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Torget i Leksand är en del av centrumutvecklingen i  

Leksands Noret. Syftet med centrumutvecklingen är att 

stärka Leksands Norets roll som ett attraktivt och levande 

centrum i tätorten, kommunen och regionen. Syftet är även 

att kunna marknadsföra Noret som en genuin småstad med 

en mysig och småskalig stadskärna. Att skapa bättre  

förutsättningar för näringsidkare i Noret är en angelägen 

utveckling. Ett starkt och levande centrum med rikt utbud av 

bland annat handel och restauranger är av central betydelse 

för hela kommunen. 

Torget ramas in av Leksandsvägen, Bygatan och 

Sparbanksgatan. I söder gränsar torget mot en byggnad 

innehållande bland annat livsmedelsbutik, blomsterhandel, 

bank samt fastighetsmäklare. På torgets norra del finns en 

byggnad med restaurang och service såsom taxi och en  

offentlig toalett. Mot Leksandsvägen finns en vegetationszon 

samt en gång- och cykelväg. 

Syftet med utvecklingen av torget är att skapa en attraktiv 

och flexibel yta för såväl boende som besökare. Ett torg som 

representerar såväl Leksands Noret som kommunen och  

regionen. Ett torg som välkomnar.

Idén med torget har vuxit fram i idéarbeten med bland 

annat kommunstyrelsen, representanter från Leksands nä-

ringsliv, gymnasieelever samt med ett stort engagemang från 

allmänheten. Allmänheten har via Leksands kommuns hem-

sida lämnat åsikter. Åsikter har också inkommit via förtryckta 

vykort med frågeställningar, mail samt brev. Via elevråd har 

även synpunkter och idéer mottagits från skolungdomar.

Åsikterna och svaren har sammanställts och tagits i 

beaktande i förslaget av Torget i Leksand. Svaren från 

allmänheten har också kategoriserats för att få ut övergripande 

åsikter och tankar om vad som man vill se och göra på torget 

samt vad man anser är viktigt på torget.
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Möbleringszonerna 
mot Leksandsvägen 
innehåller bland annat 
cykelparkering men 
också funktioner såsom 
sopkorgar och sittplatser.

Med enkla medel 
skapas attraktiva 
platser för Leksands 
skateboardåkare, 
exempelvis genom 
väl genomtänkt
materialval.  

På torgets bästa solläge 
finns långbord, sittplatser som 

är till för alla och som skapar 
en plats för häng och möten.

Med en större torgyta i 
anslutning till byggnaderna 

i den norra delen av torget 
finns utrymme för uteserve-

ring i direkt söderläge.

Byggnader ramar in och binder 
samman torget med Bygatan. Två 

byggnader skapar en mitt som öppnar 
upp kontakten. I byggnaden kan wc, café 
och restaurang inhysas. Information från 

kommunen och tillfälliga utställning-
ar skulle också kunna ta plats. Idén och 

funktionerna på torget kan dock fungera 
med dagens befintliga byggnad.

Yta för taxibilar
finns mot Bygatan i
närheten av hotell 
och restaurang.

Lekfull konst för alla åldrar i form 
av Leksandshästar eller annat konst-
inslag kan ge platsen en identitet och 
bidra till torget som ett besöksmål 
i staden.

Handel, kultur, folkliv 
och möten. Centralt på 
torget återfinns en stor 
flexibel torgyta. Här kan 
marknader, handels- och 
kulturevenemang ta 
plats. Det blir en stor yta 
för folkliv och möten, en 
yta som kan formas efter 
behov.

Längs den yttre kanten 
av torget finns bänkar 
och sittplatser riktade 

från och emot torgytan. 
Sittplatserna skapar 

möjlighet för vila, väntan 
eller att bara se på 

pågående aktiviteter. 

Trampstenar av Älvdalskvartsit 
går genom flera av planterings-

ytorna. En lekfull smitväg, ett 
dekorativt inslag och påminnelse 
om en historisk förankring till om-

rådet. Stenen återanvänds från de 
idag befintliga murarna på torget.

Runtom torget är 
belysning inplacerad  
för att skapa ett tryggt 
och upplyst torg. Ett öppnare gångstråk går 

längs med butikerna i torgets 
södra del. Ytan blir en mindre 
torgbildning som med en 
möblerad zon med sittplatser, 
belysning och träd ramar 
in platsen.

Infart och utfart till torget 
och parkeringsytan sker via 

Sparbanksgatan.

Parkeringen är placerad i 
den södra delen av torget. 
Den har en flexibel utformning 
och kan utökas och minskas 
efter behov och situation.

En linspänd belysning 
accentuerar den norra delen 
av torget och ger en effekt 
under de mörka timmarna på 
året. Belysningen kan 
också förstärka torgytan 
som en målpunkt.   

Planteringar med träd,
buskar och perenner 
skapar en grön plats. 
Växtvalen skapar en års-
dynamik med hjälp av färg 
och utseende.



78 parkeringar. En större del av torgytan används som 
parkering vid behov av fler parkeringsplatser i staden.

56 parkeringar. Hela torgytan delas mellan utrymme för torg-
verksamhet eller bara känslan av yta i staden och parkeringar.

30 parkeringar. En mindre del av torgytan används som parkering 
medan en stor del kan användas vid evenemang och torghandel.

0 parkeringar. Hela torgytan möjliggör större evenemang 
som konserter eller stora marknader.

Ett ledord för Torget i Leksand är flexibilitet. Ett torg där 

flexibiliteten möjliggör olika användningar under året utifrån 

olika behov. Ett torg där markmaterialet håller samman 

torgytan och skapar ett säreget uttryck och där torget 

avgränsas mot omgivande gator av genomsiktliga, frodiga, 

låga planteringsytor med uppstammade sirliga träd.  

 

Torget blir en unik plats, designad med Leksands hantverk-

stradition i åtanke. Markbeläggningens mönster hämtar 

inspiration från folkdräkter och långborden med dess bänkar 

från härbrenas inredning. Den linspända belysningen från 

50-talets dansbanor skapar ett tak och tydliggör den del av 

torget som alltid har en torgfunktion. Med stöd av plante-

ringarna placeras soffor med rygg och armstöd med utsikt 

mot torg och omgivande gator.  

 

Vi skapar ett torg utifrån allmänhetens synpunkter och 

resultatet blir ett vackert torg med en stor flexibilitet för 

nu- och framtiden. Utanför butikerna där Blomsterbutiken och Länsförsäkringar finns idag skapas ett 
öppnare stråk. Ytan knyter an vägen på båda sidorna och blir ett luftigt gångstråk 
längs med torgytan.   

Två nya byggnader skapar en ingång till Torget från Bygatan och kan sammanlänka 
Bygatan med de aktiviteter som sker på andra sidan gatan.

Planteringar med träd, buskar och perenner bidrar till att skapa en grön miljö i staden. De 
ramar in den centrala delen av torgytan och betonar rörelsestråk längs med torget. Genom 
flera av planteringarna finns smitvägar av trampsten. 

Belysningen accentuerar långborden och de konstinslag som finns på torget. Under 
kvällar och mörka vinterdagar gör belysningen platsen attraktiv och trygg att vistas på.

En utmaning med Torget är att skapa en attraktiv och besöksvärd plats utan att ta bort funktionen av en väl efterfrågad parkering. Idag är platsen en parkering 

med ett torg, målet med gestaltningen är att det istället ska vara ett torg med utrymme för parkering. Parkeringsytan kan anpassas efter behov. Vid stora evenemang på torget 

kan parkeringen prioriteras bort helt, vid andra evenemang i staden kan istället nästan hela torgytan verka som en parkering. Den mer vardagliga parkeringen kan delas in 

och ge utrymme för olika antal parkeringsplatser.


