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5 ATT VIDAREUTVECKLA KVALITETERNA

Ortsanalysen i del ett har gett en utförlig bild av hur området 
ser ut och med hjälp av den har också en Swot-analys tagits 
fram, som lyfter vilka styrkor och möjligheter som finns, men 
även visar på svagheter och hot. En viktig del i det fortsatt 
arbete har varit att vidareutveckla kvaliteterna och sedan 
visa på vilka insatser som bör göras i området. Riktlinjerna 
och insatserna ska ses som ett programunderlag i det fortsatta 
arbete och inte som en slutlig produkt.

Delarna som jag har kommit fram till och som sedan 
behandlar olika insatser är Stora Tunas roll som stadens 
landskap; kulturmiljön; rekreation och friluftsliv i en 
sammanhängande struktur samt boende, handel och service 
med småskalig karaktär.

5.1 Stora Tunas roll som stadens landskap
Inledningsvis i arbetet diskuterades dagens stadsutveckling 
och dess konsekvenser samt vilka värden som finns i det 
stadsnära landskapet. Början till diskussionen, om det 
stadsnära landskapet ska utvecklas till en del av staden 
eller om det ska förbli ett område i stadens utkant med ett 
större inslag av naturlig grönska, grundar sig i att dagens 
stadsutveckling tenderar att bli allt mer ohållbar. Värdena 
som finns i det stadsnära landskapet betonas inte tillräckligt 
och ofta har de ekologiska intressena svårt att stå emot 
ekonomiska intressen i exploateringsskedet.

Konsekvenserna av stadsutglesning är än så länge inte så 
utbredda i Sverige. Däremot framträder edge cities och ett 
ökat bilberoende som en del av vardagen i USA. Vi vet sedan 
tidigare att länder tar efter influenser från väst. Att gated 
communities är på frammarsch i Sverige vet vi redan, då det 
finns utbyggt i mindre skala. Denna typ av stadsutveckling 
verkar negativt på det stadsnära landskapet då staden breder 
ut sig mer, med en låg täthet och blir allt mer resurskrävande. 
För att vända denna utveckling måste vi belysa det stadsnära 
landskapet som stadens landskap och lyfta fram dess 
kvaliteter. 

Området mellan staden och landsbygden ger stadsborna 
möjlighet till närrekreation och en chans till ökad förståelse 
för lokala kretslopp och jordbrukarens vardagsarbete. 
Att vistas i naturen har även stor inverkan på hälsan och 
stressnivån hos människor.  Det är också i området mellan 
staden och landsbygden som människan får ta del av 
kulturhistorien genom landskapets framväxt. Att bevara en 
del av kulturmiljön är viktigt då den bland annat bidrar till
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en kontinuitet på platsen och är en del av det historiska arvet. 
Områdets roll som stadens landskap är också det bästa för en 
långsiktigt hållbar stadsutveckling. Jag anser att en tät stad 
där förtätning i staden centrala delar går före utglesning 
och ianspråktagande av grönytor är bäst både för staden, 
människan och det offentliga rummet.

5.2 Kulturmiljö
Dagens landskap är ett resultat av ett växelspel mellan 
människan och naturen och det är i mötet mellan staden och 
landsbygden som kulturhistorien blir mest påtaglig. Här har 
det sedan århundraden tillbaka skett ett ömsesidigt beroende 
och utbyte mellan stadens invånare och jordbrukarna 
i landskapet. Tjänsteutbyte, kretsloppstänkande och 
resurshushållning var länge en del av vardagslivet.

Många områden i städers utkanter har tydliga spår av 
kulturhistorien. Ibland återfinns hela kulturmiljöer med 
bevarade bebyggelsestrukturer, fornlämningar och brukad 
åkermark. Idag får vi ofta ta del av historien genom 
böcker eller på museer och att kunna besöka platser där 
kulturhistorien har en framträdande roll är sällsynta. På 
de platser där det finns en utpräglad kulturhistoria och där 
bebyggelsen eller andra lämningar finns bevarade är det 
därför ypperligt att framhäva dessa som en del av staden eller 
tätortens ursprung och karaktär och som en verklig plats för 
kunskapsinhämtning. I exemplet Stora Tuna är kulturmiljön 
en del av områdets historia och karaktär och genom att lyfta 
fram den och därmed förankra den som platsens identitet 
minskar risken för att miljön splittras upp och att värden går 
förlorade. 

5.3 Rekreation och friluftsliv i en sammanhängande 
grönstruktur
För att planområdets funktion som stadens landskap ska 
kunna uppstå är det viktigt att ett ömsesidigt beroende 
mellan stad och landsbygd återuppstår. Att öka möjligheterna 
till rekreation och friluftsliv skapar positiva värden för 
stadsborna och kan lyfta områdets betydelse. Får jordbruket 
en större roll som producent av råvaror till staden och som 
recipient av vissa avfall kan det lokala kretsloppet främjas, 
vilket är bra för både miljön, människorna samt djur- och 
växtlivet. Att utveckla ett samarbete mellan staden och 
landsbygden främjar även andra processer. Grönstrukturen 
till exempel får en ökad betydelse som plats för rekreation
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men även möjlighet att utvecklas till en mer sammanhängande 
struktur. En sammanhängande grönstruktur är framförallt 
viktigt för den biologiska mångfalden, men har även 
betydelse för olika naturområden, parker och åkermark 
genom att de länkas samman och blir motståndskraftigare 
mot förtätning. 

5.4 Boende, handel och service med småskalig 
karaktär
Det stadsnära landskapet skiljer sig beroende på stadens 
storlek, externa etableringar samt grönstrukturens 
utbredning och innehåll. Trots att landskapet intar rollen 
som stadens landskap kan bostäder, handel eller service 
utvecklas och stärka områdets karaktär. I exemplet Stora 
Tuna kan bostäder förslagsvis utvecklas i anslutning till 
befintliga byenheter och på sätt knyta an till den historiska 
bebyggelseutvecklingen på Tunaslätten. Men även införande 
småskalig handel och service, som det fanns i området 
under 1900-talet, i anslutning till befintlig bebyggelse kan 
stärka områdets småskaliga verksamhetsstruktur och stärka 
kopplingen till områdets historiska utveckling. Utbyggnad av 
bostäder, handel och service är relaterat till varje områdes 
egna förutsättningar. Att förtäta sporadiskt utan eftertanke är 
inte bra för något område. Principen som bör gälla är istället 
förtätning efter områdets förutsättningar, det vill säga där 
området behöver det för att uppnå en viss karaktär.
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6 PROGRAMSKISS
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6.1 I rollen som stadens landskap

Planområdet har idag en tydlig koppling till den historiska 
verksamhetsutveckling på Tunaslätten, vilket syns 
både i markens indelning och brukande. Den pågående 
markanvändningen i områdets södra och sydvästra delar är 
jordbruk (spannmålsodling). Antalet jordbrukare har minskat 
genom åren, på grund av rationaliseringar  inom jordbruket 
samt att de verksamma har hittat mer lönsamma arbeten. 
Men en viss del finns dock kvar. En annan tydlig historisk 
koppling har bebyggelsestrukturen som följer ett mönster 
likt landskapets indelning och byenheterna är ofta placerade 
intill en skogsdunge eller trädholme, med skydd för vinden. 
I rollen som stadens landskap är den historiska kopplingen 
i områdets utveckling viktig att bevara, för att berätta om 
platsens historia men även för att skapa en tydlig gräns 
mellan staden utbredning och landsbygden. I områdets mitt, 
från norr till söder, breder Frostbrunnsdalens naturreservat 
ut sig. Frostbrunnsdalen har också en historisk bakgrund 
som sträcker sig tillbaka till järnåldern och som är intressant 
att bevara och utveckla för framtiden.

Att utlysa området som stadens landskap ger också möjligheter 
att utveckla strategier kring den hållbara stadsutvecklingen. 
Ett tydligt ställningstagande bör göras för hur området 
ska anpassas efter en hållbar strategi och ett miljövänligt 
levnadssätt. Några alternativ kan till exempel vara bra gång- 
och cykelförbindelser, bra kollektivtrafik, källsortering och 
återvinning samt energisnåla material i byggnader.

Figur 55-56. Tydlig byenhet i Hesse och indelningen mellan brukad mark och skogsdungar på Tunaslätten.
(Foto: Borlänge kommun)
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Trots att området ses som stadens landskap bör möjligheten 
till stadsutveckling inte vara begränsad. I exemplet Stora Tuna 
finns intressenter för ny bebyggelse och en lösning för hur 
utvecklingen ska se ut måste tas fram. I stadsnära områden 
handlar det om att inventera vilka värden som landskapet har 
och ta ställning till hur det ska utvecklas. Vissa områden tål 
en mindre förtätning för att stärka befintliga strukturer och 
skapa tydligare enheter medan andra ska förbli orörda. Här 
finns mycket stöd att hämta i en aktuell översiktsplan som 
pekar ut möjliga förtätningsområden och stadens utveckling. 
För Stora Tunas del har det visat sig efter en genomgången 
ortsanalys att området kan tillåtas viss förtätning i anslutning 
till befintliga byenheter för att stärka bebyggelsestrukturen, 
men även för den historiska kopplingen.

Riktlinjer
• Den pågående markanvändningen bör fortgå. 
• Bevara och utveckla Frostbrunnsdalens naturreservat.
• Stimulera den hållbara stadsutvecklingen genom goda 
  gång- och cykelförbindelser samt kollektivtrafik.
• Bostadsutbyggnad ska ske på Stora Tunas villkor.
• Gestaltningsprinciper för ny bebyggelse bör tas fram.

Insatser
I möjligaste mån bör jordbrukslandskapet inklusive skog- 
och lövpartier samt skogbeklädda holar bevaras. Detta är 
ett av de elementen som kopplar området till den historiska 
utvecklingen på Tunaslätten. Utseendet bland byarna på 
Tunaslätten går igen i Stora Tunas struktur och blir därför 
ett signum för ett större område. Likaså bör tillgången 
till Frostbrunnsdalen stärkas så att fler Borlängebor blir 
medvetna om möjligheten till rekreation på nära håll. Dalen 
är också skyddad som naturreservat, vilket också stärker 
bevarande perspektivet, samt att den tillsammans med 
Grängshammarsån utgör riksintresse enligt Miljöbalkens 3 
kap. 6 §.

Idag har Borlänge kommun en cykelplan från 2008 som 
anger befintligt cykelnät samt förslag till förbättringar. I 
linje med hållbar utveckling är en prioritering av gång- och 
cykeltrafikanter samt deras färdväg viktig. Cykelplanen 
föreslår ett nytt större stråk som utgår från södra delen 
av planområdet och sträcker sig via Halvarsgårdarna och 
Floda vidare mot Hytting, som ligger norr om planområdet. 
Tanken är god, då den ger cyklister och fotgängare ett längre 
motionsstråk samt möjligheten för boende i byarna att ta sig 
in till Borlänge centrum. Studeras Stora Tuna mer i detalj så 
saknas gång- och cykelförbindelse i öst-västlig riktning. För



att öka tillgängligheten till och från området föreslås en gång- 
och cykelväg i öster i riktning mot Tylla och Torsång. 

Ett miljövänligt transportmedel, som blivit allt populärare 
idag är tåg. Söder om planområdet finns Dalabanan med 
sträckningen Mora – Stockholm. Enligt ortsanalysen så 
är sträckan enkelspårig idag, vilket ger upphov till bland 
annat förseningar. För att öka komforten, förkorta restiden 
och minska förseningarna har diskussioner förts mellan 
kommunens avdelning för Hållbar samhällsbyggnad och 
Banverket. Enligt den idéskiss som kommunen har tagit 
fram planeras ett nytt spår norr om befintligt spår (se figur 
57, s. 79). Detta får konsekvenser för insatser i södra delen av 
planområdet då de påverkas av ett nytt spår. Utbyggnaden av 
Dalabanan bör därför vägas in i det fortsatta arbetet.
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Figur 57. Karta över ny gång- och cykelväg mot Tylla och Torsång samt nytt spårområde för Dalabanan.
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Utbyggnaden av bostäder är relaterat till varje områdes egna 
förutsättningar och samma princip har legat till grund för 
utformningen av ny bebyggelse i Stora Tuna. I områdets fall 
har ny bebyggelse anpassats till befintlig grönstruktur och 
bebyggelsekaraktär för att göra ett litet intrång i kulturmiljön 
och grönstrukturen. Förtätning har därför föreslagits i 
anslutning till befintliga byenheter och i områden där en 
bebyggelsestruktur saknas, som fogar ihop befintlig miljö. 
Principer gällande färgsättning, material samt täthet och 
höjd har också utformats. 

En möjlig plats för förtätning intill befintlig byenhet är i Hede, i 
planområdets östra del. Tomterna ligger i anslutning till kyrkan 
och övrig kulturhistorisk bebyggelse vilket ställer speciella 
krav på utformningen. Vägledning till gestaltningsprinciper 
har hämtats från bebyggelseanalysen och från Dalarnas 
bebyggelsehistoria. För att inte konkurrera med kyrkan 
har en höjd på bebyggelsen föreslagits som är anpassad till 
befintlig byggnadshöjd, 1-2 våningar. För att behålla den 
historiska och ståndmässiga skillnaden till kyrkan bör ny 
bebyggelse uppföras med trä fasad likt övrig villabebyggelse. 
Färgsättningen följer även den som bebyggelsen i Hede, 
röd med vita detaljer. Att låta kyrkan vara i puts och ha en 
ljusare färgsättning gör att den fortfarande framstår som 
betydande och skiljer sig från nyare bebyggelse. Detaljer 
som ytterligare förenar den nya bebyggelsen med Dalarnas 
bebyggelsehistoria är till exempel lertegel och skorsten med 
utkragad överdel. För att bebyggelsen ändå ska spegla vår 
tidsanda föreslås byggmaterialen vara ekologiskt hållbara 
och energisnåla.
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Figur 59. Exempel på bebyggelseutformning i Hede.

Figur 58. Planområdet i Hede. 
(Foto: Borlänge kommun)

Figur 60-63. Byggnadsdetaljer från 
Dalarnas bebyggelsehistoria.
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Den andra platsen för förtätning är i Buskåkers by där det sedan 
tidigare finns två obebyggda fastigheter. Fastigheterna ligger 
centralt placerade i byn och saknar idag en bebyggelsestruktur 
som håller ihop kvarteren. I samma område finns också 
Dalabanan, skyddsområdet för Frostbrunnsdalens vattentäkt 
samt Buskåkers gästgiveri med kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse. Detta ställer i sin tur krav på markens användning 
och utformning. Bebyggelseanalysen visar att området kring 
Buskåker består av övervägande villor och flerbostadshus 
i 1-2 våningar samt lättare verksamheter i områdets mitt. 
Färgsättningen är ljus och fasadmaterialet domineras av trä 
följt av puts och tegel. En grundtanke med Buskåkers by är 
att skapa en ny identitet och karaktär för området, så att fler 
människor vill bosätta sig här, men framförallt uppehålla 
sig här ett längre tag. Förslagsvis kan fastigheterna uppföras 
med en blandning av bostäder och lättare verksamheter, så 
att de lättare verksamheterna som finns i området idag stärks 
samtidigt som en ny kvartersstruktur skapas i området. 
Bostäderna föreslås vara en blandning av flerbostadshus- 
och radhus.

Problemet som uppstår i samband med nya bostäder intill 
väg och järnväg är höga bullernivåer och skyddsavstånd. 
Skyddsavstånden som ligger till grund för förslaget och som 
Borlänge kommun använder sig av är mellan 0-30 meter 
ska det vara bebyggelsefritt. Området kan dock med fördel 
planteras med vegetation, som visuellt skärmar av spåret. 
I 30-60 meter tillåts lättare verksamheter och industri och 
slutligen efter 60 meter tillåts bostäder och mer personaktiva 
verksamheter (köpcentrum, idrottsarenor). För att avskärma 
buller finns flera olika lösningar, till exempel avskärmande 
bebyggelse, plank eller vall. För att den avskärmande 
bebyggelsen ska vara mest effektiv bör den placeras i direkt 
anslutning till bullerkällan. Dock blir det svårt eftersom 
bebyggelse först får placeras vid 30 meter. Planket måste 
också placeras i direkt anslutning till bullerkällan, vilket 
skapar en zon innanför som fram till 60 meter inte kan 
bebyggas. Planket är också en stor ekonomisk post. Det sista 
alternativet med vall reglerar automatiskt avståndet till 
järnvägen genom sin bredd. Fyllnadsmassor för vallen kan 
också tas från andra delar i kommunen, vilket är ett hållbart 
alternativ. Alternativet med vall är att föredra i Buskåker. För 
att ytterligare begränsa bullernivån på bebyggelsen föreslås 
principen tyst sida användas, vilket ger en maximalnivå på 
55-65 dB(A) förutsatt en tyst sida som i fasad eller vid uteplats 
är maximalt 45 dB(A).

Tunavägen

Dalabanan

Figur 64. Planområdet i Buskåker. 
(Foto: Borlänge kommun)
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Buskåkersvägen

Tunavägen

Dalabanan

Till gestaltningsprinciperna i Buskåker har inspiration 
hämtats från rutnätsstaden och trästaden med exempel från 
Eksjö, Säter, Hedemora och Nora. En mänskligare skala med 
rumskänsla har eftersträvats som samspelar med befintlig 
bebyggelsehöjd och karaktär i området. Ny bebyggelse 
föreslås en max höjd på två våningar, träfasad för att urskilja 
betydande byggnader i området, och en ljusare färgsättning 
i gult med inspiration från trästaden Eksjö. Ljusa färger är 
också återkommande inom planområdet. Likt utformningen 
i Hede föreslås även dessa byggas med modern teknik och 
hållbara material.

Figur 65-67. Inspiration från Eksjö, Hedemora och Säter.

Figur 68. Exempel på bebyggelseutformning i Buskåker. Figur 69. Ny bebyggelse med småskalig 
karaktär.
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6.2 Kulturmiljö

I kartläggningen av planområdets historiska utveckling har 
området kring Stora Tuna kyrka framstått som betydande 
både för Borlänges utveckling med även för området i sig. 
Här finns både landskap och bebyggelse som utgör en del av 
kulturhistorien. Kyrkan och kyrkogården skyddas idag av 
Kulturminneslagen medan övrig bebyggelse inte har någon 
uttalat skydd. Fornlämningsregistret visar att området har 
många fornlämningar med allt från hyttor till gårdstomter och 
minnesstenar. Länsstyrelsen har tidigare också uttalat att ett 
större område intill Stora Tuna bör utvidgas till riksintresse. 
I Stora Tuna finns det möjlighet att lyfta kulturmiljön som en 
del av områdets identitet. Att skapa en debatt kring miljön 
och bebyggelsen kan leda till att fler blir intresserade och får 
en positiv uppfattning om området. Ett bevarandealternativ 
kan då vara lättare att initiera. 

Riktlinjer
• Utarbeta skyddsbestämmelser för områdets kulturmiljö.
• Se över riksintresseområdet.
• Låt allmänheten ta del av kulturhistorien och stärk på så
  sätt bevarandeintresset.

Insatser
Insatserna som föreslås för kulturmiljön går i grunden ut på 
att säkra befintlig kulturmiljö och sedan förmedla den till 
allmänheten. Stora Tuna har en lång och spännande historia 
vilken har satt spår i landskapet. Vid olika tillfällen har 
utgrävningar gjorts som visar på mänsklig aktivitet tillbaka 
till järnåldern. Länsstyrelsen har också tidigare anfört att ett 
område från Hesse – Stora Tuna – Fornby – Bro ska utvidgas 
som riksintresse, främst på grund av arkeologin. Denna fråga 
måste avgränsas och utredas vidare, men ställningstagandet 
för den fördjupade översiktplanen är att utreda och fastställa 
riksintresseområdet. 

Området närmast Stora Tuna kyrka består av kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse och värdefull natur som till viss del 
är skyddad idag. Stora Tuna kyrka inklusive kyrkogård är 
skyddad enligt kulturminneslagen och Frostbrunnsdalen utgör 
riksintresseområde tillsammans med Grängshammarsån. 
Dock saknas en bestämmelse som tar ett helhetsgrepp om både 
natur- och bebyggelse. För att uppnå ett helhetsgrepp föreslås 
kulturreservat för ett område intill kyrkan där det idag finns 
bebyggelse och natur utan skydd. Med kulturreservat är det 
möjligt att bevara värdefulla kulturpräglade landskap och 
bebyggelsemiljöer och sedan arbeta fram en skötselplan.

Figur 70. Förslag till riksintresseområde 
för kulturmiljön.
(Foto: Borlänge kommun)


