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SAMMANFATTNING
Den här rapporten är en sammanfattning av insatser, resultat, slutsatser och rekommendationer i
projektet BRUK 2.0 som genomfördes från den 1 juni 2019 till den 31 december 2021.
Projektet genomfördes som tre samordnade utvecklingsinsatser i Dalarnas, Västmanlands och
Örebro län med Intresseföreningen Bergslaget som projektägare och de tre länsstyrelserna som
initiativtagare.
Projektets övergripande syfte var att tillgängliggöra och utveckla Bergslagens industrihistoriska
kulturmiljöer till attraktiva besöksmål genom att driva hållbar platsutveckling med utgångspunkt i
de utvalda platsernas historia, berättelser och unika kultur- och naturvärden. Projektets insatser
utformades utifrån de utvalda platsernas och samarbetsparternas förutsättningar och behov och fick
därför olika fokus och arbetsformer.
Rapporten beskriver bakgrunden till projektet BRUK 2.0, beslutade insatser, hur de genomfördes,
vilka resultat de gav, några slutsatser samt reflektioner och rekommendationer när arbetet ska tas
vidare i de tre länen efter projektavslut.
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PROJEKTETS BAKGRUND
Projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism pågick under drygt tio år mellan 2007 och 2018 i
syfte att utveckla utvalda industrihistoriska kulturmiljöer till besöksmål. Urvalet av de 20-talet
kulturmiljöerna gjordes utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Bergslagens industriella kulturarv
hade då under lång tid varit föremål för kulturmiljövårdande insatser från länsstyrelser, museer och
kommuner men även genom privata och ideella initiativ. Resurserna hade främst gått till att vårda
och underhålla byggnader och till pedagogiska insatser för att berätta om de miljöer som påverkat
och format människors liv. Trots ett ofta långsiktigt engagemang från kulturmiljövården och andra
regionala aktörer var detta arbete inte tillräckligt för att skapa en långsiktigt hållbar förvaltning och
utveckling av kulturmiljöerna.
Därför initierades projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism av Riksantikvarieämbetet som
senare gav uppdraget vidare till länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna, Örebro, Gävleborg och
Värmland och där Intresseföreningen Bergslaget stod som projektägare. Projektet finansierades av
de fem länsstyrelserna genom 7:2-medel tillsammans med regionernas 1:1-medel. Projektet
finansierades även genom EU-bidrag.
Genom en turismdriven tillväxt skulle kulturmiljöerna tillgängliggöras genom att utveckla
platsernas fysiska miljö för att öka tillgängligheten och att erbjuda besökarna ett utbud av mat, fika,
shopping och aktiviteter för att öka platsernas attraktivitet. En gränsöverskridande samverkan
mellan de fem länen i Bergslagen bidrog till en kunskapsöverföring mellan samverkansaktörerna. De
årliga workshoparna som projektet arrangerade möjliggjorde även en kunskapsspridning om
utvecklingen av kulturmiljöer mellan aktörer som på olika sätt var involverade och deltog i projektet.
Utifrån erfarenheterna och den fördjupade kunskapen om utvecklingen av kulturmiljöer från
Bergslagssatsningen Kultur och Turism initierades 2018 projektet BRUK 2.0, hållbar platsutveckling
– ett samverkans- och utvecklingsprojekt som kom att omfatta tre av de fem länen som hade
medverkat i Bergslagssatsningen. Det nya projektet skulle bygga på lärdomarna från tidigare
insatser, till exempel att utveckling ska ske utifrån regionala behov, att urvalet bör ske utifrån
platsens potential och att samverkan mellan kulturmiljövården och besöksnäringen är central och att
kultur- och naturvärdena behöver samverka för att nå bredare målgrupper.
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PROJEKTET, SYFTE OCH MÅL
Om projektet
Under hösten 2018 startades ett för- och planeringsarbete med BRUK 2.0 tillsammans med Dalarnas,
Västmanlands och Örebro län med Intresseföreningen Bergslaget som fortsatt projektägare och
samordnare av det inledande planeringsarbetet. Urvalet av platser i respektive län skedde i dialog
och genom arbetsmöten med respektive länsstyrelse och där utvalda samarbetsparter inom
besöksnäringen, miljö- och naturvård och länsmuseerna fanns representerade. Projektet delades in i
tre processer: en urvalsprocess, en huvudprocess kring hållbar platsutveckling och en lärandeprocess
i form av kunskapsdagar.
Projektet Bruk 2.0 startade den 1 juni 2019 och avslutades den 31 december 2021, efter en förlängning
med sexmånader på grund av pågående pandemi och förseningar i projektstarten. I projektet
medverkade länsstyrelser, regioner, kommuner och destinationsorganisationer i Dalarnas,
Västmanlands och Örebro län. En viktig ambition i projektet var att utveckla attraktiva och hållbara
besöksmål och att skapa nya affärsmöjligheter i besöksnäringen i samverkan mellan offentliga
aktörer, destinationsföreträdare och inbjudna entreprenörer.
I Dalarna etablerade Länsstyrelsen samarbete med det regionala destinationsbolaget Visit Dalarna
för att lyfta fram Dalarnas kulturhistoriska bruksmiljöer som attraktiva besöksanledningar. I Dalarna
var Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Intresseföreningen Bergslaget huvudfinansiärer med
Visit Dalarna och tre medverkande kommuner som medfinansiärer. Projektarbetet leddes av
intresseföreningens regionala projektledare i nära samverkan med parternas representanter.
I Västmanland och Örebro län var länsstyrelserna huvudfinansiärer och insatserna planerades
tillsammans med Intresseföreningen Bergslagets strategiska projektledare i de två länen. I
Västmanland genomfördes insatserna i nära samverkan med Strömsholms kanalbolag AB. I Örebro
län hade Destination Bergslagen rollen som samordnande projektledare med stöd från
intresseföreningens strategiska projektledare.

Syfte
Projektets övergripande syfte var att tillgängliggöra och utveckla Bergslagens industrihistoriska
kulturmiljöer till attraktiva besöksmål genom att driva hållbar platsutveckling med utgångspunkt i
de utvalda platsernas historia, berättelser och unika kultur- och naturvärden. Projektets insatser
utformades utifrån de utvalda platsernas och samarbetsparternas förutsättningar och behov och fick
därför olika fokus och arbetsformer.
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Dalarnas län
I Dalarna var syftet att utveckla nya samverkansformer mellan Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna,
medverkande kommuner och utvalda företag kring hållbar plats- och produktutveckling. Målet var
att öka intresset för de utvalda industrihistoriska kulturmiljöerna och ”korsbefrukta” kulturmiljöer
och outdoorupplevelser i Världsarvet Faluns bergsmanslandskap, Husbyringen i Hedemora kommun
och Silverringen i Säters kommun. Främst genom att utveckla nya besöksupplevelser inom outdoor,
kopplade till de utvalda kulturmiljöerna och med tillgång till boenden och mat. Projektet genomförde
riktade produktutvecklingsinsatser för att hjälpa entreprenörer på och nära de utvalda platserna att
utveckla attraktiva och hållbara produkter med anknytning till platsernas berättelser och miljöer.
Andra insatser handlade om att finansiera och utveckla riktade insatser i de tre utvalda områdena.
Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och tre medverkade kommunerna utgjorde samarbetsparter i
projektets insatser för att stärka den lokala besöksnäringsutvecklingen och lyfta in platsernas kulturoch naturarv i kommunernas samordnade platsutveckling och i företagens produkter, försäljning och
marknadsföring.

Västmanlands län
I Västmanland var syftet att utveckla Strömsholms kanal som besöksmål genom att utveckla nya
boendelösningar för besökare längs kanalen. Projektidén med boendelösningar utvecklades utifrån
att det fanns ett behov från besöksnäringen av att kunna erbjuda fler övernattningsmöjligheter och
att Strömsholms kanalbolag äger och förvaltar ett åttiotal kulturbyggnader med ett vattennära läge
som kunde omvandlas till ett attraktivt boende. Projektet valde ut Borgåsund som case och
utarbetade en ny utvecklingsstrategi för att visa hur en utvald plats längs kanalen kan utvecklas till
ett attraktivt besöksmål som möter besökarnas behov och förväntningar. Syftet med insatsen var att
ge en tydlig inriktning i den planerade och genomförda platsutvecklingen. Borgåsund som är ett
attraktivt besöksmål som kombinerar ett strategiskt vattennära läge vid Mälaren med välbevarade
kulturmiljöer och ett målgruppsanpassat utbud.

Örebro län
I Örebro var syftet att tillsammans med Destination Bergslagen utveckla hållbara och klimatsmarta
koncept för att tillgängliggöra platser och berättelser kring Bergslagens råvaror och
industrilandskap. Projektet valde ut Frövifors Pappersbruksmuseum, Björskogsnäs och Uskenbygden
– tre platser med stark anknytning till Bergslagens industrihistoria. I Frövifors utvecklades ett
utställningskoncept kring skogen, i Björkskogsnäs skapades ett koncept för en vandringsstig som
berättar om den kalkrika berggrunden som skapat platsens rika kultur- och naturvärden, och i
Uskenbygden togs ett cykelkoncept fram guidar besökare till områdets hyttor, gruvhål och
bergsmansgårdar. Projektidén med att lyfta fram berättelserna med fokus på råvaror och
industrilandskapet utvecklades utifrån ett behov av att lyfta begreppet Bergslagen. Den dåtida
svenska industrins vagga och epicentrum för råvaruutvinning, idag en plats och destination med ett
rikt utbud av friluftslivsaktiviteter och kulturupplevelser.
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Projektmål
Projektets fyra övergripande mål i de tre medverkande länen var följande:
Ökad samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer för att skapa förutsättningar för
hållbar platsutveckling
Ökad samverkan mellan kultur- och naturturism för att utveckla attraktiva platser och
produkter (besöksanledningar) samt bredda platsernas målgrupper.
Ökat utbud av fysiska och digitala produkter och service genom att förädla och inkludera
platsernas kultur- och naturvärden och berättelser i aktiviteter, produkter, upplevelser och
service (äta, sova) för besökare.
Ökad samhällsnytta som skapar möjligheter för de utvalda platserna att utvecklas hållbart –
ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Samverkan mellan aktörerna och förståelsens för
varandras verksamhet har ökat helt klart.
- Projektpartner
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SLUTSATSER
Projektets slutsatser presenteras övergripande för alla tre län och utifrån varje läns resultat och
måluppfyllelse. Slutsatserna är en sammanfattning av resultatet och beskriver det viktigaste som
framkommit under projektet. Projektet kan dra följande sex övergripande slutsatser:

Utvecklade besöksanledningar
Samverkan mellan kultur- och naturmiljövård, besöksnäring, naturturism och friluftsliv har bidragit
till en hållbar platsutveckling genom att förena kultur- och naturvärden och att förädla platsernas
värden till besöksanledningar i nära samarbete med lokala krafter på de utvalda besöksmålen.

Ökad samsyn och kunskap
Den samverkan som påbörjades genom urvalsprocessen har bidragit till en ökad förståelse för
respektive parters uppdrag och ansvarsområden. Detta har skapat en samsyn kring och ökad
kunskap om hållbar platsutveckling och hur ansvar och roller kan delas och fördelas i en långsiktigt
hållbar samverkan på lokal och regional nivå.

Pandemins effekter på projektet
Pandemin har haft både positiva och negativa effekter på projektet. Projektets planerade
kunskapsöverföring mellan länen har försvårats då kunskapsdagarna fick ställas in. I gengäld kunde
arbetsformerna effektiviseras i de riktade insatserna genom digitala möteslösningar. Tack vare
pandemin har antalet besökare på platserna ökat då många svenskar valt att ”hemestra” i Sverige,
framför allt sommaren 2021.

Samhällsnytta och hållbara affärer
Förutsättningarna för en hållbar platsutveckling har stärkts på de utvalda platserna, inte minst
genom ökad kunskap om vilka förutsättningar som behöver skapas för att driva en samordnad
utveckling i partnerskap med offentliga, privata och ideella aktörer. Projektet har därmed bidragit till
ökad samhällsnytta och stärkt lokal ekonomi på de utvalda platserna.

Olika behov och förutsättningar
Projektet har utvecklats utifrån länens specifika behov, med hjälp av de resurser som avsatts i
respektive län. Bredden i de behovsinriktade platsutvecklingen har genererat nya erfarenheter och
kunskap som alla län kan dra nytta av. Svårigheten är att jämföra de olika länens resultat och effekter
då varje län har arbetat självständigt och lagt upp sina insatser oberoende av de andra medverkande
länen.
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Projektstruktur och ägarskap
Avsaknaden av en tydlig projektägare och en övergripande styrgrupp har försvårat arbetet med att
hålla ihop projektet som helhet. Det innebär att det inte har funnits någon funktion som på en
övergripande nivå har bedömt planer, beslut och pågående insatser i de tre länen. Därmed har ingen
identifierat möjliga synergieffekter och samordningsvinster då varje län har agerat självständigt
inom ramen för projektet. Med facit på hand hade det varit värdefullt med en gemensam styrgrupp
för att ta vara på effekter och lärdomar i de tre länen under projektperioden. Inte minst för att stärka
kunskapsutbyten och kvalitetssäkra insatser och resultat i planering och genomförande.

Det ökade samarbetet och förbättrade kontaktytorna
mellan turism-organisationen och kulturmiljövården
har inneburit mycket för att lyfta kulturmiljöer som
besöksmål i Bergslagen.
- Projektpartner
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SLUTSATSER I RESPEKTIVE LÄN
Dalarnas län
Vikten av regional samsyn och samverkan
En viktig slutsats i Dalarna är att de aktörer som ansvarar för skydd och utveckling av kulturmiljöer
och kulturarv, besöksnärings- och turismutveckling samt regional näringslivsutveckling och kultur
och bildning på regional nivå kan ha nytta av att stärka sina samarbeten kring utvecklingen av en
långsiktig kulturturism i Dalarna, som bland annat inkluderar besöksmålen i Dalarnas Bergslag.
I Dalarna samordnas den regionala besöksnäringsutvecklingen av Visit Dalarna AB på uppdrag av
Region Dalarna och Dalarnas 15 kommuner, som äger bolaget genom ett gemensamt holdingbolag.
Den regionala turism- och besöksnäringsutvecklingen utgår från den regionala
besöksnäringsstrategin och kommunernas lokala utvecklingsplaner. Länsstyrelsen Dalarna har
tillsynsansvar för kultur- och naturreservat, kultur- och naturminnen, historiskt värdefulla
byggnader, miljöer och fornlämningar, naturreservat och nationalparker. Inom naturområdet pågår
ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna sedan många år tillbaka, bland annat
inom naturturism och vandring. På kultursidan har ett nytt samarbete etablerats mellan de två
organisationerna genom BRUK 2.0. Däremot ingår inte Länsstyrelsen Dalarna i den samordnade
regionala turismutvecklingen och pågående samarbeten. Det kan innebära en risk då det kan
uppstå parallella utvecklingsprocesser och därmed kan viktiga samordnings- och samsynsvinster
gå förlorade. I BRUK 2.0 blev problematiken synlig då Intresseföreningen Bergslaget, Länsstyrelsen
Dalarna och Visit Dalarna stod för initiativet och planeringen medan Region Dalarna fattade
formella beslut och ansvarade för löpande uppföljning men utan kontakt med övriga parter. I
genomförandefasen rapporterade projektet till Region Dalarna var tredje månad, men inte till
Länsstyrelsen Dalarna.
På grund av pandemin kom de utvalda företagen in betydligt senare i projektet än vad som var
tänkt. Det medförde att arbetet med att ta fram anpassade underlag om de olika platsernas historia,
miljöer och s k storytelling inte hann tas fram tillsammans med företagen. De insatser som
genomfördes våren 2021 fokuserade främst på företagens egen produktutveckling. Därför finns det
ett fortsatt behov av att fördjupa företagens kunskaper om de platser där företagen driver sina
affärsverksamheter, för att stärka kopplingarna mellan produkterna och de unika miljöerna.
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Plats- och produktutveckling i utvalda områden
De områden i Dalarnas Bergslag som ingick i BRUK 2.0 omfattar unika industrihistoriska
kulturmiljöer men även naturmiljöer med tydliga spår av den månghundraåriga bergshanteringen.
Utmaningen ligger främst i att utveckla besöksmål där besöksnäringsföretag och föreningar kan
utveckla produkter utifrån besökarnas behov och där efterfrågan skapar intäkter och en hållbar lokal
ekonomi. Det krävs att det finns en grundläggande infrastruktur som gör att besökare kan ta sig till
och mellan platserna, att det finns en lokalbefolkning som gör platserna levande och att det finns ett
utbud av grundläggande service i form av äta-bo-göra och handla som även lokalsamhället kan dra
nytta av.

Bergsmanslandskapet i Falun
I Falun medverkade Världsarvet Falun i ett utvecklingsprojekt, Stärka världsarv (2019–2021).
Projektet testade Unescos metod för hållbar turismutveckling i världsarv och innebar att
världsarvets lokala och regionala samverkansparter medverkade i en ganska omfattande
utvecklingsprocess under två år, parallellt med BRUK 2.0. Genom att synka vissa insatser i projektet
med BRUK 2.0 kunde de två projekten samverka kring plats- och besöksmålsutvecklingen i
Bergsmanslandskapet, en del av världsarvet, och de utvalda företagens produktutveckling där Visit
Dalarna hade en viktig roll, före, under och efter genomförda insatser. Det innebär att Falun har goda
möjligheter att ta arbetet vidare inom ramen för samarbetet i Världsarvet Falun.

Husbyringen
Både Hedemora kommun och Stiftelsen Husbyringen har uttalat att de aktivt vill bidra till
Husbyringens och Stjärnsunds fortsatta besöksmåls- och besöksnäringsutveckling på ett mer
genomtänkt och samordnat sätt, vilket är mycket positivt. Nästa steg innebär att parterna pratar
ihop sig och börjar organisera samarbetet utifrån tydliga mål och en förankrad ansvars- och
rollfördelning, med utgångspunkt i kommunens besöksnäringsstrategi och den lokala plan som
kommunen och Visit Dalarna ska uppdatera under 2022. I Stjärnsunds bruk har entreprenörer och
föreningar gått samman i ett bygdebolag för att driva en samordnad lokal utveckling. Med bolaget
som grund finns det stora möjligheter att utveckla Stjärnsund till ett attraktivt besöksmål med stöd
från Hedemora kommun och Stiftelsen Husbyringen som äger och förvaltar många av de
välbevarade bruksmiljöerna längs Husbyringen.

Silverringen
I Säters kommunorganisation har enhetscheferna, på kommunchefens uppdrag, bildat en
utvecklingsgrupp för att driva en samordnad platsutveckling med fokus på tre utvecklingsområden:
Silverringen, Trästaden Säter och Säterdalen. Här finns goda möjligheter att med utgångspunkt i
politiska prioriteringar, den lokala besöksnäringsstrategin och den lokala planen, som kommunen
och Visit Dalarna håller på att uppdatera, driva en samordnad plats- och besöksmålsutveckling
tillsammans med den lokala besöksnäringen. Längs Silverringen finns två aktiva
hembygdsföreningar och i Ulfshyttan har nya entreprenörer etablerat sig med ambitionen att
utveckla boenden för besökare och biking-upplevelser. Med stöd från kommunen och berörda
fastighets- och markägare kan förhoppningsvis fler platser längs Silverringen utvecklas för att möta
besökare på ett hållbart sätt som bevarar de unika kultur- och naturmiljöerna.
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Västmanlands län
Utveckling av den fysiska miljön är central
Borgåsunds fysiska miljö och utformning bör vara en central del i den fortsatta platsutvecklingen.
Dels för att möjliggöra för entreprenörer att bedriva verksamheter på platsen, dels för att kunna ta
emot fler besökare. Men även för att skapa en konkurrenskraft bland entreprenörer som vill etablera
sig, och för att säkerställa deras behov av en fungerande logistik men även som ett sätt att öka
platsernas attraktionskraft och motverka onödigt slitage på kulturmiljöerna.

Strategiskt arbete ökar attraktionskraften
Ett strategiskt arbete är en förutsättning för att Borgåsund att fortsätta utvecklas till ett attraktivt
besöksmål, och en nödvändighet för att Strömsholms kanal ska utvecklas hållbart – ekonomiskt,
socialt och miljömässigt. Det strategiska arbetet inleddes genom projektets utvecklingsstrategi där
samverkansaktörerna enades om en gemensam målbild för Borgåsund. Ett arbete som bör fortsätta
för hela Strömsholms kanal och där den övergripande utvecklingsstrategin bör fungera som ett
verktyg i arbetet med att prioritera vilka insatser som kanalbolaget bör göra, både i sin roll som
ägare och förvaltare men även i samverkan med övriga intressenter.

Ett byggnadsminne med stor potential
Strömsholms kanal är en unik plats med stor potential att locka både entreprenörer och besökare
inom kultur, natur och friluftsliv. För att kunna utveckla byggnader till boende och miljöer till platser
där entreprenörer vill etablera verksamheter och dit besökare vill komma bör kanalbolaget välja ut
ett fåtal platser med potential att utvecklas och där samma arbetssätt kan användas som i
Borgåsund.
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En politisk viljeyttring med fokus på ekonomi
För att realisera en hållbar utveckling av Strömsholms kanal krävs det att kanalbolaget genererar
egna och högre intäkter. Därför bör kanalbolaget Strömsholms kanal AB, som äger och förvaltar
Strömsholms kanal få ett utökat ägaruppdrag med fokus på kommersiell drift, till exempel genom att
marknadsanpassa hyresnivåerna för både kommersiella verksamheter och hyresgäster. Det krävs en
bolagsstyrning där kanalbolaget kan verka utifrån ett samhällsuppdrag att förvalta ett kulturarv
samtidigt som de har krav på sig att bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Kanalbolaget
bör ha ett övergripande styrdokument, en strategisk plan och målbild, där ekonomi och organisation
sätts högst upp på agendan. Den övergripande strategin ska innehålla och beskriva en tydlig politisk
viljeyttring och ambitionsnivå över kommungränser där kanalbolagets roll som förvaltare och i
utvecklingen av Strömsholms kanal ska förtydligas. Den bör även beskriva hur kanalbolaget ska
möjliggöra för andra att använda och utveckla miljöerna till exempel genom att verka för att
entreprenörer gör egna investeringar inom ramen för byggnadsminnet. Fokus bör flyttas från att
bekosta tillfälliga insatser via projektmedel till att i kombination med egna investeringar söka
offentliga medel, gärna i samverkan med andra intressenter och som ligger i linje med den
övergripande strategin och målbilden.

Vi har fått bättre kunskap om vad som krävs för att en
plats skall kunna fungera som ett besöksmål som kan
marknadsföras brett.
- Projektpartner
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Örebro län
Samverkan är a och o för en platsutveckling
Samverkan mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer har tack vare projektledarens nätverk
och den regionala referensgruppens samsyn kring platsutvecklingen och tidigare upparbetade
kontakter varit en nyckelfaktor för att projektet har kunnat genomföra insatserna med en begränsad
finansiering. För länsstyrelsen och Destination Bergslagen har även samverkan gett en tydlig vinnvinn-situation mellan kulturmiljövård och besöksnäringen, där båda parters uppdrag och kompetens
behövs för en hållbar platsutveckling.

Platsutveckling har bidragit till destinationsutveckling
Projektets platsutveckling har bidragit till Destination Bergslagens destinationsutveckling. Detta
genom att projektet prioriterat utvalda platser med utvecklingspotential som genom
produktutvecklingen har knutits samman genom de bergslagshistoriska berättelserna. På så sätt har
platsernas gemensamma identitet som destination kring Bergslagen stärkts.

Kultur- och naturvärden har kombinerats i nya helhetsupplevelser
Kultur och natur har under projektperioden genom berättelserna och produktutvecklingen stärkt
varandra och förenats till en helhetsupplevelse. Genom ett utbud av aktiviteter och olika produkter
kopplat till både natur- och kulturvärden har målgrupperna kunnat breddats och fler entreprenörer
och föreningar har kunnat engagerats i platsutvecklingen. Den regionala referensgruppens deltagare
har även möjliggjort utvecklingen av de gemensamma kultur- och naturupplevelser genom en bred
samverkan mellan varandra och olika parter.

Gemensam plattform och marknadsföringskanal
Eftersom den regionala projektledaren även är destinationsansvarig för Destination Bergslagen har
projektet kunnat marknadsföra sina produkter och ett klimatsmart resande genom destinationens
marknads- och försäljningskanaler. Det har bidragit till att snabbt få ut produktinformation och att
marknadsföring och kommunikation varit på en hög nivå i ett sammanhang där många i
intressesegmenten kultur, natur och friluftsliv redan finns.
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URVALSPROCESSEN
I inventerings- och urvalsprocessen som skedde under 2018–2019 togs urvalskriterierna fram för
vilka platser som respektive län skulle utveckla genom projektet. Huvudkriteriet som alla län utgick
ifrån var att platserna skulle omfatta industrihistoriska miljöer med kopplingar till bergsbruk med
ett högt kulturhistoriskt värde och med omkringliggande naturvärden. Länen arbetade sedan i
respektive arbetsgrupp för att ta fram egna kriterier för urvalet av platser. Länens urvalskriterier:

Dalarnas län
Att det finns ett samarbete, horisontellt och vertikalt som skapar något gemensamt både privat
och offentligt.
Att det finns en tydlig platsidentitet, en historia.
Att det finns en förankring och ett engagemang kring att vilja platsutveckla.
Att det finns en gemensam och tydlig vision och strategier som tillsammans ger en
långsiktighet.
Att det finns en vilja och balans mellan att både bevara och utveckla.
Att tillgängliggöra platserna för entreprenörerna.

Västmanland län
Att platsen ska komplettera berättelsen och bilden av Västmanland.
Att platsen geografiskt ska ligga i närheten av andra besöksmål.
Att platsens produkter ska kunna paketeras.
Att platsen ska kunna tillgängliggöras för besökaren.
Att platsen ska ha företag på eller runtom platsen som kan bidra till utvecklingen.
Att platsen ska ha förutsättningar till en långsiktig förvaltning efter projektet.
Att platsen ska kunna peka på tydliga mål- och intressegrupper.

Örebro län
Att platsen geografiskt och innehållsmässigt ska verka för en helhet.
Att platsen kan paketeras tematiskt.
Att platsens produktutbud kan fånga nya och bredare intressesegment.
Att platsen ska ha entreprenörer på eller runtom platsen som kan bidra till utvecklingen.
Att platsen ska kunna bidra till ett mer klimatsmart sätt att resa.
Utifrån kriterierna valde Örebro län ut tre platser, ett natur- och kulturreservat, en bygd runt en sjö
och ett museum. Västmanland valde ut Strömholms kanal och Dalarna valde platser utifrån
geografiska områden runt Falun, Säter och Hedemora kommun. Totalt arbetade projektet med sju
platser, områden av varierade storlekar och utvecklingsgrad.
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HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
Dalarnas län
De industrihistoriska platserna som valdes ut av projektets partnergrupp i Dalarnas län speglar
bergsbruket i Dalarna, från tidig medeltid och fram till idag. De utvalda områdena var
Bergsmanslandskapet i Falu kommun, Husbyringen i Hedemora kommun och Silverringen i Säters
kommun. De tre områdena bär tydliga spår av äldre tiders koppar-, järn- och silverbrytning med
välbevarade gruvor, hyttmiljöer och bruk.
Bergsmanslandskapet i Falun omfattar fem områden som ingår i Världsarvet Falun: Centrala staden
med årummet, Stora torget och de tre trästadsdelarna, Gamla Berget och de äldsta hyttområdena
väster om Falu gruva, hyttlandskapen och bergsmansbyarna runt sjön Varpan, Sundborn och
Sundbornsåns dalgång samt Kniva-Stabergs bergslag.
Husbyringen är Sveriges första ekomuseum och ligger i Hedemora kommun. Husbyringen är en sex
mil lång natur- och kulturvårdsled med vattendrag och sjösystem som binder ihop hyttor och bruk.
Från Långshyttan som är ett modernt järnbruk med historiska miljöer, via resterna av bruket och
silverhyttan i Silfhytteå till de välbevarade bruksmiljöerna i Kloster och Stjärnsund med sina
engelska parker samt Sveriges äldsta bergslag och bondebygd i Husby-Smedby med sina
kungsgårdar. Husbyringens byggnader och kulturmiljöer förvaltas av Stiftelsen Husbyringen
tillsammans med Hedemora kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas länsmuseum.
Silverringen är en kulturslinga i järnets och silvrets spår som går genom Silvbergs och Säters
bergslagsområden och knyter samman de industrihistoriska bergslagsmiljöerna. Från Bispbergs
gruva, Konsthjulet i Säterdalen och trästaden Säter i öster till Jönshyttan, Östra Silvbergs gruvhål
och resterna av S:t Nicolai kapell, Grängshammars bruk med sin bruksmiljö, engelska park och
kolhusruin till Ulvshyttans bruk i väster med rester av masugn, rostugn och kolhus. Silverringens
förvaltas i samarbete mellan Säters kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Silvbergs hembygdsförening
och Säters hembygdsförening samt privata fastighets- och markägare.

Projektorganisation
Projektinsatserna samordnades och leddes av en regional projektledare, anställd av
Intresseföreningen Bergslaget. Från projektstarten den 1 juni 2019 till och med den 30 juni 2020 hade
föreningens administratör och kommunikatör uppdraget som regional projektledare på deltid. Den 1
september 2020 tillträdde nästa projektledare på´deltid med ansvar för att genomföra resterande
insatser och avsluta projektet i december 2021.
Projektets regionala referensgrupp utgjordes av en taktisk-operativ arbetsgrupp med en antikvarie
från Länsstyrelsen Dalarna samt en, senare tre, affärsutvecklare från Visit Dalarna samt
projektledaren. Arbetsgruppen hade en viktig roll i planeringen och förankringen av beslutade
insatser och utgjorde ett viktigt stöd till projektledaren då projektet inte hade någon överordnad
styr- eller referensgrupp.
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Gemensam och hållbar projektidé
Projektidén i Dalarna var att lyfta fram utvalda industrihistoriska kulturmiljöer och inkludera
kulturhistoriska värden i Visit Dalarnas erbjudanden inom temat Outdoor, främst paketerade
utomhusupplevelser med aktivitetsinslag. Ambitionen var att tillgängliggöra Länsstyrelsen Dalarnas
stora kunskapsbank och utveckla fler lärande upplevelser för besökare som vandrar, cyklar, paddlar
och åker skidor och skridskor i de unika kultur- och naturmiljöerna. Planeringen av projektinsatserna
skedde i samverkan mellan Intresseföreningen Bergslaget, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna.

Projektmål
Initiera och driva hållbar platsutveckling i tre utvalda områden i Dalarna med hjälp av riktade
insatser.
Locka fler besökare att upptäcka Bergsmanslandskapet i Falun, Husbyringen i Hedemora och
Silverringen i Säter.
Bidra till ökad lönsamhet hos utvalda besöksnäringsentreprenörer i de utvalda områdena genom
riktade produktutvecklingsinsatser.
Skapa en samverkansform mellan Visit Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna som grund för
samordnad och hållbar platsutveckling.
Skapa koncept där kultur + natur och turism möttes i nya produkterbjudanden för besökare som
kan marknadsföras av Visit Dalarna och marknadsföras och säljas av produktägarna
(entreprenörerna)
Skapa förutsättningar för entreprenörer i de utvalda områdena att dra nytta av
platsutvecklingen.

Främst att vi stärkt kopplingen och kopplingen till Visit Dalarna och deras
besöksmålsutveckling, genom att upplevelsen av de industrihistoriska
besöksmålen ska kombineras och paketeras med andra upplevelser och
service, bättre marknadsföring och vidgade kontaktytor. Även utveckling av
de industrihistoriska besöksmålen har fått en injektion med nya idéer och
engagemang.
- Projektpartner
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Projektets hållbarhetsperspektiv
Målsättningen i projektgenomförandet i Dalarna utgick från de tre hållbarhetsdimensionerna
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Den ekonomiska hållbarheten handlar om att stärka besöksnäringsföretagens förmåga att förbättra
sina affärer och öka sina intäkter genom att utveckla efterfrågebaserade produkter och tjänster för
sina prioriterade marknader och målgrupper. En hållbar besöksnäring behöver vara lönsam för att
kunna utvecklas, skapa arbetstillfällen och generera skatteintäkter som stannar i lokalsamhället.
Insatser för den ekonomiska hållbarheten syftade till att stärka besöksnäringsföretagens förmåga att
förbättra sina affärer och öka sina intäkter genom att utveckla efterfrågebaserade produkter och
tjänster för sina prioriterade marknader och målgrupper. De två produktutvecklingsinsatserna
(Produktlabb) för 22 medverkande besöksnäringsföretag bidrog till att stärka företagens ekonomiska
tillväxt genom ökad kunskap om marknader, målgrupper och utveckla produkter och tjänster som
möter de nationella och internationella besökarnas behov och efterfrågan. Främst inom kultur- och
naturturism och med kompletterande erbjudanden inom bo-äta-göra-handla
Den sociala hållbarheten inkluderar civil- och lokalsamhällets medverkan i bevarandet och
utvecklingen av de industri- och kulturhistoriska miljöerna så att de kan fungera både som levande
boendemiljöer och attraktiva besöksmål. Här spelar företag och föreningar viktiga roller som
samlande krafter och samverkansparter på de utvalda platserna och med kommunerna. Då många av
de utvalda platserna saknar en etablerad och samordnad besöksnäring och en infrastruktur för
besökare, var projektets ambition främst att få befintliga företag, föreningar och stiftelser att våga
och vilja utveckla de egna verksamheterna med besökare som kunder. Projektet bjöd in föreningar
stiftelser och företag, varav några var nystartade 2019, och utgick från deras behov av stöd i den
egna affärs- och produktutvecklingen.
Den miljömässiga hållbarheten handlar om att vårda och bevara de utvalda platserna men även att
använda och utveckla dem på ett hållbart sätt. Genom att utveckla tillgängligheten på ett hållbart
sätt och medvetet styra besöksflödena till önskade platser och tider kan utvecklingen av produkter
och service bidra till den miljömässiga hållbarheten. Besökarna bidrar i sin tur genom sin “styrda”
konsumtion till lokala intäkter och lokal platsutveckling och kan på köpet lära sig mer och öka sin
vilja att bidra till att besöksmålen bevaras för framtiden. Från uppförandekoder till frivilliga
ekonomiska bidrag för tillgång till välskötta leder, vatten och toaletter, grill- och badplatser i
anslutning de industrihistoriska besöksmålen.

Projektets målgrupper
De två prioriterade målgrupperna i Dalarnas projektinsats var i etableringsfasen Länsstyrelsen
Dalarna och Visit Dalarna. Syftet var att stärka samarbetet och kunskapsutbytet mellan de två
organisationerna och lägga grunden för en mer samordnad plats- och besöksnäringsutveckling i de
utvalda områdena. När samarbetet var etablerat flyttades fokus till de utvalda områdena i projektet,
de medverkande kommunerna och de lokala besöksnäringsföretagen för att stötta dem att utveckla
de utvalda platserna till mer attraktiva besöksmål.
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På grund av pandemin kom de insatserna igång först under hösten 2020. Våren 2020 utvecklade
Visit Dalarna kommunikationsinsatser i dialog med de tre kommunerna för att locka fler nationella
besökare. För att i nästa steg, efter pandemin, locka internationella besökare att upptäcka de utvalda
områdena i Dalarnas Bergslag. Arbetet skedde dels genom en utvecklad och samordnad
kommunikation via Visit Dalarnas digitala, sociala och tryckta kanaler. Dels genom riktade
produktutvecklingsinsatser till ett 20-tal utvalda företag i de tre områdena.

Projektets utvecklingsfaser
Som i alla projekt genomgick även BRUK 2.0 olika utvecklingsfaser för att bättre anpassa projektet
till faktiska behov, resurser och förutsättningar. Arbetet leddes av den regionala projektledaren
tillsammans med projektets arbetsgrupp som träffades cirka en gång per månad under
genomförandefasen. Projektledaren ansvarade för att uppdatera gällande projektplan och utarbeta
årsvisa handlingsplaner och förankra dem hos projektägaren Intresseföreningen Bergslaget och
arbetsgruppen.

Planeringsfasen
Under 2018 startade planeringsarbetet i en mindre grupp med representanter för Länsstyrelsen
Dalarna, Visit Dalarna och Intresseföreningen Bergslaget, projektets initiativtagare och
medfinansiärer. Utgångspunkten i urvalet var att lyfta fram och tillgängliggöra intressanta
industrihistoriska kulturmiljöer och berättelser samt driva produkt- och affärsutvecklingsinsatser
utifrån besökarnas behov i syfte att öka platsernas attraktivitet. De platser som valdes ut att ingå i
projektet var Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun, Husbyringen i Hedemora kommun och
Silverringen i Säters kommun. De bedömdes ha bäst förutsättningar att möta projektets krav och
bidra till de övergripande projektmålen att bedriva hållbar destinations- och platsutveckling och att
utveckla produkter kopplade till platsernas kultur- och naturvärden. En viktig ambition i projektet
var att stödja entreprenörerna på och kring de utvalda platserna att utveckla efterfrågade och
säljbara produkter utifrån konceptet Gröna kulturhistoriska värden. Med gröna avses fastigheter och
bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt. Våren 2019 formulerades en projektbeskrivning, som grund för ansökan om
projektfinansiering, med tydliga projektmål och en behovsanalys med beskrivningar av
huvudproblem att lösa under projektperioden.

Vi har hittat ett mer konkret sätt att jobba.
- Projektpartner

BRUK 2.0

SIDA 21

Genomförandefasen
I juni 2019 godkände Region Dalarna Intresseföreningen Bergslagets projektansökan. I augusti hade
Länsstyrelsen, Visit Dalarna och Intresseföreningen Bergslaget ett uppstartsmöte för att stämma av
förväntningar, säkerställa samsyn och säkerställa projekts exit 2021. Därefter inleddes arbetet med
att inventera de utvalda platserna och identifiera kulturhistoriska tillgångar, miljöer och värden att
lyfta fram för besökare. Och inte minst, identifiera besöksnäringsentreprenörer att involvera i
kommande produktutvecklingsinsatser. Arbetet leddes av arbetsgruppen med kompetenser inom
kulturmiljövård, destinations- och besöksnäringsutveckling och kommunikation. Höstens arbete
handlade främst om att förankra planerade projektinsatser utifrån behovsanalysen och att engagera
projektdeltagare i de tre medverkande kommunerna, från kommunrepresentanter till företag och
föreningar. Under hösten genomfördes öppna informationsmöten i de tre kommunerna med
projektets intressenter och projektet deltog i Visit Dalarnas kommunturné i de tre medverkande
kommunerna i BRUK 2.0. I december genomfördes en regional workshop på Stabergs
bergsmansgård strax utanför Falun med ett trettiotal medverkande från medverkande föreningar,
kommuner och organisationer. Utöver att informera om projektet och utveckla fortsatta
samverkansformer, fick deltagarna på stora kommunkartor i A1 markera viktiga besöksmål, företag
inom bo-äta-göra och föreningar med publika verksamheter med hjälp av förtryckta lappar med
rubrikerna Entreprenörer, Kulturhistoriska platser och Outdoor. I takt med att lapparna
kompletterades med namn på identifierade verksamheter, växte det fram tydliga bilder av
kommunernas utbud för besökare. Lapparna visade också var det fanns ansamlingar av aktörer som
tillsammans bildade lokala kluster, en bra utgångspunkt i en fortsatt samordnad destinations- och
platsutveckling.
Ett viktigt mål i projektet var att utveckla lösningar kring nya outdoorupplevelser i de utvalda
kulturmiljöerna och lyfta fram berättelser att förmedla i form av storytelling på platser och i nya
produkter och besöksupplevelser. På grund av pandemin och företagens pressade ekonomiska läge
kunde företagen engageras först under våren 2021 och då bara i riktade produktutvecklingsinsatser.
Planerna kring utvecklade storytelling-underlag för företagen begränsades till att beställa nya bilder
och uppdatera Länsstyrelsens texter om de utvalda platsernas kulturhistoriska miljöer och värden. I
samarbetet mellan Länsstyrelsen och Visit Dalarna kunde parterna gemensamt lyfta fram utvalda
kulturmiljöer i de tre områdena och kombinera dem med Visit Dalarnas befintliga
outdoorerbjudanden för att bredda intresset hos besökarna. De uppdaterade texterna kunde i nästa
steg återanvändas i Visit Dalarnas marknadskommunikation.
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Ur projektmålet att utveckla nya outdoor- och kulturmiljöupplevelser utvecklades ett konceptförslag,
Kulturleder i Södra Dalarna. Målsättningen med konceptet var att få besökarna att stanna längre i
Dalarna utifrån sina respektive drivkrafter och intressen inom kulturarv/kulturmiljöer eller outdooraktiviteter. En byrå anlitades för att ta fram ett förslag som sedan låg till grund för det fortsatt
utvecklingsarbetet. Parallellt fick byrån i uppgift att sommaren 2020 testcykla en del av
Husbyringen, mellan bruken Kloster och Stjärnsund för att se hur sträckan skulle kunna utvecklas
som en konkret del i kulturledskonceptet. Tyvärr mötte inte den utvalda sträckan kraven och en
lärdom är att urvalet av teststräcka borde ha skett i dialog med Stiftelsen Husbyringen som har god
kännedom om områdets förutsättningar. I gengäld identifierade byrån att Husbyringen passar bra
för så kallad gravel biking eller adventure biking, en mer krävande form av cykling på grus.
Inför sommaren 2020 förstärktes marknadsföringen av de tre utvalda områdena, främst i Visit
Dalarnas kanaler och genom bolagets beslut att samla områdena under begreppet Dalarnas Bergslag.
På Visit Dalarnas webbplats, visitdalarna.se, skapades en så kallad landningssida där besöksmålen
marknadsfördes mer samordnat. I Visit Dalarnas tryckta sommarmagasin presenterades Dalarnas
Bergslag med de utvalda områdena på två uppslag. Då de planerade produktutvecklingsinsatserna
för utvalda företag försenades p g a pandemin låg fokus främst på platserna i sig med befintligt
utbud av besöksmål, caféer och aktiviteter. Efter en nedgång i besöksantalen under våren och i
början av sommaren 2020 återhämtade sig flera av besöksmålen och upplevde en liten uppgång i
slutet av sommaren. Framför allt var det många hemestrande besökare som passade på att upptäcka
sitt närområde.
Det fortsatta arbetet hösten 2020 fokuserade på att vidareutveckla påbörjade insatser samt planera
insatser som beslutats men inte påbörjats p g a pandemin som:
Vidareutveckla konceptet Kulturleder i Södra Dalarna
Utarbeta en grafisk profil för Silverringen i Säters kommun
Uppdatera en äldre app för Husbyringens besökare, Hedemora kommun
Utveckla aktivitetsslingor för barn på Stabergs bergsmansgård, Falu kommun
Starta planeringen av kommande produktutvecklingsinsatser i de tre kommunerna
Komplettera behovet av bilder i Visit Dalarnas bildbank med hjälp av bolagets fotograf.
I september genomfördes två fototillfällen för att komplettera behovet av aktuella bilder. Dels en
halvdag med två statister i den äldsta delen av Världsarvet Falun, nordväst om Falu gruva. Dels en
halvdag på cykel runt sjön Varpan i Falun med projektets arbetsgrupp och inbjudna affärsutvecklare
på Visit Dalarna. Turen visade i sin tur på behovet att i högre grad involvera Visit Dalarna i
arbetsgruppens arbete. Under hösten utökades arbetsgruppen med två geografiska affärsutvecklare
på Visit Dalarna med ansvar för de tre kommunerna i BRUK 2.0 samt bolagets nyanställda
affärsutvecklare för naturturism. Genom den utökade arbetsgruppen förstärktes också kontakterna
med de tre kommunerna som inte hade kunnat medverka p g a omprioriteringar under pandemin.
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Parallellt inleddes arbetet med att ta fram förslag till en grafisk profil för Silverringen i nära
samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Säters kommun, Visit Dalarna och en upphandlad grafisk
formgivare som utformat Länsstyrelsens informationsskyltar om de industrihistoriska miljöerna
längs Silverringen. Samarbetet resulterade i ett förslag till ny symbol och logotyp, färger, typsnitt
och exempel på skyltar, från beskrivande start- och informationsskyltar till ledmarkeringar. Projektet
finansierade förslaget som överlämnades till Säters kommun i december 2020.
Att utveckla och underhålla nya leder innebär stora och långsiktiga åtaganden. En utmaning med
förslaget till koncept för Kulturleder i Södra Dalarna var att det inte fanns några tydliga ägare och
finansiärer bakom förslaget. I Dalarna finns dessutom redan etablerade ledsystem för Biking Dalarna
och Hiking Dalarna som samordnas av Visit Dalarna i nära samarbete med kommuner och led- och
markägare. Att etablera ytterligare ett ledsystem bedömdes under senhösten som alltför krävande
och framför allt inte möjligt att genomföra i ett tidsbegränsat projekt som BRUK 2.0. Lösningen blev
att omvandla det mer generella konceptet till ett förslag till utveckling av området Vattnets väg till
gruvan i Världsarvet Falun. Området fanns tidigt med som förslag på möjliga utvecklingsområden i
Faluns bergsmanslandskap och lyftes fram på nytt i den avslutande projektfasen.

Avslutningsfasen
Vårvintern 2021 fortsatte arbetet med att planera och genomföra resterande insatser, bland annat av
dde två aktivitetsslingor för barn på Stabergs bergsmansgård. Idégivarna i form av en författare, en
grafisk formgivare och en naturpedagog utarbetade ett första förslag som finansierades av projektet.
Då Staberg är ett statligt naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i samarbete med den
hembygdsförening som äger bergsmansgården, behövde dialogen och samarbetet kring förslaget
vidareutvecklas. Projektet arrangerade ett större möte för att ge fler intressenter möjlighet att
kommentera förslaget som vidareutvecklades i dialog med Stabergs visionsgrupp och Länsstyrelsens
ansvarige antikvarie. I nästa steg tog Länsstyrelsen över huvudansvaret för att säkra finansiering
och genomförandet av förslaget på plats. Utvecklingsarbetet fortsatte under 2021 och våren 2022
kommer barnslingorna att invigas. Det koncept som är framtaget för slingorna på Staberg är tänkt
att kunna återanvändas på andra platser i Bergsmanslandskapet i Falun, där aktörer vill erbjuda
upplevelser för barn med familjer.
I mars 2021 samlades projektets tre initiativtagare och huvudfinansiären Region Dalarna för att
säkerställa projektets resterande budget och insatser. I december 2020 hade Länsstyrelsen fattat
beslut om en tilläggsfinansiering för 2021 med 300 000 kr. På mötet i mars enades parterna om att
förlänga projekttiden från den 30 juni i till den 31 december 2021 och i juni fattade Region Dalarna
beslut om förlängd projektperiod. Genom förlängningen fick Dalarna samma projekttid som
Västmanlands och Örebro län vilket underlättade planering och genomförande av slutkonferensen i
november 2021 och den gemensamma slutrapporteringen i januari 2022.
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Våren 2021 genomfördes två så kallade Produktlabb, en metod för produktutveckling som Visit
Dalarna tagit fram. Produktlabben planerades och genomfördes i nära samverkan med projektet
Stärka världsarv i Falun, som genomfördes parallellt med BRUK 2.0 i Dalarna. Visit Dalarna
bekostade de två labben som leddes av samma konsult som också medverkat i utvecklingen av
metoden. Till labben bjöds utvalda entreprenörer i de två projektens utvecklingsområden. På grund
av pandemin fick labben genomföras digitalt med tre workshops och individuella coachsamtal. Det
första labbet genomfördes i mars-april med elva utvalda entreprenörer i Världsarvet Falun inklusive
Bergsmanslandskapet i BRUK.20. Det andra labbet genomfördes med nio entreprenörer längs
Husbyringen och Silverringen i april-maj.
Utvärderingarna visade att deltagarna över lag var nöjda eller mycket nöjda med sin medverkan i
labben, även om de hade önskat att de hade kunnat genomföras i form av fysiska möten och att det
hade funnits mer tid till stöd och fördjupning. Totalt levererade deltagarna i de två labben 11 färdiga
produkter med produktblad för nationella och internationella researrangörer och fem produkter
lanserades samma sommar.
Produktlabben omfattade tre heldagar och var kostnadsfritt för utvalda företag.
Workshop 1: Inspiration och workshop om affärsutveckling
Workshop 2: Produktutveckling kopplad till lokala kulturmiljöer och värden
Workshop 3: Kundresan, marknadsföring och försäljning
Sommaren 2021 genomfördes kompletterande fotograferingar med statister på ett par platser längs
Silverringen och i Stjärnsund, Husbyringen. Bilderna togs för att möta projektets och Visit Dalarnas
behov i den samlade kommunikationen om projektet och Dalarnas Bergslag som besöksanledning.
Däremot hann projektet aldrig ta fram texter, bilder och underlag för storytelling om de utvalda
platserna, att användas av entreprenörerna i deras fortsatta produktutveckling. Produktlabben
genomfördes med intentionen att deltagarna skulle utgår från sina platsers unika miljöer och värden
och bygga vidare på dem i sin produktutveckling. Det skedde delvis och en viktig slutsats är att
entreprenörerna saknar och efterfrågar mer information om de platser där de bedriver sina
verksamheter. Här har de lokala kunskapsbärarna i form av Världsarvet Falun, Stiftelsen
Husbyringen och de lokala hembygdsföreningar viktiga uppgifter som kunskapsförmedlare. I
september bjöd projektet och Visit Dalarna in till ett uppföljande möte med deltagarna i de två
Produktlabben. Även om alla inte nådde hela vägen i Produktlabben finns det en önskan att fortsätta
det påbörjade utvecklingsarbetet tillsammans med Visit Dalarnas affärsutvecklare.
Hösten 2021 inleddes det avslutande arbetet med resterande insatser, planering inför
slutkonferensen i november i Falun samt slutrapportering. Efter att arbetet med en ny besöks-app
för Husbyringen dragit ut på tiden startade arbetet på nytt efter sommaren med att Visit Dalarna
tog nya s k 360-bilder i Polhemsmuseet i Stjärnsund och Bruksmuseet i Kloster samt nya miljöbilder.
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Samtidigt uppdaterade Husbyringens verksamhetsledare de tidigare presentationstexterna och
valde ut miljöer och berättelse att lyfta fram i den nya applikationslösningen, framtagen av Visit
Dalarna. I december levererades Husbyringens nya app som nu finns tillgänglig i Visit Dalarna –
Travel Guide som kan laddas ned där appar finns.
Parallellt fortsatte arbetet med att ta fram ett förslag till utveckling av Vattnets väg till gruvan.
Området är ett populärt promenadområde men i takt med att intresset för cykling har ökat har också
antalet cyklister ökat på befintliga vägar, leder och stigar. För att skydda området från slitage och
informera och styra besökarna på ett bättre sätt bildade projektet under våren en samverkansgrupp
med representanter för Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna. Parterna enades om
att ta fram ett enklare underlag, baserat på kommunens aktuella inventering i området. Under
senhösten tog kommunens världsarvsutvecklare och en entreprenör inom naturguidning fram
förslag på leder att prioritera för vandrare resp. cyklister. I november presenterades förslaget som
ska kunna användas som beslutsunderlag inom Falu kommun och Länsstyrelsen när arbetet tas
vidare. Bland annat behöver informationsbehovet i form av skyltar inventeras och den digital
besöksinformation till besökare på Visit Dalarnas webbplats behöver utvecklas. För projektet var det
framför allt viktigt att kunna visa hur Vattnets väg kan utvecklas i ett nästa steg under ledning av de
myndigheter som ansvara för områdets bevarande, användning och utveckling, i dialog med berörda
markägare.
Som ett viktigt led i projektets mål att bygga hållbar destinations- och platsutveckling, planerade och
genomförde projektet två interna workshops med särskilt inbjudna politiker och förvaltnings/
enhetschefer i kommunorganisationerna i Hedemoras och Säters kommuner. I mitten av november
genomfördes två halvdagar, en i respektive kommun, tillsammans med Visit Dalarnas
affärsutvecklare och en upphandlad processledare (en motsvarande workshop genomfördes i Falu
kommun, i projektet Stärka världsarv hösten 2020). Syftet var att synliggöra och diskutera hur
kommunernas olika ansvarsområden och uppdrag kan samordnas och utvecklas, kopplat till
kommunens destinations- och besöksnäringsutveckling och samarbete med Visit Dalarna.
Deltagarna formulerade gemensamma förslag till hur det fortsatta arbetet ska tas vidare internt.
Både formellt genom interna förankringsprocesser, underlag och beslut och i dialog med
besöksnäringens aktörer. Målet är att kommunerna ska inkludera fler kommunala funktioner och
externa samarbetsparter i en fortsatt samordnad platsutveckling för boende och besökare. Bland
annat med hjälp av sina interna utvecklingsgrupper. Båda kommunerna uppskattade möjligheterna
att kunna ägna tid åt sitt eget interna arbete och upplevde att workshoparna tydliggjorde vad och
framför allt hur kommunerna behöver ta ansvar för och organisera det fortsatta plats- och
destinationsutvecklingen på hemmaplan. För projektet var det mycket givande att få möta
kommunerna “på insidan” och få bättre förståelse för såväl utmaningar som möjligheter i den lokala
platsutvecklingen, där besöksnäringen är ett viktigt verktyg för att utveckla kommunernas
attraktivitet.
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Västmanlands län
Den industrihistoriska plats som valdes ut av projektets regionala referensgrupp i Västmanlands län
var Strömsholms kanal – en 11 mil lång kanal som flyter från Smedjebacken i norr, genom hela
Västmanland till Mälaren i söder. Kanalen, som består av 26 slussar, byggdes i slutet av 1700-talet
som transportled för att kunna transportera Bergslagens järnmalm vidare ut på export. Strömsholms
kanal förklarades som byggnadsminne av länsstyrelsen 1990, och ägs och förvaltas av Strömsholms
kanal AB. Det är ett kommunalt bolag som ägs av fyra ”kanalkommuner”: Smedjebacken, Fagersta,
Hallstahammar och Surahammar. Västerås stad finns representerad i bolagsstyrelsen men är inte
aktieägare i kanalbolaget. Byggnadsminnet består av drygt 80 byggnader med högt kulturhistoriskt
värde och som ligger längs med kanalen.
Med sina många gästhamnar och bryggor har Strömsholms kanal sedan 1960-talet attraherat
fritidsbåtägare. Men under de senare åren har även besökare som cyklar, paddlar eller vandrar längs
med kanalen ökat i antal. Ett utbud av aktiviteter och upplevelser kopplade till mat, kultur och
hantverk har vuxit fram på kanalens mest populära besöksmål som Skantzen, Virsbo bruk,
Borgåsunds hamn, Ramnäs och Västanfors.

Projektorganisation
I Västmanlands län var en projektledare upphandlad för att tillsammans med en regional
referensgrupp genomföra projektet kring hållbar platsutveckling. Projektledaren ansvarade för att
projektets planering, genomförande, budget och tidsplan för att kunna nå de uppställda målen. I
uppdraget ingick arbetet med att leda referensgruppen som bestod av representanter från
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Västmanland, Strömsholms Kanal AB, Ekomuseum
Bergslagen, Fagersta kommuns turism och Västmanlands länsmuseum. Referensgruppens uppgift
var att fungera som stöd och strategiskt bollplank till projektledaren genom att bidra med
kompetens och kunskap men även med idéer, förslag och synpunkter i beslut som skulle fattas i
projektet.

Boende runt omkring har sagt att de aldrig sett så
mycket båtar som den här sommaren.
- Entreprenör, Borgåsund
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Projektidé
Projektidén i Västmanland var att skapa ett attraktivt, vattennära och hållbart boende med hotelloch vandrarhemsstandard av hög kvalitet. Boendet utvecklades utifrån ett koncept som innehöll tre
olika typer av vattennära byggnader: slussvaktarstugor, brovaktarstugor och förrådsbyggnader. Idén
togs fram av den regionala referensgruppens representanter utifrån deras olika behov och intressen
men med en gemensam målbild att skapa attraktiva och tillgängliga platser för att locka fler
besökare till Strömsholms kanal. Besöksnäringen har behov av fler boendemöjligheter, kanalbolaget
har krav på ökade intäkter och länsstyrelsens uppdrag är att utveckla och tillgängliggöra
kulturmiljöerna. Tillsammans bidrar respektive aktörs behov och intressen till en gemensam och
hållbar platsutveckling.
Projektidén förändrades i takt med att projektet utvecklades. Från att innefatta boende längs med
hela kanalen till att koncentrera insatserna till en plats. Projektet valde ut Borgåsunds hamn som en
”testhubb” för att visa hur en utvald plats längs kanalen kan utvecklas till ett attraktivt besöksmål
som möter besökarnas behov och förväntningar.
Att valet föll på Borgåsunds hamn var på grund av platsens utvecklingspotential, dess höga kulturoch naturvärden samt att kanalbolaget redan har investerat i platsens restaurang som håller öppet
april till oktober. Borgåsunds hamn ligger även strategiskt vid Mälaren, mellan städerna Västerås
och Eskilstuna, vilket gör att platsen redan idag har ett stort upptagningsområde och är en välbesökt
plats. På platsen finns även en gästhamn med 25 platser, en brovaktarstuga för att utveckla ett
boende, en kajakuthyrare, några platser för husbilsparkering och närheten till andra aktiviteter som
cykel- och vandringsleder, ridning och ett rikt båtliv.
Projektidén var fortfarande att utveckla ett boende men som en del av platsens helhet där
restaurangverksamhet, utemiljö, gästhamn, yogakurser på bryggan och kajakuthyrning tillsammans
med andra framtida entreprenörer kan bidra till helhetsupplevelsen och affärsutvecklingen.
Projektets arbetssätt i Borgåsunds hamn kan sen appliceras på andra platser längs med kanalen.
Genom att skapa ett tydligt exempel som Borgåsund bidrar projektet till en arbetsmetod som kan
användas för att utveckla fler strategiska platser för besökare längs Strömsholms kanal. Ambitionen
är Strömsholms kanalbolag ska använda metoden i sitt fortsatta arbete med att utveckla fler platser
och nya boendelösningar för att locka fler besökare att upptäcka Strömsholms kanal.

Projektets hållbarhetsperspektiv
Projektets hållbarhetsaspekt ur ett ekonomiskt perspektiv innebär att projektet bidrar till den lokala
ekonomin genom platsens entreprenörer, och genom att anlita lokal och regional kompetens samt
förädla platsens kultur- och naturvärden till säljbara produkter och upplevelser.
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det den ökade samverkan mellan intressenterna. Den
miljömässiga hållbarheten är att återbruka kulturarvet och ge byggnaderna nya funktioner, samt att
genom att tillgängliggöra den fysiska miljön respektera platsens begränsningar med minsta möjliga
slitage på kulturmiljön.
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Projektmål
De projektmål med tillhörande indikatorer som först togs fram reviderades när projektet beslöt att
koncentrera resurserna till Borgåsunds hamn. Projektmålen för platsutvecklingen av Borgåsunds
hamn är följande:
1.

Ökat antal planerade uthyrningsbara bäddar.

2.

Ökat antal arbetstillfällen.

3.

Ökade intäkter till Strömsholms kanal AB.

Målgrupper
De målgrupper som projektet utgick ifrån var platsens entreprenörer och besökare främst från
närområdet, angränsande län och större städer inom Mälardalen.
Besökarna delades sedan upp i två huvudmålgrupper: barnfamiljer och par utan barn. Dessa två
målgrupper kunde sedan integreras i de olika intressesegmenten. Enligt den årliga utvärderingen av
restaurangens verksamhet, som projektet låtit genomföra, är den idag genomsnittliga besökaren från
Mälardalsområdet, kommer med bil eller båt och där majoriteten är barnfamiljer eller medelålders
par.

Projektets utvecklingsfaser
Under projekttiden hölls årligen ett antal referensgruppsmöten där aktuella frågeställningar
diskuterades utifrån deltagarnas olika perspektiv och uppdrag. I dessa forum fattades beslut om
prioriteringar av insatser utifrån projektets resurser.

Planeringsfasen
Ett boendekoncept togs fram av arkitektbyrån Bornstein & Lyckefors utifrån projektets utvalda
målgrupper. Konceptet tog avstamp i platsens industrihistoria som förenas med samtida uttryck.
Underlaget innehåller skisser och ritningar av de olika boendetyperna interiört, hur material kan
återbrukas och hur boendet kan vara en del i Strömsholms kanals destinationsutveckling. Ett förslag
är påbörjat för en succesiv och varsam renovering av byggnaderna där driften kring uthyrning
diskuteras.
Frågan kring strandskydd och vattennära boende diskuteras eftersom vissa av byggnaderna ligger
inom strandskyddat område, vilket ger projektet vissa begränsningar i utvecklingsplanerna. Frågan
kring boendet kopplad till attraktivitet och tillgänglighet lyfts särskilt fram då helupplevelsen av en
plats måste innehålla mer än boendemöjlighet. Boendet måste matchas kvalitativt med andra
verksamheter som drivs av entreprenörer som kan erbjuda ett attraktivt utbud inom måltid, kulturoch naturaktiviteter.
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Genomförandefasen
Beslut togs att koncentrera insatserna kring platsutvecklingen till Borgåsunds hamn – ett strategisk
val av en plats i Mälardalen där Strömsholms kanal både börjar och slutar. Referensgruppen ansåg
att det gav effekt att lägga projektets begränsade resurser på en plats, där arbetssättet sen kunde
appliceras på flera platser längs med kanalen. Platsutvecklingen bestod i att utveckla ett boende,
tillgängliggöra utemiljön för både besökare och entreprenörer samt skapa en utvecklingsstrategi för
Borgåsunds hamn. Detta för att lyfta platsens attraktions- och konkurrenskraft och skapa en tydlig
och långsiktig riktning för platsen.
Följande insatser genomförs under 2020:
Ett boende planerades i brovaktarstugan och bygglovet för husbåtar intill gästhamnen
återupptas. Projektet anlitade arkitekten Björn Norman, en lokal arkitekt med gedigen erfarenhet
och kunskap om området. Han fick uppdrag att undersöka förutsättningar för ett boende med
hotellstandard genom att undersöka byggnadens kondition interiört och exteriört, ta fram
ritningar, kostnadskalkyler samt se över avlopp, el, brandskydd och rökkanaler.
Arbetet med utvecklingsstrategin påbörjades genom att projektet höll två workshops med den
regionala referensgruppen, där nuläge, omvärld och målgrupper diskuterades. Syftet var att få en
gemensam målbild som visar en tydlig riktning för vidareutvecklingen av platsen och att
synliggöra vad som krävs för att uppnå en ökad attraktivitet och tillgänglighet för både besökare
och entreprenörer. Utifrån platsens styrkor togs en gemensam målbild fram: ”Mälarens skönaste
brygga med äkta upplevelser året runt”. Målbilden förklaras på följande sätt: Mälaren betyder att
platsen positioneras gentemot andra aktörer med ett vattennära läge och kvällssol. Skönaste
betyder avkopplande, personligt och ett gott bemötande. Brygga signalerar att det är platsens
nav och mötesplats och kopplas till gästhamn och utomhusmiljö. Äkta upplevelser betyder
aktiviteter i genuina kultur- och naturmiljöer som bygger på kulturhistoria och landskapet
runtom. Året runt innebär att det ska finnas aktiviteter anpassade efter årstid samt att det är en
förutsättning för entreprenören att skapa en hållbar och levande plats.
Värdeorden är personligt, äkta, avkopplande och nära och de togs fram tillsammans med en
visualisering av målbilden. Målbilden, värdeorden och visualiseringen är de tre ledstjärnor som
pekar ut vägen framåt. Därefter togs de strategiska målområdena fram: utemiljö, boende,
produktutveckling, samverkan och marknadsföring. Dessa utmynnade i konkreta planer i form
av områdesplan, boenderitningar, produktplan, samverkansavtal och en marknadsplan, där
projektets fokus ligger på utemiljö och boende.
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Arbetet med att tillgängliggöra utemiljön påbörjades genom att de Västeråsbaserade
landskapsarkitekterna på Mälark AB gjorde en inventering och sammanställning över utemiljön.
Syftet med inventeringen var att ge en nulägesanalys och att synliggöra styrkor och möjligheter
som finns för att göra Borgåsund hamn tillgänglig för besökare, öka platsens attraktivitet genom
att fler entreprenörer kan nyttja platsen och lyfta de kulturhistoriska värdena. Det gjorde det
ännu viktigare att få till en plan över området eftersom utemiljön är central med ett besökstryck
på drygt 21 000 personer under 10 sommarveckor. Målsättningen var att skapa en
programförklaring och visualisering av utemiljön som kan användas som en handlingsplan där
insatser prioriteras och formuleras som delprojekt, fördelade på en 5-års period från 2021 till
2025. De delar som lyfts är parkering, skyltning, belysning, gångstråk, struktur, funktion och
form, gröna rum och byggnader. Projektet prioriterade att arbeta vidare med parkering och
struktur, funktion och form, utifrån sina resurser. Arbetet utmynnade i en rapport om utemiljön
och ligger till grund för en programförklaring och visualisering. Projektet bestämde sig för att gå
vidare med ett skissförslag och ritningar på en parkering, skyltning och sophantering.
Prioriteringarna löste de mest akuta problemen kring tillgängligheten vid stort besökstryck men
var även något som minskar slitaget på kulturmiljön.
Under tio veckor på sommaren 2020 genomfördes en utvärdering av restaurang och gästhamn
som visade på besökssiffror på omkring 21 000 besökare. 75 procent var regionala besökare som
kom på återbesök, varav 90 procent av dessa kom med bil. Drygt 260 övernattande båtar lade till
i gästhamnen, där de genomsnittliga gästerna var par och barnfamiljer. Utvärderingen visar
också att många av gästerna efterfrågade ett boende. Utvärderingen gav kanalbolaget värdefull
kunskap och information om hur de i samarbete med entreprenören kan genomföra
förbättringar och investeringar för att öka platsens attraktivitet och konkurrenskraft. Ju mer
tillgänglig och attraktiv platsen är, utan att värdefulla kulturvärden går förlorade, desto mer ökar
konkurrensen bland de entreprenörer som vill bedriva verksamhet på platsen. Något som i
förlängningen kan ge kanalbolaget ökade hyresintäkter.
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Avslutningsfasen
Under projektets avslutande år 2021 presenterades boenderitningar och kostnadskalkyler för
kanalbolaget. Förslaget på ny parkering och infart fick godkänt från Trafikverket och projektet
presenterades och redovisades i sin helhet för kanalbolagets styrelse. Efter sommaren 2021 gick
projektet in i en avslutande fas med slutrapportering, reflektion och sammanfattning. Ytterligare en
utvärdering av restaurangen genomfördes för att kunna jämföra med 2020 års siffror. Den visade att
det skett en tioprocentig ökning av övernattande båtgäster sommaren 2021. Däremot hade
besöksantalet gått ned några procent i jämförelse med föregående år. Detta beror främst på sämre
väder under augusti och att fler valde att resa utomlands än under 2020. En positiv nyhet som gett
effekt på besöksantalet för säsongen är passagerarbåten Oden som från och med i år trafikerar
kanalen med ett stopp i Borgåsunds hamn. Den stora utmaningen är fortfarande platsens
infrastruktur och utemiljö, men här ser projektet att de handlingar och planer som tagits fram kan
hjälpa platsen att fortsätta utvecklas med fokus på tillgänglighet och attraktivitet. Dessa två begrepp
är centrala för att lyckas bli ett hållbart besöksmål.

Örebro län
De industrihistoriska platserna som valdes ut av projektets regionala referensgrupp i Örebro län var
Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs. Frövifors Pappersbruksmuseum,
som ligger vackert utmed Fröviån, ägs och drivs av en stiftelse som verkat sen 1980-talet med syftet
att bevara pappersbruket. En plats som under århundranden producerat järn men som i slutet av
1800-talet övergav järnbruket till förmån för den mer lönsamma produktionen av papper. Än idag
finns produktionen kvar i Frövifors men nu tillverkas här i stället förnybart förpackningsmaterial av
Billerud Korsnäs. Sida vid sida med den nya förpackningsindustrin ligger de industrihistoriska
byggnaderna som inhyser Frövifors Pappersbruksmuseum med tillhörande museibutik och café. Här
finns också en intakt maskinhall och arbetsmiljö från förra sekelskiftet där det nu visas utställningar
och erbjuds aktiviteter kopplade till olika pappersteman.
Uskenbygden är ett område som ligger runt sjön Usken – en industrihistorisk trakt i Lindesbergs
kommun i Bergslagen. Här bland hyttor och gruvhål har vattnet, skogen och tillgången på malm
format naturen och landskapet runt sjön. Idag är denna bygd med sina rika kultur- och naturvärden
och sitt engagerade föreningsliv, ett område med flera populära besöksmål. Här finns till exempel
Siggebohyttan, en välbevarad bergsmansgård från 1700-talet och Uskavigården, en
boendeanläggning med både café och restaurang. Sommartid är Uskenbygden en välbesökt plats för
både bad, cykling och vandring längs Bergslagsleden som passerar bygden.
Björskogsnäs är ett naturreservat som ägs av Hällefors kommun och som ligger vackert på en halvö
några kilometer från Grythyttan. Reservatet är mest känt för orkidén Guckusko som trivs i den
kalkrika berggrunden. Förr hade kalkstenen stor betydelse för traktens järnhantering och i
Björskogsnäs finns rester av både ett gammalt kalkbrott och ruinerna av en kalkugn. Platsen är även
känd för sitt odlingslandskap och den artrikedom som formats av den kalkrika berggrunden.
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Gården Björskogsnäs, som består av två gårdsanläggningar med bostadshus och ekonomibyggnader,
är omgiven av ett odlingslandskap där århundranden av slåtter och bete format en artrik och speciell
flora. Det var i denna vackra kulturmiljö som TV-programmen "Sommar med Ernst" och "Jul med
Ernst" spelades in och som gjorde Björskogsnäs rikskänt. Besökare till naturreservatet kan idag gå en
1,3 km naturslinga för att ta del av platsens unika kultur- och naturvärden. På området finns ett
utflyktsbord, torrdass och en grillplats tillgängliga för besökare vid stranden ute på udden.

Projektorganisation
I Örebro län var en regional projektledare upphandlad genom Destination Bergslagen för att
tillsammans med en referensgrupp genomföra projektet kring hållbar platsutveckling.
Projektledaren ansvarade för projektets genomförande och tidsplan för att kunna nå de uppställda
målen.
Planering, budget och arbetet med att leda referensgruppen hade en extern konsult tillika
projektledaren i Västmanlands län ansvar för. Referensgruppen bestod av representanter från
Länsstyrelsen i Örebro län, både från kulturmiljö och natur, Destination Bergslagen och Örebro läns
museum. Referensgruppens uppgift var att fungera som stöd och strategiskt bollplank till
projektledaren genom att bidra med kompetens och kunskap men även med idéer, förslag och
synpunkter i beslut som skulle fattas i projektet.

Projektidé
Projektidén i Örebro län var att genom produktutveckling tillgängliggöra platsernas berättelser med
fokus på de råvaror som skapat Bergslagens industriarv och format industrilandskapet. Produkterna
skulle bland annat marknadsföras genom Destination Bergslagens marknads- och
försäljningskanaler.
I Frövifors Pappersbruksmuseum utgick produktutvecklingen från skogens natur- och kulturvärden
kopplad till museets utställningsverksamhet. Det resulterade i produkten Gläntan, en utställning
som riktar sig till barn och barnfamiljer och som berättar om skogen som resurs och betydelse för ett
hållbart samhälle. I Björskogsnäs lyftes den kalkrika berggrunden och dess betydelse för
järnhantering och hur den påverkat både natur och människa. För att tillgängliggöra platsen för fler
besökare påbörjades ett arbete med att produktutveckla en vandringsstig från parkeringen till
gården Björskogsnäs för att få fler att besöka och upptäcka naturreservatet. Utmed den en
kilometerlånga vandringstigen ska besökaren kunna ta del av platsens berättelser. I Uskenbygden
var idén att tillgängliggöra berättelserna om hyttorna, gruvhålen och bergsmansgårdarna och den
påverkan som bergsbruket haft på naturen och landskapet runtomkring. Berättelserna lyftes fram i
en cykel- och upplevelsekarta runt sjön Usken för det ökade antalet cyklister och vandrare som varje
år besöker Uskenbygden.
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Projektets hållbarhetsperspektiv
Projektets hållbarhetsaspekt utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebar att projektet bidrog till den
lokala ekonomin genom att ta fram produkter och upplevelser som ökar möjligheten för fler att
besöka platsen eller att utveckla en säljbar produkt i samarbete med olika verksamheter och
entreprenörer. Genom att tillgängliggöra platsens berättelser kan entreprenörer inom natur- och
kulturturism använda miljöerna för att sälja aktiviteter och upplevelser. Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv var det den ökade samverkan mellan intressenterna och att i samarbete med
platsernas föreningsliv öka det ideella engagemanget för bevarandet och utvecklingen av miljöerna.
Den miljömässiga hållbarheten var att erbjuda aktiviteter där besökaren kunde stanna längre och
som gynnade ett mer klimatsmart resande till och från platserna. Det innebar även att göra den
fysiska miljön mer tillgänglig och att respektera platsens begränsningar med minsta möjliga slitage.
Genom att lyfta berättelserna kring platsernas rika kultur- och naturvärden bidrog projektet med att
bevara platserna till framtida generationer.

Projektmål
De projektmål med tillhörande indikatorer som först togs fram för platsutvecklingen av Frövifors
Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs är följande:
1. Att marknadsföra och sälja fler produkter via Destination Bergslagen.
2. Att stärka den lokala ekonomin genom entreprenörerna.
3. Att stärka klimatsmarta reseerbjudande/paketering av Destination Bergslagen.
4. Att få fler att nyttja kultur- och naturmiljöerna.

Målgrupper
Projektets primära målgrupper var tilltänkta besökare och aktörer på och runtom platserna som har
intresse av att både bevara och utveckla miljöerna. Besökarna målgruppsbestämdes sedan utifrån
varje plats egen produktidé. Dessa aktörer var både ideella, offentliga och kommersiella. I Frövifors
var det pappersbruksmuseet, runt Uskenbygden var det föreningsliv i samarbete med entreprenörer
och i Björskogsnäs fanns ideella aktörer verksamma på plats och kommersiella boendeanläggningar
och naturturismföretagare runtom naturreservatet samt ägaren tillika Hällefors kommun.

Projektets utvecklingsfaser
Under projekttiden hölls årligen ett antal referensgruppsmöten där aktuella frågeställningar
diskuterades utifrån deltagarnas olika perspektiv och uppdrag. I dessa forum fattades beslut om
prioriteringar av insatser utifrån projektets resurser.
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Planeringsfasen
Efter det att platserna valts ut påbörjades under 2019 arbetet i den regionala referensgruppen med
att ta fram vilka berättelser som skulle lyftas och vilka produkter som skulle utvecklas utifrån det
platsspecifika industrihistoriska arvet. På varje plats kartlades vilka ideella, offentliga och
kommersiella samarbetsaktörer som fanns på och runtom de utvalda miljöerna. En
hållbarhetskonsult anlitades till projektet genom bidrag från det regionala energi- och
miljöprogrammet för att få en konsultation kring miljö och klimat med fokus på resor och
transporter till och från de utvalda platserna. I Frövifors inleddes ett samarbete mellan
projektledaren och museichefen för pappersbruksmuseet för att tillsammans utveckla en produkt
som lyfte både det industrihistoriska arvet utifrån platsens kultur- och naturvärden och som tillförde
museiverksamheten ett spännande utbud utifrån museets målgrupper och behov. Produktidén som
togs fram var att producera en kreativ skapandemiljö och utställning med flera interaktiva delar som
berättar om skogen. Den primära målgruppen för utställningen var barn och unga, skolor och
pedagogiska verksamheter samt turistande barnfamiljer. Projektet planerade även att utifrån
hållbara transporter sampaketera utställningen som ett klimatsmart cykelpaket, där besökaren
hyrde eller tog egen cykel till papperbruksmuseet. I paketet som marknadsfördes av Destination
Bergslagen ingick cykelhyra, entrébiljett till museet och lunch på järnvägsrestaurangen i Frövi.
Runt Uskenbygden samlade projektledaren platsens föreningar och entreprenörer för att
tillsammans skapa en produktidé och en samverkan utifrån områdets rika natur och kultur.
Produkten utgick från aktörernas behov av att både tillgodose efterfrågan på aktiviteter och
upplevelser från den ökade målgruppen cyklister och vandrare och att hitta något gemensamt att
samlas kring som dessutom nådde ut med information om området. Valet landade på en
upplevelsekarta över Uskenbygden som både inkluderade cykel- och vandringsleder och pekade ut
kulturhistoriska sevärdheter, natursköna platser, mysiga fikaställen och platser att äta och bo på.
Kartan delades ut gratis på turistbyråerna i Nora och Lindesberg och på besöksmålen.
I Björskogsnäs utvecklades produktidén med en vandringsstig – en kilometerlång väg som tar
besökaren fram till gården. Utmed den bilfria vägen från parkeringen kan besökare på ett
pedagogiskt och inspirerande sätt ta del av berättelser om Björskogsnäs värdefulla naturvärden och
unika kulturmiljö. Projektledaren började med att samla alla aktörer för en guidad visning som
genomfördes av länsstyrelsens naturvårdare för att få en gemensam bild av platsens historia fram till
idag.

Genomförandefasen
I Destination Bergslagens årliga sommarmagasin har de tre platserna fått egna reportage med tips
på aktiviteter och upplevelser.
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Frövifors
Under 2020 samlades en arbetsgrupp i Frövifors bestående av projektledare tillika
destinationsansvarig för Destination? Bergslagen och museichefen för pappersbruksmuseet samt en
personalrepresentant från museet respektive Destination Bergslagen. Arbetsgruppen hade i uppgift
att ta fram en handlings- och finansieringsplan för att realisera idén med att producera en kreativ
skapandemiljö och utställning om skogen. Utifrån handlingsplanen tog man fram ett uppdrag till
design- och kommunikationsbyrån Skogen som har kontor i Nora. Uppdraget var att ta fram en
första brief som beskriver uppdraget för att i nästa steg kunna presentera ett koncept och en
visualisering utifrån den primära målgruppen barn och barnfamiljer. Idéförslaget utgick från att ta
fram en spännande och kreativ lärande- och skapandemiljö med flera interaktiva moment. De
interaktiva inslagen skulle vara oväntade där olika frågeställningar om skogen skulle trigga sinnena
och låta fantasin ta fart. Frågor som: Vad är en skog? Varför behövs skogen? Vem bor i skogen? Eller
hur blir ett träd till papper? Konceptet döptes till ”Gläntan”, som anspelar på en öppen plats i skogen,
där öppenhet stod för kunskap, lek och kreativitet. Innehållet i utställningen skulle vara
lättillgängligt, spännande och pedagogiskt. Målgruppen skulle triggas till att vilja utforska och
interagera genom frågeställningarna och de interaktiva momenten. Detta skulle väcka nyfikenhet
och ge kunskap som ackompanjerades av en stilren och samtida utställningsdesign där skog, papper
och platsens historia står i fokus. Projektet bidrog till att delfinansiera utställningen tillsammans
med länsstyrelsen och med medel från Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Till utställningsidén togs ett
förslag till sampaketering fram, där pappersbruksmuseet tillsammans med Tåg i Bergslagen, en lokal
mobil cykeluthyrare och järnvägsrestaurangen i Frövi skulle erbjuda ett cykelpaket. Paketet skulle
marknadsföras av Destination Bergslagen.

Uskenbygden
I Uskenbygden påbörjades inför sommarsäsongen 2020 arbetet med att ta fram en cykel- och
upplevelsekarta runt sjön Usken. Den lokala arbetsgruppen som bestod av entreprenörer och
föreningar från Uskenbygden bistod projektet med kartunderlaget. Genom den gemensamma kartan
kunde aktörernas verksamheter kopplas ihop med fokus på att besökaren enkelt skulle få en
överblick över Uskenbygden och områdets natur- och kulturutbud. Arbetet med kartan var även ett
bra sätt att öka samverkan mellan de ideella och kommersiella aktörerna som bedriver verksamheter
som bidrar till en hållbar platsutveckling runt sjön Usken.
Kartkonceptet kallas Underbara Usken och den guidar besökaren till natur- och kulturupplevelser
runt den två mil långa cykelleden. Här finns möjligheter att besöka artrika naturreservat, gamla
hyttbyar och olika vandringsleder – platser som alla är starkt präglade av Uskenbygdens
industrihistoriska arv. Cykelleden passerar välbesökta platser som bergsmansgården Siggebohyttan
och boendeanläggningen och restaurangen Uskavigården där besökaren kan göra ett stopp för bad,
glass eller minigolf. Kartan finns tillgänglig på turistbyråerna och hos de lokala entreprenörerna som
erbjuder boende, mat, fika, och shopping. Konceptet Underbara Usken marknadsförs genom
Destination Bergslagens marknads- och försäljningskanaler. Inför sommaren 2021 trycktes en ny
upplaga av cykelkartan. Åtgången var varit stor tack vare den ökade cykelturismen till Uskenbygden.
Nytt för sommaren 2021 var en skylt över Uskenbygden där besökaren enkelt kunde guidas runt till
de olika besöksmålen.
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Björskogsnäs
Under 2020 genomfördes möten med Hällefors kommun, som äger och förvaltar Björskogsnäs, samt
boendeanläggningarna Grythyttan och Loka brunn och de ideella föreningarna som finns på och
runtom platsen. Detta för att påbörja en samverkan kring hållbar platsutveckling med målsättningen
att platsen kan locka fler besökare genom att bättre tillgängliggöra Björskogsnäs. Utifrån
produktidén producerade projektet en folder som med ett inspirerande tilltal berättar om
Björskogsnäs unika natur- och kulturmiljö. Foldern delades ut på boendeanläggningarna Grythyttan
och Loka brunn i samband med ett picknickerbjudande. Gästerna erbjöds att köpa med sig en korg
full med närproducerade fikatillbehör att ta med sig på cykeltur eller med bil till Björskogsnäs.
Erbjudandet marknadsfördes både på boendeanläggningarna och genom Destination Bergslagens
marknadskanaler. Detta var ett sätt att påbörja arbetet med att tillgängliggöra platsen och utbudet
av fika då det ordinarie caféet i Björskogsnäs hållit stängt under sommaren på grund av Corona.
Under våren skulle en studieresa ha genomförts tillsammans med fler boendeanläggningar,
entreprenörer och föreningar men den sköts upp på grund av pandemin. Björskogsnäs var välbesökt
under sommaren tack vare att många semestrat hemma. Dessutom lyfte Destination Bergslagen
fram Björskogsnäs i sitt sommarmagasin och i resetidningen Hit och Dit som finns tillgänglig på Tåg
i Bergslagen. Anläggningarna hade under sommaren erbjudit picknick-korgar vilket fick fler gäster
att hitta till Björskogsnäs. På hösten påbörjades idéarbetet med att gestalta platsens berättelser, ett
arbete som genomfördes i samverkan med Hällefors kommun och länsstyrelsen. Under arbetet
initierades även en samverkan kring den angränsande platsen Skräddartorp. Detta för att projektet,
genom att knyta ihop naturreservatet med platsen och hembygdsgården Skräddartorp, kunde
beviljas LONA-bidrag. Bidraget skulle gå till att utveckla informationsinsatser för reservatets
besökare och att koppla samman natur- och kulturupplevelser. Detta bidrog till att skapa synergier
mellan projekten och att insatserna kunde samköras. Bidraget beviljades 2021 och tillsammans kunde
projekten på ett effektivare sätt utveckla informationsinsatser och vandringsstigar vilkas upplägg
sen kan appliceras på liknande miljöer i Bergslagen.

Att samla olika aktörer från kulturområdet med natur
och hållbarhet och koppla ihop det med turism- och
platsutveckling är en lysande metod. Men det bör utgå
från den lokala platsens möjligheter.
- Projektpartner
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Avslutningsfasen
På alla tre platserna har antalet besökare ökat under både 2020 och 2021. Den främsta förklaringen
är att fler svenskar semestrat i Sverige och upptäckt utbudet av natur- och kulturupplevelser, gärna i
kombination. Men även utmärkelser, ökad tillgänglighet av industrihistorien och samverkan mellan
olika aktörer har bidragit till att skapa fler reseanledningar. Hösten 2020 blev Frövifors
Papperbruksmuseum utnämnt till Årets Arbetslivsmuseum och under 2021 tilldelades museet
utmärkelsen Bergslagens Turismpris av Destination Bergslagen. Under projektets sista år har
finansieringen till Gläntan blivit klar och sommaren 2022 invigs den kreativa skapandemiljön och
utställningen om skogen. Fler cyklister och besökare hittar till Uskenbygden, vilket gör att projektets
koncept ”Underbara Usken” genom samverkan mellan ideella krafter och entreprenörer kommer
fortsätta att utvecklas. I Björskogsnäs har projektet tillsammans med LONA-bidraget och genom
gemensamma informationsinsatser kunnat påbörja projektidén om att tillgängliggöra platsens
kulturarv genom att guida besökaren genom naturreservatet. Detta bidrar till att förena kultur- och
naturvärden till en besöksupplevelse och en gemensam källa till kunskap om Bergslagens
industriarv.

BRUK 2.0

SIDA 38

PROJEKTKOMMUNIKATION
I planeringen och inledningen av projektet var Intresseföreningen Bergslagets kommunikatör även
regional projektledare för BRUK 2.0 i Dalarna. Efter byte av projektledare anställde föreningen en
kombinerad administratör och kommunikatör som hade i uppdrag att planera och genomföra
projektets kommunikationsarbete från hösten 2020 och fram till december 2021.
Det löpande arbetet i projektet kommunicerades främst via projektet webbplats
https://bergslaget.se/bruk-2.0, projektets nyhetsbrev och på Intresseföreningen Bergslagets konto
på Facebook. Resultaten av projektets insatser i form av utvecklade besöksmål och nya produkter
kommunicerades via de medverkande destinationsbolagen Visit Dalarna och Destination Bergslagen.
I planeringen av digitala möten och slutkonferensen medverkade kommunikatören som resurs, likaså
i formgivningen av slutrapporten i januari 2022. Viktiga delar i projekts omvärldskommunikationen
utgjordes även av projektets insatser nedan.

Projektets kunskapsdagar
Den 17 september 2019 genomförde projektet sin första - och tyvärr enda - kunskapsdag i Västerås
med deltagare från de tre länen. Syftet var att informera om projektet, sprida lärande, erfarenheter
och resultat från det inledande projektarbetet. Temat var hållbar platsutveckling och totalt
medverkade 50 personer från Dalarna, Västmanland och Örebro län. Deltagare representerade bland
andra Tillväxtverket, medverkande länsstyrelser, regionala och lokala destinationsbolag samt
medverkande företag samt museer och kommuner i Bergslagen. De två återstående
kunskapsdagarna i projektet ersattes av kunskapsfilmer som spelades in våren och hösten 2020.

Kunskapsfilm 1 - hållbar produktutveckling
Det planerade kunskapsmötet i april 2020 fick snabbt göras om till en filminspelning på Linnés
bröllopsstuga på Svedens gård i Världsarvet Falun. Temat var produktutveckling och hur vi kan
produktutveckla hållbart inom kultur- och naturturism. I filmen medverkade företrädare för
Länsstyrelsen Dalarna, Tillväxtverket, Intresseföreningen Bergslaget/BRUK 2.0 och tre
entreprenörer som berättade hur de arbetade med sin produktutveckling på Carl Larssongården och
Kniva trädgård i Världsarvet Falun och Klosters Bruk i Husbyringen. Filmen blev en bra lösning och
den säkerställde att aktuella lärdomar från projektet kunde delas och spridas, även om
projektdeltagarnas behov av att mötas på plats inte kunde uppfyllas. Länk till kunskapsfilmen finns
på https://bergslaget.se/bruk-2.0
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Kunskapsfilm 2 - storytelling och äkta berättelser i platsutveckling
I september 2021 spelades nästa kunskapsfilm in, den här gången i Örebro lön. Temat var
storytelling och äkta berättelser i en hållbar platsutveckling i kultur- och naturmiljöer. Hur och
varför kan vi använda historien och platsberättelser som strategiska verktyg? Filmens huvudinnehåll
spelades in på Frövifors pappersbruksmuseum med representanter för Länsstyrelsen Örebro län,
Region Örebro län, Destination Bergslagen och Intresseföreningen Bergslaget/BRUK 2.0
I filmen ingick även filmade intervjuer med Länsstyrelsens samordnare för friluftsliv och grön
infrastruktur på besöksmålet Björskogsnäs, Anders Sjöman, Kommunikationschef på Centrum för
Näringslivshistoria samt två entreprenörer som utifrån sina verksamheter berättade vad platsen och
dess natur- och kulturvärden påverkade och betydde för deras produkter och verksamhetsutveckling
på Bredsjö Ost och Hjulsjö 103. Länk till kunskapsfilmen finns på https://bergslaget.se/bruk-2.0

Frukostmöte 19 maj 2021
Våren 2021 insåg projektledningen behovet av att samla projektets alla formella parter till ett
avstämningsmöte, inför kommande projektavslut. Dels för att säkerställa projektets förankring i de
olika partnerorganisationerna. Dels för att informera om genomförda och återstående insatser och
fånga upp parternas önskemål och behov inför projektavslutet i december 2021. Mötet genomfördes i
form av ett digitalt frukostmöte med nästa 40 deltagare av 70 inbjudna. Inför mötet hade parterna
besvarat en enkät, om sin syn på projektet, som presenterades och diskuterades på mötet. Se bilaga 1.

Slutkonferens 18 november 2021
Den 18 november genomförde BRUK 2.0 sin slutkonferens i form av en hybridkonferens som leddes
av en moderator. Slutkonferensen sändes från Falu Gruva Konferens i Falun med 30 deltagare i
programmet och i publiken och ett mindre antal som följde konferensen via länk. Intresseföreningen
Bergslagets verksamhetsledare inledde och hälsade alla välkomna, därefter reflekterade de tre
länsstyrelse-representanterna kring projektets syfte och resultat. Därefter följde tre 20-minuterspass
där representanter för projektet i varje län presenterade arbetsinsatser, utfall och egna reflektioner:
Hur samverkar parterna kring platsutveckling i Örebro län?
Hur skapas attraktiva och tillgängliga platser i Västmanlands län?
Hur samordnas destinations- och produktutveckling i Dalarnas län?
Programmet avslutades med att företrädare för de tre länen (länsstyrelser, regionorganisationer
reflekterade gemensamt kring hur samverkan kan utvecklas och vilka som behöver ingå. Därefter
sammanfattade de två regionala projektledarna i BRUK 2.0 sina slutsatser och därefter avslutades
konferensen. Efter en gemensam lunch och en guidad tur i gruvområdet genomförde projektets
formella parter, de som hade möjlighet att delta, ett avslutande möte för att summera projektet och
diskutera hur projektresultaten kan tas vidare i respektive län.
Se bilaga 2 och 3 med presentationerna från slutkonferensen. På projektets webbsida finns en länk till
filmen från slutkonferensen.

BRUK 2.0

SIDA 40

PROJEKTETS FINANSIERING
Finansieringen av projektet har skett genom 1:1-medel, statligt riktade bidrag via Tillväxtverket för
hållbart utvecklingsarbete som fördelas av länsstyrelser och regioner, och 7:2-medel,
kulturmiljövårdsbidrag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna för
kulturmiljövårdande insatser. I Västmanlands och Örebro län har länsstyrelserna varit finansiärer
och i Dalarnas län har länsstyrelsen tillsammans med regionen finansierat projektet.
Projektets totala finansiering mellan 2019–2021 har uppgått till 6 092 000 kr, och är fördelade på de
tre länen enligt följande:

Dalarnas län
Den totala offentliga medfinansieringen uppgick till 3 032 000 kronor enligt följande fördelning:
Region Dalarna: 982 000 kr
Länsstyrelsen 7:2-medel: 900 000 kr
Intresseföreningen Bergslaget: 900 000 kr
Kommuner arbetstid: 150 000 kr
Visit Dalarna: 100 000 kr

Västmanlands län
Den totala offentliga medfinansieringen uppgick till 1 500 000 kronor enligt följande fördelning:
Länsstyrelsen 7:2-medel: 900 000 kr
Länsstyrelsen 1:1-medel: 600 000 kr

Örebro län
Den totala offentliga medfinansieringen uppgick till 1 560 000 kronor enligt följande fördelning
Länsstyrelsen 7:2-medel: 900 000 kr
Länsstyrelsen 1:1-medel: 600 000 kr
Länsstyrelsen energi- och klimatprogram: 60 000 kr
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RESULTAT OCH EFFEKTER
Dalarnas län
Resultat utifrån indikatorer:
Dalarnas Bergslag med de utvalda besöksmålen har marknadsförts via Visit Dalarnas
marknadskanaler sommaren 2020, vintern 2020/2021 och sommaren 2021 (mål: tre
marknadsföringsinsatser)
Projektet har genomfört två s k Produktlabb våren 2021 med totalt 20 företag i de tre utvalda
områdena samt ett uppföljande möte i september 2021 (mål: tre kunskapshöjande aktiviteter för
totalt 20 företag).
Projektet har hjälpt de medverkande företagen att utveckla tio nya produkter varav fem
lanserades sommaren 2021 (mål: 3 nya produkter)
Projektet har finansierat framtagandet av en ny grafisk profil för Silverringen, Säters kommun
Projektet har finansierat en ny app-lösning för Husbyringen i Visit Dalarna Travel Guide
Projektet har finansierat ett koncept (grundförslag) för barnslingor på Stabergs bergsmansgård,
Falu kommun
Projektet har finansierat ett förslag för utveckling av ledbaserad cykling och vandring längs
Vattnets väg till gruvan, Falu kommun.

Effekter
Ökad samverkan kring lokal mellan Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och medverkande
kommuner.
Fler produkter genom samordnade utvecklingsinsatser för utvalda företag
Ökad kännedom om Dalarnas Bergslag genom Visit Dalarnas marknadskommunikation
Ökad medvetenhet om de tre områdenas utvecklingsmöjligheter (potential) och kommunernas
betydelse som samordnare i lokal plats- och besöksnäringsutveckling i samverkan med Visit
Dalarna.

Jag fick hjälp med hur jag kan tänka när jag
utvecklar produkter, vilket jag har mycket stor
nytta av i min process att gå från anställd till
företagare.
- Entreprenör, Dalarna
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Västmanlands län
Resultat utifrån indikatorer:
Antal planerade uthyrningsbara bäddar utifrån konceptet 12, sex bäddar i brovaktarstugan och
sex bäddar i husbåtarna. (mål: 20)
Antal nya arbetstillfällen på restaurangen: 4 (mål: 10)
Antal bevarade arbetstillfällen på restaurangen: 4 (mål: 10)
Antal entreprenörer som nyttjat platsen: 4 företag, Borgåsunds restaurang AB, Lakeside
Adventure AB, Ayoy Yogastudio och Rederibolaget Strömsholms AB, varav alla fyra bolag är
nyetablerade under projektet. (mål: 1)
Antal procent i ökning av kanalbolagets hyresintäkter under projektperioden: 100 procent.
Tidigare hyresgäst betalade ingen hyra, men sedan renoveringen av restaurangen har nuvarande
entreprenör betalt en stegvis årshyra.
Antal arrangerade mötesplatser/seminarier/workshops: 8 (mål: 8)

Effekter
Fler entreprenörer som nyttjar platsen som en del i deras affärsutveckling.
Större utbud som genererar fler besökare.
Ökad efterfrågan på boende.
Ökad samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer.

Örebro län
Resultat utifrån indikatorer
Antalet produkter kopplade till projektet och som kan marknadsföras på Destination Bergslagen:
3 (mål: 3)
Antalet nya samarbeten med entreprenörer och föreningar: 15 (mål: 20)
Antalet olika sammanhang där de industrihistoriska berättelserna lyfts fram: 8 (mål: 8) Vid
digitala möten med destinationens besöksnäring, direkt mot turister och besökare vi
destinationens marknadsföringsinsatser, både i print och digitalt.
Antalet fler samarbeten eller paket som stärker klimatsmart resande: 1 (mål: 3) Via webb har
Destination Bergslagen påtalat resandet och de klimatsmarta alternativen. De har även fokuserat
på att få besökaren att stanna längre på en plats och lyft fram de möjligheter som finns för att
resa kollektivt via tåg och buss, vilket är en del i ett klimatsmart resande.

Effekter
Ökad kännedom och kunskap om de bergslagshistoriska berättelserna.
Fler nya sammanhang och kanaler för marknadsföring och försäljning.
Ökad samverkan mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer på platserna.
Ökad produktutveckling genom samarbete med entreprenörer och föreningar.
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REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER
FRÅN PROJEKTLEDNINGEN
Låt inte projektidén växa och bli större än vad de tillsatta resurserna medger.
Ekonomi styr utvecklingsgraden och möjligheterna att genomföra insatserna.
Viktigt att inte ha för många indikatorer och mål som spretar och försvårar målstyrningen.
Ägarskap och förvaltning av de utvalda platserna är en del i och en förutsättning för den önskade
utvecklingen.
Strategisk samverkan utifrån en gemensam, förankrad plan är central i all platsutveckling.
Hållbara samarbeten bygger på förankrad och transparent organisering med tydlig fördelning av
ansvar och roller i genomförandet.
Viktigt att skapa samarbetsformer i insatser som involverar olika typer av organisationsformer,
från kommuner och bolag till stiftelser och ekonomiska respektive ideella föreningar.
Det ställer i sin tur krav på kompetens på de parter som samverkar för att förstå och respektera
logiken i kultur- och naturmiljövården, i besöksnäringen, bland civilsamhällets aktörer och i de
offentliga organisationerna.
Kommunerna har en viktig samordningsfunktion i all lokal platsutvecklingen genom sitt
planmonopol och närhet till lokalsamhället och den lokala besöksnäringen.
Det finns samverkansvinster i att utveckla det regionala samarbetet mellan länsstyrelser,
regionorganisationer, regionala destinationsorganisationer och kommuner för att driva en mer
samordnad besöksmåls- och platsutveckling utifrån regionala och lokala strategier och planer.
I Västmanlands och Örebro län hade Länsstyrelserna de centrala rollerna som initiativtagare och
regionala projektägare och där rapporterade projektet till Länsstyrelserna var sjätte månad
enligt länsstyrelsernas egna rutiner och riktlinjer, som skilde sig åt. Då Region Dalarna har
betydligt hårdare rapporteringskrav med fler kriterier att redovisa var tredje månad, uppstod en
viss obalans mellan projektens styrning och uppföljning i de tre länen.
I mars 2020 var den nya Corona-pandemin ett faktum och det ledde till att planerade insatser i
form av möten och workshops fick ställas in, tills de digitala möteslösningarna hade hittat sin
form. Hade inte pandemin slagit till våren 2020 hade säkert fler av de ursprungliga
projektförslagen kunnat realiseras.
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BILAGOR
Bilaga 1: Enkät.
Uppföljning av pågående arbete i Bruk 2.0 våren 2021, besvarad av Bruk 2.0s samarbetspartners i de
tre länen.

Bilaga 2-5 ligger som nedladdningsbara filer på https://bergslaget.se/bruk-2.0

Bilaga 2: Exempel på konceptutveckling i Dalarnas län.
Koncept för barnslingor på Stabergs bergsmansgård, Falu kommun
Ledkoncept för Vattnets väg, Falu kommun
App för Husbyringen, Hedemora kommun
Grafisk profil för Silverringen, Säters kommun
Produktlabb för besöksnäringsföretag

Bilaga 3: Exempel på konceptutveckling i Västmanlands län.
Konceptpresentation Bruk 2.0
Idéer för inriktning och drift av boendet runt Strömsholms kanal
Strategi Borgåsund hamn
Inventering Borgåsund

Bilaga 4: Exempel på konceptutveckling i Örebro län.
Frövifors pappersbruksmuseum, idékoncept Gläntan
Koncept, Björskogsnäs
Koncept, Usken runt

Bilaga 5: Artiklar om Bruk 2.0.
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Bilaga 1: Enkät.

Vem svarade på enkäten?

Fråga 1.
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Motivering på fråga 1.
”Främst att vi stärkt kopplingen till Visit Dalarna och deras besöksmålsutveckling, genom
att upplevelsen av de industrihistoriska besöksmålen ska kombineras och paketeras med
andra upplevelser och service, bättre marknadsföring och vidgade kontaktytor. Även
utveckling av de industrihistoriska besöksmålen har fått en injektion
med nya idéer och engagemang. Det som drar ner bedömningen något är att vi ännu inte
sett några egentliga konkreta resultat av projektet”.
”Det ökade samarbetet och förbättrade kontaktytorna mellan turism-organisationen och
kulturmiljövården har inneburit mycket för att lyfta kulturmiljöer som besöksmål
Bergslagen”.
”Bra underlag för framtida utveckling”.
”Pågår många intressanta aktiviteter för att utveckla och lyfta dessa miljöer”.
”Samverkan mellan aktörerna och förståelsens för varandras verksamhet har ökat helt
klart”.
”Projektet skulle handla om vattennära boende men där har man inte kommit så långt än”.

Fråga 2.

Motivering på fråga 2.
”Ja, genom att de krav som ställs på en hållbar och lyckad besöksmålsutveckling har
genomlysts och poängterats. Vi har fått bättre kunskap om vad som krävs för att en plats
skall kunna fungera som ett besöksmål som kan marknadsföras brett".
”Kunskaperna och utvecklingen har mest rört de utvalda objekten".
"Goda exempel lyfts i kunskapsfilmer och på träffen i Västerås”.
"Största lärdomen är praktiskt arbete tillsammans med andra, t ex Länsstyrelsen,
Länsmuseet och företag”.
"Vi har hittat ett mer konkret sätt att jobba”.
"Delvis ja men inte tillräckligt för att t.ex. kunna starta ett liknande projekt (utan hjälp)."
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Fråga 3.

Motivering på fråga 3.
"Nej, det har det egentligen inte. Det har blivit mindre av länsövergripande samarbete och
workshops än vad som tidigt planerades i projektet och insatserna ser dessutom väldigt
olika ut i de tre länen”.
"Tyvärr har väl pandemin lett till att gränsöverskridande möten inte kunnat genomföras”.
"Själv har jag inte alls märkt av det gränsöverskridande”.
"Nja inte mer än några nya ansikten vid träffen i Västerås och att man i kunskapsfilmer
ser case från andra län. Annars inga nya kontakter eller samarbeten över gränsen för egen
del”.
"På grund av pandemin har flera träffar tyvärr blivit inställda, de var annars saknade".
"Vi har redan ett bra gränsöverskridande arbete, men det behöver ständigt upprätthållas”.
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Fråga 4.

Motivering på fråga 4.
"Ja, i hög grad genom det gemensamma arbetet och genom den vilja alla visat. Problemet
har varit personalomsättningen och de tapp i kontinuitet och tid som uppstått".
"Frågor kopplade till projektet har avhandlats i flera instanser, så utifrån perspektivet att
det aktualiseras och diskuteras hos flera aktörer ger absolut en bra förutsättning för
närmare samarbeten”.
"Värdefull mötesplats för de aktörer som ingått i projektet".
"Att länsstyrelsen ingår i arbetsgruppen tillsammans med Visit Dalarna och
Intresseföreningen Bergslagets projektledare har varit bra! Kommunerna har varit olika
involverade lite till och från, beroende av byte av personal på vissa tjänster tror jag"?
"Att samla olika aktörer från kulturområdet med natur och hållbarhet och koppla ihop det
med turism- och platsutveckling är en lysande metod. Men det bör utgå från den lokala
platsens möjligheter”.
"Det är ett bra sätt att samarbeta med aktörer från olika instanser och höra deras
synpunkter/infallsvinklar".

