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INLEDNING
HANDLINGAR

BAKGRUND
OCH SYFTE

 Planprogram
 Trafikbullerutredning, 2014-05-31
 Miljöteknisk markundersökning, 2014-05-30
 Vibrationsutredning, 2014-05-22
Övrigt
 Behovsbedömning
 Sammanfattning av enkätsvaren från det förtida samrådet
maj 2014
Den 26 november 2012 antogs Vision 2025 av
kommunfullmäktige i Leksands kommun. Visionen är att
Leksand är en kommun med 18000 invånare år 2025. För att
detta ska vara möjligt är det viktigt att kommunen kan erbjuda
ett varierat utbud av bostäder. I dag efterfrågas främst
lägenheter i centralt läge med närhet till service.
Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda och klarlägga
förutsättningarna för en utbyggnad av flerbostadshus med ca
100-130 lägenheter inom planområdet samt att analysera och ge
förslag på lämplig bebyggelsestruktur och bebyggelseutformning. Bland annat utreds möjligheten att låta en av byggnaderna
bli högre än 4 våningar (max 8 våningar). I flerbostadshusen ska
det även vara möjligt att inhysa små verksamheter såsom
butiker, service, restaurang och kontor. Befintlig icke störande
verksamheter/småindustri t.ex. färgbutik och verkstad ska
kunna ha kvar sin verksamhet inom planområdet. Befintlig
villabebyggelse ska också finnas kvar.
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med
detaljplan om kommunen bedömer att det behövs för att
underlätta planarbetet.
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PLANDATA
Läge, areal och
ägoförhållanden

Planområdet ligger söder om Åkerö rondellen och begränsas av
Järnavägen, Insjövägen, Gamla Siljansnäsvägen och av
fastigheterna Åkerö 1:15, Åkerö 1:16, Åkerö 2:4 och Edshult
1:118. Den totala arealen av planområdet är ca 2,6 ha.
Kommunägda fastigheter:
 Åkerö 19:6, innehåller hyresbostäder och Röda korset.
 Åkerö 19:11, innehåller hyresbostäder och tankställe.
 Åkerö 13:8, består av en gräsyta.
 Åkerö 13: 11, f.d Åkessons Bilcenter AB fastighet.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA
PLANER

I översiktsplan för Leksands kommun 2014, laga kraft
2014-07-10, nämns följande för Åkerö.
 Att det vore önskvärt om området närmast rondellen, där
det idag finns företagsverksamheter, på sikt skulle kunna
omvandlas till bostäder. Det står också att området bör
kunna bebyggas med högre flerbostadshus som visuellt
förbinder Åkerö med Noret.
 Åkerö och Edshult bör generellt kunna förtätas med
bostäder.
 Moskogslänken beskrivs vara av mycket stor vikt för att
lösa trafiksituationen dels inom Åkerö, som belastas av
en betydande mängd tung trafik, men även avlastning av
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genomfartstrafik i centrala Leksand och över
Leksandsbron.

DETALJPLANER

Planområdet berörs av två gällande detaljplaner.


Förslag till byggnadsplan för ett område inom Leksands
socken, Åkerö fastställd 21 augusti 1957 (L203). Denna
plan gäller för större delen av Åkerö. Inom planområdet
regleras användningen för allmänt ändamål, bostäder,
bostads- och handelsändamål, småindustri. Tillåtet
våningsantal inom planområdet är två våningar.



Förslag till ändring av byggnadsplan för ett område inom
Åkerö (Fast. Styrsjöbo 11:6 och 11:8 m.fl.), fastställd den
23 november 1976 (L 647). Planen tillåter användningen
bostäder, handel samt särskild prövning av småindustri.
Tillåtet våningsantal inom planområdet är två våningar.

Angränsande detaljplaner är:
 Detaljplan Åkerö 1:19, laga kraft 14 juli 2003 (L 508).
Markanvändningen är reglerad för handel och hantverk
av sådan beskaffenhet att närboende inte vållas
olägenheter, bostäder får anordnas för tillsyn och skötsel
av verksamheten.
 Åkerö (sydväst bron) förlag till ändring av byggnadsplan,
fastställt 15 oktober 1980 (L 676). Planen reglerar
markanvändning för bostäder, vattenområde och park
eller plantering
 Detaljplan för Ros´ns lada (Edshult 1:36 , 1:117 m.fl), laga
kraft 17 januari 2011 (L558). Planen reglerar
markanvändning för friluftsområde, bostäder i två
våningar, skola, vattenområde, småindustri och handel
och småbåtshamn.
 Förslag till ändring av byggnadsplan Edshult 1:36 m. fl.
(Korsnäsgården), fastställd 26 mars 1986 (L418). Planen
reglerar markanvändning för bostäder, kontor samt
kulturreservat och väg- och parkmark.

KOMMUNALA
BESLUT I
ÖVRIGT

Utskottet för samhällsbyggnad lämnade positivt planbesked
2013-09-10 § 154.

STRANDSKYDD

Vid upprättande av ny detaljplan återinträder det upphävda
strandskyddet. Det kommer att beröra planområdets norra del,
cirka tiotal meter söder om planområdets gräns vid rondellen.
En kommun får enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 17
§ i detaljplan bestämma att strandskyddet enligt miljöbalken ska
upphävas för ett område om det finns särskilda skäl. Det
särskilda skäl som kan åberopas i detta fall är att området som
4
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upphävandet avser "redan har tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften".
I miljöbalken (1998:88) 7 kap 18c,18d §§ redogörs för de sju
särskilda skäl som finns för att upphäva strandskyddet. Det är
endast dessa som är giltiga i bedömningen.

ALLMÄNNA INTRESSEN
RIKSINTRESSEN
Inom planområdet
Friluftsliv

Väderradarstation

I närheten av
planområdet
Kulturmiljövård

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt
miljöbalken 3 kap 6 §. Riksintresset omfattar stora delar av
Siljanskommunerna. Områdets värde består till stor del i dess
tilltalande landskapsbild, intresseväckande natur och kultur
samt den etablerade friluftsverksamheten. Dessutom ligger
planområdet, liksom hela tätorten, inom det geografiska
området Siljan och Orsansjön m.m. som är förklarat som
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 §
miljöbalken. Värdet ligger i de samlade natur- och
kulturvärdena som finns inom området.
Planområdet omfattas av riksintresse för väderradarstation enligt
miljöbalken 3 kap 9 §.

Leksands Noret berörs av riksintresse för kulturmiljövård enligt
miljöbalken 3 kap 6 §.

SÄRSKILDA
HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER
FÖR MARK OCH
VATTEN

Siljan och Orsasjön med öar och strandområden utgör primära
rekreationsområden och där gäller särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten enligt miljöbalken 4 kap §§ 1
och 2. Området utgörs därför i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till natur- och kulturvärdena.

ÖVRIGA
INTRESSEN FÖR
KULTURVÅRD

En mycket liten del av planområdets norra del ingår i ”övriga
intressen för kulturvård” utpekat av Länsstyrelsen. Värdet i hela
det utpekade området består i de stora gårdar som uppfördes av
ofrälse ståndspersoner. Ett viktigt objekt att bevara är hålvägen
som leder ner till platsen där flottbron legat strax intill
Leksandsbron. Hålvägen ligger utanför planområdet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
MARK OCH
NATUR

Planområdet är flackt och består huvudsakligen av villatomter,
verksamhetsbebyggelse och öppna asfaltsytor.

Del av planområdet, bild från Järnavägen mot ”Åkessons”.

Geotekniska
förhållanden

Enlig SGU:s översiktliga jordartskarta i skala 1:50 000 består
området av isälvssediment huvudsakligen sand-grus. En
översiktlig geoteknisk utredning kan behöva utföras innan
detaljplanen antas med anledning av den nya
markanvändningen.

Radon

Planområdet är beläget inom vad som i översiktlig kartering
beskrivs som normalriskområde för radon. Byggnader ska
grundläggas radonskyddat.

Förorenad mark

Ewen miljökonsult har utfört en miljöteknisk undersökning
(2014-05-30) för fastigheterna Åkerö 19:6, 19:11, 13:8, 13:11
samt 13:13 för att utreda om nivån för känslig markanvändning
(KM) eller mindre känslig markanvändning (MKM) kan uppnås.
Resultat från fält- och laboratorieanalyser påvisar generellt inget
som omöjliggör framtida tänkt markanvändning som
bostadsmark. Det kvarstår emellertid misstanke om
föroreningar av olika grad, i mark, inom några avgränsade
områden:
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Åkerö 19:6 - I anslutning till eventuellt avlopp.
Åkerö 19:11 – I anslutning till gamla nedgrävda cisterner
och ledningar, samt till eventuellt avlopp.
Åkerö 13:8 – Konstaterad metallförorening, bör
avgränsas.
Åkerö 13:11 och 13:13 - I anslutning till eventuellt avlopp.

För att området ska kunna klassas som lämpligt för känslig
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark, bör ytterligare studier av historik
utföras samt kompletterande markundersökning genomföras på
några platser.
Riktvärdena för förorenad mark är framtagna av
Naturvårdsverket och syftar till att ange den föroreningshalt i
marken under vilken risken för negativa effekter på människor,
miljö eller naturresurser normalt är acceptabel.
Markanvändningen påverkar vilka krav som ställs på
saneringsnivån. Naturvårdsverkets generella riktvärden har
tagits fram för två olika typer av markanvändning.
 Känslig markanvändning (KM), marken kan användas för
till exempel bostadsändamål, skola, vård och odling av
växter.
 Mindre känslig markanvändning (MKM), marken kan
användas för t.ex. industriområden, handels-, hotell- och
kontorsändamål.
Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Vegetation

Det finns ingen annan vegetation inom planområdet förutom
den som finns på villatomterna.

Rekreation

Ca 100 meter nordväst om planområdet finns Åkersön som
ligger precis vid Siljans utlopp. Åkersön är ett tätortsnära
skogsområde som är artrikt både när det gäller växter, fåglar och
övrig fauna. Där finns konststigen ”Se människan” som är ett
populärt promenadstråk. En del av denna sträcker sig utmed
Österdalälvens vattenlinje. Möjligheten att promenera utmed
vattnet kommer utökas våren 2014 då en strandpromenad
anläggs från Leksandsbrons södra fäste fram till båthamnen
intill järnvägsbron. Mellan älvkanten i nordost och planområdet
finns öppna grönytor som korsas av gång- och cykelvägar och
har sittplatser.
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BEFINTLIG
BEBYGGELSE
Innehåll

Inom planområdet finns olika markanvändningar dels bostäder
i form av villor samt verksamheter såsom verkstad/däckhotell,
färgbutik, tankställe m.m. Shellmacken som finns i området är
nedlagd och Åkessons Bilcenter AB är på väg att flytta till nya
lokaler.
Direkt söder om planområdet finns fler verksamheter såsom
bygghandel, posthantering/sortering, snickeri, smideslokal med
butik m.m. För övrigt består bebyggelsen runt planområdet av
villabebyggelse. Bebyggelsen inom och utanför planområdet har
tillkommit under 1900-talet.

Hus inom planområdet

Verksamheter inom planområdet
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Gestaltning

Inom planområdet varierar fasadmaterialet och färgsättningen
både för villa- och verksamhetsbebyggelsen. Byggnaderna är
inte högre än 1½ plan.
Angränsande bebyggelse till området har också en varierad
utformning.
Norra delen av planområdet har visuell och fysisk kontakt med
Noret på andra sidan av Österdalälven. Norets bebyggelse
närmast älvkanten består av flerbostadshus med ljusa fasader i
puts eller trä med i huvudsak två till tre våningar.
Verksamhetsområdets bebyggelse söder om planområdet är
antingen relativt stora och lådliknande med plåtfasader eller
mindre byggnader i rött tegel.
Öster och väster om planområdet består bebyggelsen
huvudsakligen av villabebyggelse med en variation i material
och färgsättning. Husens utformning speglar den rådande
tidsandan då de byggdes. Våningsantalet är i 1½ plan eller 2
plan.
Åkerös gamla bykärna som består av bebyggelse och
bygatumiljöer samlade som en klungby ligger inte i direkt
anslutning till planområdet.

SERVICE

Planområdets behov av kommersiell och offentlig service
tillgodoses primärt inom Leksands Noret, vars centrum är
beläget på andra sidan av Leksandsbron ca 300 meter från
planområdet. Viss service finns emellertid på Åkerö såsom gym,
hotell, snickeri, smidesbutik med tillverkning, skola etc.
Färgbutik och verkstad/däckhotell finns inom planområdet. I
dagsläget finns det ingen livsmedelsbutik på Åkerö.
Närmaste förskola finns ca 50 meter öster om planområdet.
Grundskolan ligger drygt 100 meter söder om planområdet. På
Åkerö finns även Leksands folkhögskola, ca 500 meter från
planområdet på Åkersön. På folkhögskolan finns bl.a.
utbildningar inom hantverk, personlig utveckling och kreativt
entreprenörskap.
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Grundskolan på Åkerö

TRAFIK
Motorfordon

Planområdet gränsar till och berörs av Järnavägen (lv 570) i
väster och av Insjövägen (lv 919) i öster. Genom planområdet
sträcker sig två mindre vägar, Färjvägen och Gamla
Siljansnäsvägen, dessa servar villabebyggelsen inom
planområdet.
Trafik från Järnavägen och Siljansnäsvägen som ska ut på
riksväg 70 färdas idag på Järnavägen genom Åkerö och sedan
vidare på Insjövägen. Detta medför bullerproblem för boende i
anslutning till Järnavägen och Insjövägen. En övervägande del
av trafiken har inte start- eller målpunkt i Åkerö utan ska vidare.
För att minska trafikflödena på Järnavägen och Insjövägen samt
minska genomfartstrafiken i centrala Noret behövs en ny
väglänk, Moskogslänken. Väglänken har utretts och ska utredas
vidare. Den är tänkt att förbinda Järnavägen och Insjövägen vid
Motell Moskogen. Moskogslänken har funnits med i såväl
Trafikverkets som i kommunens planer sedan riksväg 70 drogs
om och byggdes utanför Leksand på 1980- talet. Arbetsplanen
för väglänken, som ställdes ut 1994, fastställdes inte på grund av
att medel saknades för att genomföra planen. Leksands kommun
har lyft fram Moskogslänken som prioriterad åtgärd vid flera
tillfällen i samband med upprättande av de senaste
Länstrafikplanerna för Dalarnas län. En utbyggnad av väglänken
skulle innebära en förbättring för luftkvalitén, bullersituationen
och trafiksäkerheten på Åkerö och i Noret. Tung trafik skulle få
en alternativ färdväg. Befintlig bebyggelse längs Moskogslänken
bedöms inte påverkas i lika stor utsträckning som den längs
Järnavägen på grund av att ett större avstånd mellan väg och
bostäder hålls.
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Av de länkar som föreslagits i kommunen översiktsplan 2014
bedöms Moskogslänken vara en av de mest angelägna och
realistiska att utföra.
Gång- och cykelväg

Det finns gång- och cykelväg utmed Järnavägen och Insjövägen
som bl.a. leder till Noret, Källberget och avfarten mot Västanvik.
Trafikverket arbetar i dagsläget med att ta fram en vägplan för
en fortsättning av gång- och cykelvägen genom Västanvik. Gångoch cykelvägarna på Åkerö leder till större målpunkter såsom
servicehem och skolverksamheter.

Kollektivtrafik

De finns två busshållplatser som ligger precis vid planområdet.
Turtätheten varierar under dagen. Hållplatsen som finns utmed
Järnavägen vid St1 macken har bussförbindelse mellan Leksand
och Djura eller Siljansnäs. Vid den andra hållplatsen,
korsningen Insjönvägen/Övermovägen, finns bussförbindelse
till Mora/Rättvik och Borlänge/Djurås.
Avståndet till Leksands Resecentrum är ca 1 km, där finns både
tåg- och busstation.

Busshållplats utmed Insjövägen

TEKNISK
FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Planområdet är i sin helhet försörjt med kommunalt vatten och
avlopp. Dagvatten kan avledas via befintlig dagvattenledning på
andra sidan Järnavägen, möjligtvis behöver ledningen läggas
om till en större dimension vid en utbyggnad av flerbostadshus.

Värme

Fjärrvärmen är väl utbyggd i området.
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El

Elnätet kommer behöva utvecklas något. Befintliga ledningar
kan behöva flyttas inom planområdet. Ett s.k. E-område på
detaljplanekartan kan vara nödvändigt.

BRANDKÅREN

Insatstiden är högst 10 minuter.

RISKER OCH
STÖRNINGAR
Buller

Åkerö belastas idag av mycket trafik inte minst av
genomfartstrafik som har start- och målpunkt utanför området.
En trafikbullerutredning har genomförts av Structor Akustik AB
(2014-05-31) den beskriver befintliga bullerförhållanden samt
bullerförhållanden enligt Leksands kommuns förslag till
bebyggelsestruktur. (se avsnitt ”PROGRAMFÖRSLAG”).
Området är påverkat av vägtrafikbuller från Järnavägen och
Insjövägen. Med en utbyggnad enligt förslaget kommer området
få en bättre ljudmiljö på gårdssidan.
Bostadshusen längs Järnavägen och Insjövägen får upp mot 62
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Dessa får en bullerdämpad
sida om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå mot gård. Med
genomtänkt lägenhetsplanlösning där minst hälften av bostadsrummen ligger mot bullerdämpad sida uppnås målet om högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostäderna.
Utredningen visar att en utbyggnad i etapp 1 klarar riktvärdena
för buller även om en byggnation av övriga etapper dröjer.
Den mest utsatta byggnaden är det föreslagna 8-våningshuset
vid norra rondellen. Där blir den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
upp mot 62 dBA. Fasader mot vägarna samt gavlarna får
ljudnivåer som överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Denna
byggnad erfordrar en genomtänkt utformning och planlösning så
att alla lägenheter får minst hälften av bostadsrummen mot en
bullerdämpad sida om högst 50 dBA. Detta kan erhållas till
exempel med lokala skärmar på balkonger, burspråkslösningar
etc. Planlösningar och utformning av punkthuset bör studeras
mer i detalj tillsammans med akustiker inför projekteringen.
Riktvärden för trafikbuller inomhus kan uppnås med
byggtekniska lösningar.
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Riktvärden för
buller och avsteg

Riksdagen beslutade 1997, genom antagande av
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, om riktvärden för
trafikbuller.
Riktvärden som utgör huvudregel
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Om inte huvudregeln kan uppfyllas anger Boverket att det i vissa
fall kan vara motiverat med avsteg. Det innebär att avvägningar
mellan kraven på ljudmiljö och andra intressen bör kunna
övervägas bl.a. i centrala delar av städer och större tätorter med
bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad
kvartersstruktur.
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då
avvägningar ska göras mot andra allmänna intressen.
55–60 dBA
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta
ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA, under förutsättning
att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad)
eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA vid fasad). Minst
hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot
tyst eller ljuddämpad sida.
60–65 dBA
Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45
dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45–50 dBA
vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör
vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den
ljuddämpade sidan är lägre än 50 dBA. Där det inte är tekniskt
möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad,
normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock
alltid uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och
gårdsytor.

Vibrationer

En vibrationsutredning har utförts av Metron Miljökonsult AB
(2014-05-22) för fastigheterna Åkerö 13:8, 13:11, 13:13, 19:4,
19:6 och 19:11.
Enligt utredning kan, baserat på mätresultat från nuvarande
fordonstrafik, byggnation ske inom hela nybyggnadsområdet
13
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med maximala vibrationsnivåer på 0,8 mm/s vägd RMS (det vill
säga inom riktvärdet för måttlig störning). Detta under
förutsättning att styva bjälklag, såsom t ex prefabricerad betong
väljs vid byggnation i mer än ett våningsplan.
Beträffande risker för framtida byggnadsskador till följd av
fordonstrafiken bedöms inga risker föreligga med nuvarande
förutsättningar.
Vid byggnation i 6-8 våningsplan skulle vibrationsnivån i färdig
byggnad enligt Svensk standard SS 460 48 6 vara inom
segmentet måttlig störning 0,4-1,0 mm/s. Vid byggnation med
maximalt 3 våningsplan görs bedömningen att vibrationsnivån
skulle understiga 0,4 mm/s vägd RMS.( Se nedan, riktvärdena
för vibration.)
Enligt de studier som utförts i samband med framtagningen av
angivna riktvärden anses mycket få människor uppleva
vibrationer under skiktet måttlig störning som störande.
Vibrationer i skiktet måttlig störning ger i vissa fall anledning
till klagomål.
Vibrationsnivåerna skiljer sig inom utredningsområdet vilket
kan bero av ett flertal olika anledningar bl.a. vägbanan
kondition, undergrunder mm. För att utröna anledning till och
exakt lokalisering av förhöjda vibrationsnivåer krävs utökad
mätning.
Riktvärden för
vibrationer

Riktvärden enligt Svensk standard SS 460 48 61 Vibration och
stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort är:
måttlig störning 0,4-1,0 mm/s vägd RMS
sannolik störning >1,0 mm/s vägd RMS.
Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid
nybebyggelse.

Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har utförts av Ewen
miljökonsult (2014-05-30).
De fastigheter som har provtagits är Åkerö 19:11, 13:8, 13:11 och
13:13. För Åkerö 19:6 hittade man ingen information som
föranledde misstanke om föroreningssituation och därför
undantogs fastigheten från provtagning.
Det provtagna området består till stor del av sand eller silt vilket
är den naturliga jordarten i området. Resultat från fält- och
laboratorieanalyser påvisar generellt inget som omöjliggör
framtida tänkt markanvändning som bostadsmark. Dock
kvarstår misstanke om föroreningar av olika grad, i mark inom
några avgränsade områden:
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Åkerö 19:6 - I anslutning till eventuellt avlopp
Åkerö 19:11 – I anslutning till gamla nedgrävda
cisterner och ledningar, samt till eventuellt
avlopp
Åkerö 13:8 – Konstaterad metallförorening, bör
avgränsas
Åkerö 13:11 och 13:13 - I anslutning till eventuellt
avlopp

För att området ska kunna klassas som lämpligt för känslig
markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets generella
riktvärden för förorenad mark, bör ytterligare studier av historik
utföras samt kompletterande markundersökning genomföras på
några platser.
För fastigheten Åkerö 19:4 ,gamla Shelltomten, kommer en
markundersökning och en sanering ske när ett avtal mellan
Leksands kommun och nuvarande ägaren St1 har upprättats.
Detta ska senast ske under framtagandet av
detaljplanehandlingarna.
Riktvärden för
förorenad mark

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för känslig
markanvändning d.v.s. bostadsområde, lekplatser m.m. och
riktvärden för mindre känslig mark, d.v.s. kontor, industri eller
vägar. Dessa går att hitta i den miljötekniska markundersökningen (2014-05-30) med tillhörande bilaga nummer 5.

Sammanfattande
riskbedömning

Enligt samtliga utredningar är det fullt möjligt att bygga
bostäder inom området. Förutsatt att man följer gällande
riktvärden och de rekommendationer som finns.
 Med föreslagen utbyggnad får bostadshusen längs
Järnavägen och Insjövägen uppemot 62 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasad. Dessa får en ljuddämpad sida om
högst 50dBA ekvivalent ljudnivå mot gård enligt
bullerutredningen. Med en genomtänkt lägenhetsplanlösning där minst hälften av bostadsrummen (kök
räknas inte som bostadsrum) ligger mot ljuddämpad sida
bör bostäder kunna medges. (Den föreslagna 8 våningar
höga byggnaden blir mest utsatt för buller och erfordrar
extra genomtänkt utformning och planlösning.).
 Etapp 1 klarar riktvärdena för buller även om en
byggnation av föreslagna etapper dröjer.
 Uteplats ska finnas på ljuddämpad sida.
 Riktvärden för buller inomhus uppnås med lämpligt val
av material för t.ex. fönster och fasadisolering.


Enligt vibrationsutredningen kan byggnation ske inom
hela nybyggnadsområdet under förutsättning att styva
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bjälklag såsom t.ex. prefabricerad betong väljas vid
byggnation i mer än ett våningsplan.
Risker för byggnadsskador till följd av fordonstrafik
bedöms inte finnas med bedömda vibrationsnivåer enligt
vibrationsutredningen.
Enlig den marktekniska utredningen påvisar fält- och
laboratorieanalyser generellt inget som omöjliggör
framtida tänkt markanvändning som bostadsmark. Dock
kvarstår misstanke om föroreningar av olika grad, i mark
inom avgränsade områden. För att området ska kunna
klassas som lämpligt för känslig markanvändning (KM)
enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark, bör ytterligare studier och
markundersökningar utföras på några platser för att
klargöra hur omfattande en sanering kan bli.

ANALYS
Bakgrund

I detta planprogram analyseras Leksands Norets och Åkerös
karaktärer samt alternativa bebyggelsestrukturer och
bebyggelsevolymer som kan vara lämpliga inom planområdet.
Bostadsbrist, långa transportsträckor, föroreningar och
miljökonsekvenser har blivit uppmärksammande och man har
insett att en långvarig hållbarhet kräver att dessa problem blir
lösta. Från slutet av 1900-talet har förtätning blivit en strategi
och ett nytt sätt att stadsplanera. Istället för att sprida ut ny
bebyggelse på jungfrulig mark så kompletteras befintliga
bebyggelseområden med ny bebyggelse.
Det råder brist på lägenheter i Leksand framförallt i centrala
lägen. Förtätning skapar mer underlag för service, fler kan bo på
attraktiva platser samtidigt som t.ex. åkermark och skogsmark
kan bevaras. Tillgängliga områden för ny bostadsbebyggelse är
vanligen sådana som tidigare varit svårexploaterade med
hänsyn till exempelvis buller, topografi och markföroreningar.
Med ny byggnadsteknik, trycket på fler bostäder i centrala lägen
samt en avveckling av verksamhetsområden har dessa, oftast
strategiskt belägna områden, blivit attraktiva och möjliga att
förtäta.
Förtätning med fler lägenheter i centrala attraktiva lägen ger
bättre förutsättningar för människor att bosätta sig centralt
oavsett om de redan är Leksandsbor eller funderar på att bli det.
En byggnation med flerbostadshus på Åkerö är ett sätt att möta
den efterfrågan som finns på lägenheter i centralorten och nå
målen i Vision 2025 (Leksands kommun).
Under 2014 kommer 16 stycken lägenheter byggas vid Ros´ns
lada, på Åkerö, i anslutning till befintliga ekonomibyggnader.
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(Byggrätten i detaljplanen medger dock ett 30-tal lägenheter).
De nya bostäderna blir de första som får visuell direktkontakt
med Norets bebyggelse, på motsatt sida av Österdalälven.
I detta planprogram utreds en byggnation på ytterligare ca 100130 lägenheter på Åkerö, vid brofästet. En nedläggning och flytt
av verksamheter inom planområdet har möjliggjort för
Leksands kommun att förvärva en del av dessa fastigheter.
Det centrala läget på Åkerö, närkontakten med Noret på andra
sidan Leksandsbron, förtätning av Åkerös bebyggelse och ett
ökat invånarantal i Leksand talar för att det kan vara lämpligt
med flerbostadshus som har utrymme för mindre verksamheter
och service såsom butiker, kontor, frisörsalonger, restauranger
etc. inom planområdet. Området närmast Åkerörondellen är i
första hand lämpligt för dessa ändamål. Verksamheter som
småindustrier lämpar sig bättre i mindre centrala lägen där det
finns mer plats och det är mindre risk för störningar för
närboende.
Det strategiska läget gör också området intressant för högre
bebyggelse. Att bygga på höjden har tidigare inte varit intressant
i Sverige. Tätorter och städer har i stället växt på bredden vilket
har lett till en relativt låg stadsilhuett. Mycket åkermark togs i
anspråk för bostadsbebyggelse för att det ansågs finnas gott om
sådan mark. En långvarig effekt av den ytmässiga utbredningen
blev längre avstånd mellan arbetsplatser, näringsliv och
bostäder.
Leksands karaktär
och identitet
Leksands Noret

Leksands Noret har en småskalig miljö som består av en
mångfald av byggnadstyper och stilar men som ändå upplevs
som en väl sammanhållen miljö. I de centrala delarna finns i
huvudsak 2-våningshus och i enstaka fall 3- och 4-våningshus.
De flesta byggnadskropparna är korta med få trapphus och
flertalet av husen har en ”lucka” till nästa byggnad. Detta ger en
luftig bebyggelsestruktur. De fåtal byggnader som har längre
fasader är ofta uppbrutna i höjd, detaljer och/eller med
förskjutningar. Fasaderna är i huvudsak av puts och träpanel i
ljusa färger, samt i vissa kvarter i falurött. Tegel och mörka
färger förekommer sparsamt. Taken i Noret består
huvudsakligen av sadeltak med rött lertegel.
I Norets centrala delar är byggnaderna byggda enligt principen
”hus i gatuliv” vilket ger en stadsmässig känsla. Andra centrala
kvarter, framför allt de som är byggda de senaste årtiondena har
förgårdsmark. Detta gäller framför allt flera av kvarteren i östra
Noret, mellan centrum och Stationsgatan. Typiskt för de
centrala delarna av Leksand är att de innehåller en mångfald av
17
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verksamheter d.v.s. en blandning av bostäder, kontor och
handel. Bebyggelsen utmed älven, på Leksands Norets sida,
vänder sig mot vattnet.

Bebyggelsen på Norsgatan

Norets bebyggelse utmed Österdalälven

Exempel på högre bebyggelse i Noret
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Enligt Översiktsplan för Leksands kommun 2014 (Laga kraft
2014-07-10) ska tätortens småstadskaraktär värnas, dels genom
att blanda olika funktioner såsom boende och handel men även
genom att bevara småskaligheten även om lite högre bebyggelse
tillåts. Högre bebyggelse kan alltså tillåtas på enstaka platser där
det bedöms lämpligt. I översiktsplanen står det beskrivet att
bostadsbebyggelsen bör förtätas genom ombyggnad, tillbyggnad
av befintlig bebyggelse och genom ny bebyggelse i lämpliga
miljöer, för att utveckla boendet i tätorten.
I centrumutvecklingsplanen godkänd av KS 2012-06-12 § 103
står det att vissa byggnader i Noret upplevs som ”för låga” i
relation till sin plats, främst ICA och Konsum och bör ”byggas
på” för en mer sammanhållen stadsbild. Högre bebyggelse bör
tillåtas i Noret för att möjliggöra förtätning och skapa ett
hållbart samhälle med bostäder nära kommunikationer.
Vidare står det i centrumutvecklingsplanen att varje byggnad ska
formas efter sin plats utan att försöka ”återskapa” äldre
byggnadskultur. Fasaderna bör utföras i puts eller trä och
färgsättas med ljusa kulörer, alternativt falurött beroende på
omgivningen. Vid utformning av detaljer såsom fönster, portar
balkonger, taksprång etc. ska ett ”lätt” utförande med enkla och
smäckra former eftersträvas. Centrumutvecklingsplanen betonar
vikten av att fler bostäder byggs i Leksands Noret eller i
angränsande tätortsdelar, såväl för kommunens egen utveckling
i stort som för utvecklingen av själva centralorten.
Noret berörs av riksintresse för kulturmiljövården, se under
rubriken ”RIKSINTRESSEN”, där Leksands kyrka och dess miljö
ingår. Vid byggnation av höga byggnader är kyrkan något som
man bör ta hänsyn till.
Åkerö

Åkerös bebyggelsekaraktär består i nordväst av den välbevarade
gamla bykärnan och öster om denna av villa- och verksamhetsområden som har vuxit fram under 1900-talet. Den gamla
bebyggelsen ligger samlad som en klungby med ett
bygatusystem och består av typiska faluröda trähus med
sadeltak. Den äldre bebyggelsen ligger inte i anslutning till
planområdet. 1900-tals bebyggelsen som huvudsakligen är
villabebyggelse består av en blandning av färgsättningar, höjder
och material. Det är olika tidsepokers arkitekturstilar som har
påverkat bebyggelseutformningen. Några enstaka byggnader har
plockat upp den äldre faluröda karaktären. Verksamhetsområdet
som både angränsar till och finns inom planområdet uppkom
också på 1900-talet. De flesta verksamheterna är ytkrävande och
omges av medelstora asfalterade parkeringsytor. Byggnaderna
har huvudsakligen småindustrikaraktär det vill säga enkla
former och material.
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Bebyggelse på Åkerö

Verksamheter angränsande till planområdets södra del

Ros´ns lada och strandpromenaden
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Bebyggelsen på Åkerö syns knappt från Noret för all grönska och
höga träd utmed Åkerös strandkant. Från och med år 2014
kommer emellertid detta att förändras då Ros´ns lada blir
bebyggd med flerbostadshus i 2-våningar och strandkanten från
Leksandsbrons södra fäste till båthamnen intill järnvägsbron
blir utbyggd med en strandpromenad. Enligt Översiktsplan för
Leksandskommun 2014 nämns att det är önskvärt att området
närmast rondellen ska omvandlas till bostäder, på sikt, och att
det bör kunna tillåtas högre bebyggelse som anknyter till Noret
på andra sidan Leksandsbron.
Sammanfattningsvis är bebyggelsekaraktären på Åkerö brokig
med undantag från Åkerös gamla del och precis som Noret har
hela Åkerö en luftig bebyggelsestruktur.
Förtida samråd

För att få kommunmedborgarna tidigt delaktiga i planprocessen
bestämde Leksands kommun att genomföra ett så kallat ”förtida
samråd”. Leksands kommun valde att möta medborgarna på tre
olika allmänna platser (Kulturhuset, Leksandshallen, Leksands
gymnasium), en halvdag på varje plats under v. 22, 2014 .
Kommuninvånarna fick svara på två enkätfrågor och provbygga
planområdet med hjälp av DUPLO. Enkäten fanns även
tillgänglig på kommunens hemsida under hela vecka 22, 2014.
Med hjälp av DUPLO fick invånarna möjlighet att fundera och
diskutera hur bebyggelsen kan placeras och vilken höjd den kan
ha. Det var flera faktorer att ta hänsyn till, bland annat utsikt,
grannar, storlek på innergårdar och plats för parkeringar. Det
var inte alltid så enkelt att få ihop det. Generellt valde
Leksandsborna att antingen bygga låg 3-våningsbebyggelse eller
så tog man ut svängarna och satsade på höghus för att få plats
med större grönytor mellan husen.

Duplobygge från Leksands gymnasium
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Enkäten började med en bakgrundsbeskrivning som förklarade
varför Leksands kommun planerar för flerbostadshus på Åkerö.
Vidare nämndes att det krävs en byggnation på ca 100-130
lägenheter för att det ska vara ekonomiskt att bebygga
planområdet. Därefter fanns två enkätfrågor där allmänheten
fick svara på vad de tycker om en byggnad, högre än 4 våningar
men max 8 våningar, vid rondellen och hur de tycker att huset
ska se ut. Totalt inkom 42 enkätsvar. Precis som vid DUPLO
byggandet så vill Leksandsborna generellt antingen ha låg
bebyggelse (inte högre än 3 våningar) eller så kan man tänka sig
ett 8-våningshus. Det är få som föreslår en mellanvariant.
Förenklat kan man säga att hälften vill att det skulle vara
traditionella färger och former medan den andra hälften vill ha
något modernt. Gemensamt för de flesta är att de vill ha något
som passar in i miljön och tar hänsyn till omgivningen.
Alternativa
bebyggelsestrukturer
Alternativ 1
punkthus och
lamellhus

Alternativ 1, ca 108 lägenheter
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I detta alternativ består bebyggelsen av punkthus och lamellhus i
tre våningar med undantag för ett punkthus närmast rondellen
som är 6-7 våningar. Fördelarna med den här strukturen, ”hus i
park”, är att området blir öppet och luftigt med flera siktlinjer
genom området. Byggnadsvolymerna blir inte så stora i
anslutning till befintlig bebyggelse samtidigt som den högre
byggnaden som är helt fristående blir ett väl synligt landmärke.
Parkeringsplatserna kan anläggas nära varje entré och
byggnadskostnaden blir något mindre av att punkthusen endast
behöver ett trapphus. Nackdelen med den öppna
bebyggelsestrukturen är att gårdsmiljön och byggnaderna blir
mer bullerutsatta. Den öppna gården leder även till att det blir
svårt att skilja på privat och offentlig yta d.v.s. risk finns att
gården kommer upplevas som ett ”ingenmansland”.
Järnavägens och Insjövägens gaturum får dessutom ingen tydlig
avgränsning. Gårdsmiljön bryts därtill upp av flera mindre
parkeringsytor. Flera fönster får utsikt mot en parkeringsplats.
De lägenheter som inte är genomgående får endast ljus och
utsikt från ett håll. Flera av lägenheterna hamnar i ett oattraktivt
norrläge. Exploateringstalet i detta alternativ blir dessutom inte
lika hög som i det tredje alternativet.
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Alternativ 2
lamellhus med
parkering på
innergården

Alternativ 2, ca.89 lägenheter

Bebyggelsen består av lamellhus. Långsidorna på dessa är
placerade parallellt med planområdesgränsen. Byggnaderna är
relativt jämnhöga och är antingen 3- våningar eller 4-våningar
högt. Parkeringen ligger samlad inne i området. Fördelen med
den här bebyggelsestrukturen är att större avgränsande friytor
kan skapas. Friytorna delas inte upp av flera separata
parkeringsytor med servande bilvägar. Färre fönster får utsikt
mot en parkeringsyta. Med denna struktur blir även
Järnavägens och Insjövägens gaturum tydligt avgränsad vilket
ökar stadsmässigheten, d.v.s känslan av att befinna sig i de
centrala delarna av Leksand.
Nackdelen med en samlad parkeringsyta är längre avstånd, för
vissa, mellan bilparkering och entré. Läget på den samlade
parkeringsytan ger också en lucka i bebyggelsen utmed
Järnavägen vilket kan ge ökad bullernivå på innergården. En
annan nackdel med denna bebyggelsestruktur är att en av de
befintliga villatomterna får parkeringsyta och bilväg på två av
tomtens sidor. Inga lägenheter får utsikt över trädkronorna
och/eller Österdalälven, i detta förslag, eftersom byggnaderna är
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lägre än 6 våningar. Den homogena byggnadshöjden ger
dessutom ingen accentbyggnad som skulle kunna bli ett nytt
landmärke för Leksand. Exploateringstalet i området inte lika
högt som i det tredje alternativet.
Alternativ 3
lamellhus med
parkering utanför
innergården

Alternativ 3, ca. 115 lägenheter

Detta alternativ består av fler lamellhus än föregående förslag
vilket ger ett högre exploateringstal dvs. fler lägenheter inom
planområdet. Exploateringstalet blir även högre av att
byggnaden närmast rondellen föreslås bli 5-6 våningar hög, som
en accent och landmärke. På den högsta våningen finns det
möjlighet att få utsikt över trädtopparna och se skymten av
Österdalälven. I förslaget är byggnaderna något indragna från
fastighetsgränsen för att parkeringsplatserna ska få plats utanför
innergården. Detta ger bra förutsättningar för att skapa
trivsamma friytor samtidigt som lägenhetsfönstren mot
innergården får utsikt mot en parkeringsfri yta. Vägarna som
leder till parkeringsplatserna delar emellertid upp innergården i
flera mindre sektioner. Detta kan både vara positivt då man får
en mindre gårdsyta närmast entrén och negativt på så sätt att
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det inte blir lika stora friytor för umgänge och lek.
Byggnadstrukturen i detta alternativ ger bäst förutsättningar för
att skydda planområdet från vägtrafikens buller. Med denna
struktur blir även Järnavägens och Insjövägens gaturum tydligt
avgränsade vilket ökar stadsmässigheten. Fler och högre
byggnader samt mindre avstånd mellan dessa kan emellertid ge
mer skuggpåverkan. En annan eventuell negativ effekt av
bebyggelsestrukturen är placeringen av lamellhusen mot
befintlig villabebyggelse i öster vilket bl.a. ger ökad insyn.
Denna struktur känns mer stadsmässig i sin täthet och placering
utmed gatorna.
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PROGRAMFÖRSLAG

Av de tre alternativen har ett programförslag utformats med
”Alternativ 3 lamellhus med parkering utanför innergården”
som utgångspunkt. Detta med anledning av de fördelar som
finns i denna struktur framför allt gällande exploateringsgrad
och möjlighet att skapa innergårdar som skyddas från buller.
Programförslaget visar hur bebyggelsen skulle kunna se ut.
I attraktiva lägen med goda kollektivtrafikförbindelser bör en
högre exploateringsgrad eftersträvas. Ett visst marknyttjande är
också nödvändigt för att fördela kostnaden på fler antal
lägenheter. Förslaget redovisar en struktur som möjliggör
uppförandet av 100-130 lägenheter. Ett förslag på en möjlig
bebyggelsestruktur och byggnadshöjd har framtagits för
planområdet. Bebyggelsemiljön ska utformas med hänsyn till
både de boende inom planområdet, närmiljön på Åkerö och till
Leksand som helhet.
Kriterier
 Plats för 100-130 lägenheter.
 Utöver lägenheterna ska det finnas möjlighet att ha
mindre verksamheter såsom småbutiker, restaurang,
kontor m.m. inom planområdet. Exempelvis i
bottenvåningen.
 Skyddad innergård.
 Luftig bebyggelsestruktur med fria siktlinjer.
 Hög byggnad vid rondellen som en accentbyggnad och
landmärke.
 Gång- och cykelväg som kopplas ihop med befintligt
gång- och cykelnät.
 En kombination av parkering ovan och under mark.
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Bebyggelse

Programförslaget ca 100-130 lägenheter. Illustrationen visar hur en
bebyggelse skulle kunna se ut.

Planområdet består av lamellhus där merparten av
huskropparna är placerade utmed angränsande vägar till
området. Placeringen av byggnaderna skyddar innergården från
vägbuller. Järnavägens och Insjövägens gaturum blir tydligt
avgränsat vilket ökar stadsmässigheten, d.v.s. känslan av att
befinna sig i centrala Leksand.
Inom planområdet ska det finnas möjlighet för mindre
verksamheter såsom frisör, restaurang, butiker och kontor för
att göra området intressant för allmänheten och levande under
många timmar på dygnet. Folklivet ökar trygghetskänslan i
området och ger förutsättningar för spontana möten.
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Förutsättningarna för dessa verksamheter, inom planområdet,
bedöms som goda. Det grundas på flera faktorer såsom ökat
kundunderlag i och med nytillkommen bostadsbebyggelse både
på Noret och Åkerö, områdets strategiska läge (vid infarten till
Åkerö, i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet och
Leksandsbron) samt den attraktiva utsikt som kan fås över
älven, från sjätte våning och uppåt.
Den högre byggnaden, maximalt 8 våningar hög, är tänkt som
ett nytt landmärke och en accent till övrig bebyggelse. Från
våning 6 och uppåt ser man vyer ovan trädtopparna och
Österdalälven skymtar i nordost. De övriga byggnaderna är 4
våningar respektive 3 våningar.
Långa huskroppar är bra för att skydda innergården mot buller
men kan upplevas som enformiga och främmande i
Leksandsmiljön. Det är betydelsefullt att byggnaderna får en
genomtänkt gestaltning för att undvika allt för homogena
byggnadskroppar och för att få en bra helhet i stadsmiljön. Den
högsta byggnaden i området kommer kräva särskild omsorg av
utformningen då den kommer utmärka sig. En varierad fasad
kan exempelvis åstadkommas med förskjutningar i huskroppen,
variationer i byggnadshöjd och material samt omsorg i
detaljutformningen
I förslaget finns två släpp mellan byggnaderna utmed
Järnavägen. Syftet är att skapa ”luft mellan husen” vilket är
typiskt Leksands karaktär samt åstadkomma siktlinjer genom
området. Detta i sin tur leder till att området kommer upplevas
mer öppet och tillgängligt. Lamellhusen i sydost föreslås en
placering med kortsidan mot villatomterna med infart utmed
Gamla Siljansvägen. Med denna placering får friytorna ett bättre
samband samtidigt som närliggande villor får mer ljus och
mindre insyn än om långsidan var placerad mitt emot
villabebyggelsen.
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Vyerna nedan visar hur högt ett 8-våningshus skulle kunna bli.

Vy från Noret mot Åkerörondellen

Vy från Insjövägen mot Åkerörondellen
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Trafik

Illustration som visar hur många parkeringsplatser som ryms i området
och den föreslagna gång- och cykelvägen (mörkgrå linje).

Bebyggelsetätheten inom planområdet begränsas av kravet på
parkeringsplatser med parkeringsnormen 1,3 platser/lägenhet.
För att kunna bygga en struktur enligt förslaget föreslås att
markparkeringen kompletteras med underjordisk parkering. Två
parkeringsgarage föreslås inom planområdet, ett i norr och ett i
sydost. I den norra delen av området kommer innergården vara
upphöjd på grund det underjordiska garaget är i halvplan. Den
upphöjda innergården kan komma att upplevas mer privat om
inte kopplingen och tillgängligheten till övriga friytor utförs med
omsorg. I sydost finns ett befintligt garage, helt under mark.
Markparkeringen ska vara tillgängliga för både boende och
verksamheternas kunder samt personal.
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Vid behov är det möjligt att köra igenom området. Det naturliga
sättet att ta sig till sin bostad eller verksamhet är emellertid att
använda samma väg för in- och utfart.
Gång- och cykelvägar föreslås inom planområdet, utmed
Järnavägen och Insjövägen, för att koppla ihop Noret med Åkerö
samt områden söder om Åkerö. För att undvika konflikter
mellan oskyddade trafikanter och backande bilar bör dessa stråk
placeras utanför parkeringsplatserna närmast bilvägarna. Se
illustration ovan. Gamla Siljansvägen som servar angränsande
fastigheter kommer även fortsättningsvis att vara en viktig
väglänk för gående och cyklister på väg till Åkerö Skola.
Friytor

Gestaltning
Vilken
bebyggelsekaraktär
kan vara lämplig
inom planområdet?

Kan en högre
byggnad vara
lämplig på denna
plats?

I förslaget är friytorna (öppna ytor mellan bebyggelsen) länkade
med varandra både visuellt och fysiskt. Förslagets
bebyggelsestruktur ger förutsättningar för att dela in friytorna i
offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata zoner.
Innehållet bör locka till både vistelse och aktivitet för att de ska
bli attraktiva. Friytornas innehåll har inte enbart betydelse för
dem som vistas där utan även för upplevelsen från fönstren.
Människor tycker om att titta på andra människor och på
grönskans årstidsväxlingar.

Leksands bebyggelse visar är en variation i fasader och
takutformningar. Formerna är ofta smäckra och enkla. Ny
bebyggelse ska passa in i en småstad och inte signalera storstad
(Stockholm, Göteborg) som exempelvis byggnader helt i glas och
stål gör. Trä och puts i ljusa färger och falurött är återkommande
i Leksand. Det ska finnas möjlighet att spegla vår tids arkitektur
samtidigt som bebyggelseutformningen ska vara förankrad till
platsen och orten som helhet.
Idag bygger man höga byggnader för att skapa nya landmärken,
få ett bättre marknyttjande och ett högre exploateringstal.
Platsen vid Åkerörondellen är ett strategiskt läge för en
fondbyggnad då den är i slutet av en siktlinje och en axel mellan
Noret och Åkerö. En högre byggnad (max 8 våningar) ger en
ökad orienterbarhet, dels som landmärke samt för att den
signalerar en stadmässighet som förstärker känslan av att man
befinner sig i de centrala delarna av tätorten. En hög byggnad
inom planområdet ger också unika och attraktiva vyer över
Åkerö, Noret, Österdalälven och bergen från våning 6 och uppåt.
En högre byggnad än 8 våningar är inte aktuellt. Dels för ökade
kostnader i samband med högre byggtekniska krav,
gestaltningsmässiga skäl och för att Leksands brandbil inte har
kapacitet att klara utrymning av en högre byggnad.
Det som talar emot en högre byggnad än 4 våningar (max 8
våningar) är att byggnaden skulle kunna upplevas som ett
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främmande inslag i Leksands låga stadssilhuett. En hög byggnad
på Åkerö skulle även kunna ge intryck, för den oinvigde, av att
centrumkärnan är belägen på Åkerö och inte på Noret.
Inför ett val av byggnad på platsen är det viktigt att ta i
beaktande hur stadssilhuetten påverkas. Avståndet till Leksands
kyrka på kyrkudden är så pass stort att en högre byggnad inte
bör ge en negativ påverkan på kyrkan som ingår i riksintresse för
kulturmiljövården Leksands-Noret.

Illustrationen visar ett 8-våningshus på Åkerö, vid rondellen jämfört med
Leksands kyrka och andra högre byggnader i Noret.
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Sektionen visar hur mycket ett hus med 8-våningar vid rondellen kommer
synas från olika höjder i Västanvik. Huset syns knappt därifrån eftersom
träden kommer i blickfånget.
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Etappindelning

Området föreslås byggas ut i fyra etapper

De tre första etapperna kan byggas ut i tät följd. Etapp fyra visar
en möjlig fortsättning för utbyggnaden av flerbostadshus inom
planområdet. Så länge verksamheter finns kvar i Bilbolagets
lokaler är det inte aktuellt med bostadsbebyggelse i etapp fyra.
Slutord om
programförslaget

Programförslaget har utarbetats efter olika avvägningar av det
material som presenterats i planprogrammet.
Programförslaget kommer att vara en del i arbetsmaterialet
inför nästa steg i planprocessen när plankartan med
planbestämmelser ska upprättas.

KONSEKVENSER
MILJÖ
Föroreningar

Trafik

Miljökvalitetsnormer

För att kunna bygga bostäder inom planområdet kommer
marken behöva saneras på vissa platser för att klara riktvärden
för känslig markanvändning. Inga bensinstationer kommer att
finnas kvar i området.
En utbyggnad av flerbostadshus, mindre verksamheter och
service kommer ge en ökad trafik in till planområdet. Mängden
trafik på Järnavägen och Insjövägen bedöms påverkas
marginellt av förslaget.
Det finns miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet
och de beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett
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grafiskt område. Föreskrifter om miljökvalitetsnormer finns i
miljöbalken 5 kap.
Gällande miljökvalitetsnormer kommer inte att motverkas av
planförslaget.
Miljömål

Sveriges har 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen.
Miljökvalitetsmålen anger vilka kvaliteter miljön ska ha det
angivna målåret, vilket för de allra flesta målen är 2020. Syftet
med miljökvalitetsmålen är att nå en miljömässigt hållbar
utveckling på lång sikt. Nedan redovisas konsekvenserna för de
miljömål som är relevanta för planförslaget.

”Begränsad
klimatpåverkan”,
”Frisk luft” och
”Bara naturlig
försurning”

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar. Planområdet är
lokaliserat inom gångavstånd till centrum och kollektivtrafik.
Detta ger förutsättningar för minskad bilbundenhet.

”God bebyggd
miljö” och ”Ett rikt
odlingslandskap”

En förtätning av området förstärker underlaget för den
offentliga och kommersiella servicen som finns i närområdet.
Läget gör att boende kommer att få nära till centrala Leksand,
resecentrum, offentlig och kommersiell service i närområdet och
naturen såsom naturstigen utmed Österdalälven. En förtätning
av bostäder i befintlig bebyggelsemiljö innebär att jordbruksmark inte behöver tas i anspråk.

”Giftfri miljö”

Inom planområdet finns och har det funnits verksamheter som
gett upphov till markföroreningar. En utbyggnad av bostäder i
området innebär att marken måste saneras för att klara
riktvärdena för ”känslig markanvändning”.

HÄLSA OCH
SÄKERHET

Planen innebär inga försämringar för människors hälsa och
säkerhet i området förutsatt att riktvärden för buller, vibrationer
och markföroreningar följs.

SOCIALA

En förtätning och utveckling av området kommer att öka antalet
människor som bor, arbetar och vistas där. Med verksamheter i
bottenvåningen skapas förutsättningar för spontana möten och
ett levande samhälle under hela dygnet vilket i sin tur ger ökad
trygghet. Området blir en plats som besöks av fler än bara de
boende. Förbättrade förbindelser för gående och cyklister ökar
tillgängligheten och främjar möten med andra människor. En
god tillgänglighet är också viktigt för områdets attraktivitet och
kopplingen till befintlig stadsstruktur.
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Orienterbarheten kommer också att förbättras när känslan av att
befinna sig i centrala Leksand förstärks av det mer stadsmässiga
innehållet och bebyggelsestrukturen inom planområdet.

STADSBILD OCH
SILHUETT

En omvandling av planområdet från verksamhetsområde till
bostadsområde kommer påverka stadsbilden. Hur Leksands
silhuett påverkas beror främst på hur hög den högsta
byggnadskroppen blir. Planområdets strategiska läge gör
området tänkbart för uppförande av en accentbyggnad. Den
högsta byggnadsvolymen kommer inte att bli högre än kyrkan på
kyrkudden.

RIKSINTRESSE
FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

Planområdet på Åkerö har visuell kontakt med Noret som berörs
av riksintresse för kulturmiljövården. En detaljplan inom
planområdet på Åkerö bedöms inte innebära skada på eller
reducering av riksintressets värde med anledning av
planområdets avstånd till Noret samt att högsta byggnadshöjd i
förslaget inte kommer överstiga höjden på Leksands kyrka.

ÖVRIGA
INTRESSEN FÖR
KULTURVÅRD

Programförslaget bedöms inte påverka intresset negativt.

EKONOMISKA

Att utveckla området är ett led i Leksands kommun arbete att
uppnå Vision 2025 med ett ökat invånarantal från 15000 till
18000 invånare. Ett ökat invånarantal har betydelse för den
ekonomiska tillväxten i kommunen. Att konsekvent arbeta för
att bygga fler bostäder och skapa en attraktiv stadsmiljö ger
goda förutsättningar för att konkurrera om boende och
arbetstillfällen i regionen. Samhällsekonomiskt är det bra att
förtäta i tätorten där det redan finns infrastruktur, såsom vägar,
gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp.

AVVÄGNINGAR
En planläggning av planområdet med flerbostadshus med
möjlighet att inhysa småverksamheter såsom småbutik, service,
restaurang och kontor bedöms lämpligt. Buller- vibration- och
miljöteknisk markundersökning visar på att det är möjligt att
bygga bostäder i området med föreslagna åtgärder. Området
ligger strategiskt bra till för flerbostadshus med anledning av det
centrala läget, kopplingen till Norets centrala delar och att det
ligger i en befintlig ordnad kvarterstruktur med bostäder,
verksamheter och kollektivtrafik. Befintlig infrastruktur kan
nyttjas. En byggnadskropp högre än 4 våningar (men max 8
våningar) har diskuterats i planprogrammet och bedöms
passande, med beaktande av det strategiska läget och
kopplingen till Noret både visuellt och fysiskt. Hur hög byggnad
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som ska få uppföras, i detta läge, får utredas vidare i nästa steg
av planprocessen när detaljplanen upprättas.
Förslaget är förenligt med översiktsplan för Leksands kommun
2014, laga kraft 10 juli 2014.

BEHOV AV MILJLÖBEDÖMNING
Kommunen har tagit fram en behovsbedömning i samband med
planprogrammet. Behovsbedömningen syftar till att avgöra om
en miljöbedömning behöver genomföras. Samråd om
behovsbedömningen genomförs samtidigt som samråd för
programmet.
En byggnation av flerbostadshus bedöms inte medföra några
betydande negativa effekter för miljön, hälsan eller
hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressen.
Upprättande av plan bedöms därför vara förenligt med
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 och 4 kap och
innebär inte heller betydande miljöpåverkan. Någon
miljöbedömning av planen behöver därmed inte göras, vilket
innebär att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte
behöver upprättas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planprogrammet har tagits fram av planarkitekt Anna Olsson i
samverkan med stadsarkitekt Anna Ograhn, planchef Malin
Bengtsson, mark- och exploateringsansvarig Martina Hellgren,
näringslivschef Per Strid och extern planeringsarkitekt Arjan
Bastiaans (Bastiaans Plankonsult HB)
Augusti 2014
Samhällsbyggnad
Leksands kommun

Anna Olsson
Planarkitekt

Anna Ograhn
Stadsarkitekt
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