål. Köpkraften är låg. Många storhan-
dlar i Ludvika. En korvfabrik och en nyöppnad lunchrestaurang 
sprider glädje, medan den rivningshotade området Källfallet 
delar befolkningen i två läger. På fritiden är det många som 
spelar bandy eller ägnar sig åt jakt och fi ske. Det fi nns mer i 
Grängesberg, så mycket mer.

Grängesberg är en typisk bruksort i Bergslagen, där huvud-
näringen sedan länge är nedlagd, byggnader och maskiner 
blivit omoderna, jobben försvunnit och människor fl yttat ut. 
Detta är inget unikt fenomen för just Bergslagen, utan sker 
överallt runtom i Sverige och världen. I och med teknikens 
utveckling och snabba förändringar och förutsättningar på 
världsmarknaden är det svårt att förutse vilka produkter och 
tjänster som kommer att vara efterfrågade imorgon. Det krävs 
fl exibilitet och marknadsanpassning för att driva lönsamma 
företag. Ett samhälle som är beroende av en enda näring 
riskerar att förlora allt vid en nedlagd verksamhet.

Det var många faktorer som ledde till den stora samhälls-
förändring som skedde efter rekordåren. Det var bland annat 
oljekris, en kollapsad kopparmarknad och en sjunkande dollar 
som ledde till att varor och material som vi i Sverige lev-
ererade och producerade ej längre efterfrågades i samma ut-
sträckning.  När marknaden förändrades hängde vi inte med. 
Många företag hade byggt upp stora industrier och fastigheter 
för långsiktigt bruk. Flexibilitet var inte inbyggt.

Järnvägen har varit av stor betydelse för Grängesberg. Utan 
den hade inte gruvnäringen kunnat blomstra. I Grängesberg 
fanns (och fi nns fortfarande) en stor järnmalmsfyndighet. 
Utan sätt att nå ut till marknaden var den inte värd något. 
Tågförbindelsen till Oxelösund (TGOJ) stod för en utav de 
vikigaste svenska infrastruktursatsningarna under det förra 
sekelskiftet. Jag drar paralleller till dagens Grängesberg. 
Orten har massor att erbjuda, men är inte speciellt bra på att 
marknadsföra och nå ut till marknaden med sina ”produkter”. 
Inte förrän dessa blir kända kan egenskaperna omvandlas till 
värden

Livsstilförändringen och viljan att bo i städer har medfört en 
döende landsbygd i Sverige. Politiker, landsbygdskommuner, 
boende och lokala näringsidkare är några av de som kämpar 
för att ändra denna trend. En del orter har hittat nya produkter 
och verksamheter att livnära sig på. Turismsatsningar är 
vanliga. Hällefors och Grythyttan är två närliggande exempel, 
där man profi lerat om orten som designort och kulinariskt 
mecka. Dalhalla är ett annat exempel, där det gamla kalk-
brottet transformerats till konsertplats. Trots många besökare 
är det få som känner till orternas ursprung. Mitt intresse 
i detta projekt har varit att se vad man kan göra med det 
befi ntliga i Grängesberg, utan att kasta in ett helt främmande 
program eller elelement.  

SWOT
En inventering av Grängesberg

STYRKOR
Fantastisk historia, natur- och kulturhistorisk intressanta miljöer, 
unik fl ora, fungerande infrastruktur i form av järnväg, busstrafi k 
och riskväg, stor lokal kunskapsbank om platsen och dess 
historia, tillhör en kommun som har stark ekonomi och satsar på 
sin industrisektor, spännande landskap, vacker natur, grafi k- och 
formarv, industrimonument, moderna ruiner, billiga lokaler, lätt 
att etablerar företag, stigande bostadspriser, riksväg som går 
rakt genom centrum, befi ntliga ikonbyggnader, eldsjälar, 
intressanta och unika museum, övernattningsmöjligheter som 
lätt kan utökas, orört och bevarat ur turismsynpunkt, positiva 
inslag i form av satsningar från Spendrups, korvfabrik etc

SVAGHETER
Några få dominanta företag (Spendrups och GIA), slitet och 
dåligt underhållet, högt bidragsberoende, hög arbetslöshet, 
ingen högre utbildning vilket leder till ungas utfl ytt, överskott på 
män, fi nns en sorg efter gruvan nedläggning, fi nns ingen kultur 
att driva egna projekt, byggnader förfaller, låg köpkraft, dåligt 
rykte, svårtillgänglig information, desperat skyltning, sista-
minutenlösningar för att generera kortsiktiga inkomster, svårt att 
driva lönsamma företag, ett till synes öde centrum, inga gemen-
samma mål, försöker vara en massa olika saker som det inte är 
(storstad, Dalarna etc)

MÖJLIGHETER
Tron börjar spira, hoppet återvänder, järnmalmspriserna fortsät-
ter att stiga vilket på sikt kan leda till att gruvan öppnar igen, 
Spendrups expanderar och skapar mervärden, det går bra för 
Ludvika och fl er bosätter sig i Grängesberg, ett ökat intresse för 
att bo på landet, ett ökat intresse för urban exploration rörelsen 
och intresset för hur vårt moderna leverne påverkar omgivnin-
gen, kommunen satsar på Grängesberg

HOT
Spendrups lägger ner, skepsis mot utomstående, svårighet 
att vända sinnet och trenden, svårt att skapa grogrund för 
förändring, förhastade beslut tas om rivning, omarbetning och 
identitetsskapande som gör bilden av Grängesberg ännu otydli-
gare, vägen dras om utanför centrum, befolkningen fortsätter att 
minska, kommunen satsar inte på Grängesberg utan på andra 
(för stunden) mer vinstbringande projekt och områden

STRATEGI - Regional nivå
En strategi är en övergripande plan för hur man på lång sikt skall övervinna ett problem, ordet kan förklaras som “konsten att vinna ett krig”. I detta fall så 
är kriget kampen mot de döende bruksorterna och kan appliceras på en mängd ställen i Sverige och världen. Grängesberg är ett exempel där strategin 
kan appliceras. För att göra Grängesberg till ett robust samhälle krävs mer än kortsiktiga projekt och satsningar. För att förändra en döende bruksort krävs 
ett samarbete mellan kommunen, lokala företagare och boende och en långsiktig satsning på att stärka ortens karaktär, aktiviteter och attraktion.  Målet är 
att locka nya människor och företag till regionen genom att marknadsföra dess kvaliteter. Här har jag tittat på referenser framförallt i Tyskland, men även i 
Sverige. Zollverein i Essen och organisationen IBA som driver en mängd projekt i Ruhr-området har varit viktiga förebilder. Ett svenskt exempel på hur man 
jobbar tydligt med gemensamma mål och visioner för att stärka platsens karaktär är Lövsta bruk. 

ÅTGÄRDER/MÅL/STRATEGI

• Planera långsiktigt
• Bygg robusta system
• Fördela riskerna
• Tydliga och gemensamma mål och visioner
• Se förändringen som en process
• Satsa lokalt och involvera lokalbefolkningen
• Förstärk befi ntliga kvaliteter
• Börja nu
• Uppmuntra innovation
• Blanda korta och långa projekt

TAKTIK - Lokal nivå
Om strategin liknas med konsten att vinna ett krig, så liknas taktiken vid konsten att vinna ett slag (se bilagan “Ordlista”). Strategin får här en mer lokal 
förankring och anpassas till ortens förutsättningar. Det är viktigt att förstå var problemen ligger innan åtgärder börjar planeras. I denna fas görs en inventering av 
orten och för att identifi era styrkor och svagheter. Förutom problematiken som nedlagda bruksorter har (angiven i strategin) så fi nns det en mängd problem som 
gör Grängesbergs fall unikt. Lokala problem kräver lokala lösningar.

ÅTGÄRDER/MÅL/TAKTIK

• Hitta och förstärk kvaliteter som fi nns i Grängesberg
• Skapa en gemensam plattform för kommunikation och information
• Så ett frö, våga starta
• Skapa ett fysiskt nav, öppna ett tycka-till-ställe, en turistbyrå,                  

en anslagstavla, en lobby
• Skapa ett socialt nav, någon som ansvarar för helheten
• Engagera och koppla eldsjälar till projektet
• Samla information på ett ställe
• Skapa en stiftelse (som förmedlar rivningshotade byggnader)
• Mindre allmoge, mer bergslagen som motto
• Satsa på lokala förmågor och produkter
• Underlätta för besökare
• Förankra verksamheter och gestaltningar i det lokala
• Visa upp Grängesberg
• SATSA PÅ CENTRUM

PROBLEM

• Otydlig identitet, med försök att leva upp till orimliga ideal
      (storstad, allmoge, nattliv)
• Spretig bild mot besökare
• Svårt att hitta information
• Inget nav, varken fysiskt eller mänskligt
• Stor klyfta mellan nytt och gammalt
• Stor klyfta mellan unga och äldre
• Ingen tradition i att driva eller starta något, få egna initiativ
• Många byggnader står tomma och kostar pengar
• Kommunen vill riva men har inte råd
• Ingen synlig stolthet
• Centrum är den felande länken, det är här folk skall ledas 

in i Grängesberg, inte enbart passera

URVAL AV KVALITETER/
EGENSKAPER
På den här affi schen har jag med utgångspunkt i strategin 
och taktiken valt ut egenskaper och attribut som symboliserar 
Grängesberg, för att skapa en spelplan för fortsatt arbete. 
Dessa kvaliteter är valda med hänsyn till dess potential att 
förstärkas och möjlighet att bidra till ett positivt värdeskapande. 
Detta är en medveten gallring av attribut, funktioner, produkter 
och material att arbeta med. Det är ett exempel från taktiken, på 
hur man kan göra. En annan spelplan hade antagligen lett till 
andra tillägg i slutänden. 

Kvaliteter är i min mening egenskaper som ett objekt, en varelse 
eller en plats besitter. De kan bli värden först när de är satta i en 
kontext, där de betyder något för någon utifrån en viss förvän-
tan. Min roll som arkitekt är att skapa goda förutsättningar. Jag 
kan förstärka kvaliteter och minimera svagheter, men hot och 
möjligheter kan jag inte rå på. En strategi som uppmanar till 
fl exibilitet kan göra ett samhälle bättre rustat för framtida förän-
dringar.

Se bilaga ”KVALITET?” för mer läsning. 

GRÄNGESBERG

streckade linjer - järnväg
ljusblå linjer - landskapsgränser
mörkare område - bergslagen

FASADMATERIAL

Plåt

Tegel

Trä

Puts

Betong

Eternit

Ej inventerade

ÄGARE OCH PROGRAMTYP

Kommunalt ägd fastighet

Privatägd fastighet

Ej publikt program

Blandat publikt/privat 

Problemområde

Järnväg

Staket mot rasområdet

INNEHÅLL OCH HISTORIK

1. Badhus, öppet mån, tis och fre, 1953, Rolf Hagstrand
2. Handelshuset med loppmarknad och diverse småhandlare, 
    öppet vardagar och lördagar, ca 1930
3. Folkets hus, privatägt och stängt
4. Gamla posthuset, nu jaktbutik öppen vardagar, 1938, Frej Klemming
5. Stopet, hotell och värdshus, lunch, middag, pub, öppet hela veckan, 
     1959, Hakon Ahlberg
6. Stationshuset, blandat program, se etapp 1, öppet dagtid, 
     1943, Frej Klemming
7. Kommunalhuset, nu bibliotek och pensionärsverksamhet, dagtid, 
    1956, Hakon Ahlberg
8. Apoteket, öppet mån-lörd, halva bygganden tom, 1953, Rolf Hagstrand
9. Kiosk, öppet hela veckan, privatägd byggnad på kommunens tomt, 1985
10. Coop, öppet mån-sön, lokalt vattenhål, Janne Holm & T.Patizon 
11. ICA, öppet mån-söndag, lokalt vattenhål
12. Godsmagasin, idag bilhandel, öppet vardagar, 1938, Frej Klemming
13.Bank, butiker och lägenheter, 1941, Melin
14. Stora Hagens museum, arbetarbostäder, öppet dagtid, tidigt 1900
15. Missionskyrkan, fl yttad från rasområdet, uppfört tidigt 1900
16. Butiker och lägenheter, 1957, Eino Talomaa
17. OKQ8, sällan stängt, 1964, Bengt Andersson
18. Butiker och lägenheter, 1953, Riksbyggens arkitektkontor
19. Shell, sällan stängt, 1959, Adelcreut
20. GIA, kontor och industriverksamhet, ca 1970
21-24. Riksbyggens hyresbostäder, 1944, Rolf Danielsson

GRÄNGESBERG I 
KONTEXT GRÄNGESBERG I

KORTHET

SATSA PÅ CENTRUM
Grängesberg är uppdelat i tre huvuddelar, Björkås, Väster och Centrum. Dessa tre delar är skilda via Skärningen, det vattenfyllda dagbrottet. På Väster fi nns en 
del museum och det gamla gruvområdet som intressanta besöksmål. Här ligger också Cassels konserthus som lockar en hel del utomsocknes besökare. Utma-
ningen i den här delen av Grängesberg är främst att besökarna skall hitta hit. Björkås är ett område med egnahem. Hit hittar inte den oinvigde och hit fi nns det 
egentligen ingen anledning att åka. De som passerar genom Grängesberg åker genom centrum. På norra sidan ligger ett industriområde som håller på att byg-
gas ut. Spendrups har ett stort bryggeri och planerar att bygga ut det i samband med en uppfräschning av den norra entrén till samhället. Många passerar genom 
centrum utan att förstå att Grängesberg är en gammal gruvort. Det gamla stationshuset ligger nästintill övergivet och många av husen längs vägen är dåligt un-
derhållna. Otydlig skyltning och många olika försök att guida till sevärdheterna leder till ett smått desperat intryck. Många av problemen i Grängesberg speglar sig 
i stationshuset och platsen runtomkring. Huset har blivit omodernt, verksamheten lagts ner. Det fi nns inga gemensamma ramar för skyltning, belysning, underhåll 
eller öppettider. Många mindre näringsidkare strävar efter att driva moderna verksamheter i storstadsmiljö, medan sanningen är en annan. Identiteten måste bli 
tydlig och sann. Det enda som minner om Grängesberg som gruvort är en staty av en gruvarbetare vid parkeringsplatsen framför järnvägsmagasinet.
Stationshuset och centrum är den plats människor passerar. För att leda besökare vidare till andra besöksmål är det viktigt att de fångas upp här. Stationshuset 
kan bli den knutpunkt och det nav som behövs för en nylansering av Grängesberg.  

FRÅGESTÄLLNING
Hur kan jag med små ingrepp tillgängliggöra Grängesberg och öka 
attraktiviteten för boende och besökare?

MISSION  
En levande landsbygd

VISION  
Grängesberg som ett levande och robust samhälle

MÅL   
Att så ett frö och visa på potentialen i orten
Höja Grängesbergs värde hos boende och besökare
Att stärka identiteten

DELMÅL   
Att få förbipasserande att stanna till i Grängesberg
Att knyta ihop det gamla och det nya
Att kommunicera en samlad och tydlig bild av orten

STRATEGI OCH TAKTIK FÖR ATT FÖRSTÄRKA BEFINTLIGA KVALITETER
Sanna Broman, Contextual Space Studio, HT 2010, handledare Pål Röjgård och Dick Sandberg

VÄRDERINGAR  
Förstärk det befi ntliga framför att tillföra något nytt
Behåll Grängesbergs karaktär

LEDORD   
Lokalt förankrat
Uppdaterat
Respektfullt

ARKITEKTONISK AMBITION 
Att med små ingrepp förstärka ortens karaktär och öka 
läsbarheten 

Att med små ingrepp främja och skapa stora rumsliga 
upplevelser

Att med små ingrepp guida och informera besökare
(ingrepp ej tillägg, för att inte låsa mig vid att det måste läggas till 
något. Ibland kan det handla om att göra om eller ta bort)

METOD   
Genom att ha intervjuat invånare, lokalpolitiker, företagare och 
besökare skapat en bild av vad Grängesberg egentligen behöver. 
Vilka funktioner behövs? Vilka byggnader och rum behövs? Vad 
fi nns det att tillgå? Vilka ingrepp behövs? (riva, renovera, bygga)

Genom att  ha tittat på referenser, samt gjort en SWOT-analys av 
Grängesberg, (identifi ering av styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot,) tagit fram en strategi för den framtida utvecklingen av orten.

Genom platsbesök och historieläsning inventerat vad Grängesberg 
är och har varit, lokaliserat formelement, material och funktioner 
som använts för att förstärka identiteten och skapa tillägg med kop-
pling till platsen. 

Min ambition har varit att hitta ett regelverk för framtida ingrepp, 
ramarna för arkitekturen, samt att ge exempel på hur.Genom 
föreslagna ingrepp visa exempel på hur man kan framhäva 
kvaliteter/egenskaper.

BÖRJA VID STATIONSOMRÅDET

PROBLEM CENTRUM
• Centrum har fl yttats 6 gånger vilket lett till en misstro i beständighet, brist på identitet etc
• Bebyggelsen passar ej samhället idag, tomma byggnader, fel lokaler 
• Ingen övergripande gestaltningsplan, uppstyckade tomter, fastigheter, skyltningar etc
• Svårt att hitta och läsa information, få stannar, vet inte vad de åker förbi
• För hög hastighet för förbipasserande/för tung trafi k
• Dåligt underhåll av fasader och markbeläggning
• Stationshuset förfaller och kostar pengar
• Få frivilliga aktiviteter i centrum, bild av att det är öde, inga ungdomsaktiviteter
• Sent tillkommen kiosk som stänger av sikt och skymmer stationshuset

ÅTGÄRDER/TAKTIK
• Återskapa ett nav, en tydlig mittpunkt
• Satsa på stationshuset
• Öppna en turistbyrå
• Gemensam plan för skyltning och marknadsföreing
• Bevara och rusta upp tegelbyggnaderna
• Förstärk befi ntliga hierarkier, förtydliga platser
• Satsa på synliga aktiviteter
• Riv kiosken och fl ytta verksamheten till  stationshuset
• Uppmuntra nya aktiviteter, gärna ungdomsverksamhet

PROBLEM
• Sent tillkommen kiosk stänger av sikt
• Sliten markbeläggning   
• Inga aktiviteter för barn
• Otydlig parkering, gata, trottoar etc
• Dåligt belyst kvällstid
• Dåligt sammanhållen helhet, känns splittrad
• Otydlig och utspridd turistinfo 
• Obekväma bänkar och sliten busskur

ÅTGÄRDER/STÖRRE FÖRÄNDRINGAR
• Riv kiosken och fl ytta verksamheten 
       till stationshuset
• Ny belysning
• Ny vägbeläggning
• Ny busshållsplats och nya bänkar
• Samlad information och ny skyltning
• Tydliga gränser mellan parkering/park
• Lekplats

Stationshuset i tegel byggdes på fyrtiotalet och var menat att bli centrumbebyggelsens 
mittpunkt. Väntsalen var påkostad med ekpanel och dubbel takhöjd. Platsbygda bänkar 
och modern belysning förstärkte intrycket. Framför byggnaden anlades ett torg med 
busshållsplats, taxistopp och planteringar. Tegelbebyggelsen utgjorde ett nytt inslag i 
Grängesberg, ett modernt centrum som andades framåtanda och hopp. Byggnaderna 
står kvar än idag, men har förlorat lite av sin status på grund av bristande underhåll 
och förändrad omgivning. Det krävs inte mycket för att underlätta centrumbebyggelsen 
läsbarhet och hierarkier. Ett nedslag i strategin skulle vara att riva kiosken framför sta-
tionshuset, samt att ordna nya bänkar och ny belysning. Platsen framför stationen bör 
öppnas upp och aktiveras. Det fi nns människor i orten, men de syns inte. Att anlägga 
en postfunktion i stationshuset, samt ungdomsverksamhet och turistbyrå skulle främja 
synbara aktiviteter. Stationshuset är i gott skick, men behöver ytrenoveras. 

Gruvhistorik Dagbrottet Skärningen Blågrön slaggsten, en restprodukt från gruvan Statyn “Gruvgubben” Vattenhjulet som en gång var kraftförsörjare till gruvan Viadukter

Industriinteriörer med råa betongytor och funktionen i fokus MaskinhusetCentrallaven

Risbergslaven i rå betong

Glitter och stendamm

Gruvorter och bergrum

Järnväg, räls och vallar

Cassels donation - konsertlokal

Arbetarbostäder (här Stora hagen)

Piktogram och skyltar

barrskog

Fanarkiv och lång historik med aktiv arbetarrörelse

Filmarkiv

Befi ntligt teckensnitt, här från stationshuset

Industriräcken i blågrönt, här från maskinhuset

Stationshus i tegel, från 1943

Moderna ruiner i rasområdet som är det gamla centrumBryggeritradition med öl och läsk som specialområdeStora stentippar som bildar “månlandskap”LupinerMärkliga fenomen som följd av gruvindustrins ingrepp i naturen

Centrala Grängesberg 1:2000

PROBLEM
 
• Nedlagd huvudnäring
• Omoderna verksamheter och lokaler
• Minskande befolkning och brist på jobb
• Bidragsberoende 
• Rädsla för att satsa
• Svårt att marknadsföra orten
• Ekonomisk desperation

Lokmuseum och järnvägshistoriskt centrum

GRÄNGESBERG

streckade linjer - järnväg
ljusblå linjer - landskapsgrän
mörkare område - bergslage
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KULVERT
Standardkulvertar blir paviljonger med program. Kulveratar används i vanliga fall till att transportera vatten eller för att bygga viadukter. Standardstorlekar kan använ-
das som temporära eller fasta paviljonger eller installationer. De kan med fördel kopplas ihop och kan med enkla tillägg göras om till slutna och väderskyddade rumsli-
gheter. De är prefabricerade och körs på lastbil ut till platsen. De fi nns i en mängd storlekar, vilket gör det möjligt att anpassa måtten efter behov. Maxdjupet är tvåme-
ter. Det är möjligt att få rör ingjutna från början, vilket förenklar installationer. Där det är möjligt grävs kulverten delvis ner för att slippa höjdskillnaden mellan inne och 
ute. I andra fall tillsätts en betongramp.

Kulverten ramar in utsikter, produkter och sevärdheter. Den är enkel att fl ytta och att variera. Det industriella och råa formspråket passar bra in i Grängesbergs karaktär. 
De är hållbara och klarar laster och ras. Standardkulvertar går att hitta hos bland annat företaget Shay Murthag.

På tågperrong och busshållsplats byts kurerna ut mot kulvertar. Dessa får hela bakstycken med inbyggda skyltar och integrerad belysning. En bänk och en skylt är 
andra enkla komplement. Framför stationen, på platsen där kiosken står, är det tänkt att placeras 3-4 kulvertar som skall fungera som skyltskåp eller för tillfälliga ut-
ställningar. Dessa förses med glaspartier och belysning. I rasriskområdet fyller kulvertarna en säkerhetsfunktion. De möjliggör för besökare att gå in i ruiner och besöka 
platser som annars vore svåråtkomliga och farliga. De fungerar även som utsiktsplatser i otillägnlig natur och som informationsbeggnader med skyltar, fi lmvisning, 
sittmöjlighet och belysning. I framtiden skulle kulvertarna kunna sprida ut sig på orten. De skulle kunna agera som enklare övernattningsmoduler, valstugor, plats för 
jordgubbs- och svampförsäljning etc. 

RÄCKE
Galvaniserade standardräcken med diametern 40mm, puderlackade i en blågrön nyans, används för att markera riktning och 
rörelse. Några enkla delar gör det möjligt att variera och anpassa det efter terräng och bebyggelse. Standardhöjden är 900mm 
med det fi nns även i en högre modell, då 1100 mm. De kan gjutas fast i mark eller i grund, alternativt skruvas fast i golv eller 
vägg. Räcket guidar besökaren och visar vägen mot sevärdheter. I rasriskområdet avgränsar de tydligt var man bör och inte 
bör gå. I extrema fall stoppas besökaren av en glasskiva istället för ett räcke Det bjuder in till säkra ruiner och sätter stopp där 
det är farligt att gå. Räcket återfi nns vid stationshuset i form av handledare uppför entrérampen, som välkomnar besökaren 
upp till anslagstavla och in i ”lobbyn”.. Den blågröna färgen återfi nns i många industribyggnaders interiör och liknande räcken 
ses bland annat i maskinhuset på Väster i Grängesberg. Ett företag som tillverkar liknande räcken är Finnritila. 

BELYSNING 
Med hjälp av ljus kan man framhäva, förstärka och förändra. I Grängesberg skall belysningen förstärka material, 
funktioner och hierarkier. Viktiga byggnader får diskret kvällsbelysning, gångvägar och gator får nya stolpar, viadukter 
får markstrålkastar och kulvertar får integrerad halogenbelysning. Det skall vara möjligt att gå på guidning även efter 
mörkrets inbrott. Grängesberg skall dock förbli en ort som sover på natten. Gruvlavar, maskinhus och stationshus får 
fasadbelysning. Skärningen lämnas mörk. Härifrån kan man göra kvällsturer på vattnet och se hur bebyggelsen häng-
er ihop. En gång- och cykelbana som går hela varvet runt Skärningen får de nya stolparna. Stolparnas formspråk 
påminner om de industriella armaturerna som en gång fanns på gruvområdet. En liknande armatur sitter fortfarande 
upp på Fördelarstationen i rasriskområdet. De nya armaturerna går i samma färg som räckena och hjälper igenkän-
ningen och läsbarheten, genom att markera huvudvägar och gångstråk. Ljuskällan skall vara energisnål och med god 
färgåtergivning, med fördel metallhalogen, vilket ger en ”ärlig” bild av färger och material. Liknande armatur fi nns hos 
FLOS.

NAMN/LOGOTYPE
Grängesberg behöver en tydlig identitet och en tydlig och enhetlig grafi sk profi l. Målet är att börja förändringen och förbättringen 
av Grängesberg vid stationshuset. På stationshusets fasad fi nns det , ovanför entrétaket, fastmonterad metallbokstäver som 
formar ortsnamnet. Dessa har suttit där sedan huset byggdes. Jag tänker att dessa ska få lägga grunden för en grafi sk profi l som 
skall tas fram. Bokstäverna är enkla och tydliga, med en stil som återfi nns i många av gruvbyggnadernas skyltar och texter. För 
att markera att en förändring är på gång och för att få till ett mindshift hos de boende i Grängesberg föreslår jag ett enkelt tillägg 
med stor betydelse. Jag lägger till två siffror till bokstäverna och bildar namnet Grängesberg 2.0. Namnet blir en symbol för orten 
och skall signalera att det är en ny version av något befi ntligt, men att det samtidigt fi nns utrymme för uppdateringar. Siffrorna 
tillverkas i plåt, i samma typsnitt och samma färg som de befi ntliga, och skruvas upp bredvid de övriga bokstäverna. Namnet är 
tänkt att kunna användas som logotype på tryckmaterial och som projektnamn. I samband med lanseringen av 2.0 bör en hemsi-
da göras och kopplas till mjukvaror för audioguide och kartguide, samt informationsbank som skall fi nnas i stationshusets turist-
funktion. Ett liknande typsnitt är Browallia New. 

2.0

ABC

gruva.

Satellit Mottagartorn Informationsbank

Text

Ljud

Bild och fi lm

Sändare på besöksmål

Applikation

PIKTOGRAM 
Det fi nns en lång historik av att använda piktogram och tydlig skyltning i och utanför gruvan. Jag har tagit fram en piktogramserie 
för skyltning och guidning i Grängesberg. Symbolerna kan med fördel delas in i kategorier för att tydliggöra besöksmål och sam-
hällsfunktioner på kartor och informationstavlor. Många av symbolerna är karaktäristiska för Grängesberg och förstärker kvaliteter 
och identitet. 
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Gruvbebyggelse
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Kulverten kan med enkla tillägg fylla olika funktioner
Skala 1:100

Busshållsplats UtställningspaviljongSkyltfönster/monter

Standardkulverts från Shay Murthag
Samtliga innermått i millimeter
Skala 1:100
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Exempel på valda kulvertstorlekar
Skala 1 :50
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Två standardstänger och ett hörn gör det möjligt att 
skapa dubbelkrökta räcken som följer mark och terräng
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APPLIKATION/MJUKVARA
Grängesberg skall bli uppdaterat och kunna erbjuda besökare och boende löpande information om vad som är på gång. Mitt 
förslag är en mjukvara och en informationsbank där alla kan bidra. Besökare kan lägga till bilder och erfarenheter, butiksinne-
havare kan lägga upp aktuella erbjudanden och kommunen kan informera. En applikation skall erbjuda besökaren en audiogu-
ide via mobilen. Med denna skall man själv kunna ta sig runt på området och få information om det man ser (och i vissa fall det 
man inte ser). Äldre Grängesbergare kan läsa in sina berättelser om platser och händelser, som kan levandegöra miljöer och 
personer som inte längre fi nns (ref. 100hus.se). Via applikationen skall du även kunna se var du befi nner dig, vilka sevärdheter 
som fi nns i närheten, information och historik om dessa, öppettider, resväg, rekommendationer m.m. Informationen i telefonen 
skall kunna läsas upp eller förmedlas via text och bild. Istället för att installera högtalare vid varje ruin eller besökspunkt så in-
stalleras istället en liten sändare. Vid stationshuset skall en anslagstavla installeras. Denna ska ha en touch screen och vara 
tillgänglig även när stationen är stängd. Via den skall du kunna hitta information om Grängesberg. I stationshuset skall det fi nnas 
möjlighet att ladda upp egna bilder, få dem projicerade på väggen, utskrivna som vykort eller mailade som mms. Informationen 
i mjukvaran skall uppdateras dagligen, så att eventuella förändringar och erbjudanden snabbt fi nns med i guidning och informa-
tion. Aktuella händelser, såsom körsbärsblomning i gamla sjukhusträdgården eller rivningen av Källfallets arbetarbostäder skall 
annonseras. Service och underhåll skall vara kopplats till turistinformationen/lobbyn i stationshuset. Den digitala guiden är ett 
relativt litet ingrepp. Idag är tekniken aktuell, men ingen vet vad som händer om några år. Den skall vara lätt att uppdatera och 
byta ut. Informationen fi nns, det handlar om att tillgängliggöra den. 

Den gamla kyrkogården där gruvarbetarna 

begravde sina nära och kära fi nns inte kvar. 

Alla gravar är uppgrävda och fl yttade. Lupiner 

användes för att smycka gravarna och de 

blommar fortfarande på området runt den 

gamla begravningsplatsen under somrarna. De 

sprider sig år för år närmare centrum, som en 

påminnelse av det som varit.

Alice Broman berättar

Belysning längs gångvägen runt Skärningen

Kulverttillägget och applikation gör det 
möjligt att besöka och få information om 
Fördelarstationen på rasriskområdet Belysningsplan över centrala Grängesberg. Huvudleder förstärks, men Skärningen lämnas mörk

B

Ljusfördelningen kan varieras i 
samma armatur

VIADUKT
Grängesberg har många attribut som vittnar om den forna gruvindustrin. Järnvägsvallar och viadukter 
är exempel på sådana spår. När du åker in eller ut ur samhället eller tar dig från en sida om 
Skärningen till en annan, så passerar du under en viadukt. De slitna betongviadukterna renoveras 
och blir svagt vitlaserade på insidan. Den bländande belysningen byts ut mot markstrålkastare som 
belyser hela den ljusa ytan och använder taket som refl ektor. Med små medel framhävs på så sätt 
några av Grängesbergs kännetecken. Det blir lättare att läsa orten och förstå dess logik när man 
lägger märke till vitala infrastrukturer och formelement. . Det är också en markering på att man 
kommit till eller lämnat orten. Formspråket och belysningen från viadukten går igen i kulvertarna. 

Sektion genom viadukt under järnvägsvall 
1:50

FÖRE EFTER

Viadukternas placering
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“Grängesbergs resa kan väl börja i stationshuset?”
              Lennart Andersson, centrumgruppen
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Tillägg av ramp  och placering av touchscreen vid entrén till stationshuset
Skala 1:50

Entréplan stationshuset 1:200

Stationshusets söderfasad 1 :200

Stationshusets norrfasad 1:200

Sektion genom entréhallen  i stationshuset 1:200

Stationsplan utan kiosk och med nya väntkurer 1:500

Sektion stationsplan  1:500

STATIONSHUSET BLIR LOBBY
Omprogrammera

Idag har stationshuset ingen funktion. För 50 år sedan behövdes en stor järnvägsstation, men det gör det inte idag. Det passar inte dagens Grängesberg. Kommunen köpte 
byggnaden av Jernhusen 2008, för att möjliggöra en eventuell centrumupprustning. Idag hyr två företag lokaler i byggnaden. En av lägenheterna på andra våningen är periodvis 
uthyrd till studenter, medan den andra står tom. Det är dyrt att hålla byggnaden i drift. Vänthallen är öppen under dagtid och har blivit utsatt för viss vandalism. De få människor 
som väntar på tåg eller buss vid stationen föredrar i allämnet att stå ute och vänta. Det har inte funnits ekonomi att renovera och underhålla interiören. Även om stationen ligger i 
centrum sett på en karta, är den mentala uppfattningen i orten en annan. 

Jag föreslår en omprogrammering av stationshuset. Det skulle innebära att det frigörs lokaler i anknytning till vänthallen. Denna skulle kunna fungera som foajé och samutnyttjas 
av de verksamheter som fl yttar in. Den gamla konditoridelen som idag används som kontor, skulle återfå sitt ursprungliga program för att inhysa kioskverksamheten som förut låg 
i en separat byggnad längs vägen. Denna byggnad skulle rivas för att återskapa det torgrum som en gång fanns framför stationen. Upprättandet av en turistbyrå med lobbyfunk-
tion skulle fungera som samordnande verksamhet, med informationsdisk, biljettkassa, kunskapsbank och anslagstavla för boende. Två rum mot vänthallen skulle öppnas upp 
igen och inhysa ett fi lmrum och en turistbutik. Dessa skulle gå att stänga till kvällstid. Den gamla tidningskiosken skulle fungera som förråd åt ungdomsgården som skulle utnyttja 
vänthallen och fi lmrummet på kvällstid. De gamla kioskfönstren skulle göras om till anslagstavla och interaktiv karta. En ramp skulle leda upp till huvudentrén som komplement till 
den befi ntliga trappan. 

Stationshuset skulle bli en plats där invånare och besökare möts. Invånarna saknar idag en mötesplats och en plats där information och agenda annonseras. Besökare skulle få 
information om besöksmål och guidning via personal. En introduktionsfi lm om Grängesberg skulle kunna visas i fi lmrummet. Många klipp från fi lmarkivet skulle kunna användas. 
Stationen skulle kunna bli en plats där man visar upp Grängesberg och dess produkter, samtidigt som man fyller en social funktion i samhället. Här skulle man även kunna samla 
funktioner som postutlämning, biljettförsäljning till evenemang och caféverksamhet. 

Som turistupplevelse klassas denna etapp som GRUND, vilket syftar till att man som besökare snabbt och enkelt kan få information om orten. Etappens ledord är MÖTE, IN-
FORMATION och NYFIKENHET.
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Belysning

Kulverttillägg

FILMRUM

TURISTSHOP
LOBBY

KIOSK/CAFÉ

FÖRRÅD

Riven kioskbyggnad

Programförändring i stationshuset

IDAG
Lägenhet, tom
Lägenhet, ABB
Cykelverkstad
Vänthall
Byggmek AB

IMORGON
Byggmek AB, 120 m2
Lägenhet, ABB, 70 m2
Cykelverkstad 140+100 m2
Filmrum 25 m2
Turistbyrå, Lobby, 30 m2
Vänthall, turistinfo, Lobby, Häng, 100 m2
Gemensamma toaletter, 20 m2
Café/Spelbutik/Kiosk 80+20 m2
Förråd till ungdomsverksamhet 8 m2

vån 1

vån 0

vån -1

vån 1

vån 0

vån -1

Stationshusets norrfasad 1:200

KARTA & INFO

   FRAMTIDENS TURISTBYRÅ
• Upplevelse och mötesplats med ny teknik, som förmedlar information på ett 

lättöverskådligt sätt. Personligt och lokalt, med skräddarsydda lösningar åt 
besökaren. 

• Lätta att hitta både på internet och i verkligheten. 

• Den erbjuder ytor för försäljning och tillhandahåller bokningar, samordnar 
aktiviterer och information, har fokus på produktutveckling, näringslivs-
utveckling och har personal med expertkompetens. 

• Turistbyrån har en rådgivande funktion.

• Utmaningarna ligger i att kunna ta betalt, erbjuda variation över säsonger 
och att hållas tekniskt uppdaterad. 

• Internet har stor betydelse, men upplevelsen på plats är minst lika viktig.
       
       (källa www.tillvaxtverket.se)

A
Via automater och touchscreens i stationshuset kan besökaren hitta information 
om sevärdheter, restauranger, butiker, och evenemang. Det fi nns även möjlighet 
att ladda upp foton, skriva rekommendationer och printa eller posta elektroniska 
vykort. De uppladdade bilderna visas via en projektor på väggen. En kulvert 
används som lobbydisk. Lokala produkter marknadsförs och säljs i butiken som 
ligger i anslutning till den stora hallen.  Stationshuset blir det nya navet i GRÄNGESBERG 2.0              



Tillgängliggöra
Gamla Grängesbergs centrum är idag avspärrat med stängsel. Det som för fyrtio år sedan var 
centrum är idag ett ruinområde som befi nner sig på kanten till gruvschakten. Sedan gruvan 
stängdes har schakten och dagbrottet blivit vattenfyllda och risken för ras är för tillfället över. 
Det är ett märkligt område, likt ett historiskt reservat. Ett öppnande av området skulle innebära 
en chans att visa upp det märkliga landskap som har bildats här, för allmänheten, samtidigt 
som det skulle innebära att man kopplade ihop det gamla med det nya. Ortens karaktär och 
identitet ligger i grund och botten i gruvindustrin.

Människan har fl yttat ut och skogen har tagit över. Vägstrukturer fi nns kvar och likaså växter 
från gamla trädgårdar. De fl esta husen försvann för 20-30 år sedan. De revs för att inte ställa 
till besvär med förfall och säkerhet. Det är en fantastisk historisk upplevelse som ligger dold 
strax bakom stationshuset i centrala Grängesberg. Det är ett kulturlandskap med moderna 
ruiner. Vissa byggnader står kvar hela, andra är halvt raserade, med de fl esta fi nns det endast 
spår av i form av fundament eller trapprester. Det gamla Grängesberg har varit avstängt och 
klassat som rasriskområde de senaste 20 åren, men det har inte hindrat människor från att ta 
sig in. Anhängare till rörelsen Urban Exploration har på senare tid intresserat sig för Gränges-
berg och börjat sprida bilder på internet. Ett nytt intresse bland unga Grängesbergare som inte 
själva upplevt det gamla centrum har också blommat upp. 

Gamla vägar och stigar som fi nns på området röjs upp. Paviljonger och räcken guidar besöka-
re genom gamla igenvuxna trädgårdar, ruiner och förbi hisnande utsikter och branta stup. 
Guideturer kan arrangeras i samarbete med turistbyrån eller så kan man ta sig runt själv på 
området med guidning via en audioguide i mobilen. Applikationen till telefonen i kombination 
med informationstavlor, fi lmvisning och fotografi er gör att besökaren kan få både historisk och 
dagsfärsk information. 

Gamla Grängesbergare kan spela in berättelser anekdoter om platser och personer som lev-
andegör miljöer som inte längre fi nns. Dessa kommer besökaren åt via sin mobil. 
Byxfi ckstorget, markerat på kartan, fi ck sitt namn efter storstrejken som rådde i gruvan 1909. 
Gruvarbetarna stod och väntade på besked här, med händerna i byxfi ckorna. Sveriges en 
gång mest trafi kerade korsning föreslås få ny bebyggelse i form av utställningspaviljonger med 
bilder, ljud och rumsliga installationer. 

Som turistupplevelse är denna etapp klassad som DJUP, med stora upplevelser och äventyr 
på egen hand eller med guide. Etappens ledord är SPÅR, NYFIKENHET, IDENTITET
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“Vi lever på drömmar och minnen och inte just nu”
              Birgit Persson, boende i Grängesberg

Situationsplan rasriskområdet  med ruiner och utplacerade kulverts  1:2000

Sektion genom rasriskområdet  med förhållandet till Skärningen 1:2000

TURISM
Det långsiktiga målet med turismnäringen är att höja statusen på den lokala orten, för att 
göra det mer attraktivt att bo och verka där. Kortsiktigt handlar det om att locka turister och 
på så sätt skapa jobb via museum, affärer, hotell, restauranger och upplevelseindustri. I 
Grängesbergs fall är turismnäringen inte den nya gruvan. Med det menar jag att turismen 
inte kommer att bli huvudnäring. Målet är att skapa ett robust samhälle, där många företag 
verkar. Just nu går trenden mot att satsa på upplevelser och udda teman istället för på 
klassiska turistmål. Museer, parker och konst tappar besökare enligt nya undersökningar, 
medan naturattraktioner, hantverk, industri och evenemang ökar i popularitet. Besökaren vill 
vara delaktig i upplevelsen, inte passiv. Inom urban exploration rörelsen, som ständigt växer, 
fi nns en fascination för det gamla, det glömda och det förfallna. Det fi nns en nyfi kenhet och 
ett behov av att känna till sin historia, sina rötter och att känna tillhörighet och delaktighet, 
samt att förstå vad stora svängningar i vår samtid får för konsekvenser. Jag tänker att en 
laglig version av explorationtrenden skulle passa Grängesberg, då det fi nns ett ökat intresse 
för liknande miljöer. 

”Det är den helhet som karaktäriserar platsen eller aktiviteten, det vill säga natur- och kul-
turmiljö, evenemang, infrastruktur etcetera, som skapar attraktionskraften. För att skapa 
konkurrenskraft krävs därför ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer” 
        
        Tillväxtverkets Fakta om Turism 2009

RASRISKOMRÅDET ÖPPNAS

HEL BYGGNAD

FÖRFALLEN BYGGNAD

BYGGNADSDEL

FUNDAMENT

GLÄNTA/TOMRUM

Det fi nns ett fåtal hela byggnader på ras-
riskområdet. De fl esta är murade i slaggsten. 
Räcken guidar besökaren in i säkra byggnad-
er eller runt stängda fasader. Byggnaderna är 
försedda med sändare som gör det möjligt att 
använda audioguiden för information. Bilden 
visar det gamla vattentornet.

Den stora fördelarstationen är en utav många 
förfallna byggnader som är möjliga att besöka. 
Stora delar av taket har rasat in och metervida 
sprickor i tegelväggarna förstärker upplev-
elsen av att vara en högst tillfälligt tillstånd. 
Man vet aldrig när det ger vika. Kulvertar gör 
det möjligt att gå in i byggnader som av säk-
erhetsskäl annars inte skulle vara möjliga att 
uppleva inifrån. Via mobilguiden kan man lätt 
få information om dagsläget.

På många ställen står det fortfarande ele-
ment kvar efter de gamla byggnaderna, 
i form av tegelväggar, dörrportaler eller 
fl aggstångsfästen. Räcken guidar besökare 
runt och leder vidare till nästa anhalt. På 
utvalda platser ställs kulvertar ut med 
bilder och fi lm som visar hur bebyggelsen 
en gång såg ut. Via guiden kan man även 
lyssna på berättelser om platserna. 

Slaggstensfundament är vanliga inslag på 
rasriskområdet och är tydliga spår efter den 
bebyggelse som en gång befolkade området. 
De utgör tydliga ramar för bebyggelsen från 
förr. Räcken bjuder in till upptäcktsprom-
enader eller avråder från mindre lämpade 
områden. 

På många platser där hus en gång har stått 
fi nns idag inga spår efter detta. Skogen har 
tagit över och områden vuxit igen. Men det 
fi nns platser där bebyggelsen lämnar ett 
märkligt tomrum efter sig i den annars snåriga 
naturen. Grunder och golv gör det svårt för 
träd och buskar att slå rot. Endast gräs och 
mossa täcker platsen och bildar ett märkligt 
platt landskap. I vissa fall sticker golvet fram 
under mossa och barr. På bilden ser tomrum-
met efter ett gammalt maskinhus. 
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Nils Broman berättar

- Jag minns grannar som bryggar-Spendrups, 

Erikssons Matsalar, Ljungen i Futten, en hel 

drös med bagerier och skräddare, Willards 

Cykel, plåtslagare, Konsumchark, Åhlströms 

möbler, Sunes Kläder; allt inom ramen för 

några hundra meter Blånsgata och Blixtgata. 

Det var då, det!

B



“Det som är problematiskt med Grängesberg är att hela centrum är ett hål”
                     Lars Jönses, Byggnadsantikvarie Dalarnas Museum

Situationsplan Nordpolen med restaurangplacering 1:2000

Sektion Nordpolen med restaurangplacering 1:2000 Slaggsten kan bilda golv i nya byggnaden

NORDPOLEN OCH SKÄRNINGEN AKTIVERAS
Ny byggnad
Skärningen, dagbrottet som fått sitt namn efter att ha förklarats som ett snitt genom samhället, är idag vattenfyllt. Mycket av schaktet 
är utfyllt med rivningsmaterial från gamla Grängesberg. Från den enorma gråstenstippen, kallad Nordpolen, i dess norra ände, har 
man en vidunderlig utsikt över sjön som en gång var Grängesbergs epicentrum. Gråbergstippen består av rester från gruvan, det 
berg som inte innehöll någon järnmalm. I den här etappen görs den kanske allra viktigaste kopplingen mellan det nu och då. Här är 
det lätt att förstå sammanhanget och se hur de olika delarna av orten förhåller sig till varandra. De gamla gruvlavarna sticker upp 
som ensliga torn i fonden. På den här platsen fi nns potential att göra något stort.
Ett större tillägg i form av en restaurang- och företagsbar för Spendrups bryggeri medger även ett besöksmål för turister. Byg-
gnadens skulle kunna erbjuda värme, vatten, wc, café och restaurang samt vara bemannad, ett industrirum med mersmak. Byg-
gnaden skulle via terrasseringar vara kopplad ner till strandkanten och en pir/brygga. En båtguidning skulle kunna ta besökaren 
ut på gruvan, in i förr helt otillgängliga vikar, nära branta stup, fram till nedfallna hus och träd. Härifrån fi nns en magnifi k överblick 
över det dramatiska landskapet och byggnader och träd som hänger över raskanten. Kulvertpaviljonger skulle kunna placeras ut för 
strandhugg vid sevärdheter. Det är ett märkligt landskap, format av människan och till stor del återtaget av naturen. Här fi nns tillräck-
ligt med slagg för att räcka till att bygga en mur runt jorden. Vattenkvaliteten är god, enligt kommunen klassas som rent grundvatten. 
Det skulle kunna gå att arrangera djupdykningar. 

En ny byggnad i en ort som Grängesberg kräver goda argument. Jag menar att ett större tillägg på den här platsen skulle kunna 
aktivera området, samtidigt som det skulle vara ett bra tillfälle att koppla ihop storföretag, lokala företagare, boende och besökare. 
En turistverksamhet här skulle kunna kopplas ihop med närliggande besöksmål. Cassels besökare saknar en restaurang innan och 
efter sina konsertbesök. Köket skulle kunna drivas av den lokala restaurangägaren. Bakverken skulle tas från konditoriet. Öl, vin och 
annan dryck som produceras i orten kan serveras i kombination med lokala råvaror (varför inte korv?). Det är inte bara besökare 
som skall känna sig välkomna utan tillägget skall även kännas som en plats som tillhör invånarna. Jag tänker mig en insamling av 
slaggsten, en restprodukt som fanns i överfl öd när gruvan var igång, men som idag är svår att få ta på. Den återfi nns som grundsten 
i många av ortens gamla hus. En sådan process skulle kunna göra tillägget till något som är byggt av och för samhället, med mate-
rial som hamnar i sin rätta kontext och rum som alla kan njuta av. 

Ett antal fl erbostadshus i Grängesberg skall rivas. Många av dessa är uppbyggda av betongelement som går att återanvända. Res-
taurangen skulle kunna byggas av bärande fasadelement och håldäcksplattor från rivningshusen i kombination med enkla prefabri-
cerade element såsom kulvertar och I-balkar, och med inslag av insamlat material i form av slaggsten. Kombinationen skulle förstär-
ka element som redan fi nns i Grängesberg, samtidigt som det skulle vara ett fysiskt exempel på ett förnyat Grängesberg. 

Som turistupplevelse är denna etapp klassad som MEDEL-DJUP, bekväm och tillbakalutad i restaurangen eller äventyr kopplade till 
vattenaktiviteter i form av båtturer eller dykning. Ledord är SAMMANHANG, SAMARBETE och SYNERGI
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1780
1800

Betongelement från de bostadshus som skall rivas 
på Öraberget kan  används till den nya restauran-
gen

Bärande fasadelement Håldäckplattor Raka standard I-balkar Standardskulverts

Slaggsten kan samlas in 
från trakten och läggas till 
ett vackert golv i den nya 
restaurangen

Slaggsten

Kulvertar i olika standardss-
torlekar kan bilda rumsli-
gheter i olika storlekar. 

Material- och gestaltningsidé till den nya restaurangen

WIN-WIN

C

Slaggsten kan bilda golv i nya byggnaden

V-Ö



Skala 1:14000

0

200 400 600 800
1000 meter

G R  A N G E  S  B  E  R  G 2 .0

V-Ö

190 m

230 m

270 m

310 m

410

Sprickbildning

V-Ö

190 m

230 m

270 m

310 m

410

515 m

650 m

Dagbrott 1911

1950

1960

Sprickbildning

850 m

1950

1960

1975

1979

1989

   ?

Fyllnadsmassa

DU ÄR HÄR

DU ÄR HÄR

SVANSKOGEN

SKÄRNINGEN

BJÖRKÅS

BJÖRKTORP

LAURITSTORP

KÄLLFALLET

LÖNNFALLET

STORA HAGEN

ÖRABERGET

KYRKBACKEN

CENTRUM

BYXFICKSTORGET

GAMLA GRÄNGESBERG

NORDPOLEN

SKACKELBACKEN

GUDMUNDBERGET

SPORRTORP

GROTFALLET

EXPORTFÄLTET

SKÄLKENSTORP
ÖRNTORP

MAJENS

SLANTBACKEN

ORRLEKEN

JAN-MATSDAMMEN

LOMBERGS-
TJÄRN

RÖDA DAMMEN

SÖDRA HÖRKEN

ÖRABERGS-
DAMMEN

HÖRKS HAGE

Cassels

Disponentparken

Risbergslaven

Jakobinalaven

Centrallaven
Svensk filmarkiv
Mojsen gruvmuseum
Maskinhallen

Lokmuseum

Nostalgimuseum

Stationshuset

SPORT & FRITID

Paddling

Längdskidspår

Tennisbana

Skidbacke

Vandringsled

Simhall

Golfbana

Motorcrossbana

Fotbollsplan/fotbollshall

Bandyplan

Friidrottsstadio

Dykning

P

KOMMUNIKATION & RESA

Vänthall

Bensinstation

Bagageförvaring

Tågstation

Busshållplats

Båthållplats

Cykelstation/Cykelbana

Taxistation

Parkering

NATUR & FRILUFTSLIV

Matsäckplats

Fruktträd/Trädgårdsrester

Jaktmark/Älgtorn

Badplats

Lägerplats

Fågelskådning/Häckningsplats

Tältplats

Naturupplevelse

Fiskevatten

Svamprikt område

Bärrikt område

Rastplats

Unik växt

Unik blomma

M

BESÖKSMÅL

Husruin

Gruvbebyggelse

Fundamentrest

Viadukt

Promenad med guidning

Filmarkiv

Filmvisning/biosalong

Besöksträdgård/park

Scen

Konsertlokal

Utsiktsplats

Utställningspaviljong

Museum

Fd kyrkogård

Fd kyrka

Kvällsbelyst sevärdhet

SERVICESTÄLLEN & SAMHÄLLSFUNKTIONER

Bank

Biljettkassa/Biljettautomat

Förvaringsfack

Dricksfontän

Handikappanpassad toalett

Förstahjälpenutrustning

Bankomat

Butik

Bibliotek

Apotek

Garderob

Dusch

Dricksvatten

Frisör

Internet

Industriområde

PRO

abc

Post

Toalett

Telefon

Skötrum

Återvinningsstation

Mataffär

Tidningar

Papperskorg

Äldreverksamhet

Kyrkogård

Kyrka

Ungdomsgård

Kontorslokaler

Skola

Mötesrum/konferenslokaler

Lekpark

Dagis

INFORMATION & GUIDNING

Rekommenderat

Information

Bemannad  reception/lobby

Anslagstavla

Audioguide

MAT & LOGI

Campingplats

Bar

Konditori

Hotell

Vandrarhem

Restaurang

Gatukök

Pub

Kaffeservering

Du har valt att visa

BESÖKMÅL
Klicka på ikonen på kartan eller i listan för 
information om resväg, öppettider etc.

Byxfickstorget  
Cassels 
Centrallaven
Disponentparken
Jakobinalaven
Lokmusem
Källfallet
Maskinhallen
Mojsen gruvmuseum
Nostalgimusem
Nordpolen
Risbergslaven
Stopet
Svenskt filmarkiv
Sussies
Stationshuset

Tillbaka till HUVUDMENY

VÄLKOMMEN TILL GRÄNGESBERGS INTERAKTIVA KARTGUIDE!

Här kan du få information om besöksmål och aktiviteter. Du väljer själv vilken kategori du vill ska synas på 
kartan. Under varje ikon finns information i text, bild och ljud. Du kan även zooma in på ett valt område för 
en mer detaljerad karta. När du har designat din karta kan du med en enkel knapptryckning maila den till din 
telefon eller få den printad i turistbyrån.

Du kan ladda upp bilder och rekommendationer från dina egna besök via vår automat i stationshuset. 

SNABBVAL
Rekommenderat

Visa vad som är öppet nu

LADDA UPP FOTON 
Du kan printa dina egna vykort och skicka 
e-kort via vår automat i stationshuset.

IMG_1992 IMG_199

Rekommenderat

Visa vad som är öppet nuHär kan du få information om besöksmål och a
kartan Under varje ikon finns information i text bild oc

er. Du väljer själv vilken
ch ljud Du kan även zo

ktivitete
xt bild oc

SÖK

Adress, namn, aktivitet, område

Jag vill... 

A B C D E F G H I J K L M N O  P Q R S T U V W 

M

M

M

M
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