
 

 



Inledning 

Bakgrund 

Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka 
områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och 
regionen. Detta gäller handel och verksamheter, trafik och det offentliga rummet, 
bebyggelse och boende mm. 

I KS beslut 2012-06-12 där man "godkänner inriktningen i centrumplanen" finns 
följande formulering:  
Målbilden har varit ett småskaligt och sammanhållet centrum med bibehållen handel, förtätning 
med bostadsbyggnation, trafik mer på de oskyddade trafikanternas villkor, tillgänglighet samt en 
allmän upprustning av området.  

Uppdraget 

Huvuduppdraget omfattar att ta fram ett gestaltningsprogram för Noret. 
Gestaltningsprogrammet redovisas i en rapport, daterad 2014-02-11. 

Denna PM Trafik är en fristående bilaga till gestaltningsprogrammet.  
I PM Trafik redovisas trafikförutsättningar, de avvägningar som gjorts vad gäller 
trafiken, förslag till nät för olika trafikslag samt förslag till trafikutformningar. 
Avsikten är att denna skrift ska kunna läsas utan att ha tillgång till 
gestaltningsprogrammet. 

Geografisk avgränsning 

Uppdraget avgränsas till de centrala delarna i Leksand, se nedanstående figur. Men 
trafiken påverkas av förhållanden långt utanför detta område, detta gäller särskilt 
den tunga trafiken. Därför beskrivs förutsättningarna för de olika trafikslagen ofta 
för ett större område. 

Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet  

 

  



Mål 

En viktig utgångspunkt för uppdraget är det arbete som tidigare gjorts vad gäller 
mål för Utveckling av Leksands Noret, Centrumutveckling, juni 2012, Godkänd av KS 
2012-06-12 §10.  

I analys av trafiken, sid 5, anges: 

 behov att skala ner stadsmiljön (tolkas såsom gaturummet) och  

 prioritera oskyddade trafikanter i handelsstråken, 

 behov att stärka samband mellan parkeringar och gångstråk 

 behov av central busshållplats för ökad tillgänglighet för icke bilburna. 

I förslag till centrumutveckling för trafik, sid 13, anges: 

 minskad genomfartstrafik genom centrala Leksand samt  

 låga hastigheter för biltrafiken och  

 prioritering av gående och cyklister i området närmast torget. 

 
Utöver målen i Utveckling av Leksands Noret  eftersträvas: 

 god tillgänglighet för alla gående. 
 

 

 

  



Eftersom förslag till åtgärder till stor del bygger på förändringar i biltrafiknätet 
redovisas biltrafiknätet före övriga trafiknät. Detta trots att syftet med föreslagna 
åtgärder till stor del är att lyfta fram och prioritera övriga trafikslag. 

Biltrafik 

Biltrafikens behov 

Leksandsvägens genomfartstrafik 

Trafikflödet på Leksandsvägen varierar både längs sträckan och under året. Flödet 
har tidigare angivits till ca 6 500 fordon/dygn, enligt Trafikutredning Leksands 
Centrum 2012-03-16. Under sommaren har flöden närmare 9 500 fordon/dygn 
uppmätts. Enligt ovan nämnda utredning bedöms en stor del av biltrafiken färdas 
genom Noret utan att ha någon målpunkt där och anges till 4 300- 
4 500 fordon/dygn, sommar som vinter.  

Uppmätta flöden på gatorna kring Noret visar att större delen av trafiken kommer 
in via Leksandsbron. 

Figur: Uppmätta trafikflöden i dygnstrafik 2011-2013 

 

Då Väg 70 gick genom Leksands tätort var trafikflödet genom Noret större än 
idag. Leksandsvägen är inte ombyggd sedan förbifart för Väg 70 byggts ut öster 
om centralorten och Leksandsvägen är i flera korsningar utformad med separata 
vänstersvängsfält. 

Även om det genomgående flödet i ovanstående tidigare trafikutredning skulle 
vara överskattat så bedöms möjligheten att med åtgärder i gaturummet minska 
biltrafikflödet längs Leksandsvägen vara stor.  

  



Biltrafik med mål inom Noret 

Bilen är ett viktigt transportmedel för boende inom kommunen. Många som har 
ärenden till Noret kommer med bil och vill parkera i närheten av sina målpunkter. 
För att inte skapa irritation och onödig söktrafik bör det vara lätt för bilisterna att 
nå parkeringarna samtidigt som parkeringsytor bör samordnas och göras 
överskådliga. 

Trafiksituationen på Noret skiljer sig mycket mellan evenemang/turistsäsong och 
lågsäsong/vintersäsong. Ytor som under evenemang/turistsäsong används för 
marknader etc kan under lågsäsong/vintersäsong användas för bilparkering. 

Figur: Parkering inom Noret, www.leksand.se 2013-12-13 
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Tunga fordon 

Evenemangsplatser och idrottsanläggningar behöver ibland nås med tunga och 
utrymmeskrävande transporter. Även andra verksamheter kräver i undantagsfall 
tunga transporter. De trånga gaturummen i Leksand påverkar förutsättningarna 
för dessa transporter, det ges inte många alternativa färdvägar.  

Från Väg 70 är det endast möjligt att med tunga transporter nå Noret och 
arenorna via norra infarten. Idag används den på kartan visade vägen, från norra 
infarten via Leksandsvägen, Norsgatan, Kyrkallén, Klockaregatan, som anslutning 
för arenor och idrottsanläggningar.  

Leksandsbro i söder är inte dimensionerad för tunga transporter. (Busstrafiken går 
på dispens.)  

Med en ny väg norrut från arenaområdet skulle det vara möjligt att nå Siljansvägen 
och norra infarten. Förutom kostnader för nybyggnad av väg skulle en nordlig väg 
göra intrång i nu bilfria områden och kräva ny detaljplan. Därför bedöms inte 
denna väg kunna förutsättas i detta uppdrag. 

Tung trafik måste således under överskådlig tid anvisas tillgänglig väg mellan norra 
infarten och Kyrkallén. 

Figur: Färdvägar för tunga transporter (underlagskarta från googles.se) 

 

  



Förslag biltrafiknät 

Biltrafiknätet syftar till att ge inresande bilister god tillgänglighet till parkerings-
anläggningarna men begränsa genomfartstrafiken.  

Två alternativa bilnät har skissats: 
1. Bilnät med enkelriktning på del av Leksandsvägen 
2. Bilnät med fortsatt dubbelriktning längs hela Leksandsvägen 

Båda gatunäten syftar till att minska trafiken med dämpande åtgärder längs 
Leksandsvägen för att omfördela trafiken. För att dämpa hastigheter och 
genomfartstrafik föreslås alla vänstersvängande körfält längs Leksandsvägen tas 
bort. Ytan ges istället till gående, cyklister och trädplanteringar längs vägen. 

Hantverkaregatan mellan Faluvägen och Norsgatan föreslås enkelriktas söderut 
och utformas som gångfartsområde. Norsgatan mellan Hantverkaregatan och 
Hagagatan enkelriktas österut. 

Norsgatan mellan Majstångsplatsen och Z-torget behålls som gågata i båda 
alternativen. 

Korsningen mellan Norsgatan och Leksandsvägen är trång och olämplig för tung 
trafik. Södra delen av Leksandsvägen föreslås därför förbjudas för tung trafik. 
Den tunga föreslås istället ledas längs Sveagatan- Sparbanksgatan- Norsgatan. För 
att ge framkomlighet för tung trafik måste korsningarna längs Sparbanksgatan 
breddas. 

Figur: Förslag till färdväg för tunga transporter (underlagskarta från googles.se) 

 

Alternativ 1- Biltrafiknät med enkelriktning på del av Leksandsvägen 

För att begränsa biltrafiken mellan Torget och Z-torget föreslås den södra delen 
av Leksandsvägen mellan Norsgatan och Faluvägen enkelriktas för biltrafik 
norrut. Samtidigt utformas delen närmast Norsgatan och delen mellan Torget och 
infarten till konsumparkeringen som gångfartsområde. 

Alternativ 2- Biltrafiknät med dubbelriktad Leksandsvägen 

För att begränsa genomfartstrafiken föreslås Leksandsvägen delen mellan 
Majstångsplatsen och Faluvägen vara gångfartsområde. 

Även Hantverkaregatan mellan Norsgatan och Faluvägen föreslås vara 
gångfartsområde.  



Figur: Alt 1 Biltrafiknät med enkelriktning på del av Leksandsvägen 

 

Figur: Alt 2 Biltrafiknät dubbelriktad Leksandsvägen 

  



Jämförelse mellan bilnätsalternativen 

Den största skillnaden mellan alternativen är enkelrikting av södra delen av 
Leksandsvägen. 

Fördelar med enkelriktning: 

 Begränsar genomfart söderut 

 Prioriterar ytor för gående och 
cyklister 

 Lättare för gående och cyklister 
att ha uppsikt över biltrafiken 

 Enklare att utforma sträckan så 
att efterlevnad av gångfart 
upprätthålls 

 Enklare och säkrare utformning 
av Majstångsplatsen 

 Enklare korsningsrörelser vid 
anslutning till parkeringar längs 
sträckan 

Nackdelar med enkelriktning: 

 Omväg för bilister från norr att 
nå parkeringsplatser vid apoteket. 

 Omväg för bilister att köra 
söderut till Leksandsbron 

 Ökad trafik på Sparbanksgatan 

 Ökad biltrafik i korsningen 
Norsgatan- Sparbanksgatan kan 
hindra busstrafik 

 Biltrafik kan öka på andra platser 
där den kan skapa problem 

 
 
 

En annan skillnad är att i alternativet med bibehållen dubbelriktning föreslås en 
lång sträcka vara gångfartsområde, medan vid enkelriktning föreslås två kortare 
delar vara gångfartsområde. 

Fördelar med kortare sträckor: 

 Lättare att få efterlevnad från 
bilisterna 

Nackdelar med kortare sträckor:: 

 Ger mindre fördröjning av bil-
trafiken (om efterlevnad kan 
upprätthållas på en lång sträcka)  

 
I båda alternativen kan bilister både norrifrån och söderifrån lätt nå parkeringarna 
i Noret. Skillnaderna ligger i att vid enkelriktning av Leksandsvägens södra del 
krävs en omväg för bilisterna att nå Leksandsbron i söder, vilket beskrivs ovan 
under nackdelar med enkelriktning. Den största fördelen är att enkelriktningen ger 
möjlighet till goda gångsamband mellan Torget och Z-torget. 

I båda alternativen föreslås korsningen Leksandsvägen- Siljansvägen byggas om 
till cirkulationsplats. På så sätt dämpas hastigheten och genomfartstrafiken. 
Samtidigt markeras infarten i tätorten.  

Möjligheten att låta Leksandsvägen från norra infarten leda direkt in på 
Sparbanksgatan bör bevakas i planeringen. Detta kan kombineras med att 
korsningen Leksandsvägen – Siljansvägen byggs om till cirkulationsplats. 
Alternativt kan tung trafik till sportanläggningarna ges ny infart norrifrån så att 
tung trafik genom de centrala delarna av orten begränsas. 

  



Jämförelse av trafikflöden 

Tidigare utredningar har angett genomfartstrafiken 4 300- 4 500 fordon/dygn, 
sommar som vinter. Detta tyder på en ovanligt hög andel genomfartstrafik, 
normala andelar brukar ligga på 10-15 %.  

Dämpande åtgärde längs Leksandsvägen bedöms minska genomfartstrafiken med 
500- 1 000 fordon per dygn, dessa antas välja Rv 70 förbi centralorten. 
Gångfartsområdet i söder bedöms inte ha någon större påverkan på 
biltrafikströmmar med mål inom Noret. 

Vid enkelriktning längs södra delen av Leksandsvägen antas resterande sydgående 
trafik omfördelas till Sparbanksgatan 2 000- 2 500 fordon per dygn och till 
Stationsgtan  500- 1 000 fordon per dygn. Totalt bedöms Leksandsvägen belastas 
med 4 000- 5 000 fordon per dygn i norra delen och ca 3 000- 4 000 fordon per 
dygn i södra delen medan trafiken på Sparbanksgatan bedöms uppgå till 4 000- 
4 500 fordon/dygn. 

Val av alternativ 

Gestaltningsprogrammet föreslås bygga på alternativet med enkelriktning av del 
av Leksandvägen och spridning av biltrafikströmmar. De största fördelarna är att 
alternativet har större påverkan på biltrafikflödet och ger bättre villkor för gående 
och cyklister längs södra delen av Leksandsvägen än med dubbelriktning. 

Figur: Föreslaget biltrafiknät 

 

  



Gångtrafik 

Gångsamband 

I inledningen av arbetet med gestaltningsprogrammet har en områdesanalys gjorts. 
I den redovisas bl.a. viktiga målpunkter och samband. Redovisade samband är 
avsedda för gående. 

Figur: Gestaltningsprogrammets områdesanalys 

 

Förutom gångstråk mellan målpunkter som ligger helt inom uppdragsområdet 
passerar gående genom området på väg till och från målpunkter utanför området. 
De utanför området liggande målpunkterna är resecentrum i öster, skolor och 
sportområden i väster, bostadsområden i norr samt Leksandsbron i söder. 

Figur Analys av målpunkter och gångsamband 

 



Gående och cyklister i gemensamma stråk 

Gaturummen är smala längs de flesta gatorna inom Noret. Längs de flesta 
sträckor där det finns egen bana eller väg för gående och cyklister, som är 
separerad från biltrafik, utformas gång- och cykelstråken med en gemensam yta 
för gående och cyklister. Undantag är Leksandsvägen där gående och cyklister 
separeras. 

Förslag gångstråk 

Gåendes möjligheter att röra sig inom området föreslås ökas genom att 
biltrafikens hastigheter dämpas och begränsas. Genom att enkelrikta biltrafiken på 
södra delen av Leksandsvägen ges möjligheter att skapa goda samband för gående 
mellan Torget och Z-torget. Genom att ta bort utfart från Leksandsvägen mot 
Majstångsplatsen förenklas trafikrörelserna vid platsen så att gående och cyklisters 
rörelser gynnas. 

För gående mellan bron över Österdalälven och resecentrum föreslås promenad 
längs Norsgatan- Hagagatan- Bygatan alternativt längs Leksandsvägen- Bygatan. 
På lång sikt kan eventuellt möjlighet att passera genom kvarteren skapas. 

Nedan visas sambanden mellan de viktigaste gångstråken, torg och vistelseytor. 
Gåendes framkomlighet bör särskilt tas om hand i dessa stråk. I samma bild visas 
även huvudvägnätet för biltrafik. Gåendes säkerhet och framkomlighet bör 
beaktas vid passage av huvudvägnätet för biltrafiken. 

Figur: Förslag till torg, vistelseytor, viktiga gångstråk i tätorten samt föreslaget 
huvudvägnät för biltrafik 

  



Cykeltrafik 

Cykelsamband 

Befintligt cykelnät inom Leksands centrala delar visas på kommunens hemsida. 
Förutom cykelnät för daglig trafik finns några rekreationsstråk som passerar 
uppdragsområdet. 

Idag finns dubbelriktat cykelståk utbyggd i ett nord-sydligt riktning längs 
Stationgatans östra sida och enkelriktade cykelbanor på var sida längs 
Leksandsvägen.  

Dubbelriktat cykelstråk i öst-västlig riktning finns längs södra sidan längs 
Kyrkallén samt västra delen av Norsgatan. Längs södra sidan av Bygatan finns en 
kort dubbelriktad cykelbana, detta stråk skulle behöva förstärkas.  

Från arenaområdet och bostadsområden i norr och söder bör också goda 
cykelvägar finnas till resecentrum. 

Figur: Befintligt cykelnät i Leksands Noret, www.leksand.se 2012-12-13 
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Förslag cykelnät 

Nuvarande cykelnät föreslås behållas och cykelstråk i öst-västlig riktning förstärks. 

Leksandsvägen 

Längs Leksandsvägen föreslås att de enkelriktade cykelbanorna på båda sidor om 
vägen behålls. Leksandsvägen är en av de mest trafikbelastade gatorna i området 
och enkelriktade cykelbanor ger större trafiksäkerhet än dubbelriktade. På den 
centrala sträckan förbi Konsum sker cykling på gåendes villkor, på gångfarts-
område. Större korsande gator längs Leksandsvägen är Norsgatan, Faluvägen, 
Sveagatan och Siljansvägen. 

Längs Leksandsvägen södra del mellan Majstångplatsen och Faluvägen kan 
övervägas att låta norrgående cyklister gå tillsammans med norrgående biltrafik i 
blandtrafik. Biltrafikens hastighet bör här vara låg och säkerheten försämras 
förhållandevis litet. I stället  minskar konfliken mellan cyklister och kunder från 
angörande bilar till apoteket. 

Norsgatan 

Längs Norsgatans västra del föreslås av utrymmesskäl en dubbelriktad cykelbana 
på södra sidan. Den är också en förlängning av cykelbanan längs Kyrkallén. Av 
utrymmesskäl måste cyklister och gående samsas på gemensam bana längs en del 
av sträckan.  

Längs Norsgatans centrala del mellan Majstångsplatsen och Z-torget föreslås 
gågata. Längre österut mellan Hantverkaregatan och Hagagatan behövs ett 
cykelfält i västgående riktning för att leda cykeltrafiken mot den enkelriktade 
biltrafiken. Mellan Hagagatan och Stationsgatan går cyklisterna åter i blandtrafik. 

Större korsande gata mot cykelstråket längs Norsgatan är Leksandsvägen. 

Bygatan 

Ett nytt öst-västgående cykelstråk förslås längs Bygatan. Gatan är avstängd för 
genomfart både i öster och väster och har låg biltrafikbelastning. Därför bör den 
nyttjas om säker cykelförbindelse. Cykelbana finns redan idag på den södra sidan 
på en kort sträcka öster om Leksandsvägen förbi kommunhuset. 

Större korsande gator mot cykelstråk längs Bygatan är Leksandsvägen och 
Sparbanksgatan. Cykelbana föreslås byggas förbi Leksandsvägen och 
Sparbanksgatan. På övriga delar föreslås cykling i blandtrafik.  

Vid Fiskgatan måste hänsyn tas till busshållplatserna då cyklisterna ska passera 
gatan. Möjligheten att förbättra för cyklister bör bevakas.  

Villagatan 

Mellan Siljansvägen och resecentrum går den närmaste färdvägen via Villagatan. 
Gatan har liten biltrafik och bör kunna ge god standard för cyklister utan separat 
cykelyta. 

Övrigt 

Mellan Leksandsbron och resecentrum finns ingen gen cykelväg. I framtida planer 
bör behovet av god tillgänglighet för cykeltrafiken bevakas. I föreslaget nät 
föreslås cykling längs Norsgatan- Stationsgatan alternativt Leksandsvägen- 
Bygatan. 



Cykelparkering bör placeras nära större målpunkter. För att ytterligare gynna 
cykling bör parkeringarna ha väderskydd och goda möjligheter till att låsa fast 
cyklar. 

Figur: Cykelbanor- och vägar (blå linje), cykling i blandtrafik (blå streckad linje) samt 
cykling på gåendes villkor (grön markering) 

 

  



Busstrafik 

Befintliga busstråk och önskade förändringar 

Gaturummen i Leksands Noret är smala och bussar måste i flera korsningar 
invänta andra tunga fordon i motriktade eller konflikterande färdriktningar. 

Genom Leksands centrala delar passerar både regionala och lokala busslinjer. Alla 
linjer passerar resecentrum och ett hållplatsläge på Fiskgatan beläget mellan torget 
och skolorna. Snabbuss 258 angör endast dessa två hållplatser. Mellan dessa 
hållplatser går de flesta linjerna längs Villagatan och Sveagatan.  

Önskemål finns att anlägga en central hållplats vid torget. Planer finns att dra 
busslinjerna i mindre gen sträckning mellan resecentrum och Fiskgatan, längs 
Stationsgatan- Faluvägen- Leksandsvägen- Sveavägen. 

Figur: Förslag till bussgator enligt Utveckling av Leksands Noret 

 

  



Förslag bussnät 

För att kunna lägga en central hållplats vid Torget längs Leksandsvägen föreslås 
de lokala busslinjerna dras i en mindre gen sträckning mellan resecentrum och 
hållplatsen vid Fiskgatan. Linjerna föreslås gå längs Stationsgatan- Faluvägen- 
Leksandsvägen- Sveagatan. Förslaget ger längre färdvägar för de lokala 
busslinjerna och sämre orienterbarhet men kortare gångavstånd för passagerarna. 

Snabbuss 258 och regionalbuss 58 föreslås fortsätta gå direkt mellan resecentrum 
och Fiskgatan längs Villagatan och Sveagatan.  

Figur: Föreslaget busslinjenät med hållplatser 

 

 

I analys av trafiken, sid 5, anges: 

 behov att skala ner stadsmiljön (tolkas såsom gaturummet) och  

 prioritera oskyddade trafikanter i handelsstråken, 

 behov att stärka samband mellan parkeringar och gångstråk 

 behov av central busshållplats för ökad tillgänglighet för icke bilburna. 

I förslag till centrumutveckling för trafik, sid 13, anges: 

 minskad genomfartstrafik genom centrala Leksand samt  

 låga hastigheter för biltrafiken och  

 prioritering av gående och cyklister i området närmast torget. 

 
Utöver målen i Utveckling av Leksands Noret  eftersträvas: 

 god tillgänglighet för alla gående. 
 

  



Måluppfyllelse 

Mål Alternativ 1 Alternativ 2 

Gaturummets skala 
Skalan minskad längs Leksandsvägen 
samt delar av Faluvägen, Hantverkare-
gatan, Bygatan och Norsgatan. 

Längs södra delen av Leksandsvägen 
minskas körbanebredden betydligt. 

Skalan något ökad längs Sparbanks-
gatan. 

Skalan minskad längs Leksandsvägen 
samt delar av Faluvägen, Hantverkare-
gatan, Bygatan och Norsgatan. 

Skalan något ökad längs Sparbanks-
gatan. 

Prioritet för  
oskyddade 
trafikanter  
 

Gåendes och cyklisters förhållande 
förbättras längs Leksandsvägen samt 
delar av Faluvägen, Hantverkaregatan, 
Bygatan och Norsgatan. 

Cyklister kan ges egna ytor längs 
Leksandsvägen. Gåendes ytor ökar. 

Särskilt förbättras förhållandena längs 
södra delen av Leksandsvägen. 

Gåendes och cyklisters förhållande 
förbättras längs Leksandsvägen samt 
delar av Faluvägen, Hantverkaregatan, 
Bygatan och Norsgatan. 

Cyklister kan ges egna ytor längs 
Leksandsvägen. Gåendes ytor ökar. 

Goda samband 
mellan parkeringar 
och gångstråk 

Parkeringar vid Torget och söder om 
Konsum förenklade och strukturerade 
så att de lättare överblickas. 

Parkeringar vid Torget och söder om 
Konsum förenklade och strukturerade 
så att de lättare överblickas. 

Central 
busshållplats 

Central busshållplats anläggs vid på 
Leksandsvägen vid Torget. 

Central busshållplats anläggs vid på 
Leksandsvägen vid Torget. 

Minskad 
genomfartstrafik 

Genomfartstrafiken antas minskas med 
minst 500-1 000 fordon under 
vardagsdygn. 

Flödet längs södra delen av Leksands-
vägen minskar till mindre än hälften av 
idag. 

Genomfartstrafiken antas minskas med 
500-1 000 fordon under vardagsdygn. 

Låga bilhastigheter  
närmast torget 

Cirkulationsplatser med Siljansvägen 
och Sveagatan/ Villagatan, upphöjd 
korsning med Bygatan, timglashållpats 
vid Torget samt gångfartsområden i 
södra delen sänker hastigheten längs 
Leksandsvägen. 

Cirkulationsplatser med Siljansvägen 
och Sveagatan/ Villagatan, upphöjd 
korsning med Bygatan, timglashållpats 
vid Torget samt gångfartsområde i 
södra delen sänker hastigheten längs 
Leksandsvägen. 

Tillgänglighet för 
gående 

Tillgänglighet för alla bevakas i 
utformningen. 

Tillgänglighet för alla bevakas i 
utformningen. 

 

 
 
  



Figur: Gestaltningsprogrammets illustrationsplan

 

 

  



Gaturum 

Korsningen Leksandsvägen- Siljansvägen 

Etapp trevägskorsning, 35 m 

Cirkulationsplats diameter 35 m, 
yttre delen av rondellen görs överkörningsbar för 
att tung trafik ska kunna passera. En grov och 
skrovlig ytabeläggning rekommenderas så mindre 
fordon undviker ytan men ändå fungerar väl för 
bussar och annan tung trafik. 

Möjlighet finns att bygga ut till en 
fyrvägskorsning. På så sätt underlättas för tung 
trafik att nå Sparbanksgatan. Vid utbyggnad av 
korsningen Leksandsvägen- Siljansvägen till 
fyrvägskors måste även söderliggande korsning 
byggas om. 

 

Alternativ 30 m 

Korsningen går även att bygga som en mindre 
cirkulationsplats med 30 meters diameter. I detta 
fall blir högersväng söderut på Leksandsvägen 
snävare om korsningen byggs ut till 
fyrvägskorsning. 

 

Korsningarna  
Leksandsvägen- Sveagatan/Villagatan och 
Sparbanksgatan- Sveagatan 

För att ge framkomlighet för stora fordon att 
köra Sparbanksgatan- Sveagatan- Leksandsvägen 
behöver radierna i korsningarna Leksandsvägen- 
Sveagatan/ Villagatan och Sveagatan- Sparbanks-
gatan justeras. Den förstorade korsningen 
Leksandsvägen- Sveagatan/Villagatan föreslås 
utformas som minicirkulationsplats med 
överkörningsbar rondell. 

Mindre intrång krävs på fastigheterna norr och 
söder om Sveavägen.  

 
  



 
Leksandsvägen- norra delen 

Leksandsvägen föreslås få en ny utformning med 
ett körfält på 3,25 m i varje riktning utan 
vänstersvängsfält i korsningarna. De enkelriktade 
cykelbanorna byggs ut längs hela sträckan 
förutom vid gångfartsdel förbi Konsum och vid 
Majstångsplatsen. Cykelbanorna separeras från 
gångbanorna. 

Björkarna i mitten av gatan kommer att tas bort 
medan allér behålls eller återskaps längs gatans 
kanter. Längs delar av gatan anordas parkering i 
trädraderna, vilket kräver en glesare allé med ca 
15 meter mellan träden. 

Korsningen Leksandsvägen – Bygatan 

Bygatans körbana smalnas av för att ge plats åt 
en längsgående cykelbana. Cykelbanan passerar 
Leksandsvägen och för att sänka fordonens 
hastigheter föreslås korsningen göras upphöjd. 
Utformningen av ramperna måste anpassas till 
busstrafikens krav.  

Hållplats mellan  
Faluvägen och Bygatan  

I södra delen av kvarteret anläggs busshållplatser, 
en på vardera sidan om gatan. Här föreslås 
kanstenshållplatser, vilket innebär att när buss 
står vid hållplatsen måste bakomvarande fordon 
vänta tills bussen kör vidare. Hållplatsläget 
föreslås markeras med avvikande beläggning och 
heldragen linje i gatans mitt. 

Alt 1 Korsningen Leksandsvägen – Faluvägen 

Eftersom gatusektionen är smal behöver gatan 
breddas i korsningen med Faluvägen så att bussar 
kan passera korsningen. Mötande bussar kan 
dock inte passera samtidigt utan måste invänta 
varandra i korsnngen. 

 
Sektion vid torget 

 

 

 
  



Alt 1 Leksandsvägen- södra delen 

Södra delen av Leksandsvägen är smalare än den 
norra. Här föreslås enkelriktning norrut. 

Alt 1 Mitt för Konsum 

Mellan Konsum och torget finns ett stort behov 
för gående att passera Leksandsvägen. Här 
förslås en kort gångfartsområde. Ytan ges en 
enhetlig beläggning. Gatumöbler placeras så att 
biltrafik kan röra sig längs gatan. Träd och 
cykelparkeringar används för att markera att 
området inte är gata. 

Även cyklister färdas på gåendes villkor.  
 

Alt 1 Södra kvarterets enkelriktning 

Längs södra delen föreslås enkelriktade 
cykelbanor på varje sida om gatan. Utanför 
apoteket prioriteras parkering i stället för trädrad. 
Cyklister och gående separeras på sträckan. 

Eventuellt kan norrgående cyklister tillåtas gå i 
blandtrafik med biltrafiken. I så fall görs 
parkeringsplatserna extra breda så att cyklister 
inte riskerar att komma i konflikt med utgående 
bildörrar. 

 

 

Alt 1 Majstångsplatsen 

Majstångsplatsen förenklas genom att Leksands-
vägen enkelriktas norrut och att vänstersväng 
från Norsgatan in på Leksandsvägen förbjuds. 
Tung trafik förbjuds gå in på Leksandsvägen och 
infarten kan smalnas av. Åtgärderna förenklar 
trafikföringen vid Majstångsplatsen. 

Den södra delen av Leksandsvägen utformas 
som gångfartsområde, här passerar gående och 
cyklister i flera olika riktningar. Leksandsvägen 
höjs upp till gångbanenivå och ges avvikande 
beläggning för att markera att gående har 
företräde. Även cyklisterna ger företräde för 
gående. 

 

  



 
Alt 2 Leksandsvägen- södra delen 

Södra delen av Leksandsvägen är smalare än den 
norra. Här föreslås gångfartsområde på hela 
sträckan mellen Faluvägen och Majstångsplatsen. 

Alt 2 Korsningen Leksandsvägen – Faluvägen 

Eftersom gatusektionen är smal behöver gatan 
breddas i korsningen med Faluvägen så att bussar 
kan passera korsningen. Mötande bussar kan 
dock inte passera samtidigt utan måste invänta 
varandra i korsnngen. Med dubbelriktad trafik i 
södra delen av Leksandsvägen blir korsningen 
komplicerad. 

Alt 2 Mitt för Konsum 

Mellan Konsum och Torget finns ett stort behov 
för gående att passera Leksandsvägen. Ytan ges 
en enhetlig beläggning. Gatumöbler placeras så 
att biltrafik kan röra sig längs gatan. Träd och 
cykelparkeringar används för att markera att 
området inte är gata. 

Även cyklister färdas på gåendes villkor. 

 

 

Alt 2 Södra kvarterets utformning 

Längs hela det södra kvarteret föreslås gång-
fartområde. Leksandsvägen höjs upp till 
gångbanenivå och ges avvikande beläggning för 
att markera att gående har företräde.  

Eftersom gångfartsområdet är långt föreslås att 
cyklister ges egen asfalterad bana på var sida om 
gatan, trots att även cyklisterna ska färdas på de 
gåendes villkor. 

Utanför apoteket prioriteras parkering i stället för 
trädrad. 

Närmast Majstångsplatsen passerar gående och 
cyklister i flera olika riktningar.  

 

 

 

 
 

 



Alt 2 Majstångsplatsen 

Majstångsplatsen förenklas genom att vänster-
sväng från Norsgatan in på Leksandsvägen 
förbjuds. Tung trafik förbjuds gå på 
Leksandsvägen. Åtgärderna förenklar något 
trafikföringen vid Majstångsplatsen. 

Den södra delen av Leksandsvägen utformas 
som gångfartsområde, se ovan. 

 

Sparbanksgatan 

Sparbanksgatan trafikeras redan idag av tunga 
fordon. Gatan korsas av gång- och cykelstråk och 
leder även förbi Torget.  

Parkeringen på Torget nås från Sparbanksgatan. 

Korsningen Sparbanksgatan- Bygatan 

För att dämpa biltrafikens hastighet längs 
Sparbanksgtan föreslås korsningen med Bygatan 
höjas till gångbanans nivå. Här korsar 
cykelstråket längs Bygatan. 

För att dämpa hastigheterna kan upphöjning av 
fler övergångställen och överfarter övervägas. 

 

 

 
 

  



 

Korsningen Sparbanksgatan- Norsgatan 

För att göra det möjligt för stora fordon att 
komma in på Sparbanksgatan och samtidigt 
dämpa hastigheten föreslås korsningen Spar-
banksgatan- Norsgatan utformas som en 
minicirkulationsplats. Den centrala rondellen ska 
utformas så att den kan köras över av stora 
fordon. För att ytterligare dämpa hastigheterna 
förslås korsningen höjas till gångbanornas nivå. 
Ramperna utformas med hänsyn till att bussar 
trafikerar Norsgatan. 

Redovisad utformning förutsätter intrång på 
fastighet i västra delen av korsningen. Körytor 
kan klaras utan intrång men inte gångytor. 

 

Norsgatan mellan  
Sparbanksgatan och Majstångsplatsen 

Norsgatans gaturum varierar längs sträckan och 
är på några platser mycket trångt. Körbanan 
begränsas till 6,5 meter. En dubbelriktad 
cykelbana om 2,5 meter föreslås på södra sidan 
av gatan. På norra sidan finns en smal gångbana 
med varierad bredd. 

 

 

Norsgatans östra del 

Norsgatan mellan Majstångsplatsen och 
Hantverkaregeten är gågata. Cykeltrafik tillåts på 
gåendes villkor.  

Mellan Z-torget och Hagagatan anläggs 
enkelriktad cykelfält i västlig riktning, alternativt 
egen bana. Cyklister i östlig riktning går i 
blandtrafik med bilarna. 

Öster om Hantverkaregatan behålls nuvarande 
utformning med dubbelriktad biltrafik och cykel i 
blandtrafik. 

 

 



  

Hantverkaregatan 

Gaturummet kring Hantverkaregatan är smalt 
och oregelbundet. Gatan föreslås vara 
gångfartsområde med enkelriktad fordonstrafik.  

Entréer markeras i markbeläggningen. Enstaka 
bilplatser för parkering markeras där det finns 
möjlighet. Dessa placeras med fördel oregel-
bundet på båda sidor om körbar yta för att 
dämpa bilarnas hastighet. 

 

Bygatan mellan  
Sparbanksgatan- Leksandsvägen 

Bygatans körbana smalnas av till 6,0 meter för att 
ge plats åt en dubbelriktad cykelbana längs gatans 
norra kant. Parkering kan anläggas längs den 
södra kantstenen. 

 
 

 

Faluvägen 

Faluvägens körbanan föreslås minskas till 6,5 
meter. Faluvägen kommer att trafikeras av bussar 
i linjetrafik. Konsums lastintag avgränsas med 
staket mot gatan. 

Längs gatan södra kant förslås en gles trädrad 
med mellanliggande parkering. 
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