
I följande avsnitt ges en kort beskrivning av kommunens 
översiktsplan och vilka områden som angränsar till Stora 
Tuna. Därefter redovisas de allmänna intressen och 
riksintressen som berörs i samband med planområdet.

3.1 Tidigare ställningstaganden

3.1.1 Översiktsplan -90
Borlänge kommun har idag en översiktsplan från 1990. 
Planen är uppdelad på fyra delar, varav del A-B visar 
grunddragen i användning av mark och vattenområden 
samt bebyggelseutvecklingen i kommunen och del C-D visar 
grunddragen i användning av mark- och vattenområden 
samt bebyggelseutvecklingen för delar av Borlänge 
tätort med omgivningar. I del B och D presenteras först 
generella rekommendationer följt av områdesanknutna 
rekommendationer. I del D finns olika områden beskriva 
som ligger i Stora Tunas närhet och som kan vara betydande 
för planområdets framtida utveckling.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 15. Karta över betydande områden i Stora Tunas närhet. 



Figur 17. Vattnet har tydliga forsar 
förbi Tunaåstrand mot Vatthammar.

Inom planområdet finns:

R 7 Frostbrunnsdalen
Frostbrunnsdalen är en djup ravin som sträcker sig genom 
planområdets mitt. Dalen är cirka 110 meter lång med 
branta dalsidor. Det höga grundvattnet från Badelundaåsen 
som löper fram under dalen uppträder ofta mer eller mindre 
artesiskt, vilket har gett upphov till de många källor som 
springer fram i dalbottnen. 

Vegetationen består till övervägande del av lövskog av 
arterna gråal, björk, asp och hägg. I Frostbrunnsdalens ravin 
finns också flertalet lämningar av verksamheter som hytta, 
kvarnar och badanstalt. Redan under järnåldern omnämns 
platsen som en viktig kultplats invid kyrkan och här har 
flera fornlämningar som boplats från järnåldern, gravar, 
fångstgrop och minnesstenar hittats. Dalen är med sina 
vandringsleder också välbesökt av allmänheten.

Området har naturvärden av riksintresse och är skyddat 
som naturreservat. Rekommendationen som finns är 
att i möjligaste mån bevara den rika floran/faunan, leda 
allmänheten till anvisade vandringsleder samt iaktta 
försiktighet vid nybebyggelse och täktverksamhet.381

R 10 Delar av Borlänge tätort
Östra delen av planområdet berörs av beteckningen ovan. 
Den innefattar områden, som till vissa delar är ianspråktagna 
för sammanhållen bebyggelse eller utgör tätortens randzon, 
utan aktuell fördjupad översiktsplan eller närmare reglering 
i detaljplan. I planområdets fall består området av Stora 
Tuna kyrka med tillhörande kyrkogård. Inom områden 
som är bebyggda planeras inga större förändringar, 
medan det för obebyggda områden kan bli aktuellt 
med kompletteringsbebyggelse eller tätortsutbyggnad. 
Rekommendationen är dock att ny bebyggelse bör prövas 
enligt planprocessen då styrande och vägledande dokument 
saknas.392

R 21 Vatthammar
Vatthammar är området där det slingrande vattenlandskapet 
breder ut sig i planområdets västra del. Det är vid 
sammanflödet av Norån och Grängshammarsån som 
vattenlandskapet breder ut sig och kallas för Tunaån. Ån 
rinner över frameroderad morän, vilket har gett upphov till 
små forsar. Vid Vatthammar finns också två kraftverk från 
1906 med tillhörande dammar och nedströms Tunaån finns
38 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90. s, D15  
39 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90. s, D17 
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Figur 16. Utsikt från Frostbrunns-
dalen mot Stora Tuna kyrka.



friluftsbadet Tunaåstrand. Ån är intressant som kanotled och 
omgivande jordbrukslandskap och trädbevuxna stränder har 
ett rikt växt- och djurliv. Rekommendationen är att åtgärder 
som minskar områdets naturvärden ses som olämpliga.401

I anslutning till planområdet finns följande områden:

R 22 Tunaån och Berg
Öster om planområdet finns Tunaån och byn Berg. Mellan 
Bro och Dalälvensmynning i öster breder Tunaån ut sig i 
ett bredare och lugnare parti utan större nivåskillnader. 
Området är även intressant som kanotled. Omgivningen 
består av jordbruksmark och längs stränderna finns lövskog 
med gråal som dominerande trädslag. 

Berg är en väl bibehållen byklunga, s k holbebyggelse, med ett 
öppet läge i landskapet och med direktkontakt med Dalälven. 
Rekommendationerna är att nybebyggelse som minskar 
områdets naturvärden och kulturvärden bör undvikas.
 
R 24 Hesse
Sydväst om planområdet ligger Hesse. Här finns två 
välbevarade bymiljöer vid namn Sör Hesse och Norr 
Hesse intill Hessesjön. Sjön är en åsgropsjö omgiven av 
jordbruksmark. Näringstillgången är stor och växtligheten 
är omfattande vilket bidragit till att starr- och fräkenmader 
kantar sjön samt att det finns ett rikt fågelliv. Det största 
intresset finns för Sör Hesse med sitt typiska slättläge intill 
Hessesjön och med en enhetlig bymiljö där månghussystemet 
i större utsträckning finns bevarat. I Norr Hesse har gårdarna 
i regel en stor ekonomibyggnad och huvudbyggnaderna är till 
större delen ombyggda. Rekommendationen är att åtgärder 
som minskar områdets naturvärden ses som olämpliga samt 
att randhusbebyggelse bör undvikas. Eventuell nybebyggelse 
bör i så fall anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende 
och struktur med hänsyn till kulturmiljöintresset.412

R 28 Dala Airport, innerzon
Söder om planområdet finns Dala Airport. Enligt 
luftfartsverkets redovisning 1987 är flygplatsen av riksintresse. 
Sedan mitten av 1970-talet har flera flygbullernivåberäkningar 
utförts och inför tillståndsprövningen 1989 upprättades en 
flygbullerutredning. Enligt utredningen kommer vid mitten 
av 1990-talet flygbullermattan att ha sin största utbredning 
för att därefter till år 2000 kraftigt minska genom övergång 
40 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90, s, D22-23; Kulturmiljöprogram, 
Rapport 4. (1998). s, 301
41 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90, s, D24
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Figur 18. Hessesjön



till ny tystare och renare flygplanstyp. Områdets 
”innerzon” avgränsar flygbullernivån 55 dB(A) enligt 
utredningens trafikfall år 2000.  Det motsvarar en mer 
långsiktig omgivningspåverkan över denna nivå enligt 
beräkningsförutsättningarna. Rekommendationerna är att 
nybebyggelse i form av bostäder bör prövas återhållsamt med 
hänsyn till beräknade långsiktiga flygbullerförhållanden.421

 
R 29 Dala Airport, ytterzon
Utanför Dala Airport sträcker sig flygplatsens ytterzon. 
Områdets ”ytterzon” avgränsar flygbullernivån 55 dB(A) 
enligt utredningens trafikfall år 1995. Det motsvarar 
en omgivningspåverkan över denna nivå under en 
övergångsperiod enligt beräkningsförutsättningarna. 
Rekommendationen är att i avvaktan på framtida ändringar 
i flygverksamheten bör nybebyggelse för bostäder prövas 
återhållsamt med hänsyn till de för övergångsperioden 
beräknade flygbullerförhållandena.432

3.1.2 Utbyggnadsprognos
För perioden 2002-2004 tog Borlänge kommun 
fram ett bostadsförsörjningsprogram baserat på en 
utbyggnadsprognos från mitten av 1990-talet. I juni 1993 
upphörde den bostadsförsörjningslag som bland annat angav 
att kommunerna skulle upprätta bostadsförsörjningsprogram. 
Idag har kommunen ändrat sitt arbetssätt när det gäller 
bostadsförsörjning och man arbetar istället efter framtagna 
mål och riktlinjer där grundtanken är att kommunen ska ha 
god plan- och markberedskap tillgänglig för exploatörer och 
nya invånare när efterfrågan ökar.443

Några av riktlinjerna som nämns är att kommunen ska arbeta 
för en aktiv och framsynt översikts- och detaljplanering; 
hållbar utveckling ska vara ett grundläggande mål för 
planering, utveckling, byggande och förvaltning av bostäder 
och bostadsområden samt andra vistelsemiljöer i stad och 
landsbygd; nya bostadsområden (kompletteringsbebyggelse) 
ska i första hand lokaliseras till område där befintlig service 
och infrastruktur kan nyttjas samt fortsätta arbetet med att 
åstadkomma en positiv utveckling av boendefrågorna ur ett 
socialt perspektiv. 

42 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90, s, D25-26 
43 Borlänge kommun. (1990). Översiktsplan -90, s, D26 
44 Bostadsförsörjningsprogram – riktlinjer för bostadsbyggandet i Borlänge 
2002-2004. (2001). s, 9 
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3.1.3 Gällande planer och markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av flera olika markägare, 
både privata och kommunala. Det största markinnehavet 
ägs av Stora Tuna och Torsångs kyrkliga samfällighet följt 
av privata markägare och slutligen Borlänge kommun 
och bostadsbolagen Tunabyggen AB och Fastighets AB 
Hushagen.

Frånsett två planer som finns i planområdets mitt saknas 
detaljplaner genomgående i hela planområdet. Dock finns 
planlagd mark både norr och söder om planområdet. 
Området norr om Tunaån är planlagt för bostadsändamål och 
områden öster om planområdet är planlagda för småskalig 
industri och bilservice. 

Figur 19. Gällande planer och kommunägd mark.



3.2 Allmänna intressen och riksintressen
Allmänna intressen ska enligt 2 kap. Plan- och bygglagen 
(PBL) beaktas vid bland annat planläggning av ny bebyggelse 
(SFS 1987:10). Med hänsyn till karaktär och läge ska mark- 
och vattenområden användas till det eller de ändamål som 
är lämpligast. Företräde ska också ges för god hushållning. 
Vid planläggning ska natur- och kulturvärden beaktas, en 
ändamålsenlig struktur främjas och en estetisk tilltalande 
utformning av den fysiska miljön eftersträvas. De allmänna 
intressena ska redovisas i översiktsplanen så att beslut kan 
fattas kring användningen av mark- och vattenområden.  
Viktigt är också att bestämmelserna i 3 och 4 kap. Miljöbalken 
tydligt framgår. Nedan följer en beskrivning av allmänna 
intressen och riksintressen som finns i Stora Tuna.

3.2.1 Riksintressen enligt 3. kap miljöbalken
I 3 kap. Miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden (SFS 1998:808).  
Mark- och vattenområden ska användas till det eller de 
ändamål som är mest lämpade enligt 2 kap. PBL, men även 
stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 
obetydligt påverkade ska syddas mot åtgärder som påtagligt 
kan påverka dess karaktär. Områden som är särskilt känsliga 
ur ekologisk synpunkt ska också skyddas mot åtgärder som 
påverkar naturmiljön. I Stora Tuna finns två områden som 
berörs av ovanstående bestämmelser.

Område/fysisk miljö som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
med hänsyn till friluftslivet, 6 §
Genom Stora Tuna sträcker sig Frostbrunnsdalens 
naturreservat som har höga naturvärden och som utgör en del 
av friluftslivet och närrekreationen för invånarna i Borlänge. 
Enligt Miljöbalken ska områden med denna betydelse så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada natur- och 
kulturmiljön. Även grönområden i närheten av tätorter ska 
särskilt beaktas.

Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet, 6 §
I östra delen av planområdet sträcker sig Frostbrunnsdalen 
och Grängshammarsåns riksintresseområde. Liknande skydd 
som nämndes i föregående stycke gäller även för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv av riksintresse. 
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3.2.2 Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken
I 4 kap. Miljöbalken beskrivs särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet 
(SFS 1998:808). Dessa är geografisk spridda över hela landet 
och innefattar såväl kustområden, skärgårdar, vattendrag 
och fjällområden. Vid exploatering i dessa områden ska 
särskild hänsyn tas till de natur- och kulturvärden som finns 
samt beaktande av det rörliga friluftslivet. Ingen av nämnda 
områden finns inom Stora Tuna. 

I 4 kap. 8 § finns en hänvisning till 7 kap 27 § (Natura 2000) 
som beskriver användningen av mark och vatten som kan 
påverka ett naturområde. Inom Stora Tuna finns inget 
område med Natura 2000 bestämmelse.
 

3.2.3 Natur- och kulturskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken
I sjunde kapitlet i miljöbalken beskrivs skydd av olika 
områden med höga natur- och kulturvärden.

Naturreservat 4-8 §§
Länsstyrelsen eller kommunen får förklara ett mark- eller 
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller

Figur 20. I förgrunden syns Frostbrunnsdalens naturreservat.  Borlänge centrum syns i 
bakgrunden. (Foto: Borlänge kommun)



tillgodose behov av områden för friluftsliv. Inom Stora Tuna 
finns Frostbrunnsdalen som är skyddat som bland annat 
naturreservat.

Biotopskydd 11 §
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljö 
för hotade djur- eller växtarter kan av regeringen eller 
annan myndighet utsedd av regeringen förklaras som 
biotopskyddsområde. Inom biotopskyddsområde får ingen 
verksamhet eller åtgärd vidtas som kan skada naturmiljön. 
Söder om planområdet finns Hessesjön, som är skyddad med 
biotopskydd. Inom planområdet finns dock inget som är 
biotopskyddat45.1

Strandskydd 13-18 §§
Syftet med strandskyddet är att trygga tillgången till och 
förutsättningarna för friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor, på land och i vatten, för djur- och växtlivet. I 
Borlänge gäller allmänt strandskydd, vilket innebär att 
byggnader och anläggningar inte får placeras närmare än 
100 meter från strandlinjen. Strandskyddet gäller utmed 
Tunaån i norra delen av planområdet.452

3.2.4 Kulturminneslagen (KML)
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda våra 
kulturmiljöer och en viktig del i arbetet är också att se till att 
skador på kulturmiljön undviks och begränsas (1988:950). 
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla, såväl enskilda som 
myndigheter. Tre former av kulturminnen finns i Stora 
Tuna.
 
Fornminnen, 2 kap. KML
Inom planområdet finns flera typer av fornlämningar. De 
fornlämningar som finns är bytomt/gårdstomt, fångstgrop, 
boplats, färdväg, fyndplats, blästbrukslämning och gravfält. 
Alla fornminnen är skyddade enligt kulturminneslagen.

Kyrkliga kulturminnen, 4 kap. KML
Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas 
så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras 
utseende och karaktär inte förvanskas. 

Våra kyrkor och kyrkogårdar är en del av vårt gemensamma 
kulturarv och det är också en angelägenhet att detta kulturarv 
kan föras vidare till kommande generationer. Kyrkogården

45 Grönplan 2001 – Grönstruktur i Borlänge, områdesbeskrivning V 

46 Regeringen. (2009). Strandskydd 

Nyheter gällande 
strandskydd!
Från och med 2009 har 
regeringen infört nya regler 
gällande strandskydd. Detta 
innebär ett ökat lokalt 
inflytande och en främjad 
l a n d s b y g d s u t v e c k l i n g 
samtidigt som reglerna skärps 
i mer exploaterade områden. 
Strandskyddet blir en del av 
den kommunala planeringen 
och kommunerna ges också 
huvudansvaret för att pröva 
undantag mot strandskyddet. 
Även länsstyrelsen får en 
förstärkt roll. Lagen ska på ett 
tydligare sätt beskriva vilka 
skäl som är särskilda för att ges 
undantag från strandskyddet, 
men även att allmänheten 
kan röra sig vid vattnet trots 
upphävt strandskydd och nya 

bostäder.46

Figur 21. Stora Tuna kyrka
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är också en del av kulturarvet. Gravstenar och monument 
berättar vilka som levt i bygden och deras sociala ställning. De 
är även betydelsefulla gröna lungor i stadsmiljön och viktiga 
parker för vila och rekreation. Samtliga kyrkor, kyrkotomter 
(tomten runt kyrkan som inte är begravningsplats) och 
begravningsplatser med tillhörande byggnader är skyddade 
enligt kulturminneslagen. 

I östra delen av planområdet finns Stora Tuna kyrka med 
tillhörande kyrkogård och kulturhistorisk bebyggelse. 
Kyrkan och bebyggelsemiljön är skyddade enligt 
kulturminneslagen.
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Figur 22. Allmänna intressen och riksintressen.



I följande avsnitt görs en genomgående analys av Stora 
Tuna. Analysmetoden är delar av norsk stedsanalys, vars 
svenska motsvarighet är ortsanalyser. Ortsanalysen har 
kompletterats med olika delar som beskriver bland annat 
landskap och bebyggelsekaraktär, visuella strukturer och 
teknisk försörjning samt hälsa och säkerhet. Detta för att 
få en heltäckande beskrivning av området. Ortsanalysen 
behandlar i sin helhet följande delar:

• Historia 
• Geografi och befolkning
• Trafikmönster 
• Teknisk försörjning 
• Hälsa och säkerhet 
• Funktioner & folkliv
• Visuella strukturer 
• Landskap och bebyggelsekaraktär
• Starka och svaga sidor
• Slutsatser

4 ORTSANALYS

 38



 39

4.1 Historia
En del i ortsanalysen innebär att tätorten eller platsens 
tillkomsthistoria ska utredas. Nedan följer en genomgång 
från de tidigaste bosättningarna till områdets utveckling i 
dagens Stora Tuna.

4.1.1 Tidigaste bosättningarna1

Människorna som under stenåldern kom strövandes 
söderifrån längs med Dalälven och Badelundaåsen möttes av 
ett landskap som med den tidens milda klimat medförande 
både en frodig och varierande växtlighet samt ett rikt djurliv. 
Upptäckten av miljön kring Stora Tuna har skett kring år 
7000 f.Kr. då lämningar har hittats vid Tjärna sjön från den 
tiden47. Det var dock inte fören år 2000 f.Kr. som det fanns 
fasta jordbrukare på Tunaslätten. Vid den här tidpunkten 
var det fortfarande vanligt att folket livnärde sig av fångst i 
skog och vatten och jordbrukare ansågs som något nytt.482

4.1.2 Järnåldern
De första tusen år e.Kr. kom att innebära en betydande 
utveckling för folket på Tunaslätten och under periodens 
senare del framstod denna bygd som den rikaste i landskapet. 
En övergång skedde bland näringarna, från att ha livnärt sig 
på jakt och fiske till att övergå till boskapsskötsel, jordbruk 
och metallhantering. Även boplatserna blev mer fasta under 
den här tidsperioden. Utgrävningar från början av 1900-talet 
visar att människorna bodde i s k långhus, 15 meter eller mer, 
med plats för djur och förråd under samma tak.

Det som gör Tunaslätten till en särskilt betydande plats under 
främst vikingatiden är framställningen av järn. Råmaterialet 
var myrmalm, järnhydroxid, som direkt var smidbart. 
Slaggförekomster visar att det knappast fanns en by på 
slätten där man inte tillverkade järn. Järnproduktionen var 
säkerligen mycket större än vad det lokala behovet krävde 
varpå handeln till Mälardalen utvecklades, då de där saknade 
förutsättningar för egen produktion. Genom Tunabygden gick 
också flera vattendrag vilka fungerade som både sommar- 
och vintervägar. Området blev också tidigt en knutpunkt för 
såväl fredliga som krigiska uppgörelser.493   

47 Ridderstedt, L. (2005). s, 12 

48 Rydberg, S. (1993). s, 7 
49 Rydberg, S. (1993). s, 9

Figur 23. Fynd från utgrävningar 
vid tjärnasjön. Vid en C 14-datering 
daterades träskopan till 700-800-talet, 
dvs. äldre vikingatid. (Foto: Fredrik 
Sandberg/Dalarnas museum)

Figur 24. Principskiss av en s k järnblästa. 
(Foto: Anders Eklund/Borlänge energi)
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4.1.3 Medeltiden
På 1100-talet infördes efterhand uppdelningar av landskapet 
i form av tredingar. Vad gränserna gick exakt är oklart, men 
en tydligare gräns går att urskilja vid bron över Tunaån där 
byarna beskrivs som ”ovan bron” och ”utom bron” (norr 
respektive söder ut). Denna uppdelning av landskapet lade 
senare grunden till det som vi kallar sockenindelning. Mot 
slutet av medeltiden framstod Tuna socken som mycket 
stor med en betydande befolkning i förhållande till övriga 
socknar. Den sträckte sig söder ut ner mot Ludvika tätort 
och öster bortom Falu tätort. Detta torde främst bero på 
expansionen inom jordbruk och boskapsskötsel som pågått 
sedan vikingatid och tidig medeltid (se figur 25).

I samband med införandet av kristendomen kom också 
kyrkobyggandet igång på 1200-talet. Redan under detta sekel 
ersattes tidigare träkyrkor av byggnader i sten. Inredningen 
var ofta enkel och gudstjänsterna skedde med församlingen 
stående. I perioder av nedgång och efter digerdödens härjande 
på 1300-talet kom sedan den stora kyrkobyggnadsepoken 
igång på 1400-talet. I Tuna byggs under denna period en ny 
kyrka på samma plats som föregångaren och som finns kvar 
än idag. Valet av plats för den första kyrkan kommer sig av 
närheten till Frostbrunnsdalen, då Frös brunn (guden Frejs 
källa) som redan i hednisk tid var en betydande kultplats 
för gudsdyrkan och som senare togs över av kristendomen. 
Rester från den första kyrkan finns fortfarande bevarande i 
den nya byggnadsgrunden. 

På 1400-talet framstår Tuna som en samlingspunkt för hela 
Dalarna och en klar markering av den betydelse mötesplatsen 
vid Tuna kyrka hade var bland annat kyrkans utförande som 
är lik en domkyrka och valet att uppföra en tingsgård vid 
Frostbrunnsdalen. Gården sägs i första hand ha tillkommit 
för att härbärgera kungens och riksmyndigheternas 
representanter, men även för att hålla ting i. Bergshanteringen 
får också under 1500-talet en större roll och trakterna kring 
Tuna, Torsång, Vika och Kopparberget tillhörde under den 
perioden de tätast befolkade i hela landet.5041

50  Rydberg, S. (1993). s, 13; Stora Tuna församling (1959). s, 157, 171

Figur 25. Stora Tuna socken samt 
förteckning över ovanbro- respektive 
utombrodelen. (Foto: Borlänge 
kommun)
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4.1.4 Gustav Vasa och Dalarna
Gustaf Eriksson (Vasa) som var medlem av den högadliga 
ätten Vasa anslöt sig tidigt kring kretsen runt Sten Sture d.y. 
i kampen mot unionskungen Christian II av Danmark. År 
1518 fördes han genom svek till fängelse i Danmark. Han 
lyckades dock fly och återkom till Sverige just när Christian 
II besegrat Sten Sture. Under sin flykt kom han sedermera till 
Dalarna, där han enligt historien ska ha tillbringat en dag och 
del av en natt på Ornäs gård, i byggnaden Ornäsloftet. Efter 
Stockholms blodbad år 1520 satt både Christian II och hans 
unionsvänner säkert, men det nationella partiet saknade en 
självklar ledare sedan Sten Sture d.y. dräps om livet. Gustaf 
Vasa var en av flera upprorsmän som agerade på olika håll i 
riket och som ville ta en plats på tronen. År 1521 gör Gustaf 
Vasa uppror med hjälp av Dalkarlarna och på mycket kort 
tid tar han kontrollen över Sverige och bryter upp unionen 
med Danmark - Norge. Han hade vida ambitioner och ökade 
bland annat skattebördan och inledde reformation mot 
kyrkan. Resultatet var givetvis ett missnöje ute i landskapet 
och uppror var ett faktum. Från 1525-1533 skedde fyra olika 
uppror i Dalarna. År 1528 är särskilt nämnvärt då uppror ska 
ha skett bland bönderna varpå kungen kallade samman alla till 
rådslag vid Tuna kyrka. Det var svårt att nå klarhet i besluten 
gällande skatter, mynt och dyrtid och sammankomsten 
slutade med halshuggningar på kyrkbacken. Efter dessa 
räfster hade Dalarna, men framförallt Tuna ting, spelat ut sin 
riskpolitiska roll. 

I början av 1600-talet blev Tunas ekonomiska roll viktigare 
igen och Karl IX (regent år 1599-1604) utformade en plan 
för handeln i södra Dalarna. En av planens viktiga punkter 
var att upphöja Kopparberget och Tuna till städer vid 
sidan av Hedemora. Mellan åren 1607-1608 utfärdas flera 
privilegiebrev där det bestäms att byarna Hede, Hesse och 
Buskåker ska flyttas till kyrkan och bilda köpstaden Tuna, 
eller Gustavs stad. År 1609 skrivs ett nytt privilegiebrev som 
uppger att stadsbildningen avstannat. Troligen avstannade 
diskussionen om rättigheter och skyldigheter för de nya 
borgarna genom kungens död och kronans engagemang i de 
polska och tyska krigen. Efter freden år 1618 kom diskussionen 
åter igång, men nya tankar har lett utvecklingen förbi Tuna 
och den nya ”bergsstaden” blev istället Falun.511

51 Rydberg, S. (1993). s, 14-16; Andersson, B et al. (2008). s, 16; Stora Tuna 
Församling (1959). s, 188-189
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4.1.5 Stora Tuna under industrialismens intåg
Före industrialismens inbrott bestod Stora Tuna av mindre 
byklungor med enstaka hus eller gårdar spridda över slätten. 
Trots det hade Tunaslätten en central roll i landskapet. 
Både som nod där kommunikationsvägar från öst och väst 
samt nord och syd möttes samt som landskapets viktigaste 
leverantör av ved och kol till Kopparberget. Många köpmän 
och bergsmän från Tuna hade en framträdande roll inom 
handeln, bland annat fanns ett antal sågar inom Tuna där 
veden användes till kolning. Dock gick de sågar som fanns 
i Tuna mot slutet av 1680-talet över till Domnarvet som fick 
ställningen som landets största vattendrivna såg.

Under 1800-talet hade byarna runt Tuna vuxit sig större och 
på 1870-talet började utvecklingen som skulle leda till att 
Borlänge så småningom blev stad. Det som var avgörande 
för Borlänge var dels att Stora Kopparberg bestämt sig för 
att bygga ett järnverk vid Domnarvsforsen och att järnvägen 
snart därefter kom till orten. Sedan skedde utbyggnaden 
successivt och år 1892 blev Borlänge municipalsamhälle. Sex 
år senare avskiljdes Stora Tuna socken och Borlänge köping 
bildades. En del av Stora Tuna kommun avskiljdes också år 
1929 för bildandet av Domnarvets kommun. År 1944 fick 
slutligen Borlänge stadsrättigheter.

I samband med storkommunreformen år 1952 införlivades 
Torsångs kommun med Stora Tuna. Cirka tolv år senare 
började arbetet med att slå samman Stora Tuna kommun 
med Borlänge stad och år 1971 slogs de sedan samman och 
bildade då Borlänge kommun. 

4.1.6 Stora Tuna från 1900-talet fram till idag
Långt in på 1900-talet präglades Stora Tuna som ett 
jordbrukslandskap och byarna på slätten var till stor 
del självförsörjande. Vid mitten av 1950-talet fanns två 
lanthandlare i Stora Tuna, dels var det Forsmarks som låg 
i korsningen Tunavägen-Torsångsvägen och dels Thoréus 
lanthandel i Buskåker. Det fanns även ett mejeri och café i 
Buskåkers by. Vid den här tidpunkten var också hästhandel 
vanligt förekommande. Många lantbrukare hade inte råd 
att köpa sig en ny traktor utan brukade istället marken med 
häst och plöjningsredskap. Två omtalade hästhandlare fanns 
i Stora Tuna, dels Jacobssons i Buskåker och dels Brobergs i 
Bro.521 

Med tiden ändrades sättet från naturhushållning till 
penninghushållning. Detta blev framförallt tydligt under 

52 Tunabygdens hembygdsförenings årsskrift. (2007). s, 95-114 
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tillkomsten av Domnarvets järnverk. Jordbrukarna fick 
plötsligt möjlighet att sälja mot kontantbetalning. Samtidigt 
som industrierna växte försvann olika verksamheter från 
Stora Tuna. Indelningsverket upphörde och armén skulle 
förläggas i kaserner enligt preussiskt mönster vilket gjorde 
att den förlades till Falun. 

Successivt har sysselsättningen i Stora Tuna gått från egen 
produktion till försäljning och slutligen upphörande av 
verksamhet till förmån för mer gynnsammare arbeten. 
Spåren syns tydligt i Stora Tuna då tanken för en tillbaka till 
blomstrande jordbruksbygd. Indelningen i landskapet med 
de mindre byenheterna talar sitt tydliga språk. Idag finns 
inte mycket av det småskaliga jordbruket kvar. Istället har 
antalet bönderna minskat och istället utökat sina arealer. En 
rationalisering har också skett inom jordbruket. Kyrkan har 
dock kvar sin ledande ställning i området och har på senare 
år också utökat sin verksamhet. 

Att området Buskåker – Stora Tuna kyrka behöll sin roll som 
historisk centralpunkt ända in på 1900-talet bevisas av att 
Kung Gustav V förlade sin Eriksgata till detta område.531

53 Ibid. 

Sammanfattning
• Stora Tuna är en viktig del i Borlänges historiska 
  utveckling. Bofasta fanns här redan på 7000 f.Kr.
• Kulturmiljön och kulturarvet är en del av områdets    
  identitet.
• Stora Tunas geologi och landskap har haft stor 
  betydelse för dess utveckling, med framställning av 
  järn och brukande av jordbruksmarken.
• Kyrkan har under åren spelat en viktig roll för både 
  området och landskapet Dalarna.
• Stora Tuna var tidigare en egen kommun, men är 
  numera en del av Borlänge kommun.
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4.2 Geografi och befolkning
För att få en uppfattning om området kring Stora 
Tuna presenteras nedan områdets läge, karaktär samt 
befolkningssammansättning.

4.2.1 Läge
Borlänge ligger i södra Dalarna och är med sina 48 000 
invånare den näst största kommunen följt efter Falun54. 
Av kommunens alla invånare bor cirka 39 000 invånare i 
Borlänge tätort. Inom kommunen finns sex mindre tätorter 
och området kring Stora Tuna räknas till centralorten. Stora 
Tuna är beläget cirka fem kilometer söder om Borlänge 
centrum. Området är lokaliserat söder om Tunaån och 
avgränsas i öster av riksväg 70, i sydost av Smedjebacksvägen 
och i söder av Dalabanan.1

 

4.2.2 Karaktär
Borlänge och Stora Tunas karaktärer har många likheter, till 
exempel utblickarna mot bergen och odlingslandskapet. För 
Stora Tunas del är det utblickar mot Nybroberget, Boberget 
och Hönsarvberget samt Tunaslätten de mest betydande.  

54  Statistiska centralbyrån. (2008). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 
december 2008 och befolkningsförändringar 2008.

Figur 26. Planområdets läge. (Foto: Borlänge kommun)
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Den snabba stadsutbredning som skedde i Borlänge under 
1900-talet har bidragit till att den gamla vägstrukturen 
fortfarande finns kvar och i många fall har kvar samma 
sträckning och organiska struktur55. Gamla vägsträckningar 
går också att finna genom Stor Tuna. Området hade redan 
under järnåldern en central plats i Dalarna och denna 
betydelse går också att urskilja i bebyggelseutformningen. 
Kyrkan återfinns i mitten av området och är till sitt utförande 
likt en domkyrka. I anslutning till den finns bland annat ett f 
d Kommunalhus, en vaktmästarbostad och prästgård.1

Området kring Stora Tuna kan också karaktäriseras som ett 
stadsnära landskap. Här finns möjlighet till närrekreation 
och möte med jordbrukslandskapet för stadsborna, men 
här delar också större vägar upp åkrarna i mindre bitar 
och handel och industrier har tagit en plats utmed de större 
vägarna. 

4.2.3 Befolkning
Befolkningsstatistiken inom planområdet har delats in i fyra 
delar; Stora Tuna, Buskåker, del av Buskåker och Hede. I 
hela planområdet bor det totalt 257 personer, varav 118 är 
män och 139 kvinnor. Åldersföredelningen är indelad i fyra 
kategorier; 0-18, 19-29, 30-64 och 65 – och fördelningen är 73, 
27, 119 och 31 stycken. Andelen i kategorin 30-64 är störst.562

55 Kulturmiljöprogram. (2001). Rapport 13
56 Borlänge kommun (2008). Ämnesredovisad delområdesstatistik 2008 

Figur 28. Karaktäristisk vy i planområdet 
är utblicken mot Stora Tuna kyrka. 

Figur 29. Åldersfördelning 
i planområdet.

Sammanfattning
• Stora Tuna har en tydlig visuell koppling till 
   landskapet genom olika vyer mot bland annat mot
   Nybroberget och Hönsarvberget.
• Området ligger nära Borlänge centrum.
• Äldre vägsträckningar genomkorsar området.
• Andelen personer som bor i området i förhållande till  
  dess storlek (areal) är relativt liten.
• Åldersfördelningen är relativt jämn inom området.

Figur 27. Utblick mot Nybroberget.
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4.3 Trafikmönster
Stora Tuna genomkorsas av en finmaskig trafikstruktur. 
Omgivningen består däremot av större trafikanordningar 
som riksväg 70, Dalabanan och Dala Airport. Nedan följer en 
genomgång av respektive trafikslag.

4.3.1 Biltrafik
Huvudvägen genom Stora Tuna är Tunavägen. Tunavägen 
har en viktig historisk koppling då den ligger i den gamla 
landsvägens sträckning. Den gamla landsvägen utgjorde 
tidigt den andra viktiga kommunikationsleden till Dalarna 
frånsett Dalälven. Från Tunavägen förgrenar sig vägnätet i 
öst-västlig riktning och Hedevägen samt Smedjebacksvägen 
är de vägar som förbinder området med riksvägen i öster (se 
figur 30, s. 48).

Riksväg 70 som ligger öster om planområdet har status 
som riksväg vilket innebär att den har hög prioritet när det 
gäller framkomlighet, service och underhåll. Speciella krav 
gäller också för uppförande av ny bebyggelse i anslutning 
till riksvägar, se vidare under avsnittet hälsa och säkerhet på 
sidan 53.

Från den 2 maj 2008 är det i Sverige möjligt att skylta om 
hastighetsnivåerna. Syftet är att få en bättre anpassning till de 
transportpolitiska målen men även ge en ökad trafiksäkerhet, 
ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt en 
minskad miljöpåverkan. 

Borlänge kommun har tillsammans med Trivector utarbetat 
ett förslag till nya hastighetsgränser i Borlänge. För Stora 
Tunas del är nuläges hastigheten 50km/h genom hela området 
undantaget avsnittet förbi Kyrkskolan där hastigheten är 
30km/h. På de mindre vägarna inom områdets östra del är 
hastigheten bestämd till 50km/h (se figur 30, s. 48). 

I förslaget har olika studier gjorts, bland annat gällande 
beskrivning av livsrummet där en modell från handboken 
Rätt fart i staden! har använts. De nya hastigheterna för 
Stora Tuna föreslås vara 40km/h från Tunaån till Buskåker 
där sedan 60km/h tar över fram till Smedjebacksvägen. På de 
mindre vägarna i områdets östra del föreslås 30km/h.571 

57 Rätt fart i Borlänge – förslag till nya hastighetsgränser. Rapport 2009:41, 
version 1.1 (2009)
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4.3.2 Järnväg
Västra del av planområdet avgränsas av Dalabanan. 
Dalabanan är enkelspårig och har sträckningen Stockholm 
till Mora, som trafikeras av både person- och godstrafik58. 
Belastningen på sträckan är hög och kommunens avdelning 
för Hållbar samhällsbyggnad för diskussioner med Banverket 
om hur vida tågtrafiken kan utvecklas för att på sikt förbättra 
turtätheten, komforten och restiden59. 12

Speciella regler gäller för uppförande av ny bebyggelse i 
anslutning till järnvägen, se vidare under avsnittet hälsa och 
säkerhet på sidan 53.

4.3.3 Flyg
Söder om planområdet ligger Dala Airport. Dalaflyget har 
avgångar för både inrikes- och utrikesflyg. Turerna för 
inrikesflyg avgår ett par gånger/dag medan utrikesflyget 
avgår mer sällan, fem - sex gånger/månad.603

Inom en viss radie från flygplatsen förekommer höga 
bullernivåer, vilka påverkar såväl djurliv som oss människor. 
Borlänge kommun tog fram ett planeringsunderlag för 
flygplatsen år 1992 där det skrevs om gällande avstånd och 
hälsoaspekten. I underlaget nämns också att flygplatsen under 
2000-talet kommer övergå till en tystare flygplanstyp, vilket 
kommer minska beräknade bullermattor. Hur bullermattorna 
ser ut idag är svårt att säga då ingen ny utredning har 
gjorts. Dock bör man vi planering i flygplatsens närområde 
ta särskild beaktning till bullernivån från flygplanen. För 
utförligare beskrivning av bullerpåverkan se avsnittet hälsa 
och säkerhet på sidan 53.614

4.3.4 Kollektivtrafik
För kollektivtrafiken i Borlänge ansvarar Dalatrafiken. Den 
förbindelse som finns söderut från Borlänge centrum, via Stora 
Tuna, och vidare mot Dala Airport är linje 601. Turtätheten 
är god med ett par avgångar om dagen, vardag och helgdag. 
För förbindelse i östvästlig riktning måste passageraren först 
ta sig in till Borlänge resecentrum och därefter byta buss.625

58 Dalabanan. (2009) 
59 Samtal med Steve Johnson, Hållbar samhällsbyggnad, Borlänge kommun.
60 Dalaflyget. (2009) 
61 Planeringsunderlag för Borlänge flygplats i Romme med omgivningar, 
Borlänge kommun, 1992
62 Dalatrafik. (2009)
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4.3.5 Gång- och cykeltrafik
För Borlänge kommun gäller en cykelplan från 2008. Den 
visar cykelnätet i stadens centrum och olika förlängningar 
till exempelvis Stora Tuna. Idag finns det en cykelväg som 
sträcker sig från Borlänge centrum till Romme som ligger 
söder om planområdet. Sträckningar i öst-västlig riktning 
saknas helt. Dock finns det förslag på att utveckla ett större 
stråk åt sydväst genom Halvarsgårdarna och Floda för att 
sedan återknyta det till befintligt nät i Hytting (norr om 
planområdet).631 

63 Cykelplan för Borlänge kommun. (2008)

Figur 30. Trafikmönstret i planområdet.


