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1. Inledning
Syfte

Bakgrund

Vision och mål

Gestaltningsprogrammet ska ligga till
grund för kommande centrumutveckling
i Leksands Noret. Syftet är att
gestaltningsmässigt säkra och hålla
samman helheten och upprätthålla en
hög kvalité på offentliga ytor.

Leksand är en mycket välkänd
kommun i förhålladen till sin storlek.
Staden förknippas bland annat
med midsommarfirande, med den
traditionellt svenska bilden av öppet
landskap, byar och fäbodar och inte
minst med sitt ishockeylag.

I Leksands kommuns vision för 2025
återfinns följande beskrivning av
Leksands Noret:

Leksands Noret som tätort har vuxit
fram under en lång tid vilket präglar
dagens karaktär gällande bebyggelse och
gatunät. Staden har bibehållit en trivsam
och proportionerlig skala på gaturum
och hushöjder vilket ses som en stor
kvalité.

Centrala Leksand kännetecknas av en
mysig och småskalig stadskärna. Här
promenerar du omkring mellan butiker
och restauranger i en avkopplande och
trevlig miljö.”

Programmet bygger på den utredning
som gjorts gällande centrumutveckling
Leksands Noret från Leksand kommun
(Leksands Noret Centrumutveckling
Juni 2012), rapporten ”Leksand
Handelsutredning” från 2008. Dessa
utredningar har vidareutvecklats av
Leksands kommun i samarbete med
Tema.
Gestaltningsprogrammet är generellt
och övergripande varför planer och
sektioner som redovisas är principiella.
Inspirationsbilder visar en tänkt
framtida karaktär.
Ekonomiska prioriteringar kan komma
ändra dessa principlösningar.
Gestaltningsprogrammet är tänkt som
riktlinjer för utformning av gator,
torg och parker samt hur dessa länkas
samman.

Stadens successiva framväxt har
dock medfört att kopplingen mellan
centrumets olika delar bitvis är
otydlig och saknar kontinuitet.
Samtidigt är många Leksandsbor
beroende av att kunna ta bilen in till
centrum och vältrafikerade vägar och
parkeringsplatser bildar barriärer för
gående och cyklister.
Det finns en önskan från så väl kommun
som näringsidkare att utveckla och
förnya Noret för att öka attraktiviteten,
både som besöksmål och handelsplats,
och på så sätt skapa förutsättningar för
ett levande centrum även i framtiden.

”I Leksands kommun erbjuds boende
och besökare ett bra och ständigt
ökande utbud av handel, restauranger,
varor och tjänster.

Kommunens intention med framtagande
av detta gestaltningsprogram är att
utveckla och säkra Leksands Norets roll
som ett attraktivt och levande centrum i
tätorten, kommunen och regionen samt
att kunna marknadsföra Noret som
en genuin småstad med en mysig och
småskalig stadskärna. Samtidigt skapas
bättre förutsättningar för näringsidkare
i Noret vilket är en angelägen utveckling
eftersom ett starkt och levande centrum
med rikt utbud av handel, restauranger
etcetera är av central betydelse för hela
kommunen.
Följande mål har formulerats inför
arbetet med gestaltningsprogrammet:
• skapa goda förutsättningar för handel
• skapa en attraktiv och mysig
småstadskärna
• Utveckla centrum och skapa möjlighet
för expolatering och förtätning av
bostäder och handel
• skapa förutsättningar för mer puls i
centrum
• skapa ett tydligare och mer
sammanhållet centrum
• skapa en trivsam boendemiljö
• förstärka kopplingar i staden
• förstärka trygghetskänslan i området
• förbättra trafiksituationen för de olika
trafikslagen.
• utforma en passande och tilltalande
gestaltning i området
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Småskalig stadsk
modernt industri- och handels
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I Leksands kommun
besökare ett bra och st
av handel, restaurange

Centrala Leksand känn
och småskalig stadskä
du omkring mellan buti
i en avkoppland
Insjön finns ett m
handelscentrum som
utflyktsmål för

Vårt starka näringsli
stora aktörer liksom små
företagare växer och ges mö
hållbar utveckling. Med bra k
de hela världen som aren

Det är lätt att leva i
Leksands kommuns vision 2025

Vision 2025
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Områdesbeskrivning
och avgränsning

Siljan

Noret utgör de centrala delarna av
Leksand och utredningsområdet för
gestalningsprogrammet redovisas på
intilliggande plan.

Siljansnäs

Leksands Noret
SIL

De offentliga rummen inom området
utgörs idag av Torget, Z-torget,
Majstångsplatsen, Kajen, resecentrum
samt gator, gång-och cykelstråk.
Generellt präglas området av en
otydlighet, förutom vid det nyligen
upprustade området runt Kajen.
Kopplingen mellan de olika delarna i
Noret är inte självklara och området
upplevs som svårorienterbart.
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Inom utredningområdet finns
dagligvaruhandel, detaljhandel,
kaféer, restauranger, bostäder samt
kontorslokaler. Byggnadernas ålder
varierar mycket och de äldsta delarna
är från 1700-talet och fram till idag.
Del av Leksands Noret är klassat som
riksintresse för kulturmiljövård och hela
Noret är riksintresser för friluftslivet.
Miljön är exempel på en tätort av
sekelskifteskaraktär med bevarande
hantverks- och handelsgårdar framväxta
ur en äldre radby. Leksands-Noret
har idag en särställning i Dalarnas
kulturturism med bl a kulturhus,
hemslöjd, Sammilsdalsgropen och
kyrkbåtsrodd.
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Utredningsområde
Riksintresse för
kulturmiljövård
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Områdesanalys

• Leksand är ett starkt varumärke

• Sviktande handel.

• Centrum har en greppbar skala
• Stort utbud av handel

• Utlokalisering av handel till externa
handelsplatser.

• Karaktärsfull äldre bebyggelse med
trevligt handelsstråk längs Norsgatan.

• Brokig och sliten stadskärna med
ackumulerande renoveringsbehov.

• Stark besöksnäring

• Tung trafik och genomfartstarfik
Sammilsgenom centrum ökar olycksrisk, buller
dalsskolan
och föroreningar

• Blandad bebyggelse
• Stark engagemang för staden hos
Kommun och näringsidkare

• Stadsträd med dåliga växtförutsättningar.

Resecentrum
VILLAGATAN

Tegera Arena
Sammilsdalsskolan

GATA
IONS
STAT

• Närheten till Österdalälven
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Tegera Arena

STYRKOR

• Ökad befolkning.

• Svag koppling mellan centrum och
resecentrum.
• Otydliga entréer till centrum.
• Svag koppling mellan Österdalälven
och centrum.
• Slitna offentliga ytor med
osammanhängande utformning.
• Många lokaler med bristfällig
tillgänglighet.
• Dåliga förutsättningar för cykeltrafik.
• Bristande kontinuitet och kvalitet på
gångståk och trottoarer.
• Leksandsvägen och Faluvägen känns
överdimensionerade.
• Bristfällig och/eller dåligt anpassad
belysning.
• Parkeringsytor tar stort visuellt
utrymme i staden.
• Brist på grönytor i centrum.
• Brist på lekytor i centrum.

Hembygds• Exploateringsmöjligheter medgårdarna
• Ökad handel.

Torget
KYR
KA

LLÉ

N

ombyggnad, tillbyggnad och
nybyggnad i centrala lägen.
• Fysiskt sammanhängande centrum.
• Skapa ett sammanhållet handelsstråk i
gågatans förlängningar.

Ny lekpark

Kulturhus
Bibliotek

NORSGATAN
N

• Förstärka bron som landmärke.
• Tydligare koppling till Österdalälven.
• Skapa gångstråk med kontinuitet och
av hög kvalitet.
• Höj kvaliten på befintliga grönytor
samt komplettera med fickparker och
lekytor.
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Majstången

Solvändan

Udden

• Nedskalade gator ger ett intimare
centrum och ett rikare gatuliv.
• Tydligare koppling mellan centrum
och resecentrum.

Små torg

Z-torget

• Breda gaturum ger möjlighet att
frigöra yta, för förbättrade gång- och
cykelstråk och bättre förutsättningar
för stadsträd, med bibehållen god
framkomlighet för bilar.

• Förstärka entréerna till centrum.

FALUVÄGEN

NKSGAT
AN

• Den fysiska miljön motsvarar inte
förväntningarna på Leksands goda
varumärke.

Gropen

SPARBA

MÖJLIGHETER

N
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A
ANDSVÄG
LEKSSA

SVAGHETER

• Splittrat centrum, otydlig koppling
mellan olika handelsområden.
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• Stor tillgång till parkering - god
tillgänglighet för besökare
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Målpunkt och landmärken
Handel

Torg och platsbildningar

Möjlig ny målpunkt

Möjlig utveckling av
platsbildningar

Möjlig Ombyggnad/
Nybyggnad/Tillbyggnad

Kopplingar möjliga
att förstärka

Bron

Kajen
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Gestaltningskoncept
Leksands Norets gestaltning ska
förstärka centrumets karaktär av
levande småstad, med handel, kultur
och nöjesliv, samt skapa ett mer
sammanhållet centrum. Att förbättra
situationen för gångtrafikanter med bra
gångstråk inom området prioriteras.

Gestaltningen av den fysiska miljön blir
mer sammanhållen med genomgående
belysning, färgsättning och material.
Markbeläggningen blir sammanhållen
och ett mindre antal material
återkommer på gator, torg och andra
offentliga platser.

Situationen för cyklister förbättras
genom breddning av befintliga
cykelbanor och att befintliga cykelstråk
kopplas samman.

Även växtmaterial, offentlig möblering
och färgsättning är genomgående i
centrum. Möbler, markbeläggning och
växtmaterial har ett klassiskt och tidlöst
uttryck som samspelar med Leksands
Norets småstadskaraktär.

Även föreslagen gatubelysning
prioriterar god belysning på ytor för
oskyddade trafikanter.
En trygg, tillgänglig och välgestaltad
miljö för gående och cyklister, samt
en ny central busshållplats vid Torget,
bidrar till ett mer jämlikt centrum för
kommuninvånare i alla åldrar.
Bilismen till Noret från omgivande
byar är av stor betydelse för handel och
näringsliv i staden. Gestaltningsförslaget
innehåller trafikåtgärder som ska
underlätta för den lokala bilismen
med målpunkter i Noret. Dagens stora
genomfartstrafik flyttas till vägar utanför
centrum.

Torg och andra landmärken i Noret
accentueras i stadsrummet genom att
platsernas identitet förstärks. Detta
sker genom effektbelysning, plantering
av karaktärsträd samt möblering med
accenter i form av bänkar, stolar och
blomsterurnor som utformats specifikt
för Leksand. Vilka åtgärder som är
aktuella varierar från plats till plats och
beskrivs i kapitel 4 Gestaltning.

Parkeringsmöjligheter i centrum blir
något fler och miljön för bilister som
parkerat och därmed omvandlats
till fotgängare förbättras i och med
förslaget.

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild, Z-torget
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Gestaltningsplan
Intilliggande plan visar en översiktlig
bild av gestaltningsförslaget där
olika delområdena redovisas i sitt
sammanhang.

RESECENTRUM

Leksands Noret har idag tre tydliga
torg/platsbildningar i centrum; Torget,
Majstångsplatsen och Z-torget vilka
upprustas med en ny utformning. En
fördelning av biltrafiken genom de
mest centrala delarna tillsammans med
generellt lägre hastigheter möjliggör
större och tryggare stråk längs gatorna
för gående och cyklister. Detta ger en
bättre koppling till och från samt mellan
torgen.

N

VILLAGATA

SVEAGATAN

LEKSANDSVÄGEN

SPARBANKSGATAN

S
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I kapitel 4 Gestaltning redovisas
gestaltningsförslagen för respektive
plats.

GAT

Mellan Torget och Konsumparkeringen
skapas en ny torgyta där cyklister och
bilar får köra på de gåendes vilkor.

GROPEN

Utvecklingsområden
Leksands Noret är en attraktiv
boendemiljö och det finns en önskan
att stärka handeln i centrum. Leksands
kommun har utpekat möjliga områden
för utveckling av bostäder och
verksamheter. Exempelvis så skulle fler
lokaler för handel och bostäder längs
Leksandsvägen och Hantverkaregatan
skapa en mer levande gatumiljö
och knyta samman centrum mellan
Faluvägen och Norsgatan.

FALUVÄGEN

KY

RK

AL

LÉ

N

Ett annat viktigt utvecklingsområde är
grönområdet Udden med klockstapeln
som bör ges en tydligare koppling till
centrum. Udden förstärks som stadens
centrala park.
Utvecklingsområdena har beaktats i
arbetet med gestaltningsprogrammet
och redovisas i planen till höger.

KULTURHUSET
NORSGATAN

Torgytor
Gata och övrig platsmark
Möjligt Utvecklingsområde
Utvecklingsområde park,
restaurang/cafe

Projektnr: 311 0465 10
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Kommunikation
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83

Kollektivtraﬁk

58

81

Målsättningen i gestaltningsprogrammet
är att stärka kollektivtrafikens
attraktionskraft och på så sätt få fler att
välja buss som färdmedel. Ett viktigt
steg är då att anordna en centralt
belägen busshållplats med god närhet till
Leksands Norets butiker, restauranger
och andra verksamheter.

258

84

83

58

JAN

SIL

En central hållplats anläggs vid Torget
och trafikeras av lokala busslinjer
och anropsstyrd trafik. De regionala
busslinjerna mellan Rättvik och
Borlänge går även fortsättningsvis via
Villagatan direkt ner till stationen utan
att passera torget, för att inte förlänga
restiden för pendlare i regionen.
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258 83 85

AN

VILLAGAT

För mer information se PM Trafik, 2014.
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Busshållplats
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Trakerande
busslinjer

Gestaltningsprogram Leksands Noret
Centrumutveckling 2014-02-11

81

58

84

258

3. Infrastruktur och kommunikation

12

Cykeltraﬁk
En målsättning med utvecklingen av
Leksands centrum är att förbättra miljön
för cyklister i staden. Därför föreslås omoch nybyggnad av separata cykelbanor
längs de huvudsakliga cykelstråken,
se plan. På några platser får cyklister
samsas med fotgängare av utrymmesskäl
och där är cykling tillåten på de gåendes
vilkor, i ett så kallat gångfartsområde.
JAN
S IL
SV

Längs Leksandsvägen föreslås breddning
av enkelriktade cykelbanor från
Norsgatan i söder till Sveagatan i Norr.

EN

ÄG

Mellan Konsumparkeringen och
Faluvägen anläggs ett gångfartsområde.

RESECENTRUM

På Norsgatan öster om Z-torget fram
till Hagagatan anläggs en enkelriktad
cykelbana mot väster medan östlig
cykeltrafik går på den enkelriktade
körbanan.
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På Norsgatans gågatudel föreslås
ett gångfartsområde och väster om
Majstångsplatsen finns en dubbelriktad
cykelbana på Norsgatans södra sida.

ATA

NSG

Längs Bygatan förlängs cykelstråket
vid kommunhuset förbi Torget med en
dubbelriktad cykelbana norr om gatan
och cykelpassager över Leksandsvägen
och Sparbanksgatan.
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För mer information se PM Trafik, 2014.
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KULTURHUSET
NORSGATAN

Huvudstråk cykel
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Cykeltrak på
gåendes vilkor
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Biltraﬁk
Leksands befolkning bor till stor del
utanför Leksands Noret och bilen är det
huvudsakliga färdmedelet för många.
Trafiken i centrum utgörs dock till stor
del av genomresande utan målpunkt i
Noret som därmed bör ledas via andra
vägar utanför stadskärnan.

S
JAN
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Biltrafiknätet i Noret utformas för att ge
inresande bilister god tillgänglighet till
parkeringarna i centrum samtidigt som
genomfartstrafiken begränsas.

N
GE
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Leksandsvägen omformas från väg med
vägskyltar i portaler till en stadsgata där
tung trafik är förbjuden. Två alternativa
utformningar föreslås för gatans södra
del (mellan Norsgatan och Faluvägen).
Ett med enkelriktad trafik i norrgående
riktning och ett med dubbelriktad trafik.

RESECENTRUM
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Antalet parkeringsplatser i centrum
bibehålls. På Torget skapas en flexibel
parkeringsyta för ca 50 bilar (15 färre än
idag). De smalare gaturummen tillför
dock ungefär 30 ny parkeringplatser ut
med gatona. På Konsumparkeringen
tillkommer ett par platser.
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Parkering

80

FALUVÄGEN

160

KULTURHUSET
NORSGATAN

Infarter till Konsumparkeringen finns
från Faluvägen och Leksandsvägen,
medan parkeringen på Torget nås från
Sparbanksgatan.

Enkelriktad biltrak

Helg och kvällsparkering tillåts på
parkering vid kommunhuset

Gångfartsområde

För mer information se PM Trafik, 2014.
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I korsningen Leksandsvägen
Siljansvägen föreslås en ny rondell
som både ger en säkrare korsning och
markerar entrén till stadskärnan.

NSG

Längs Sparbanksgatan mellan Norsgatan
och Sveagatan görs korsningar och
gångpassager säkrare med hastighetsdämpande åtgärder.

TIO

Även Hantverkaregatan söder om
Faluvägen till och med Z-torget blir
gångfartsgata och enkelriktas.

64
STA

LEKSANDSVÄGEN

Delar av gatan blir gångfartsområde där
gående har företräde framför bilar och
cyklister.

Huvudstråk biltrak

100

Parkering med
antal P-platser
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Z-torget
Det intima lilla torget i Leksand
får en markbeläggning av
bågsatt smågatsten, spridda
sittplatser av unika karaktärsmöbler och ny vegetation.
Intilliggande aﬀärslokaler
tillgänglighets anpassas med
en lång sittvänlig trappa och
ramp. Torget förses med ett
större vårdträd för framtida
generationen samt
kompletterande mindre träd.

Torget förses med vatten
samt eventuellt konstnärlig
utsmyckning
Markbeläggning:
Smågatsten
Belysning:
Eﬀektbelysning
Växtmaterial:
Identitetsskapande träd,
blomsterurnor

handel

handel

handel

handel

NORSGATAN

café

handel

rang

restau

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild Z-torget

Planutsnitt Z-torget

Gestaltningsprogram Leksands Noret
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Majstångsplatsen
Majstångsplatsen ges ett helt
nytt uttryck genom en terrassering med avsatser och trappor.
Trapporna bildar spontana
sittplatser och kan med fördel
kompletteras med infällda
sittplatser. Mot Carl Ohlsson
huset placeras en ramp samt
en trappa. De öppna ytorna
möbleras med för Leksand
unika karaktärsmöbler.

Markbeläggning:
Smågatsten, granittrappor,
betongmarksten
Belysning:
Eﬀektbelysning
Växtmaterial:
Blomsterurnor

handel

carl ohlson

s

NORSGATAN

LE
KS
AN
DS
V

EN
ÄG
handel

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild Majstångsplatsen

Planutsnitt Majstångsplatsen
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Torget
Torgets centrala del utformas
som en öppen, ﬂexibel yta som
kan disponeras som parkeringsplats, torghandel, evenemangsplats mm. Torget omges
i öster och väster av träd och
planteringar. På torget ﬁnns
sittplattser, rogivande vattenspel och lekmöjlighet. Ett nytt
torghus föreslås ersätta det
beﬁntliga huset.

hotell

restaurang

Markbeläggning:
Smågatsten, betongmarksten

konditori

Belysning:
Eﬀektbelysning

BYGATAN

VÄGEN

LEKSANDS

handel

torgbyggnad

SPARBANKSGATAN

handel

torgbyggnad

kommunhuset

Växtmaterial:
Uppstammade alléträd,
karaktärsskapande träd

ﬂexibel parkering på
torgytan, 48 platser

handel

Vardag

Marknadsdag

Konsert

ﬂexibel yta för bl.a.
torghandel

restaurang

lekskulptur

min 1,5m
sparbanksgatan

1,5m

3,0m

trottoar plantering gångstråk

1,5m

1,5m

plantering friyta

sittmöbler

vattenspel

kontor/handel

exibel torgyta

Principsektion Torget

Projektnr: 311 0465 10

Planutsnitt Torget
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Konsumparkeringen

FALUVÄGEN

Parkeringsytan eﬀektiviseras
och tydliggörs. Tydliga gångstråk leder till de omkringliggande handelstäta gatorna.
Trädrader i och omkring
parkeringen ger visuell ledning och struktur. Entréen
till parkeringen via Faluvägen
tydliggörs.

lastzon

källsortering

möjlig plats för
uteservering

el

KA
TVER

kontor/
handel

möjlig plats för
aﬃschering

REGA

Markbeläggning:
Betongmarksten, asfalt

HAN

hand

el

hand

handel

TAN

Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Uppstammande träd
hkp

hkp
160 parkeringsplatser

möjlig
utveckling

wc

central informationsskylt

Centrala och tillgängliga parkeringsmöjligheter
är viktiga för handeln

Träd i parkeringsytan tar ner skala på platsen

möjlig
utveckling

VÄGEN

LEKSANDS

handel

restaurang

handel
handel
beﬁntlig parkering

hkp

möjlig
utveckling

handel

handel

Projektnr: 311 0465 10

Planutsnitt Konsumparkeringen
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Norsgatan, Gågatudelen
Norsgatan ges ett nytt enhetligt uttryck med en markbeläggning av smågatsten
närmast fasaderna samt ett
stråk av betongmarksten
blandat med natursten i mitten
av gatan. Gatan får en tydlig
indelning med möbleringszon
för exempelvis uteserveringar,
skyltning, soﬀor samt ramp/
trappa i anslutning till upphöjda entréer. Mittsektionen av
gatan kommer ej att möbleras

och är avsedd för rörelse
längs gatan.
Markbeläggning:
Smågatsten, betongmarksten, natursten
Belysning:
Linspänd alt stolparmatur
Växtmaterial
Blomsterurnor

min 2,85m

3,2m

möbleringszon

gångstråk

min
1,75m
möbleringszon

handel

handel

handel

LEKSAND

café

Principsektion/Planutsnitt
Norsgatan gågatudelen

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild, Norsgatan

0
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Norsgatan, Västra delen
Zonen tas i bruk för ev ramper, uteserveringar m.m.
Markbeläggning:
Asfalt, betongmarksten,
smågatsten
Belysning:
Linspänd alt stolparmatur
1,4m

1,9m

gångstråk

6,5m

2,5m

körbana

G/C-väg

vistelseyta

udden

kontor

Norsgatan smalnas av och
tydliggörs i samband med
enkelriktningen av de södra
delarna av Leksandvägen.
Norsgatan får tydligt två körfält
samt dubbelriktad cykelbana
på dess södra sidan samt trottoar på båda sidor av gatan.
Vänstersväng för södergående
traﬁk förbjuds. Närmast fasad
på fastigheter norr om Norsgatan anläggs en möbleringszon.

handel

restaurang

NORSGATAN

LEKSAND

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild, Norsgatan / Majstångsplatsen

Principsektion/Planutsnitt Norsgatan, Västra delen
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Korsningen mellan Norsgatan
och Sparbanksgatan höjs upp
med ramper och breddas mot
nordväst I korningen skapas
en överkörningsbar cirkulationsplats av smågatsten.
Övergångsställen placeras på
upphöjningen där hastigheten
är lägre. Där gatan är som
smalast samsas cyklister och
gående på den södra trottoaren.

SPARB
ANKS
GATA
N

Norsgatan, Korsning Sparbanksgatan
Markbeläggning:
Asfalt, betongmarksten,
smågatsten
Belysning:
Linspänd alt stolparmatur

handel

NOR

SGA

Betongmarksten på gångstråk

Cykling sker på gåndes vilkor i öster

TAN

Separerad gång- och cykeltraﬁk i väster

hand

el

Projektnr: 311 0465 10

Planutsnitt korsningen Norsgatan-Sparbanksgatan
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Sparbanksgatan
Sparbanksgatans handel och
restauranger knyts samman
med torget och övriga delar
av centrum. Gatan rustas och
hastighetsdämpande åtgärder
utförs med bl a upphöjda övergångsställen samt refuger. Trottoarer samt parkeringar utmed
gatan bevaras men ytskikten
rustas.

Markbeläggning:
Asfalt, betongmarksten, smågatsten

konditori

Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial: Alléträd,
karaktärsskapande träd

torgbyggnad

ﬂexibel parkering på
torgytan, 48 platser

handel
handel
Nya platser för uteservering förstärks.

torgbyggnad

SPARBANKSGATAN

Mötesplats i anslutning till Sparbanken utvecklas och förses exempelvis med ett karkatärsträd.

Ett karaktärsskapand vårdträd ger platsen
framför Sparbanken en egen identitet.

hotell

restaurang

Handelsstråket från Norsgatan via Torget till
Sparbanksgatan förstärks.

ﬂexibel yta för bl.a.
torghandel

lekskulptur

vattenspel

sittmöbler

kontor/handel

Projektnr: 311 0465 10

Planutsnitt Sparbanksgatan
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Hantverkaregatan
Hantverkaregatan utformas
med karaktären av handelsgränd. Gatan enkelriktas i
nordsydlig riktning och får en
markbeläggning av betongmarksten. Längsgående
parkering sker utefter gatan.
Gatan ges en och samma nivå
och saknar angivna trottoarer.
Traﬁken sker på gångtraﬁkanternas villkor.

Markbeläggning:
Markbetongsten, smågatsten

enkelriktad gångfartsgata
6,0-9,0m bred

Belysning:
Linspänd alt stolparmatur

2,0m

min 4,3m

parkering i
mån av plats

körbar yta

kontor/
handel

Hatnverkaregatan blir ett tydligare handelsstråk

HA
HANTVERKAREGATAN
ANTV
VERK
KAREG
GATA
AN

Längsgåendeparkering där gatubredden tillåter

Betongmarksten i gränden

handel

handel

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Hantverkaregatan
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Leksandsvägen, Södra delen, Alternativ 1
Den södra delen av Leksandsvägen utformas med enkelriktad traﬁk i norrgående riktning
samt enkelriktad gång- och
cykeltraﬁk i båda riktningar.
Gångytor utformas med betongmarksten. Närmast fasad
fris av smågatsten.

Markbeläggning:
Betongmarksten, asfalt,
smågatsten
Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Alléträd

restaurang
2,0m
gång

1,5m
cykel

3,4m
körbana

2,0m
parkering

1,5m
cykel

min 2,0m
gång

handel

Smala enkelriktad gata ger mer plats för handel
gående samt cyklister

VÄGEN

Lönn - exempel på pålitligt alléträd
Foto: T. Lagerström

LEKSANDS

Längsgående parkering på smågatsten

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Leksandvägen, Södra delen
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Leksandsvägen, Gångfartsområde, Alternativ 1
Gångfartsområde, en yta där
bil-, gång- samt cykeltraﬁkanter
vistas på lika villkor. Hela ytan
ligger i samma nivå och körytan
markeras enbart med hjälp av
friser. Biltraﬁken är enkelriktad
i norrgående riktning. På ytan
ﬁnns fritt placerade träd samt
mot körytan placeras cykelställ.
Ytor längs med fasad förbereds
för framtida uteserveringar.

Markbeläggning:
Betongmarksten, smågatsten

FALUVÄGEN

Belysning:
Eﬀektbelysning
Växtmaterial:
Identitetsskapande träd

möjlig plats för
uteservering

ÄGEN

LEKSANDSV

kontor/
handel

handel

utveckling

Projektnr: 311 0465 10

Visionsbild, Leksandsvägen gångfartsområdet

Planutsnitt Gångfartsområdet

Gestaltningsprogram Leksands Noret
Centrumutveckling 2014-02-11

0

5

15 m

4. Gestaltning

26

Leksandsvägen, Södra delen, Alternativ 2
Som alternativ utformas den
södra delen av Leksandsvägen
som en dubbelriktad gata som
kan enkelriktas utifrån behov
exempelvis under sommarperioden. Gatan kompletteras
med enkelriktad gång- och
cykeltraﬁk i båda riktningar.
Gångytor utformas med betongmarksten. Närmast fasad
fris av smågatsten.

Markbeläggning:
Betongmarksten, smågatsten
Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Alléträd

restaurang
2,0m 1m
gång cykel

6,25m
körbana

2,0m
parkering

1m min 2,0m
cykel gång

handel

Lönn - exempel på pålitligt alléträd
Foto: T. Lagerström

Bentongmarksten på hela gatan håller samman
gaturrummet

VÄGEN

LEKSANDS

Längsgående parkering på smågatsten

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Leksandvägen, Södra delen
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Leksandsvägen, Gångfartsgata, Alternativ 2
Som alternativ utformas en
gåfartsgata, en gata där bil-,
gång- samt cykeltraﬁkanter
vistas på lika villkor men
med dubbelriktad traﬁk som
periodvis kan enkelriktas . Hela
ytan ligger i samma nivå och
körytan markeras enbart med
hjälp av friser. Ytor längs med
fasad förbereds för framtida
uteserveringar.

FALUVÄGEN

Markbeläggning:
Betongmarksten, smågatsten
Belysning:
Eﬀektbelysning
Växtmaterial:
Identitetsskapande träd

möjlig plats för
uteservering

Alléen fortsätter över torgytan
Foto: T. Lagerström

Gångfartsgatan blir en del av staden för alla

min 5,0m
gångfartszon

6,25m
körbana

varierande bredd
gångfartszon

Projektnr: 311 0465 10

Sektion, Leksandsvägen med dubbelriktat gångfartsområdet

Gestaltningsprogram Leksands Noret
Centrumutveckling 2014-02-11

ÄGEN

LEKSANDSV

kontor/
handel

handel

utveckling

Planutsnitt Gångfartsområdet
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Leksandsvägen, Torget
omkörning förbjuds. Gatan förses
med eﬀektiv belysning placerad i
linje med de nya alléträden, som
ersätter de gamla träden.
Markbeläggning:
Markbetongsten, asfalt,
smågatsten
Belysning:
Stolparmatur

torget

1,5m

2,5m

1,5m

2,0m

1,5m

3,0m

plantering

torget

plantering

gång

cykel

plantering

6,5m

2,0m

1,5m

2,0m

körbana

parkering

cykel

gång

Växtmaterial:
Alléträd

LEKSANDSVÄGEN

Leksandsvägens utformning
anpassas efter rådande traﬁksituation. Gatans tydlighet
förstärks samt skalan minskas.
Gatan kantas av alléträd samt
gång- och cykelväg på båda
sidor. Längsgående parkeringar
placeras utmed gatan. Nya
busshållplatser placeras i båda
riktningar vid kommunhuset.
Hållplatserna utformas med sittmöjligheter samt god belysning.
Bussarna stannar på gatan och

Betongmarksten på gångytor

Längsgående parkering mellan alléträd

Exempel på karaktärsskapande träd för alléer.

hållplats

hållplats

handel

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Leksandvägen, Torget
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Faluvägen
Markbeläggning:
Asfalt, markbetongsten
Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Alléträd

1,5m

6,5m

2,0m

1,8m

min 3,6m

trottoar

körbana

parkering

trottoar

lastzon

uteservering

Längsgående parkering mellan alléträd

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Faluvägen vid Konsum
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handel

kontor

Gångbana förtydligas längs gatan

restaurang

Alléträd planteras i grönytor med perenner eller
låga buskar.

lastzon

FALUVÄGEN

bef gräsyta

handel

Faluvägens körbana minskas
och sektionen kompletteras
med längsgående parkering
längs med gatans södra del.
Lastzonen mot handel i söder
utformas som en avgränsad
del och infarten till parkeringen
tydliggörs.
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LEKSANDSVÄGEN

Bygatan
Bygatans körbana minskas och
sektionen kompletteras med
en dubbelriktad cykelbana i
norr samt trädrader på båda
sidor om gatan. Bygatan och
korsningarna med Leksandsvägen och Sparbanksgatan är
upphöjda.

Markbeläggning:
Asfalt, markbetongsten
Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Alléträd

2,0m

2,0m

2,0m

gångyta cykelbana plantering

6,0m
körbana

2,0m

ca 4,5m

parkering

gångyta

torgbyggnad

torgbyggnad

hotell

hotell

BYG
GATAN
Exempel på karaktärsskapande träd för alléer.

Separerad gång- och cykeltraﬁk längs med
Bygatan i norr.

torgbyggnad

restaurang

Cykelståk knyts samman förbi Torget

Projektnr: 311 0465 10

Principsektion/Planutsnitt Bygatan
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Sveagatan
Sveagatans korsningar med
Leksandsvägen och Sparbanksgatan breddas för att klara
svängande långa fordon till och
från arenaområdet. Gång- och
cykelstråk längs Leksandsvägen anpassas till bredar
körytor.

Markbeläggning:
Asfalt, markbetongsten
Belysning:
Stolparmatur
Växtmaterial:
Beﬁntliga gatuträd
Trygga gångbanor och passager.

Beﬁntliga större träd tar ner skalan på gatan.

Tydliga ytor för gående och cyklister.

Ä
LEKSANDSVÄGEN

SVEAGATAN

VILLAGATAN

SPARBANKSGATAN

Projektnr: 311 0465 10

Planutsnitt Sveagatan
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5. Material och
utrustning
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Markmaterial
Markbeläggning

Ledstråk

Markmaterialet i Noret får ett enhetligt
uttryck där körbanor samt cykelbanor
utformas med asfalt, gångbanor
i markbetongsten med inslag av
natursten, möbleringszoner i smågatsten
samt närmast fasad sätts alltid en fris
om 3 rader smågatsten.

Ledstråk placeras generellt i överången
mellan gångyta och cykelbana. Som
ledstråk används sinusplattor i betong
alternativt natursten. Vid möte
gångyta och körbana placeras ledstråk
i anslutning till kantsten med en
säkerhetszon om 2 smågatstenar till
kantsten.

All kantsten, friser, trappsteg utformas
i granit.

Ledstråken ska i möjligaste mån
införlivas i gaturummet och ges därför ej
en kontrasterande färg.

Kulören för allt markmaterial är olika
toner av grått och stor vikt läggs vid
kombinationen av de olika materialen
för att på så sätt finna en dynamik samt
spänning. Allt material är valt utifrån ett
långt hållbarhetsperspektiv och svenskt
ursprung förordas.

Sinusplattan placeras som en platta i
bredd.

ledstråk

Principsektion/planutsnitt ledstråk

Projektnr: 311 0465 10

Smågatsten i bågsättning används ex. på
Z-torget

Att blanda betongmarksten och natursten
skapar spännande eﬀekter

Gestaltningsprogram Leksands Noret
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Exempel på mönstersättning med betongmarksten och natursten

Längs fasad läggs en fris av smågatsten

Markränna som en del av gestaltningen

ledstråk
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Exempel på ledstråk av betongmarkplatta
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Utrustning
Den föreslagna utrustning består främst
av enkla och beprövade produkter med
ett rent och klassiskt formspråk som är
gångbart över tid. Modern utrustning
med en starkt tidstypisk design undviks
bland standardutrustningen.

Sittmöbler

Pollare

Cykelparkering

Papperskorg

Markgaller och stamskydd

Standardsoffa: Nola Sjöstad

Cykelställ: Veksö Dian

Byarumsbruk

Färg: Leksandsgrå och mahogny

Flyttbara pollare: Vestre Urban, med och
utan kätting

Färg: Leksandsgrå

Färg: Leksandsgrå med kommunvapen

Markgaller: JOM Latteral (fyrkantig och
rund)

Material: lackat stål och sipomahogny

Färg: Leksandsgrå

Material: Lackerat stål

Material: Lackerat stål

Färg: Svart

Utrustningen är även hållbar ur ett
miljömässigt och ett ekonomiskt
perspektiv då hänsyn tas till
materialval, livslängd samt låga drift
och skötselinsatser. Här intill följer en
redovisning av utrustningen.

Karaktärsmöbel: soffa och stol, ny
produkt.

Material: Lackerat stål
Cykelpollare: Tejbrant
Färg: Leksandsgrå

Färg: Ljusgrå

Material: Lackerat stål

Material: Sandgjuten aluminium och
eventuellt träsits.

Växtkärl
Byarums bruk Karl XL

Material: Gjutjärn

Färg: Leksandsgrå med kommunvapen

Stamskydd: JOM Stamskydd av
plattstång

Material: Lackerad aluminium

Färg: Leksandsgrå
Material: Lackerat stål

Färgsättning
Inom Leksands Noret används en
enhetlig grå färg, Leksandsgrå (RAL
7024) på lackerad standardutrustning.
Karaktärsmöbel
På platser som ska accentueras i
stadsrummet föreslås en karaktärmöbel
inspirerad av den klassiska
Leksandsstolen. Möbeln konstrueras i
två varianter - stol och soffa, tillverkade
i sandgjuten aluminium. Detta är en för
Leksand unik framtagen produkt för
utomhusmiljö.

Soﬀa Sjöstad, Nola

Leksandsgrå, RAL 7024

Projektnr: 311 0465 10

Karaktärsmöbler,
inspirerade av den klassiska Leksandsstolen
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Pollare med kätting, Vestre Urban

Cykelställ Dian, Veksö

Papperskorg, Byarumsbruk

Markgaller Latteral, JOM

Pollare, Vestre Urban

Cykelpollare

Växtkärl, Byarumsbruk

Markgaller Latteral, JOM
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Skyltning

Gatupratare

Offentliga platser för skyltning
föreslås placeras på platser där många
människor passerar.

RESECENTRUM

Tre typer av offentlig skyltning föreslås:
• 1 central informationsskylt för
kommunal information och event.

Varuställ och gatupratare till en
verksamhet bör ha gemensamt
formspråk, material och färgsättning.
Både varuställ och gatupratare ska ha
en sarg nertill för att underlätta för
synskadade.
Gatuprataren får inte vippa eller snurra.
Själva reklamytan ska inte vara större än
cirka 50 X 70 cm.

• 2 st väderskyddade skåp för
säsongsbetonad affichering; så som
sommarcaféer och skidbackar.

Gatupratare ska vara svarta och av typen
City Sign eller motsvarande.

STAT

• 1 offentlig plats för fri affichering.

N

GATA

Exempel på central informationsskylt, Lex Sign

IONS

Exempel på skyltskåp för säsongsbetonad information, Weland utemiljö

Gatupratare City Sign

Varje butik får ha högst ett varuställ och
ett reklamställ.

N

LEKSANDSVÄGE

SPARBANKSGATAN

TORGET

Gatupratare ska placeras enligt
nedanstående figur. Hänsyn ska
dessutom tas till säkerhet, tillgänglighet
för handikappade samt stadsbild.

SPARBA

NKSGA
TAN

FALUVÄGEN

KYR
KA

KONSUMPARKERINGEN

Bottensarg, min
12 centimeter hög.

AM

L
EK

R

LLÉ

N

ULTURHUSET
Central informationsskylt
Skyltskåp

NORSGATAN

NORSGA
TAN

Plats för aﬃchering
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Illustration placering

Gestaltningsprogram Leksands Noret
Centrumutveckling 2014-02-11

min 1,5 meter

max 1,0 meter

fri gångyta

från fasad

5. Material och utrustning
Växtmaterial

Alléträd / Stomträd

Växtmaterialet som föreslås är uppdelat
i alléträd/stomträd och karaktärsträd.
Allé- och stomträd är robusta och
härdiga träd som visat sig fungera bra
i stadsmiljöer. Träden är tänkta att
användas främst längs med gator och
på andra större ytor där ett trädslag ska
användas.

Karaktärsträden är valda för att
komplettera stomträden på platser som
ska lyftas fram i stadsbilden, exempelvis
torg och fickparker.
Nya träd i Noret ska ges goda
växtförutsättningar och företrädelsevis
planteras i grönytor tillsammans med
buskar eller perenner.

En stor del av de befintliga alléträden
kommer bytas ut i samband med
upprustningen av Leksands Noret.
Främst gäller det de träd som står
placerade utifrån Leksandsvägens
utformning som genomfartsväg, med
mittrefug och svängfiler.

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Skogslönn

Acer platanoides fk ULTUNA E

Ornäsbjörk

Betula pendula ’Dalecarlica’ E

Skogslind

Tilia cordata LINN E

Karaktärsträd

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Rysklönn

Acer tataricum fk FALUN

Flikbladig gråal

Alnus incana ’Laciniata’

Prakthäggmispel

Amelanchier lamarckii

Ornäsbjörk

Betula pendula ’Dalecarlica’ E

Näverhägg

Prunus maackii

Bergkörsbär

Prunus sargentii
Näverhägg
Foto: SvePlantInfo

Lönn
Foto: T. Lagerström
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Lind
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Ornäsjörk

Bergkörsbär
Foto: SvePlantInfo

60
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cera Seilpendelleuchte

Belysning, alternativ 1

ckguss ∙ flaches Sicherheitsglas ∙ inkl. Seilarmatur
aphit oder nach Wahl

Hochleistungs-Vario-Spiegeloptik mit variablem
s Lampenbrenners zur flexiblen Anpassung der
an unterschiedliche Straßengeometrien und Begaben

Selux Discera, linhängd
Discera 750/600 — The Sage Gateshead, Großbritannien

Discera 400

Discera 600

132
symm.

100 W
%

Pyros

Targetti Pyros används för att skapa
speciella effekter och belysa gaturummet
scenografiskt. En flexibel ljussättning
och spel mellan ljus och mörker är
utmärkande för konceptet. Tack vare
de relativt höga stolparna (10 m)
kan obehagsbländning undvikas.
På dessa platser kan en lite mer
lekfull ljussättning skapa spännande
och varierade platser mörkertid.
Samma grundlösning används till
Lekplatsprojektet (höst/ vinter 2013).
Armaturerna kan riktas mot t.ex. bänkar,
konstverk och trappsteg i närområdet.

KYR

KA

N

KULTURHUSET
Linhängd belysning
280

selux.com → EXT 70

GROPEN

236

171 alternativ 1
Belysning,

ebsite für detaillierte Angaben zu
D (z. B. HIT, CPO, HST) Leuchten

RESECENTRUM

LLÉ

Discera 600

→ siehe Umschlag

∅ 600

Stråk

Placering

Produkt

Linhängd belysning

Höjd ca 5,5 m

Selux Discera 750 LED

Gator

Stolpe höjd 6,5 m

Selux Discera 600 LED

Gång- och cykelstråk

Främst på stolpe för gatubelys- Selux Discera 400 LED
ning, höjd 4,5 m

Eﬀektbelysning

Stolpe höjd ca 7-9 m

Targetti Pyros HIT-CE

Eﬀektbelysning

Eﬀektljus h ca 7-9 m

Targetti Pyros LED

Park/stödbelysning

-

Thorn Avenue LED

Thorn Avenue

Projektnr: 311 0465 10

Eﬀektbelysning

∅ 400

asymm.
Straße
70 W – 150 W
Targetti
ULOR
0%

EN
ÄG

Den linhängda varianten föreslås för
Norsgatan för att placeras rakt över
gatan i det obrutna gaturum som
planeras med nya material, gatumöbler,
ny julbelysning m.m. Ljuspunktshöjd
för armaturer är här ca 5,5 m och själva
bärlinan sitter inspänd på ca 6,5 m i
ändarna (höjdskillnad p.g.a. nedhäng).
Stolpar på varje sida nära fasader
föreslås för bärlinan.

SV

Thorn Avenue används på liknande sätt
som tidigare för att belysa gröna stråk
och parkvägar. Armaturen kan även
användas för att markera uppgraderade
funktioner i staden som till exempel
access till nya kommersiella områden.

En större och en mindre armatur på
olika höjd (6,5 m och 4,5 m) är en
föreslagen kombination för de mer
komplexa stadgatorna där man också
ljusmässigt prioriterar området utanför
bilzonen. Tanken med ljussystemet är att
matcha nya gatumöbler m.m.

a 400

.

Parkbelysning/ stödljus

Nya moderna armaturer med
utvecklingspotential för vidare
användning som gatubelysning under
lång tid framöver är stommen i förslaget.
Föreslagen modell Selux Discera har
nyutvecklad optik som är optimerad för
senaste LED-tekniken. Ljusutbytet är
maximalt vilket är en allt viktigare faktor
i gatubelysningssammanhang. Tack vare
den slimmade formen är armaturerna
diskreta och den enkla geometriska
formen smälter in i olika miljöer. Den
plana formen undertill gör att ljuset inte
strålar ut ovan den känsliga vinkeln 65°
ovanför horisontalplanet.

JAN
SIL

Selux Discera, två olika höjder

Gatubelysning
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Gatu- och GC-ståk,
prioritet 1
Gatu- och GC-belysning,
prioritet 2
Gatubelysning, prioritet 3
Plats med eﬀektbelysning
Utredningsområden

UDDEN
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Belysning, alternativ 2
Thorn Avenue används på liknande sätt
som tidigare för att belysa gröna stråk
och parkvägar. Armaturen kan även
användas för att markera uppgraderade
funktioner i staden som till exempel
access till nya kommersiella områden.

Armaturerna Atélje Lyktan Stockholm
har en ”visuell ljuskropp” som syns
på avstånd. Armaturen finns med
LED-teknik, dock föreslås keramisk
metallhalogenljuskälla för den högre
montagehöjden 6,5 m för att uppnå
tillräckliga ljusnivåer.

Targetti Pyros används för att skapa
speciella effekter och belysa gaturummet
scenografiskt. En flexibel ljussättning
och spel mellan ljus och mörker är
utmärkande för konceptet. Tack vare
de relativt höga stolparna (10 m)
kan obehagsbländning undvikas.
På dessa platser kan en lite mer
lekfull ljussättning skapa spännande
och varierade platser mörkertid.
Samma grundlösning används till
Lekplatsprojektet (höst/ vinter 2013).
Armaturerna kan riktas mot t.ex. bänkar,
konstverk och trappsteg i närområdet.

Targetti Pyros

EN
ÄG

Armatur placerade på olika höjd (6,5 m
och 4,5 m) är en föreslagen kombination
för de mer komplexa stadgatorna där
man också ljusmässigt prioriterar
området utanför bilzonen. Tanken
med ljussystemet är att matcha nya
gatumöbler m.m.

SV

Parkbelysning/ stödljus

Gatubelysningen är en mer traditionell
lösning som dessutom redan finns som
belysningssystem i staden. Formspråk
och ljusteknik baserad på armatur
framtagen vid en tävling och första
produktion skedde i större skala 1989.
Sedan dess har armaturen modifierats
och försetts med ny teknik i olika
omgångar.

JAN
SIL

Stockholmslyktan

Gatubelysning

Eﬀektbelysning

Den linhängda varianten föreslås för
Norsgatan för att placeras rakt över
gatan i det obrutna gaturum som
planeras med nya material, gatumöbler,
ny julbelysning m.m. Ljuspunktshöjd för
armaturer är här ca 5,5 m med en högre
placerad bärlina pga armaturens höj och
linans nedhäng. Stolpar på varje sida
nära fasader föreslås för bärlinan.

KYR

KA

RESECENTRUM

GROPEN

LLÉ

N

KULTURHUSET
Linhängd belysning

Stockholmslyktan, linhängd
Belysning, alternativ 2

Stråk

Placering

Produkt

Linhängd belysning

Höjd ca 5,5 m

Stockholm II LED

Gator

Stolpe höjd 6,5 m

Stockholm II ME-SE

Gång- och cykelstråk

Främst på stolpe för gatubelysning, höjd 4,5 m

Stockholm II LED

Eﬀektbelysning

Stolpe höjd ca 7-9 m

Targetti Pyros HIT-CE

Eﬀektbelysning

Stolpe höjd ca 7-9 m

Targetti Pyros LED

Park/stödbelysning

-

Thorn Avenue LED

Projektnr: 311 0465 10

Thorn Avenue
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Gatu- och GC-ståk,
prioritet 1
Gatu- och GC-belysning,
prioritet 2
Gatubelysning, prioritet 3
Plats med eﬀektbelysning
Utredningsområden

UDDEN
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Julbelysning
Den föreslagna julbelysningen anknyter
till Leksands historia och tillför platsen
ett unikt mönster som återfinns i
Leksandsbandet. Nu återuppväcks
mönstret i julbelysningen i form av
grafiskt mönster bestående av varmt och
kallt ljus som likt ett band som spänns
över Norsgatan samt fungerar som vepor
på exempelvis Leksandsbron samt på
Leksandsvägen.
En enkelt men klassiskt utformad
julstjärna/snöflinga kompletterar
stolpbelysning på utvalda platser.
På Torget, Z-torget samt Leksandsvägen
ljussätts trädens kronor med en
blandning av varmt och kallt ljus.
Alla stadens kompletterande julgranar
utformas med en enkel belysning.
Z-torgets gran utgår och ersätts av
belysning i trädkronor.

Julbelysning i form av Leksandbandet över Norsgatan.

Projektnr: 311 0465 10

Julbelysning i form vepor på Leksandsbron.
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Enkelt utformad snöﬂinga.
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Konstnärlig utsmyckning
På utvalda platser föreslås konstnärlig
utsmyckning på Noret. Den konstnärliga
utsmyckningen bidrar till att förstärka
centrumets centrala mötesplatser och
skapar en spännande miljö.
Konsten bör vara en blandning och
både representera dåtida och nutida
konstverk.
Lekskulpturer
Som en del av den konstnärliga
utsmyckningen i Leksand föreslås
lekskulpturer som bjuder in till lek men
också kan verka som en utsmyckning i
det offentliga rummet.

Exempel på konstnärlig utsmyckning, fasadbelysning med traditionellt mönster.
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Exemple på lek och konst i samverkan

Exempel på skulpturer som samverkar med övrig gestaltning.
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Specialtillverkade karaktärsmöbler

Vattenkonst är en bra markör för centrala platser.
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