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1 INLEDNING 

Studiens syfte och huvuddrag 
Leksands kommun avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra nybyggnad för flerbostadshus, 
parkeringsgarage och småskalig centrumverksamhet inom fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Den 
planerade nybebyggelsen avses bli 3 till 6 våningar. Byggnaderna ska färgsättas i falurött med mindre 
partier i grå kulör. På uppmaning av Länsstyrelsens kulturavdelning har en siktstudie tagits fram för att 
fastslå hur stor inverkan föreslagen bebyggelse har utifrån höjd och färgsättning på riksintresset för 
kulturmiljö vid Leksands-Noret och kyrkan.  
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2 RIKSINTRESSET FÖR KULTURMILJÖ 

   
Orienteringsbild med valda fotopunkter utmarkerade med siffror 
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3 SIKTSTUDIEN 
Siktstudien innehåller sex stycken fotopunkter inom riksintresset för kulturmiljö mellan kyrkan och 
Leksands-Noret, fyra av platserna redovisas med siktlinjestudier och foton inom riksintresset och från två 
platser där bebyggelsen kommer synas mer tydligt har fotomontage arbetats fram. Siktlinjestudierna visar 
med ett gult streck hur mycket vegetation och bebyggelse det är som påverkar synfältet ifall en person som 
är 180 cm lång står vid fotopunkten och riktar blicken mot planområdet, i studien har vegetationen en 
grön kulör och bebyggelsen är orange. Den högsta punkten på bebyggelsen i siktstudien har utgått från 
den högsta totalhöjd som är tillåten i detaljplanen, vilket är 26 meter. 
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3.1 KYRKOOMRÅDET 

 
Bild från kyrkoområdet med riktning mot planområdet 
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Gult streck illustrerar siktlinjen för en person på 180 cm som blickar från fotopunkten mot planområdet  

m  ö.h. 

A 

B 

A B 
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3.2 HEMBYGDSGÅRDARNA 

 
Bild från Leksands hembygdsgårdar med riktning mot planområdet 
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 Gult streck illustrerar siktlinjen för en person på 180 cm som blickar från fotopunkten mot planområdet 

m  ö.h. 

A 

B 

A B 
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3.3 STRANDPROMENADEN 

 
Bild från strandpromenaden med riktning mot planområdet 
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Gult streck illustrerar siktlinjen för en person på 180 cm som blickar från fotopunkten mot planområdet   

m  ö.h. 

A 

B 

A B 
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3.4 GRUSPARKERINGEN 

  
Bild från grusparkeringen intill kulturhuset med riktning mot planområdet 
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 Gult streck illustrerar siktlinjen för en person på 180 cm som blickar från fotopunkten mot planområdet 

m  ö.h. 
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3.5 MAJSTÅNGSPLATSEN 
 

Fotomontage 
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3.6 KAJEN 

 
Fotomontage 
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4 SAMMANFATTNING 

Kyrkoområdet 

Enligt kyrkoområdets siktlinjeanalys bedöms den planerade nybebyggelsen inte synas eftersom att 
vegetationen inom skogsområdet Åkersön på andra sidan Österdalälven har täta trädkronor och är 
tätbevuxet. 

Hembygdsgårdarna 

Löv- och barrträden i anslutning till Leksands hembygdsgårdar är för tätbevuxna för att nybebyggelsen vid 
Åkerö brofäste ska vara synlig under sommarhalvåret, byggnaderna kan eventuellt synas mellan grenarna 
när träden inte längre är lövklädda. 

Strandpromenaden 

Strax över trädtopparna vid södra brofästet kommer delar av bebyggelsens tak skymtas från 
strandpromenaden. 

Grusparkeringen 

Vid kulturhusets grusparkering kommer byggnadernas högsta delar kunna skymtas mellan trädens glesare 
partier. 

Majstångsplatsen 

Bebyggelsen kommer bli synlig från majstångsplatsen, södra brofästets vegetation skymmer delar av 
fasadpartier. 

Kajen 

Bebyggelsen kommer vara synlig från kajenområdet, träden vid södra brofästets östra slänt skymmer delar 
av huskropparna. 
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