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Uppdraget 
KMV forum har på uppdrag av Falu kommun genomfört en analys av det historiska odlingslandskapet 

runt Falu tätort. Analysen har genomförts i anslutning till kommunens arbete med en fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Falun.  

Uppdraget har omfattat att producera både planeringsunderlag och kunskapsunderlag. 

Planeringsunderlaget består främst av en översiktlig karaktärisering av dagens odlingslandskap, en 

bedömning av de olika karaktärsområdenas känslighet och tålighet för tillkommande bebyggelse 

samt riktlinjer som stöd för fortsatt utveckling av området. Kunskapsunderlaget består framförallt av 

en bearbetning historiska kartor och en analys av dessa i relation till dagens terränglutningskarta, 

vilket indikerar förekomst av agrara lämningar från äldre tiders markbruk. Därtill har jordbrukets 

historiska utveckling i området, en så kallad ramberättelse, skisserats för att kunna sätta dagens 

karaktärisering och kartanalyser i relation till historien.  

Det är ett flertal analyser som utförts inom en begränsad budget. Sammantaget ger arbetet dels ett 

underlag för den kommunala planeringen, från fördjupad översiktsplanering till bygglovshantering, 

genom karaktäriseringen med tillhörande riktlinjer och genom indikationerna på agrara lämningar. 

Dels ger arbetet med de historiska kartorna och analysen av var indikationer på lämningar från äldre 

tiders odlingar finns, förbättrade möjligheter att fokusera fortsatt kunskapsuppbyggnad till lämpliga 

områden i landskapet. Planeringsunderlag och kunskapsunderlag kan med fördel användas i 

kommande informationssatsningar och till exempel knytas till världsarvet.  

KMV forums team för uppdraget har varit Monica Mossberg (uppdragsansvarig), Gunilla Zeidlitz och 

Jenny Göthberg. För arbetet med ramberättelsen har Stefan Höglin, Bäckaby landskap, kompletterat 

konsultteamet.   

Beställare har varit Faluns kommunantikvarie Elsa Röing, Allmänkulturenheten. Även kommunens 

stadsarkitekt Per Grundstöm, Hållbarhet och planering, världsarvsutvecklare Björn Fahlen, 

Allmänkulturenheten och kommunbiolog Thomas Jågas, Hållbarhet och planering, har medverkat vid 

avstämningsmöten. Analysen har finansierats av medel från länsstyrelsen i Dalarna, varför 

länsstyrelsen har varit delaktig i uppdragets styrning genom antikvarie Olle Lind, biträdande 

länsantikvarie Tommy Nyberg samt länsantikvarie Fredrik Sandberg samtliga på 

Samhällsbyggnadsenheten kulturmiljöfunktionen.  
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Metod 
Karaktärisering av dagens landskap 

Vårens arbete har handlat om att ringa in ett antal övergripande karaktärsområden utifrån ett 

kulturmiljöperspektiv och dagens landskap. Fokus för arbetet har varit de odlingslandskap som finns 

runt Falun, främst då runt sjöarna Varpan och Hosjön samt i Morbygden och Korsgården/Korsarvet.  

Känslighet/tålighet och potential har sedan analyserats för varje karaktärsområde. Utifrån analyserna 

har förslag på övergripande riktlinjer getts. Analyser och riktlinjer gäller nyetablering av bebyggelse. 

Andra anspråk är inte analyserade i denna studie. Analyser och riktlinjer har tagit avstamp i dagens 

landskap med målbild att bibehålla eller stärka det landskap som finns idag, vilket ligger i linje med 

den europeiska landskapskonventionen och de nationella kulturmiljömålen. Målbilden att bibehålla 

eller stärka dagens landskapskaraktär är samtidigt fiktiv i den meningen att inga specifika mål för 

landskapskaraktärerna runt Falun är antagna. Om kommunen antar andra mål för karaktären i ett 

område (att karaktären ska bytas eller förändras i en viss riktning) då kan också bedömningarna av 

känslighet/tålighet justeras. Konsekvenser för kulturmiljö bör då utredas, inte minst i relation till 

världsarv och riksintresse.  

Utökning av förslag till gränser fördjupad översiktsplan 

I och med arbetet med odlingslandskapets karaktärsområden uppstod önskemål att se över de 

föreslagna gränserna för den fördjupade översiktsplanen för Falun. Detta för att göra det möjligt att 

ta relevanta helhetsgrepp av olika odlingsrum runt Falun i den fortsatta planeringen. Gränsen för den 

fördjupade översiktsplanen är dragen på sådant sätt att den i vissa fall går rätt igenom värdefulla 

områden, så att en del hamnar inom FÖP-området och den andra delen hamnar utanför FÖP-

området. Merparten av odlingslandskapen runt Falu tätort bildar odlingsrum som ligger åtskilda från 

varandra, avgränsade av skog. Ofta är odlingsrummen små och karaktären kan förändras snabbt, på 

både positivt och negativt sätt, till följd av åtgärder i ena änden av odlingsrummet. En justering av 

FÖP-ens gränser så att odlingsytorna omsluts, snarare än skärs av, är att föredra om ytorna ska kunna 

behandlas som sammanhängande landskapsrum. 

Analys utifrån historiska kartor 

Fyra historiska kartor från området i och kring Falun har använts som grund till analysen. Kartorna 

har rektifierats i ArcGIS och använts som underlag för att skapa ett GIS-skikt med den historiska  

åker-, betes- och ängsmarken. Utifrån de rektifierade kartorna har brukad mark ritats av och slagits 

ihop till ett gemensamt skikt för att kunna göra ett överlägg på en modern karta. 
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Utsnitt av skikt Odlingsmarker_1700.shp, bilden visar skiktet i ett överlägg på modern karta. 

GIS-skiktet är skapat utifrån följande kartor: 

E-50096. Stora Kopparbergs arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Lantmätare Gillius Schröder. År 1717. 

”Geometrisk Charta öfwer Bergsfrelse hemmanen Haghed, Jemptbo, Kiellare, Tåå, Öfre heden, 

Slättmyran, Nygården, Westeråå, Berggården….” 

E-50362. Stora Kopparbergs arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Lantmätare A.F. År 1717. ”Geometrisk 

charta öfver bergsfrälsehemmanen Ufvenäs, Holltächta, Orboanne, Labbare, Uggleviken Hofwiken 

Digertächten och Borgs samt största delen av Efricksbyen tillika med en del av Gunfare, Skuggarfwet 

och Gallsjön, med dess ägor och tillhörige skogh uthi Stora Kopparbergs lähn och sockn belägne.”  

20-SKO-23:1. Lantmäteriverkets arkiv. Stora Kopparbergs län och socken. Lantmätare Magnus Bosell. 

År 1728. ”Geometrisk charta öfver Fahlun stad med dess jurisdiktion såväl som alla dhe 

bergsfrälsehemman som äre belegne omkring bem:te stad intill Sundborns, Vika och Aspeboda 

sockne-råskillnader” Magnus Bosell.” 

E-50174. Stora Kopparbergs arkiv, Arkivcentrum Dalarna. Lantmätare Magnus Bosell. År 1725. ”Del ur 

geometrisk charta öfwer Holms, Hogsiö och Knifwa bergslager.” 

Indikation på agrara lämningar i det som varit odlingsmark på 1700-talet 

Analysen innebär att GIS-skiktet med 1700-talets åkerytor, betesmark och ängsmark har lagts ovanpå 

en modern terränglutningskarta av området. Genom att kombinera historiska kartor med en modern 

terränglutningskarta har indikationer på möjliga markförhållanden i dagens agrara landskap kunnat 

avläsas. Inom de områden som varit åkermark då de historiska kartorna gjordes har gjorts en 

avläsning av terränglutningskartan. En avläsning av markens beskaffenhet har gjorts – om den är full 

med små höjdskillnader som kan indikera lämningar, och om marken ser ut att vara storskaligt 

uppodlad – eller brukad i ett landskap med mindre brukningsytor. Därefter har fältet för åkerytan 

tilldelats en viss färg utifrån tre kategorier. 
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Dessa kategorier är baserade på hur starka indikationer som finns på agrara lämningar idag. 

Kategorierna är: 

1. Åkermark. Indikation på hög täthet av agrara lämningar och/eller småbrutet 

jordbrukslandskap. 

2. Åkermark. Indikation på att agrara lämningar finns, alternativt områden som varit 

svåravlästa.  

3. Åkermark. Indikation på få eller inga agrara lämningar. 

 

Utsnitt ur skikt Odlingsmarker_analys. shp, bilden visar de olika klassificeringarna gjorda genom 

analys mot terränglutningskartan. 

Dessa kategorier ger naturligt nog olika stora grupper av ytor, då de flesta ytor hamnar i den 

mellersta kategorin.  

Analysen är gjord manuellt och kan inte ensam avgöra huruvida ett område innehåller agrara 

lämningar eller ej, utan kan bara ge vissa indikationer på var lämningar kan finnas/vara 

koncentrerade. För att veta med säkerhet att det finns lämningar och vilken typ av lämningar som 

finns behöver områdena verifieras i fält. Denna analys bör ses som ett underlag till fältbesök.  

För att förstå vad analysen kan säga och hur den kan användas behövs även vidare kunskap om den 

terränglutningskarta som ligger till grund för analysen.  

Terränglutningskartan 

Terränglutningskartan baseras på en terrängmodell som skapats av data inhämtad med flygburen 

laserscanning. Upplösningen för kartan är 1 eller 2 meter (interpolerad till 1 eller 2 meters grid) och 

har en felmarginal på 0,5 meter i höjd. Detta innebär att lämningar som är lägre än 0,5 eller som har 

mindre utsträckning än 1-2 meter kan ha missats vid scanningen och i så fall saknas i 

terränglutningskartan.  

Det förekommer även störningar (brus) vid datainsamlingen som kan påverka om en lämning syns 

eller inte. Även markträffarnas kvalitet vid laserscanningen samt lämningens form och proportion till 

omgivande terräng påverkar synbarheten i kartan. En stor andel av alla registrerade fornlämningar 
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syns därmed inte i terränglutningskartan. Det är viktigt att använda terränglutningskartan enbart 

som ett komplementerande underlag till historiska kartor och fältstudier som är nödvändiga för att 

verifiera möjliga lämningar.  

Mer information om terränglutningskartan finns hos Lantmäteriet.  
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Leverans 
I denna rapport redovisas karaktärsområdena, deras känslighet och tålighet samt en kort redogörelse 

av indikationer på agrara lämningar enligt analysen av historiska kartor och terränglutningskartan. 

Här ges också beskrivningar av delområden inom karaktärsområdena för att visa de nyanser som 

finns i karaktärsområdena.  

Arbetet med karaktärsområdesbeskrivningar har prioriterats framför hantering av bilder. 

Karaktärsområdena bör därför kompletteras med foton.  

Beställarens intention är att integrera de olika karaktärsområdena i arbetet med FÖP-en och då även 

förmedla karaktärsbeskrivningar, känslighet och tålighet med mera via kommunens webhantering av 

FÖP. 

I uppdragets leverans ingår ett antal shapefiler och den så kallade ramberättelsen, se 

bilageförteckning.  

  



   

9 
 

Karaktärsområden – översiktligt beskrivna 

Odlingslandskapet runt Falun har delats i fem olika karaktärsområden samt skogen och 

potentialområden. Flera av karaktärsområdena har delområden som skiljer sig lite i karaktär från 

varandra, dessa är markerade på kartan. Det finns också områden/stråk där indikationerna visar på 

särskilt hög grad av äldre agrara lämningar som med vissa insatser har potential att stärka dagens 

karaktär och tydliggöra Faluområdets historiska landskap. Dessa stråk har här benämnts 

potentialområden och framgår på den digitala kartan. På följande sidor redovisas samtliga dessa 

områden; deras karaktär och vad den består av, deras känslighet, tålighet och potential när det gäller 

nytillkommande bebyggelse samt riktlinjer för nytillkommande bebyggelse. Beskrivningarna 

kompletteras med bilder inom kommunens arbete med webblösning.  
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1. Faluns tätortsnära marker/områden 

 De tätortsnära markerna är till största del skog (tall- och granskog) och äldre 

odlingsmarker i olika igenväxningsstadier. Övriga marker består av olika typer av 

friluftsytor t ex anläggningen vid Lugnet, golfbana, en del motionsspår och 

skidbacken söder om Falun. I de tätortsnära markerna finns även delar av det 

militära övningsområdet öster om Falun med skjutbanor och större grusade ytor.  

 I området finns större trafikleder runt om och in till Falun. Efter lederna finns mackar, 

köpcentras, lagerbyggnader mm placerade. 

 Bebyggelsen ligger i mindre områden i utkanten av centrala Falun med marker som 

går in mellan bostadsområdena och skapar ”klungor” av bebyggelse i det tätortsnära 

landskapet. Markerna är idag mestadels igenvuxna av skog eller sly. 

Bostadsområdena är både av äldre och nyare snitt. I några fall utgörs 

bostadsområdena av tidigare agrara bymiljöer som förtätats och idag omvandlats till 

villaområden. 

 I och runt om Falun finns en stor mängd gruvlämningar väl synliga i och med sina 

stora slaggvarpar. Dock försvinner dessa lämningar till del eftersom det tätortsnära 

landskapet konkurrerar med pågående igenväxning och stora anläggningar. 

Känslighet: 

- Den mjuka linjen som gör att stad och land går in i varandra kan påverkas. Ytterligare 

etableringar på mellanliggande marker kan förändra karaktären och skapa en skarpare linje 

mellan stad och land.  

- De stora varphögarna från tidigare gruvbrytning skapar en unik karaktär åt staden. Ännu är 

de tydliga landmärken men det ”tätortsnära” landskapet trycker på och på sikt kan 

varphögarna försvinna in i en mer anonym tillvaro och inte utgöra landmärken för staden.  

- Ett svagt samband finns kvar mellan gruvan och bebyggelse/marker/vattensystem väster om 

gruvan. Genom industriområden och nyare/förtätade villaområden har sambandet 

försvagats. Tillkommer ytterligare etableringar kan sambandet försvinna helt.  
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Tålighet:  

- Genom karaktären ”tätortsnära” med flertalet större tillkomna anläggningar (köpcentras, 

större vägar, leder mm) finns en tålighet när det gäller val av etableringar. Större 

sammanhängande bostadsområden kan tillkomma i området, beakta riktlinjerna.   

Riktlinjer:  

- Fortsatt inriktning på planering av nya bostadsområden där omgivande marker går in mellan 

bostadsområdena så att en ”mjuk” linje (fortsätter att) skapas där stad möter omgivande 

landskap.  

- Fortsatt arbete med att hålla gruvlämningarna (de stora varphögarna) fria från sly och 

igenväxning. Fortfarande uppfattas de som landmärken. Ge dem en viss skyddszon så att inte 

stora etableringar hamnar för nära och konkurrerar med upplevelsen av dem som 

landmärken i staden.   

- Var aktsam om det svaga samband som finns kvar mellan gruvan och 

bebyggelse/marker/vattensystem väster om gruvan.   

Potential: 

- Bygg på staden Faluns karaktär genom att fortsätta värna och lyfta fram slaggvarparna. 

Något som är karaktärsskapande och unikt i världen (världsarv).  

- Finns möjlighet att stärka sambandet mellan gruvan och bebyggelse/marker/vattensystem 

väster om gruvan? 

Falu tätort i relation till terränglutningskartan 
I området som vi i detta material kallar Falu tätort fanns under 1700-talet större sammanhängande 

odlingslandskapsområden. Dessa områden har idag till största delen bebyggts men trots bebyggelsen 

finns viss indikation om att det äldre odlingslandskapet framkommer i analysen mot 

terränglutningskartan, detta bör dock verifieras genom besök i fält. 

  



   

12 
 

2. Morbygden  

 

 Huvudsakligen jordbrukskaraktär i olika skalor med rationaliserade marker, på vissa håll 

finns dock rösen och stenmurar kvar (i skog finns en del markerat i FMIS), åkermarken 

möter direkt mot skog, en del sly i markerna (på impediment, i diken, i skogsbryn). I 

området finns många siktlinjer över öppna odlingsmarker.  

 Flera tidigare hytt-/gruvområden är synliga i landskapet och skapar landmärken genom 

sina stora slaggvarpar.  

 Bebyggelsen är blandad, oregelbunden, småskalig och låg. I området finns inga enhetliga 

villamattor, däremot finns det partier med tätare bebyggelse där förtätningar skett med 

sentida bebyggelse. Även den nyare tillkomna bebyggelsen ligger på impediment eller 

efter vägarna, den är relativt småskalig, låg och oftast i en traditionell färgskala. Det gör 

att bergsmansherrgårdarna fortfarande uppfattas som tydliga inslag i landskapet med 

sina ofta stora mangårdsbyggnader och strukturerade uppbyggnad.  

 Huvudvägarna i området följer i stort sett äldre sträckningar. Marker och bebyggelse 

upplevs därför som samspelande. Tillkomsten av en sentida cykelbana efter väg 293 har 

delvis påverkat landskapet genom att vägrummet utökats och därigenom påbörjat en 

skönjbar indelning av odlingslandskapet i en sydlig och en nordlig del istället för ett 

sammanhängande odlingsrum.   

Känslighet: 

- Den huvudsakliga bebyggelsen ligger på impediment i eller efter vägarna som leder genom 

odlingsmarkerna. Tillkommer bebyggelse på t ex åkermark kommer karaktären att förändras.  

- Delområden i karaktären har få/inga nyare tillägg varför de på ett bra sätt visar Faluns 

historia. Tillkommer nya tillägg här kan området bli svårare att förstå ur historisk synvinkel.  

- Sambanden mellan odlingslandskapet, bergsmansherrgårdarna och lämningarna efter gruv- 

och hyttverksamheten är till del försvagade genom skogsområden och genom förtätning av 

bebyggelse. Sker fortsatta etableringar på i otraditionella lägen eller på sätt som förskjuter 

dominanser i landskapet kan sambanden försvagas ytterligare.  

- Området är känsligt för nya/fler vägdragningar. Tillkommer nyare större vägdragningar kan 

området splittras eller ”ändra riktning”. 

Tålighet: 

- I vissa delområden finns möjligheter att förtäta med ytterligare bebyggelse, beakta 

riktlinjerna.   
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Riktlinjer:  

- Eftersträva fortsatt brukande för att bibehålla det öppna jordbrukslandskapet.  

- Ny bebyggelse bör ligga på impediment eller efter vägen för att fortsätta bygga på 

karaktären.  

- Den nya bebyggelsen bör vara relativt småskalig, låg och hållas i en traditionell färgskala. 

- Var noga med planering av tillkommande vägar. Likaså ombyggnation av befintliga vägar. Se 

till att bibehålla kontakten mellan odlingslandskapet/vägen och bryt inga samband som gör 

att nya odlingsrum skapas (som t ex riskerar att bli för små för ett fortsatt brukande).  

Potential: 

- Ett ännu mer aktivt jordbruk kan ge effekten att sly röjs och odlingslandskapet blir än 

öppnare och därigenom lättare att läsa historiskt. Undvik dock större rationaliseringar i 

brukandet.  

- Förstärk sambanden mellan gruv-/hyttlämningarna och bergsmansherrgårdarna och dess 

marker, t ex genom att undvika ytterligare bebyggelse i stråken mellan företeelserna samt 

öppna upp siktlinjer. 

2A Puttbo/Dammen 
Markerna ligger i en svag bergssluttning. Vägen följer landskapets topografi och delar odlingsrummet 

i två delar. De öppna odlingsmarkerna går ända fram till vägen och ger utblickar i landskapet. 

Bebyggelsen ligger huvudsakligen längs vägen med odlingsmarkerna bakom sig. Bebyggelsen i 

området är blandad men huvudsakligen är den byggd mellan 1900-1940-talet, här finns även nyare 

villor från 1970-1990-talet. Även ekonomibebyggelsen är blandad med äldre månghussystem blandat 

med 1900-talets större byggnader. Odlingsmarkerna ansluter direkt mot skogen utan bryn. En del 

åkrar har fortfarande stenrösen med mera kvar medan på andra åkrar har odlingshindren 

rationaliserats bort. I Puttbo ligger bergsmansgården kvar med odlingsmarker av en annan karaktär i 

anslutning till gården. Markerna här är inte lika rationaliserade utan det finns stenrösen och murar 

kvar liksom åkerholmar. I anslutning ligger även dammar som försörjt gruvorna med vatten. 

I södra delen av området finns möjlighet att uppföra ny bebyggelse medan norra delen, Puttbo, 

kräver en tydlig skyddszon till eventuell ny bebyggelse. Förtätning rekommenderas inte men om 

förtätning ändå ska ske så ska den ligga efter vägen, viktigt att då bibehållna utblickar från vägen 

över odlingslandskapet. Bygg inte på odlingsmarken. Åkrarnas flikighet gör det möjligt att ”gömma” 

bebyggelse. 

2B Vällgården 
Vällgården består att ett odlingsrum som angränsar till Lilla och Stora Vällan. Odlingsrummet är 

avgränsat av omgivande skog och ger ett sammanhållet intryck. Genom att markerna odlats upp 

under 1960-talet har odlingsrummet ett närmast ”runt” utseende. Odlingsmarken möter direkt mot 

skogen utan bryn. Här är markerna rationaliserade och få eller inga stenrösen och murar finns i den 

aktiva åkermarken. Bebyggelsen ligger huvudsakligen på impediment efter vägen som leder genom 

odlingsrummet, endast enstaka byggnader återfinns i skogskanterna. Bebyggelsen ligger i en löslig 

struktur och är blandad från flera decennier, idag utgörs den huvudsakligen av villakaraktär i 

traditionell röd färg men även en och annan gulmålad. 

Då detta är ett avgränsat odlingsrum med siktlinjer och överblick över hela rummet tål det inte för 

avvikande bebyggelse, vare sig i skala eller färgsättning. Ska ny bebyggelse uppföras bör den vara 

placerad på impediment. 
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2C. Morbygden 
Odlingsrummen i Morbygden delas av väg 293 som är belagd men fortfarande relativt smal och utan 

räcken, vajer med mera som kan påverka samspelet med omgivande landskap. En sentida cykelbana 

påverkar dock intrycket och bryter kontakten med landskapet på den norra sidan genom att den 

breddar vägrummet och tillför en ny företeelse. Från väg 293 leder vägar till bebyggelsen som oftast 

ligger en bit in i landskapet. 

I området finns en skola, som till viss del ligger undanskymd av en mindre bullervall. Här finns också 

stora slaggvarpar som visar på gruvdriften på platsen. Slaggvarparna är tydliga och påverkar intrycket 

av landskapet. Tillsammans med odlingsmarkerna och bebyggelsen blir delområde Morbygden ett 

område lätt att uppleva historiskt. Sträckningar av den äldre färdvägen som band ihop skola, gruva 

och bergsmansgårdarna finns kvar. Odlingsmarkerna i Morbygden kan grovt sägas vara indelade i tre 

odlingsrum var och en med sin egen karaktär, Eggertzka, Bäckegården och Kolarbacken. 

I Eggertzka odlingsrummet finns långa siktlinjer. De öppna markerna är rationaliserade. Här finns 

inga/få diken, rösen och stenmurar, vilket ger intrycket av stora åkerytor. I markerna finns ingen sly 

eller igenväxning. Här ligger den stora bergsmansgården Eggertzka med flyglar. Den liksom övrig 

bebyggelse är placerad på impediment ganska ”mitt i” landskapet. Övrig bebyggelse som finns är från 

1900-talets början och anknyter till odlingslandskapet genom sitt utseende av mindre 

jordbruksfastigheter/torp. Här finns några få mindre, äldre ekonomibyggnader. Här finns ingen 

sentida tillkommen bebyggelse. 

Hökbo/Strömska ger ett förhållandevis småskaligt intryck genom att odlingsmarkerna är mer flikiga 

med gipar och diken. Här finns siktlinjer ned mot Lilla Vällan men de bryts av mycket sly mellan 

åkerskiften och i diken. På den norra sidan av väg 293 finns en vägslinga. Efter slingan ligger ett par 

mycket välbevarade gårdar. Strömska bergsmansgården har en tydlig struktur där mangård och 

flertalet äldre ekonomibyggnader skiljs åt av vägen och ett staket. Längs slingan finns även en äldre, 

lite större gård även den med flertalet äldre ekonomibyggnader kvar. Markerna är än mer småskaliga 

runt bebyggelsen och till viss del fortfarande öppna. Efter slingan finns även ombyggd/nyare 

bebyggelse i Hökbo. Bebyggelsen ansluter till viss del till karaktären i området genom färgskala och 

placering. Skalan är dock på gränsen till för stor och den nyare bebyggelsen konkurrerar därför 

aningens med de lite större gårdarna efter slingan. 

I Kolarbacken fortsätter det småskaliga odlingslandskapet från Hökbo/Strömska. Här finns rösen och 

stenmurar. Även den tidigare åkern som idag är igenlagd och i skog återfinns röjningsrösen och 

stenhägnader i anslutning till den aktiva åkern. Här finns sträckningar kvar av den äldre färdvägen. 

Bebyggelsen är blandad men överlag är skalan liten och låg. Bebyggelsen ligger på stora tomter, 

tidigare åkermark och inhägnas av staket, häck eller stenmurar. 

I områdena 2A Puttbo/Dammen, 2B Vällgården och 2C Morbygden finns än idag möjligheten att 

uppleva äldre gårdar med tillhörande marker, för att bibehålla och förstärka denna möjlighet bör 

markerna röjas och hållas öppna. Områdena är mycket känsliga för tillkommande bebyggelse så här 

måste man vara mycket återhållsam med nya etableringar. I Vällgården finns dock möjlighet att 

förtäta med villor i skogskant eller någon ny förtätning längs vägen. Även i den södra delen av 

dalgången vid Puttbo/Dammen, ned mot väg 293, där förtätningar redan skett finns möjlighet till 

ytterligare förtätning med villor i skogskanten. Genom att markerna är böljande, med många flikar 

och gipar in mot skogen kan omsorgsfullt genomtänkta förtätningar ske utan att odlingslandskapet 

tar skada. Även efter vägen är det möjligt med en del förtätningar så länge siktlinjer ut mot 

bakomvarande odlingslandskap finns. I Puttbo/vid hyttlämning får inga förtätningar ske. 
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Morbygden i relation till terränglutningskartan 
I karaktärsområdet Morbygden finns indikationer på att spår från det äldre odlingslandskapet kan ses 

än idag. Området har, enligt de 1700-tals kartor som vi använt vid analysen, tidigare till stora delar 

bestått av betes- och åkermark. Att så stora delar av 1700-talets odlingsmarker är öppen än idag 

visar på lång odlingskontinuitet. I området upp mot Puttbo/Dammen finns starka indikationer på spår 

från 1700-talets odlingsmarker. Detta måste dock verifieras via fältbesök. 
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3. Bäckehagen, norrut runt sjön Varpan till Uggelviken  

 

Gemensamt för området är den stora sjön Varpan med dess åar och dammsystem. Området har 

delats in i tre karaktärer, områden med mer industriell karaktär (Bergsgården, Österå), områden med 

agrar karaktär (Gassarvet, Lindsberg, Heden, Stenbacken, Uggleviken, Efriksgården) och områden 

med skoglig karaktär (övriga marker inom karaktärsområdet).  

 Äldre industriell karaktär- inga större odlingsmarker utan mer insprängda 

odlingsmarker, vilka idag ofta är beten mellan bebyggelsen. Här finns relativt tät, 

blandad bebyggelse i traditionell färgskala, samlad efter ån eller vägarna. 

Bebyggelsen består av både gårdar, 1900-tals bebyggelse och sentida villor. Här finns 

”Småindustri”, både äldre och yngre. Rester av den äldre industrin i form av stora 

slaggvarpsområden.  

 Agrar karaktär – större sammanhängande odlingsmarker med långa siktlinjer. 

Markerna sluttar ned mot sjön Varpan. De öppna markerna är relativt stora men 

med flertalet flikar och gipar som ger ett varierat intryck. Få marker har kvar 

stenrösen och stenmurar (undantaget Gassarvet och Uggleviken). Odlingsmarkerna 

möter direkt mot skog eller vattnet. Varje odlingsrum har vuxit fram kring en 

bergsmansherrgård. Bergsmansherrgårdarna ligger i huvudsak i kanten på 

odlingsmarkerna (undantaget Heden). Flertalet åkermarker är vallinsådda.  

 Skoglig karaktär – Tät gran eller tallskog, främst på den östra sidan om Varpan och 

mellan odlingsrummen i norr. På den östra sidan om Varpan finns ett par 

bergsmansherrgårdar med mer eller mindre öppna marker runtom. I skogen går den 

gamla färdvägen ned mot Falun, och den sammanfaller delvis med dagens grusade 

småvägar. I skogen finns också lämningar av gruvverksamhet, bytomter och äldre 

odlingsmarker.  

 Vägen som idag går runt hela sjön och binder ihop områdena är relativt låg och följer 

topografin. Tidigare gick vägarna öster och väster om sjön med bara en mindre 

väg/stig som knöt ihop den östra och västra sidan (se generalstaben från år 1899) 

kring Varpan. Idag är det inte synligt vilka vägar som varit mer dominerande 

historiskt utan vägarna har ungefär samma dignitet (utom de äldre färdvägarna 

genom Gassarvet och Lindsberg som är grusade och i en mindre skala). Vägarnas 

sträckning följer dock någorlunda i de äldre vägsträckningarna.  
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Känslighet:  

- Äldre industriell karaktär: befintlig bebyggelse är i en liten skala, oregelbundet placerad på 

tomterna. Det gör att relationen mellan slaggvarpen, dammarna och bebyggelsen är 

jämbördig. Det ena är inte mer dominerande än det andra. Tillkommer förtätningar av 

bebyggelse i större skala kommer relationen att förändras.  

- Agrar karaktär: I de flesta odlingsrum runt sjön är bergsmansherrgården dominerande och 

markerna runt om fria från nya tillägg som konkurrerar med dem. Eftersom odlingsrummen 

är relativt små kan förtätningar ganska snart få karaktären att omvandlas.   

- Skoglig karaktär: Odlingsmarkerna till bergsmansherrgårdarna har minskat och är inte lika 

tydliga som i den agrara karaktären. Om markerna naggas ytterligare blir det än svårare att 

förstå hur bergsmansherrgården har samverkat med brukandet av markerna.  

Tålighet: 

- Äldre industriell karaktär: genom den varierande bebyggelsen och ”tätheten” finns 

möjligheter att förtäta med ytterligare bebyggelse.  

- Agrar karaktär: är ej tålig för nya tillägg.  

- Skoglig karaktär: här finns endast öppna odlingsmarker i vissa partier. Så länge dessa partier 

inte påverkas finns möjligheter till förtätningar på den västra sidan om Varpan, dock bör en 

skyddszon lämnas kring Varbo, Botäkt och Bäckehagen.  

Riktlinjer:  

- Äldre industriell karaktär: Förtätningar bör ske i en liten skala, gärna i en traditionell 

färgskala. Bibehåll relationen i skala mellan varparna, dammsystemet och bebyggelsen.  

- Agrar karaktär: Var mycket restriktiv med nya tillägg i dessa odlingsrum.  

- Skoglig karaktär: Förtätningar kan ske, men håll avstånd från bergsmansherrgårdarna och 

deras marker. Skogsområdena får inte bebyggas på ett sådant sätt att de öppna 

odlingsrummen med agrar karaktär länkas samman av mellanliggande bebyggelse. De öppna 

odlingsrummen skall vara fortsatt avgränsade av skogspartier. 

Potential:  

- Äldre industriell karaktär: Stärk sambanden ytterligare mellan varparna, dammsystem och 

bebyggelse.  

- Agrar karaktär: Stärk sambanden ytterligare mellan bergsmansherrgård och omgivande 

landskap genom t ex att röja sly så att siktlinjerna blir än tydligare.  

- Skoglig karaktär: stärk och om möjligt utvidga odlingsmarkerna kring 

bergsmansherrgårdarna.  

3A Bergsgården 
Bergsgården har en tydlig industriell prägel. I östra Bergsgården är dammsystemet och slaggvarpen 

efter den gamla gruv- och hyttverksamheten mycket tydlig. Bebyggelsen följer vägen och ån som 

meandrar sig fram till sjön Varpan. Flertalet mindre vägar där ytterligare bebyggelse ligger, ansluter 

till vägen som går igenom området. Bebyggelsen är blandad, här finns äldre gårdar, 1900-tals torp, 

30-40 tals bebyggelse och sentida villor från 1960 fram till idag. Här finns få ekonomibyggnader. 

Bebyggelsen sträcker sig även ut en bit i odlingsrummet vid Lindsberg och över ån i söder ned mot 

Falun. Skalan på bebyggelsen är inte storskalig, låg och i en sammanhållen färgskala. Få byggnader är 

i två fullstora våningar. Undantaget är den nyare bebyggelse som tillkommit ned mot Falun. Området 

ansluter till den mer småskaliga bebyggelsen norr om ån. Efter vägen och ån ligger bebyggelsen lite 
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lösligare på större tomter. Efter vägarna upp mot Gassarvet ligger bebyggelsen tätare och på mindre 

tomter. 

Förtätning kan tillåtas en kort bit efter ”storavägen” ned mot Falun. Bebyggelsen ska vara småskalig 

och rödfärgad. Precis söder om området finns ett potentialområde att ta hänsyn till. 

3B Österå 
Österå har en tydlig industriell prägel. I Österå finns ett dammsystem och ett stort slaggvarpsområde 

som vittnar om den äldre industrin på platsen, även den långa trätuben som kanaliserat vatten tillhör 

det äldre industiområdet. På den södra sidan, ned mot sjön Varpan ligger en nyare ”småindustri” 

med större magasin och ”hangarer”. Området är öppet och bara vissa slyridåer finns. I själva 

industriområdet finns få bostäder, i det nyare industriområdet finns dock två tidigare gårdar. 

Bostadsbebyggelsen är blandad både från början av 1900-talet och senare förtätat med nyare villor, 

den är samlad mera österut i området. 

Ingen ny bebyggelse bör tillåtas i det ”kärnområde” där slaggvarp, herrgård, äldre industri, trätuben 

med mera finns, inte heller vid de rester av odlingslandskap/betesmarker som finns runt herrgården. 

Österut mot Uggleviken genom det tätbebyggda området kan förtätning tillåtas. 

3C Gassarvet 
Gassarvet ligger i ett eget odlingsrum en bit upp på berget, huvudsakligen omgivet av skogen i norr. 

Från Gassarvet finns en tydlig siktlinje mot ekonomibebyggelsen vid Lindsbergs gård. Markerna mot 

väster är öppna odlingsmarker och något mer storskaliga än de betesmarker som ligger mot öster. 

Här finns spår från det äldre odlingslandskapet i form av terrasseringar, stenmurar, stenrösen och 

husgrunder. Vägen går genom markerna och upp till Övre Gassarvet och Tomsarvet. I Övre Gassarvet 

finns ett par små gårdar från 1900-talets början på vardera sida om vägen. Gårdarna är rödfärgade. I 

odlingsmarkernas kant i väster ligger den tidigare Bergsmansgården med sina ekonomibyggnader. 

Den särskiljer sig från övrig bebyggelse både genom sin storlek, sina två våningar och färgskala. 

Området tål inte ny exploatering så här måste man vara mycket restriktiv. Här framkommer det 

gamla odlingslandskapet på ett tydligt sätt. Det är viktigt att markerna hålls öppna. 

3D Lindsberg 
Markerna är öppna, långsmala samlade norr om vägen som går igenom odlingsmarkernas nederkant. 

Även ned mot sjön finns öppna marker som ansluter direkt till vattnet. Området ger ett relativt 

storskaligt intryck då inga rösen, stenmurar eller impediment bryter ytorna. I diken, på impediment 

och i skogskant växer en del sly. Åkrarna är trots sin storskalighet fortfarande flikiga och med gipar. 

Odlingsmarkerna ligger i direkt anslutning till Bergsgårdens bebyggelse i sydväst. I den övre västra 

kanten finns flertalet lämningar efter gruvområde, bytomt och fossil åker men av det är inget synligt i 

dagens landskap då det ligger i tät skog. I den norra kanten av markerna ligger den tidigare 

Bergsmansgården Lindsberg som genom ombyggnaderna på 1930-talet ändrat karaktär. Kvar finns 

dock en del byggnader tillhörande jordbruket. Tillsammans med markerna ger odlingsrummet 

Lindsberg ett modernare intryck från mitten av 1900-talet. 

Då Lindsberg efter ombyggnaderna på 1930-talet fick ett mera institutionaliserat uttryck är det svårt 

att koppla den till markerna, här kan man fundera kring hur sambanden ska kunna stärkas. Området 

är idag till största delen oexploaterat.  

3E Heden 
Markerna kring Heden uppvisar långa siktlinjer. Här finns inga/få rösen, stenmurar, diken eller 

impediment vilket ger markerna ett relativt storskaligt intryck. I det norra odlingsrummet delar en 
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väg odlingsmarkerna och leder upp mot övre Heden. I övre Heden finns några äldre gårdar och någon 

nyare villa. Bebyggelsen är småskalig, låg och enhetlig i färgskala. Flera av gårdarna ligger på äldre 

bytomter både i den norra delen och i den södra. I odlingsrummet sydost om vägen ned mot sjön 

ligger Hedens bergsmansgård med omgivande odlingsmarker. I förhållande till omgivande bebyggelse 

dominerar fortfarande bergsmansgården och man kan lätt uppfatta att den gården har varit något 

annat genom sin storlek, placering och struktur. Övriga gårdar har mindre bostadshus och inte 

samma struktur. Här ligger bebyggelsen efter byvägen och den är underordnad bergsmansgården. 

Byvägen är småskalig, går genom gårdarna och följer topografin. Både till bergsmansgården och till 

de mindre gårdarna finns ett antal större ekonomibyggnader från 1900-talets början. Dessa 

tillsammans med markerna ger en prägel av sekelskifte 1800/1900. Sydväst om vägen finns inslag av 

nyare villor, dessa ligger i samma odlingsrum som övrig bebyggelse men ända avskilt genom en lägre 

topografi. Villorna påvisar början till en omvandling av denna del i odlingsrummet genom modernare 

lägen till exempel är de placerade ned mot sjön, ej på impediment och i en annan skala. 

I Heden kan man tänka sig ny etablering i den västra delen med fortsatt förtätning bland de nyare 

villorna, eventuellt genom skogen upp mot stora vägen så länge som man håller säkerhetsavstånd till 

den gamla bykärnan. 

3F Stenbacken 
Odlingsrummet i Stenbacken har gott om siktlinjer trots att det är avgränsat med skog runt om. Här 

finns några stenmurar och odlingsrösen. Genom odlingslandskapet går den smala, grusade vägen 

som delar odlingsrummet i en sydlig och en nordlig del. Efter vägen ligger tre gårdar med stora 

avstånd mellan. Två av gårdarna ligger på tidigare äldre bytomter. Den tredje gården längst in i 

odlingsrummet är lite nyare. Den övergripande karaktären är ett sammanhållet tidig 1900-tal.  

I Stenbacken ska man vara restriktiv med ny bebyggelse då de tre 1900-tals gårdarna med tillhörande 

landskap ger en tydlig karaktär åt området. 

3G Uggleviken 
Odlingsrummet i Uggleviken är avgränsat av förtätad bebyggelse av olika snitt både i norr och i söder. 

Ett mindre parti med långsmala åkrar i sluttningen öster om vägen samt en del öppna till halvöppna 

marker väster om vägen ned mot Varpan. I åkermarken finns flera rösen och stenmurar vilket ger 

landskapet en småskalig karaktär. Den förtätade bebyggelsen tränger på in i det lilla odlingsrummet. 

Bebyggelsen ligger tätt och består av mestadels villor från 1900-talet och framåt. 

Låt inte eventuell ny bebyggelsen tränga undan odlingslandskapet. Om ny bebyggelse tillkommer i 

odlingsrummet kommer det snart att tippa över. 

3H Efriksgården 
Odlingsrummet vid Efriksgården är långsmalt och följer ån. På den östra sidan om ån är det tät 

bebyggelse medan det på den västra sidan om ån är mera gårdar. I området finns några nyare 

byggnader. Vid analys av 1700-talets åkermarker i området ser vi tydliga indikationer på att 

odlingsspår från äldre tider kan finnas. 

Innan eventuell vidare exploatering i området sker bör fältbesök göras. 

3I Skogen 
Den skogliga karaktären finns främst på den västra sidan om sjön Varpan. Ett par 

bergsmansherrgårdar finns även på denna sida men odlingsmarkerna runt gårdarna är 

begränsade/obefintliga. Bergsmansgårdarna ligger mer i skog än i ett odlingslandskap med bara ett 

litet begränsat odlingsrum omkring sig.  
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De små odlingsrummen i skogen klarar inte mer ny bebyggelse. Om förtätning ska ske bör det ske 

med säkerhetsavstånd till de öppna odlingsrummen. I skogen väster om Varpan finns indikationer på 

spår från ett äldre odlingsbruk, vilket behöver verifieras i fält. 

Bäckehagen, norrut runt sjön Varpan till Uggelviken i relation till terränglutningskartan 
I de norra och syd-västliga delarna av området finns indikationer på att spår från det äldre 

odlingslandskapet kan ses än idag. Dessa spår behöver dock verifieras i fält. I de norra delarna ligger 

de gamla åkermarkerna delvis i dagens öppna landskap medan de i de västra delarna huvudsakligen 

ligger i skogsmark. Då de norra delarna än idag till stor del ligger i odlingsmark visar detta på lång 

brukningskontinuitet vilket bör värnas även framgent. 
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4. Gruvriset/Korsgården  

 

 Närheten till gruvan har lämnat tydliga avtryck i området. Här finns den äldre, 

småskaliga och lösligt placerade gruvarbetarbebyggelsen, stora varpområden, 

småskaligt odlingslandskap i partier samt ett tydligt damm och vattensystem. 

Områdets gruvanknutna historia är dock svår att uppfatta i området som helhet 

eftersom detta är ett landskap i omvandling där i vissa områden är mer historiskt 

tydliga än andra. 

 Området ligger relativt ”tätortsnära” och karaktäriseras av förtätningar i olika grad. 

I delar av området har karaktären av småskalig, löst placerad bebyggelse i ett 

småskaligt odlingslandskap gått från äldre bebyggelse med gruvtillhörighet till 

”strukturerade” villakvarter (med tomter, trädgårdar och bebyggelse av 

villakaraktär). Bebyggelsen är placerad efter vägarna och förtätningar av nyare 

bebyggelse har även den tillkommit efter vägarna. 

 Genom de olika graderna av förtätning har odlingslandskapet förändrats mer eller 

mindre. I området finns en blandning av marker som i hög grad vuxit igen (se även 

potentialområden) och partier med restaurerade marker där det äldre 

odlingslandskapet är tydligt. 

 Vägarna i området är till största del småskaliga, ofta grus och slingrar sig fram mellan 

bebyggelsen. 

Känslighet:  

- Området präglas till stor del av olika hög grad av bebyggelseförtätningar. Den äldre 

bebyggelsens betydelse för gruvan och Falun är, och tenderar att bli, svårare att läsa på 

grund av de många nyare tilläggen. På liknande sätt har odlingslandskapet påverkats av 

igenväxning och fritidshusbebyggelse. Graden av historisk läsbarhet varierar starkt inom 

området. 

Tålighet: 

- För att kunna säga något om tålighet behöver ytterligare analys göras för att se hur mycket 

mer landskapet tål av förtätning. Vilka områden som fortfarande har potential att visa 

historien och vilka områden som har potential för ytterligare bebyggelseutveckling. 

Riktlinjer:  

- Innan ytterligare förtätning kan ske bör ett större grepp tas för att bedöma i vilken grad, och 

hur, en fortsatt förtätning kan ske. Detta bör ske i samverkan med ”område med potential”. 
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Potential:  

- Här finns möjligheter både till att stärka den historiska bilden i vissa områden och 

möjligheter till bebyggelseutveckling i andra. Med andra ord finns möjligheter till att både 

förbättra landskapet och därigenom ge boende kvalité och upplevelse samtidigt som fler 

etableringar kan tillåtas.  

4A Korsarvet 
I området Korsarvet har odlingslandskapet omvandlats till en mer tätortskaraktär. Många nya villor 

har tillkommit och det finns tomter dikt an till varandra. Bebyggelsen är blandad, äldre torp och 

gårdar blandas med sommarstugor och nyare relativt stora villor. I vissa partier finns fortfarande 

mindre öppna ytor det vill säga tidigare åkrar eller betesmarker. Vägar är småskaliga, asfalterade och 

leder mellan bebyggelsen. 

Här måste hänsyn tas till de äldre odlingslandskapsstrukturerna vid nyetablering. 

4B Korsgården 
I Korsgården finns bergsmansgården kvar med parkrester och trevägskrysset öster om gården. Ned 

mot vattnet har en del sommarstugor byggts och ett par nyare, större villor har tillkommit. Här har 

förtätningen inte gått lika långt som i Korsarvet. Markerna mellan bebyggelsen är igenvuxna av skog 

och sly. I de igenvuxna markerna skymtas många spår från tidigare agrar användning som till exempel 

rösen och stenmurar. Vägarna är grusade och småskaliga. 

I området finns potential att fortfarande visa odlingsmarkernas betydelse förr, till exempel genom 

framröjning av de äldre odlingsspåren i form av rösen och stenmurar kring bergsmansgården och 

vägkrysset. Detta område kan snart få en annan karaktär då flera av de villor som tillkommit fått bli 

för stora och utstickande i storlek och form. Om nyetablering ska fortsätta finns stor riska att 

områdets nuvarande karaktär helt försvinner. Ska ändå förtätning ske ska den ligga längs skogen och 

de gamla odlingsmarkerna ska lämnas orörda. 

4C Harmsarvet 
I norra delen av Harmsarvet har marker restaurerats och det småskaliga odlingslandskapet är tydligt. 

Tillsammans med gårdens välbevarade bebyggelse ger området en god inblick i hur resterande 

marker i karaktärsområdet skulle kunna te sig om insatser gjordes. De välhävdade markerna ligger i 

anslutning till småskalig bebyggelse på höjden söderut. Den äldre småskaliga bebyggelsen är förtätad 

med nyare större villor. Färgskalan är sammanhållen men förändringen av villornas storlek gör att 

sambandet mellan de hävdade markerna och den tidigare småskaliga bebyggelsen på höjden inte 

samspelar på riktigt önskvärt sätt. Ytterligare söderut ligger dammsystemet med krondiken och 

många slaggvarpar från tidigare verksamhet. Även här har förtätningen i den större skalan gjort att 

sambandet till dammsystemet påverkats. 

Här ska förtätningar undvikas ned mot varpområde och dammsystem. Vid ytterligare förtätningar 

finns stor risk att området tippar över till tätort på höjden mellan de restaurerade markerna med 

dammsystem. 

4D Götgården 
Götgården ligger mitt emot Harmsarvet, på en höjd med utsikt över dammarna, vattensystemet och 

de stora slaggvarparna. Höjden och öppenheten som omger dammar, vattensystem och de stora 

slaggvarparna stärker sambandet med de öppna marker som finns i området. Här finns ett par äldre 

gårdar omgivna av öppna odlingsmarker. Markerna är småskaliga och det finns rösen och stenmurar 

på en del av skiftena. Här finns siktlinjer upp mot skog och ned mot sjö. I området har en hel del 
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sommarstugor tillkommit under 1930-50 tal. Majoriteten av sommarstugebebyggelsen är fortfarande 

småskalig med bibehållen sommarstugekaraktär. Sommarstugebebyggelsen ligger i kanterna på 

odlingsmarkerna och i skogsområden närmast odlingsmarkerna. Nyare villabebyggelse har inte 

tillkommit i området. 

Ska nyetablering ske bör den ligga i skogskant. Behåll sommarstugorna i den skala de är i idag det vill 

säga inga till- eller utbyggnader bör tillåtas. Området har stor potential, försök hålla markerna öppna 

främst ned mot och omkring varpområdena samt kring dammsystemet. 

4E Gruvriset 
I Nedre Gruvriset har odlingsmarkerna påverkats av framdragningen av E16. Markerna har varit 

relativt storskaliga och har, trots delningen av E 16 bibehållit den karaktären ända ned mot vägen. I 

skogskanten ligger några riktigt småskaliga torp kvar. 

I Gruvriset ligger bebyggelsen längs den småskaliga asfalterade huvudvägen. Vid vägskäl har 

bebyggelsen vuxit ut mer i ”klunga”. Den äldre bebyggelsen ligger nära väg med stenmurar eller 

häckar som skiljer tomt från väg. Här finns relativt mycket ny bebyggelse, också den efter väg men 

med en avvikande placering en bit från vägen. Det agrara landskapet möter tomterna i bakkant. 

Innan förtätningarna av bebyggelse längs vägen har förmodligen siktlinjer funnits ut över landskapet. 

Här är tätt mellan fastigheterna och om förtätning ska ske bör det ske längs vägen, detta bör dock 

undvikas. De odlingsmarker som ligger nedanför övre Gruvriset ska fortsatt vara öppna och 

oexploaterade.  

I Övre Gruvriset ligger bebyggelsen efter den grusade småskaliga vägen. Även här har förtätningar 

skett av nya stora villor. Om man färdas efter vägen upplevs de nyare villorna som någorlunda 

anpassade utifrån den befintliga bebyggelsen. Här finns fortfarande siktlinjer till bakomvarande 

odlingslandskap kvar. Ser man däremot den nyare bebyggelsen från odlingsmarkerna upp mot 

höjden sticker den nyare bebyggelsen ut genom stora glaspartier, verandor och uteplatser. 

Arrondering av marken har också skett på flera håll så att platåer skapats vilket bryter sambanden 

med bakomvarande odlingslandskap. På båda sidor om vägen med dess bebyggelse vidtar ett 

småskaligt odlingslandskap. Odlingslandskapet ligger i en sluttning ned mot Gruvrisets marker. Här 

finns flertalet stenmurar och rösen. 

Här bör ingen ytterligare förtätning tillåtas och eventuella tillbyggnader måste hålla äldre karaktär för 

att inte ge området känslan av nutida villaområde. 

Gruvriset/Korsgården i relation till terränglutningskartan 
Områdets ursprungliga småskaliga odlingslandskap har omvandlats i olika hög grad till mer 

tätortsnära villaområden eller vuxit igen med skog och sly. I området finns potentialområden vilka 

har mycket höga indikationer på spår från 1700-talets odlingsmarker, dessa måste dock verifieras i 

fält.   
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5. Hosjön 

 

 I området finns i huvudsak större åkermarker. Markerna ligger antingen i dalgång eller i 

sluttning ned mot sjön Hosjön. I nedre delen av dalgången och ned mot sjön är 

odlingsmarkerna flackare. I mötet med skog blir markerna mer småskaliga.  

 Den storskaliga odlingsbygdens avsaknad av förtätningar på odlingsmarkerna ger långa 

siktlinjer och stora partier med öppna marker som är fria från bebyggelse. 

 Bebyggelsen ligger på impediment i åkermarken eller i skogskant. Bebyggelsen uppfattas 

som mer storskalig på impedimenten än upp mot skogskant. På impedimenten ligger 

en/ett par större gårdar (stora mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader). Ned mot 

sjön ligger de större bergsmansherrgårdarna. Bebyggelsen är till sin karaktär äldre, från 

en 1800-1900 tals epok. I de mer småskaliga markerna upp mot skog har en del 

förtätningar med mer sentida villor skett. I övrigt har relativt lite förtätning skett.  

 Bergsmansherrgårdarna runt Hosjön med sin stora skala och strukturerade omgivning 

visar tydligt det historiska navet i det här landskapet.  

 Vägarna leder till/mellan gårdarna. Upp mot skogskant är vägnätet mer finmaskigt. 

Vägarna går ofta i ursprunglig sträckning. Dock har deras betydelse och ”dignitet” 

ändrats genom åren (tidigare stigar är idag större leder medan tidigare vägar av vikt 

tappat i betydelse).  

 Området har getts tre delkaraktärer, småskalig odlingsbygd, storskalig odlingsbygd samt 

”äldre industri”. 

Känslighet:  

- ”Den storskaliga odlingsbygdens öppna marker fria från bebyggelse och dess långa 

siktlinjer. Bebyggelsens koncentration till impediment och i skogskant.” Tillkommer 

större bebyggelseetableringar på t ex odlingsmarkerna försvinner siktlinjer, 

markernas öppenhet och den tydliga koncentrationen av bebyggelse till 

impedimenten och skogskant. 

- ”Bergsmansherrgårdarna med sin tydliga struktur och storlek i landskapet.” Större 

etableringar (exempelvis större villor eller område med likartade villor) kan förskjuta 

naven i landskapet och därigenom påverka karaktären. 
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- Den småskaliga odlingsbygdens mindre odlingsytor, diversifierade bebyggelse och 

slingrande och småskaliga vägnät. Tillkommer större likartade 

bebyggelseetableringar kan skalan förändras och därigenom även karaktären. 

- Det äldre industriområdets öppenhet med lämningar från hyttverksamheten väl 

synliga och småskaliga bebyggelse med sin oregelbundna placering. Storskalig och 

likartade bebyggelseetableringar kan förändra skalan och därigenom även 

karaktären. Igenväxning skulle påverka karaktären stort. 

Tålighet: 

- I den storskaliga odlingsbygden kan en viss småskalig förtätning ske i skogskanterna 

och eventuellt på vissa impediment med redan befintlig bebyggelse (dock ej efter 

vägarna genom odlingsmarkerna). 

- I den småskaliga odlingsbygden kan viss förtätning ske i skogskant och längs vägarna.  

- I karaktären ”äldre industri” kan viss förtätning med bibehållande av öppenheten och 

oregelbundenheten ske. 

Riktlinjer:  

- Den tillkommande bebyggelsen bör vara underordnad befintlig bebyggelse och ansluta i 

storlek, skala och färgsättning. ”Villamattor” bör undvikas och bebyggelsen rekommenderas 

vara diversifierad för att bibehålla karaktären.  

- Låt bergsmansherrgårdarna vara fortsatt dominerande i landskapet. 

- Lämna odlingsmarkerna fria från förtätningar.  

- Håll karaktären ”äldre industri” fortsatt öppen med lämningar från hyttverksamheten väl 

synlig. 

5A Holms kvarn 
På båda sidor om Sundbornsåns utlopp ligger ett tidigare hyttområde med många slaggvarpar och 

småskalig gruvbebyggelse som är oregelbundet placerad. Bebyggelsen håller en sammanhållen 

färgskala. Området är öppet och utan sly vilket gör att karaktären fortfarande upplevs som 

industriaktig. 

Om nyetableringar ska ske bör oregelbundenheten som finns i bebyggelsens placeringar idag beaktas 

och även fortsättningsvis behållas samt även småskaligheten hos bebyggelsen är viktig för 

karaktären. Viktigt är även att hålla området fritt från igenväxningsvegetation. 

5B Storskaligt odlingslandskap 
Området består av stora öppna åkermarker utan landskapselement. Här finns långa siktlinjer mellan 

de större impedimenten i markerna. Markerna möter direkt mot skog utan bryn och här finns knappt 

någon igenväxningsvegetation. Bebyggelsen ligger i huvudsak på impedimenten i åkermarken. Varje 

impediment rymmer en/ett par större gårdar. Bebyggelsen är äldre och här finns få nyare inslag i 

form av villabebyggelse. Runt Hosjön ligger flertalet bergsmansherrgårdar. I jämförelse med 

bergsmansgårdarna runt Varpan där varje bergsmansgård hade sitt eget odlingsrum har gårdarna 

runt Hosjön ett enda stort gemensamt storskaligt odlingsrum. Undantaget är bergsmansgården 

Rottneby där få marker finns kvar. De marker som finns kvar vid Rottneby är på väg att växa igen. De 

få vägar som finns i det storskaliga odlingslandskapet binder samman impedimenten med 

bebyggelsen. Vägarna är småskaliga och följer landskapet. 

Om nyetableringar ska ske i området bör de ligga på impediment eller i skogskanten och vara 

förhållandevis småskaliga. I området bör inga nyetableringar tillåtas längs vägarna. 
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5C Småskaligt odlingslandskap 
Delkaraktären har ett småskaligt odlingslandskap som ligger i kanterna på det mer storskaliga 

odlingslandskapet. Här går de små åkermarkerna in med flikar och gipar i mötet med skogen. I 

markerna finns stenmurar, rösen och åkerholmar, ofta igenvuxna med sly. Bebyggelsen ligger 

huvudsakligen efter vägarna som går likt ett finmaskigt nät över markerna. Förtätningar har skett 

med villabebyggelse insprängt mellan de äldre lite mindre gårdarna. Vid Hosjöholmen har t ex 

förtätningen av villor gått så långt att odlingslandskapet tippat över och numera har karaktären av 

tätort snarare än ett odlingsrum. Dessa småskaliga odlingslandskap har huvudsakligen uppodlats i 

senare tid. 

Ska nyetablering ske bör den vara längs vägarna eller i skogskant, likt dagens bebyggelse. 

Hosjön i relation till terränglutningskartan 
Området uppvisar lång brukningskontinuitet i det storskaliga odlingslandskapet. Enligt 1700-

talskartorna har området huvudsakligen varit åkermark med endast mindre områden med 

betesmark. I området finns en lägre indikationer på spår från i äldre odlingsmarkerna.  
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6. Skogen (övriga områden innan för FÖP gräns) 
 Skogen runt Falun är relativt ung och i huvudsak produktionsskog. Tall och gran 

dominerar. En stor del av skogsområdet används för militära ändamål eller för 

friluftsaktiviteter.  

 I skogen finns en del öppna, mindre odlingsrum kvar som t ex i Högtäkt, Klockartäkt, 

Lövberget, nedre Glamsarvet m fl. Här hålls markerna öppna till viss del dock inte alltid 

med agrart innehåll. I området ingår även bergsmansgården Stora Hälla som trots sin 

bergsmanskaraktär idag har tappat stora delar av sitt odlingsrum och därför mer har 

karaktären av litet öppet odlingsrum i skog.  

 I odlingsrummen är bebyggelsen blandad. Här finns både tidigare torp, någon gård eller 

fritidhusbebyggelse men oftast mestadels villor.  

 Vid sjöarna finns både tidigt och senare anlagda sommarstugeområden. Flera av dem har 

börjat omvandlas till permanentboende. Vid någon sjö ligger ett större 

kolonistugeområde.  

 I skogsmarkerna finns mycket lämningar från tidigare verksamheter. Till exempel 

kolningsanläggningar, lämningar efter skogsbruk, igenvuxna odlingsmarker, äldre 

färdvägar, bytomter, lämningar efter odling, gruv- och hyttlämningar med mera. 

 

Skogsmarkerna har i mycket liten grad besökts i fält varför bedömningar vad gäller 

känslighet, tålighet, riktlinjer och potential är svåra att ge.  
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7. Område med potential (potentialområde) 
På flera håll i utredningsområdet finns större sammanhängande marker som innehåller många spår 

från den tidigaste kolonisationen av Falun. Spåren utgörs främst av tidigare odlingsmarker som till sin 

karaktär är småskaliga, med många rösen och stenmurar. Idag gömda i ett alltmer igenväxande och 

skogligt landskap. Ett exempel på ett sådant stråk med stora ytor av sammanhängande marker av 

denna typ går idag genom flera av dagens karaktärsområden (väster om Falun upp mot Puttbo). I 

dessa områden finns sannolikt en vilande potential till en annan karaktär med öppna marker och en 

annan typ av tillgänglighet till Faluns tidigaste historia. Allt beroende av vilka mål man sätter för 

landskapet i denna del av Falun. 

Flertalet rapporter har framställts och man bör ta fasta på dem när man ser på potential områdena 

som helhet. I det fortsatta arbetet behöver man ha en målsättning för dessa landskap som en 

utgångspunkt för generella rekommendationer och specifika utpekade platser att vidareutveckla 

(vilka områden ska användas utifrån en historisk utgångspunkt och vilka områden ska användas för 

bebyggelseutveckling). 

Områden med potential i relation till terränglutningskartan 
I de utpekade potentialområdena indikerar analysen via terränglutningskartan ett stort antal spår i 

landskapet det vill säga här kan det dolda historiska odlingslandskapet finnas under nuvarande 

vegetation av skog och sly. Dessa områden behöver dock verifieras genom inventering i fält. 

Potentialområdet nordväst om Bäckehagen ligger idag till största delen i skogsmark. För området vid 

Gruvriset ligger knappt halva området i skogsmark idag. Även området vid Lugnet visar tydliga 

indikationer på spår i landskapet. Detta landskap består idag av skog och öppna ytor men bara en 

mindre del, bland annat vid Digertäkt, brukas ännu. För området väster om Falun upp mot Puttbo 

finns de starkaste indikationerna om äldre spår huvudsakligen i områden som idag är bebyggda eller 

ligger i skogsmark.  
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