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FÖRORD

Arbetet som du nu håller i din hand är slutmomentet i min 
utbildning till fysisk planerare. Processen har varit intensiv, 
men framförallt väldigt rolig och givande! 

Många kloka tankar och synpunkter har jag fått under 
resans gång och ett speciellt stort tack vill jag ge till 
stadsbyggnadskontoret på Borlänge kommun som har ställt 
upp med arbetsrum och material.

Jag vill även tacka mina handledare Christer Persson och 
Erland Ullstad för stöd och synpunkter under arbetets gång, 
min opponent samt övriga synpunkter från vänner och 
familj.

Trevlig läsning!

 

Borlänge januari 2010



SAMMANFATTNING

Stora Tuna är ett stadsnära landskap i Borlänges utkant. 
Området har som många andra liknande områden en 
utvecklad grönstruktur, en rik kulturhistoria och än så 
länge en begränsad utbyggnad av bostäder, verksamheter 
och industrier. Med tiden har intressen kommit fram för att 
bebygga vissa delar och området står idag inför ett avgörande 
hur det ska utvecklas. 

Utgångspunkten för examensarbetet har varit att utreda vilken 
typ av landskap som är önskvärt runt våra expanderande 
städer och tätorter, genom exemplet Stora Tuna. Stora Tuna är 
ett område som ligger strax fem kilometer söder om Borlänge 
centrum och som från olika intressenter kan vara aktuellt 
för bland annat ny bebyggelse. Problemet som framkommit 
är att området saknar en aktuell plan och strategi som talar 
om i vilken riktning området ska utvecklas. Inom Stora Tuna 
finns också en väl bevarad kulturmiljö som har rötter tillbaka 
till 7000 f. Kr. och Frostbrunnsdalens naturreservat med en 
utvecklad grönstruktur samt ett rikt växt- och djurliv att ta 
hänsyn till. 

Inledningsvis har därför en diskussion förts om städers 
framväxt kontra kulturmiljön, landskapets gröna värden 
och hållbar stadsutveckling. En ortsanalys som berör 
bland annat geografi och befolkning, historia, landskap 
och bebyggelsekaraktär samt visuella strukturer har också 
gjorts för att kartlägga vilka förutsättningar och värden som 
finns. Slutligen har en programskiss utformats med målet 
att lyfta området som stadens landskap och betona kultur-
miljön, landskapet och grönstrukturen samt den småskaliga 
bebyggelsestrukturen. Tanken är att riktlinjerna i del två 
ska ligga till grund för det fortsatta arbete och utveckling av 
området.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och problemformulering
Borlänge ligger i södra Dalarna och är med sina 48 000 
invånare den andra största kommunen i länet1. Borlänge har 
traditionellt sett karaktäriserats som en industristad med 
främst stål- och pappersindustri. Under de senaste decennierna 
har dock industridominansen minskat och kommunen 
profilerar sig idag som ett transport- och handelscentrum. 
Satsningar har också gjorts på kunskapsutveckling genom 
stadsdelen Framtidsdalen2 och högskolan i Dalarna, med 
campus i Borlänge och Falun.

Kommunen har idag en översiktsplan från 1990. 
Översiktsplanen består av två rapporter med tillhörande 
kartbilagor. Den är detaljrik och ger en god insikt i hur 
kommunen ser på utvecklingen av mark- och vattenområden. 
Dock har lagar och bestämmelser likväl som översiktsplanens 
roll ändrats sedan 1990 och kommunen står idag inför en 
revidering av planen. Ett område som berörs i planen är 
Stora Tuna som ligger strax fem kilometer söder om Borlänge 
centrum. Det är ett område som i vissa delar är ianspråktaget 
för sammanhållen bebyggelse och som utgör tätortens 
randzon utan aktuell fördjupad översiktsplan. Mellan 1998-
2002 gjordes ett antal utredningar på stadsbyggandskontoret 
gällande kulturmiljön i kommunen. Stora Tuna fastställdes 
som en historiskt viktig plats för Dalarna och Borlänge. 
Redan under järnåldern hade platsen en central roll i 
landskapet och under senmedeltiden räknades Tunabygden 
som Dalarnas politiska och religiösa centrum. Här samlades 
silverbergsmän, kopparbergsmän, järnbergsmän och allmoge 
från hela Dalarna till ting, rådslag och rannsakan. Karl IX 
utfärdade också brev med stadsrättigheter för att bilda en 
stad runt Stora Tuna, men det blev aldrig av3. 

Området kring Stora Tuna består idag av bland annat 
värdefull bebyggelse och värdefull natur. Platsen har ett bra 
läge med utblick mot landskapet och närhet till centrum. 
Men med tiden har förändringar skett i området och intresse 
för att bebygga vissa delar har kommit fram. Problemet som 
uppstått är att det finns ett intresse för ny bebyggelse, men det 
saknas en fördjupad översiktsplan som anger utvecklingen 
samt natur- och kulturvärden i bebyggelse och landskap 
som måste beaktas. Utöver bevarandevärden finns också 
flygbuller från Dala Airport och översvämningsrisk längs 
Tunaån och andra närliggande vattendrag att ta hänsyn till. 

1 Statistiska centralbyrån. (2008). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 
december 2008 och befolkningsförändringar 2008.
2 Borlänge kommun. (2009). Framtidsdalen.
3 Andersson, B et al. (2008). s, 17-18

Figur 1. Borlänges läge i Dalarna.
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Till detta sammanhang bör också en diskussion föras 
kring hur utvecklingen ska ske runt staden. Hur ska det 
tätortsnära landskapet utvecklas? Vill vi ha det orört eller 
ska det bebyggas? Genom ett samlat programunderlag är 
det möjligt att ta fram kunskap om området, analysera och 
väga olika intressen mot varandra och sedan få fram ett bra 
kunskapsunderlag för den framtida utvecklingen. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är utreda vilken typ av landskap 
som vi vill ha runt våra expanderande tätorter, genom 
exemplet Stora Tuna. Genom att beskriva områdets historiska 
utveckling, gällande förutsättningar och sedan knyta an det 
till ett resonemang kring hur utveckling i det tätortsnära 
landskapet ser ut idag, kan ställningstaganden göras som 
stärker områdets identitet och förtydligar dess roll som 
stadens landskap.

För att nå fram till det tänka resultatet har jag ställt upp några 
frågor som ska besvaras.

• Hur definieras stadsnära landskap?
• Hur kan kopplingen till det omgivande landskapet
  förstärkas?
• Vilken betydelse har grönstrukturen i det tätortsnära
  landskapet och hur ska den utvecklas?
• Hur definieras kulturmiljö?
• Vilka värden i kulturmiljön bör bevaras och varför?
• Hur ska Stora Tuna utvecklas utan att kulturmiljön tar 
  skada?
• Hur ska den befintliga kulturmiljön och den föreslagna 
  utvecklingen i delområdena länkas samman?
• Hur bör bebyggelsen i vissa delområden utformas för att
  inte skada kulturmiljön, men ändå spegla vår tid?

1.3 Metod
Jag har använt mig av motsvarande norsk stedsanalys, 
på svenska kallad ortsanalys. En norsk stedsanalys kan 
användas som utgångspunkt för att diskutera en orts 
situation och framtidsmöjligheter. Stedsanalysen utgår 
från sex olika analysmetoder där man väljer den eller de 
metoder som passar bäst till den problemformulering som 
finns. Gemensam utgångspunkt för de vanligaste metoderna 
är följande teman: historisk utveckling, landskap och 
grönstruktur, bebyggelsestruktur, enskilda byggnader och 
andra element. Ortsanalysen ger ett bra analysunderlag för

 11



ett område eller en tätort, men den kan också kompletteras 
och utvidgas med olika delar som stärker analysmaterialet 
och på så vis ger en fylligare analys.4

En grundläggande inventering har gjorts för att få en större 
insikt i området. Kulturmiljön har då framstått som en 
viktig del, och därför har ortsanalysen kompletterats med 
stadskaraktärsbeskrivningar. Stadskaraktärsbeskrivningar 
har också ett nära släktskap med norska stedsanalyser och 
den delen som är aktuell är bebyggelsekaraktär5. Under 
arbetets gång har också samtal förts med kommunens 
tjänstemän och övriga berörda som har kunskap om 
området. För att förankra föreslagna förändringar och för 
att få en ökad förståelse för verksamheterna som bedrivs 
inom området har även samtal förts med näringsidkare. 
Genom litteraturinläsning och faktainsamling har analysen 
också utökats med delar som berör geografi och befolkning, 
funktion och folkliv, trafikmönster, teknisk försörjning samt 
hälsa och säkerhet. Slutligen har också områdets visuella 
strukturer beskrivits i en Kevin Lynch analys.1

Ortsanalysen behandlar följande delar:

• Historia (Tillkomsthistoria)
• Geografi och befolkning (Läge, karaktär, befolkning)
• Trafikmönster (Biltrafik, järnväg, flyg, kollektivtrafik och  
   gång- och cykeltrafik)
• Teknisk försörjning (Grundvattentäkt och dagvatten)
• Hälsa och säkerhet (Störningar, skyddsavstånd och 
   översvämningsrisk)
• Funktioner & Folkliv (Verksamheter och industrier, handel    
  och service, offentlig verksamhet och föreningsliv)
• Visuella strukturer (Stråk, knutpunkter, landmärken, 
   barriärer, siktlinjer, områden)
• Landskap och bebyggelsekaraktär (Landskapsbild/
  karaktär, grön- och blåstruktur, topografi och geologi, 
  rekreation och friluftsliv, utbyggnadsordning och 
  bebyggelsestruktur)
• Sammanfattningar
• Starka och svaga sidor

Utifrån analysen har en bild skapats av vilka förutsättningar 
som finns och med hjälp av ett resonemang kring dagens 
stadsutveckling har förslag givits på hur Stora Tuna kan 
utvecklas i framtiden. 

5  Gillgren, H. (2000). s, 12

 12


