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Att låta allmänheten ta del av områdets kulturmiljö genom 
historiska vandringar eller informationsskyltar i området 
kan leda till att intresset för området ökar samt att skälen 
för att området ska bevaras ökar. Att informera om områdets 
historia och betydelse bidrar till en ökad förståelse och en 
känsla för områdets värde. Informationsskyltar i Stora Tuna 
kan till exempel placeras vid källan i Frostbrunnsdalen, 
Vatthammar, Tingskullen och Prostgårdsskogen.

Figur 71. Riksintresseområde, kyrkligt kulturminne samt förslag till kulturreservat.

Figur 72. Exempel på guidad stads-
vandring där männsikorna får lära sig 
mer om stadens historia.
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6.3 Rekreation, friluftsliv och grönstruktur

Stora Tuna är ett av de områden som erbjuder 
rekreationsmöjligheter på nära håll för boende i Borlänge. 
Frostbrunnsdalen som ligger i planområdets mitt utgör 
tillsammans med Smäcken norr om planområdet två 
strövområden med motionsslingor. För att vi människor ska 
komma ut och röra på oss behövs en variation av aktiviteter. 
Allt ifrån den mindre promenaden nära bostaden till längre 
motionsspår. Att stärka området som plats för aktiviteter och 
rekreation gör att det lättare kan stå emot exploateringstryck 
samt uppskattas av allmänheten. 

En viktig funktion för både människor och djur är 
sammanhängande grönstråk. För den biologiska mångfladen 
krävs att stråk är sammanhängande för till exempel 
fortplantning medan vi människor vill ha kontinuitet i 
stråken där vi rör oss. Motionsstråken bör även erbjuda en 
blandning av miljöer, både rofyllda och äventyrliga, för att få 
avkoppling men även erbjudas spänning. 

Riktlinjer
• Utveckla området som plats för närrekreation med 
  möjlighet till olika aktiviteter.
• Stärk kopplingen mellan befintliga strövområden.
• Utveckla stråk med intressanta målpunkter.

Insatser
För att stärka områdets roll som plats för närrekreation 
föreslås förbättringar göras i befintliga motionsslingor. 
Idag finns två större motionsslingor, men som inte är 
sammanhängande. Genom att koppla ihop dem skulle en 
slinga på sju åtta kilometer vara möjlig. Nya förbindelser 
föreslås vid Tunaåstrand och österut som ansluter till 
Frostbrunnsdalen och vid Prästgården i norr där en äldre 
parkmiljö finns bevarad. Den nya rundan, Tunarundan, skulle 
därmed ge en variation av upplevelser, nya målpunkter och 
vyer då den sträcker sig runt hela planområdet (se figur 75). 

Ett led mot en mer sammanhängande struktur är för 
allmänhetens del Tunarundan. För djuren och växtlivet 
bör en strategi utformas som främjar det öppna landskapet 
och kopplingen mellan olika områden. Genom att styra 
hur bebyggelsen ska utvecklas kan också stråk för djuren 
diskuteras. Satsningar bör också göras för att främja olika 
aktiviteter inom området. Det är idag möjligt att paddla 
kanot längs med Tunaån och på vissa ställen går det också 
att bada. 

Figur 73. Frostbrunnsdalens
naturreservat.

Figur 74. En del av den befintliga 
motionsslingan i Frostbrunnsdalen.
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Figur 75. Befintlig och ny motionsslinga (Tunarundan) som går igenom Smäcken och Frostbrunnsdalen. Nya målpunkter 
utmed slingan är Prostgårdsskogen, Buskåkers gästgiveri och byarna Sör och Norr Hesse.



6.4 Boende, handel och service med småskalig 
karaktär

Som ett ytterligare steg att stärka Buskåkers identitet och 
framhäva den småskaliga karaktären i området föreslås 
lättare verksamheter blandat med bostäder. Lättare 
verksamheter är också något som historisk varit utbrett i 
området. Tidigare fanns både en livsmedelsbutik och ett café 
här. I dagens samhälle är den möjligheten inte lika vanlig 
då större inköp görs på stormarknader där det är billigare. 
Verksamheter som café, byggnadsvårdsbutik eller museum 
kan däremot ha en framgång i området och tillsammans med 
befintliga verksamheter stärka Buskåker som mötesplats.  

Att stärka bykänslan och småskaligheten kan också vara ett 
sätt att skapa möten mellan boende, besökare och verksamma 
i området. Möjligheten finns att skapa en gemytlig plats som 
det tidigare var och göra det till ett signum för området.  
Med den nya strukturen kan också andra aktiviteter och 
föreningsliv, till exempel ungdomsgård och schackklubb, 
utvecklas i området. Att få variationen i verksamheterna kan 
göra att olika grupper söker sig hit samt att området har liv 
och rörelse på dag- och kvällstid.  

Riktlinjer
• Utred möjligheten för lättare verksamheter.
• Främja det lokala jordbruket/närproducerad mat i
  livsmedelsaffärerna.
• Främja möten mellan olika grupper, åldrar och intressen.
• Satsa på aktiviteter och föreningsliv.
• Låt den småskaliga karaktären vara ett signum för
  området.
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Figur 76. Exempel på utformning av handelsgata med småskalig karaktär.
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Insatser
Genom att utveckla bostäder i kombination med verksamheter 
så kan områdets identitet och småskaliga karaktär utvecklas. 
I satsningen på fler lättare verksamheter bör också det 
lokala jordbruket främjas. Ett ömsesidigt samband kan 
skapas mellan verksamma inom Stora Tuna. Verksamheter 
som skulle passa bra ihop med gästgiveriet är mindre café, 
byggnadsvårdsbutik, museum, lanthandel med lokala råvaror 
eller handelsträdgård.

Satsningen på ett nytt ”centrum” med en blandning av 
aktiviteter och funktioner i Buskåker kan främja att fler 
människor träffas, från olika åldrar och grupper. Satsningen 
med olika aktiviteter för ungdomarna och en intressant 
bebyggelsestruktur samt ett litet handelsutbud är något som 
intresserar både unga och gamla.

Figur 77. Handelsgata med småskalig 
karaktär i Eksjö.

Figur 78. Exempel på  marknadsstånd med närproducerad 
mat. Knäppingsborg, Norrköping. 
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En viktig utgångspunkt för examensarbetet har varit att lyfta 
fram området kring Stora Tuna som stadens landskap. En 
tydlig inriktning har valts i föreslagna riktlinjer och insatser 
där ny bostadsbebyggelse föreslås som förtätning intill 
befintlig struktur. Detta för att förstärka bykaraktären i Stora 
Tuna samt skapa ett tydligare stadsrum i Buskåker. Riktlinjer 
har också utformats för kulturmiljön i området, då den idag 
inte har något fastställt skydd utöver kulturminneslagen. 
Ett kulturreservat föreslås för ett mindre område intill 
Stora Tuna kyrka och Frostbrunnsdalen för att möjliggöra 
bevarande av bebyggelsemiljön samt natur- och friluftsvärdet. 
För ett större område från Hesse i söder upp till Bro och 
Fornby i norr finns även förslag på ett riksintresseområde. 
En viktig del för området som stadens landskap är just att 
skapa starka värden som förhindrar eller gör det svårare 
för exploateringsintressen att bebygga området och att lyfta 
fram kulturmiljön är ett exempel på ett värde i området.

Resonemanget kring var staden ska växa är också en 
återkommande fråga och något som är viktigt att ta ställning 
till för områdets status som stadens landskap. Genom att 
ha en aktuell översiktsplan som tar ställning till var staden 
ska växa och visar vad som ska bevaras osv. kan områden, 
likt Stora Tuna, lättare bevaras för sin historia samt natur-, 
bebyggelse- och kulturvärden.

Jag har genomgående i arbetet försökt bilda mig en 
uppfattning om vad det stadsnära landskapet är och hur det 
ska utvecklas. En viktig del som har kommit fram är att varje 
plats utanför staden är unik och besitter var och en olika 
värden. Den aktuella översiktsplanen ger som sagt ett stort 
stöd för hur kommunen ser på stadens utveckling och vad 
man kan tänka sig att expandera, förtäta osv. Den ger stöd 
för bebyggelseutveckling och säger vad det är lämpligt eller 
olämpligt. Utan planen blir argumentationen mycket svårare, 
då ekologiska och gröna intressen oftast har svårt att stå emot 
ekonomiska intressen.

I ett nästa steg handlar det om att utreda vilka kvaliteter 
eller brister som det stadsnära landskapet har. Avvägningen 
mellan positiva och negativa värden kan leda till att området 
ska förtätas eller hållas öppet. I Stora Tunas fall hade 
området fler positiva bevarandevärden efter ortsanalysen. 
Många starka argument finns i till exempel platsens historia, 
kulturmiljön, arkeologin och bebyggelsen. Andra argument 
som det öppna jordbrukslandskapet och tydliga byenheter 
väger givetvis också in, men har möjligen inte så stark ställning 
mot ekonomiska intressen. Borlänges bebyggelsestruktur,

7 AVSLUTANDE DISKUSSION
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som är relativt låg och gles, talar också för att staden ska 
förtätas inåt och på så sätt bli mer resurseffektiv. Till 
diskussionen om stadens utveckling bör även efterfrågan 
på nya tomter vägas in och vart invånarna vill bo. Kanske 
finns det andra områden runt staden som är mer attraktiva 
och lämpar sig bättre än ett område med höga kultur och 
naturvärden.

Genom detta programmet för Stora Tuna har det därmed varit 
möjligt att ge svaret på vad det stadsnära landskapet är, vilka 
värden det besitter samt ge svar på hur det ska utvecklas. I 
Stora Tunas fall är ståndpunkten att det ska förbli stadens 
vardagsrum eller stadens landskap, där det är grönt och skönt 
och där både människor och djur verkar som en fungerande 
enhet och där stadens utveckling har fått stå tillbaka.
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