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Bebyggelse
De bebyggda och uppodlade markerna utgör idag
en mycket liten del av den totala markarealen och
är belägna i den mellersta delen av kommunen. Bebyggelsen är koncentrerad längs dalgångarna intill
Österdalälven och längs Siljans stränder.
Bebyggelsestrukturen har i stort bevarats väl i kommunen därför att laga skifte inte har sprängt sönder
byarna eller att, som i Siljansnäs, laga skiftet utfördes med stort hänsynstagande till kulturvärdena.
De platser som har förändrat sin struktur är centralorterna Noret och Insjön. Kyrkbyn Noret, som
fram till storbranden 1902 var en radby, uppförde
ny bebyggelse under hela 1900-talet som småindustrier, bostäder, hotell, pensionat, offentliga byggnader och under 1970-talet även varuhallar. Noret
är idag kommunens centralort. Vid sekelskiftet
1800/1900 lokaliserades många småindustrier och
företag i Åhls socken i och med att järnvägen drogs
fram dit redan år 1884. Framgångsrika företag som
exempelvis Åhlén & Holm och Clas Ohlson bidrog
till att befolkningen ökade och flera byar växte samman till det som idag heter Insjön.
Region Dalarna utförde år 2008 en omfattande
studie av hur invånarna i Dalarna uppfattar sin
livsmiljö. Enligt den studien är den mest attraktiva
platsen att bo på i eller nära en stad följt av att bo
på en mindre ort medan endast en tiondel ville bo
enskilt. Cirka en tredjedel är intresserade av att bo
nära en sjö eller i varje fall ha sjöutsikt. Flertalet
av de svarande är nöjda med sitt boende och vill
fortsätta bo i samma typ av boende. Betydligt större
andel vill i framtiden äga ett hus än den andel som
idag bor i hus och är beredd att flytta till lägenhet.
Endast cirka 10 procent av den äldsta åldersgruppen vill flytta från sitt hus till lägenhet. Det viktigaste skälet att flytta från Dalarna är arbete med
studier strax efter. Läs mer i Region Dalarnas rapport Livsmiljön i Dalarna, 2008-2009.

Leksands kommun deltog i det regionala nätverket för Trästad 2012 som arbetade för att skapa
förutsättningar för ökat modernt industrialiserat
träbyggande. Bebyggelsen i kommunen beskrivs
mer ingående i respektive planeringsområde.

Nybyggd villa i Grytnäs

Enligt 3 kap 4 § MB är jordbruksmark av nationell
betydelse och brukningsvärd åkermark får endast
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om
den behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på
ett från allmänhetens synpunkt tillfredställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.

1. I första hand ska jordbruksmark inte bebyggas.
Se kapitlet ”Näringsliv”.
2. Vid prövning av ny bebyggelse ska dessa kriterier avvägas och en samlad bedömning göras:
- Hindras eller försvåras pågående jordbruks
drift?
- Splittras stora sammanhängande jordbruksarealer?
- Är det en småskalig förtätning som bidrar till
en levande landsbygd?
- Tas hänsyn till landskapsbilden?
- Görs en avvägning mellan behovet av bebyggelse och markens jordbruksvärde samt
värdet av det öppna landskapet och dess
natur- och kulturmiljövärden enligt 3 kap 4 §
MB?
- Lokaliseras ny bebyggelse så att naturlig
gräns mellan bymiljö och jordbruksmark
bibehålls?
- Har samråd skett med Lantbrukarnas riksförbund lokala förening och brukaren av marken?
- Vid större exploateringar, har samråd skett
även med organisationer och myndigheter
som har intresse i frågan?
- Är exploateringen ett angeläget samhällsintresse?

Läs mer om jordbruksmark i kapitlet ”Näringsliv”.
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.”
Nationellt miljökvalitetsmål

Bostäder
De flesta flerbostadshusen i kommunen finns i Leksand och Insjön och är i huvudsak i två våningar. I
Noret finns på några enstaka ställen 3-våningshus
och i något enda fall även högre bebyggelse. Enstaka flerbostadshus finns även i Siljansnäs, Djura och
Plintsberg. Totalt finns omkring 2 000 lägenheter
i kommunen. Cirka 85 % är upplåtna till hyresrät-
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ter och resten till bostadsrätter. Det kommunala
bolaget Leksandsbostäder och Nils Skoglunds AB
fastighetsbolag är de största fastighetsbolagen i
kommunen. Det råder idag brist på lägenheter i
Leksand. Förtätning med fler lägenheter skapar
större möjligheter för invånare att bo kvar om de
vill byta bostad av olika anledningar. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre (65 år och
äldre) att öka och därmed även behovet av marklägenheter, lägenheter med hiss och seniorbostäder.
Utanför de centrala delarna av Leksand och Insjön
finns i huvudsak villabebyggelse i en våning med
enstaka inslag av tvåvåningsbyggnader. I byarna
består bebyggelsen i stort av äldre gårdar och på
senare tid byggda villor.

Kvarteret Trädgården i Noret med ett flerbostadshus byggt enligt industriell trähusteknik år 2010
En viktig uppgift i översiktsplanearbetet är att utse
lämpliga områden för framtidens bostadsbyggande.
Det gäller såväl tätorter som byar i glesbygden.
Viktigt är också att olika typer av upplåtelseformer
av bostäder kan erbjudas. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna
planera för bostadsförsörjningen så att alla kan
bo kvar. Utöver det allmänna krav som denna lag
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fastslår så har kommunen också ett särskilt ansvar
för att skapa boende för vissa särskilda grupper till
exempel funktionsnedsatta och äldre. Fler äldreanpassade bostäder och bostäder för personer med
funktionshinder kommer att behövas i kommunen
för den allt ökade andelen äldre invånare. För att
öka tillgängligheten till samhällsservice och butiker
är det viktigt att etablera lättillgängliga bostäder i
centrala lägen. För närvarande beräknas behovet av
bostäder fram till år 2040 vara cirka 900 ytterligare
bostäder. Enligt visionen med översiktsplanen är
ambitionen att förutsättningar ska ges för nybyggnation motsvarande cirka 200 nya invånare per år.

3. Nybyggnation av bostäder för motsvarande
cirka 200 nya invånare per år ska ske genom:
- Förtätning i tätorterna samt nya större bo
stadsområden i anslutning till tätorterna.
- Sammanhållen bebyggelse i kommunikations
stråken.
- Småskalig förtätning i byarna anpassad till
bykaraktären.
4. Nya större bostadsområden ska i första hand
lokaliseras i anslutning till befintliga tätorter
och utvecklingsstråk med närhet till service och
infrastruktur.
5. Vid planläggning av nya bostadsområden bör
energisnålt byggande uppmuntras och förutsättningarna för att använda förnyelsebar
energi som till exempel solenergi, när- och
fjärrvärme främjas.
6. För att gynna inflyttning ska kommunen erbjuda mark som möjliggör byggnation av olika
boendeformer.
7. Vid byggnation ska rekommendationerna för
respektive planeringsområde följas.

Fritidshus vid Djursjön
Fritidshus
Av kommunens cirka 8 550 småhus uppskattas en
fjärdedel vara fritidsboende. En stor del av fritidshusen utgörs av fäbodstugor samt av hus och gårdar som tidigare har varit permanentbostäder ute i
byarna. Många fritidshus ligger på attraktiva platser runt sjöar. Exklusiva fritidshus finns framförallt
i Tällberg. Fäbodarna Olsnäs och Lundbjörken,
belägna vid Siljan, är de byar som har exploaterats
mest till fritidshusområde. Fäboden Yxbodarna och
runt sjön Djursjön är också populära områden för
fritidshus. Områden som kan komma att utvecklas
med fritidshus är norr om Olsnäs, vid Kullsgattu
i Kullsbjörken samt runt sjöarna Molnbyggen,
Djursjön och Brossen. Många fritidshus förändras
till åretruntboende. Med åretruntstandard kommer
också önskemål om standardhöjning för t.ex. vatten
och avlopp, vägar och belysning. I byarna övergår ofta permanentboenden till att användas som
fritidshus. Detta medför att vissa byar kan upplevas
som tomma under vinterhalvåret.

Översiktsplan för Leksands kommun 2014

ALLMÄNNA INTRESSEN - Bebyggelse
8. Gemensamma vatten- och avloppslösningar ska
eftersträvas så långt det är möjligt i fritidshusområden för att undvika problem med dricksvattentillgång och övergödning.
9. Återhållsamhet ska råda beträffande planändringar som medger permanentboende genom
utökade byggrätter inom områden belägna
långt från kommunal service och infrastruktur.

Industrier och företagsverksamheter
Områden för mindre industrier och företagsverksamheter finns främst i Limhagen, Övermo, Åkerö
och Insjön. De största byggnaderna är Clas Ohlsons
centrallager och Bergkvist Insjöns sågverk i Insjön
samt Leksandsbröds spisbrödsfabrik i Häradsbygden. I kommunen ska förutsättningar finnas för ett
utvecklat näringsliv. Möjliga utvecklingsområden
för industri och företagsverksamheter finns längs
riksvägen i södra Insjön, vid norra och södra infarten till Leksand samt vid den före detta timmerterminalen i Leksboda.

10. Kommunal mark ska finnas för etableringar av
industrier och företagsverksamheter.
11. Befintliga och planlagda verksamhetsområden
för industri och företagsverksamheter prioriteras framför etablering av nya områden.
12. Nya områden för industri och företagsverksamheter ska i första hand placeras i områden
med god infrastruktur.
13. I områden med småhusbebyggelse ska stor
restriktivitet råda för etablering av industri och
företagsverksamheter för att minska risken för
störning.

Leksandsbröd intill riksväg 70 i Häradsbygden
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Kommunikationer

Riksintressen

Vägar

Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgare och näringslivet i hela landet. Enligt
riksdagsbeslut är tillgång till kollektivtrafik en
rättighet för medborgare i Sverige och en skyldighet för samhället. För Dalarna gäller Länsplanen
för regional transportinfrastruktur 2010-2021.
Förutsättningar klargörs i slutrapporten Regional
systemanalys Dalarna. Förutsättningarna för
transporter av människor och gods varierar kraftigt
i länets olika delar. Samtidigt är det viktigt att det
finns tillräckligt goda transportmöjligheter för att
människor och företag inte skall tvingas flytta på
grund av brister i transportsystemet. Kollektivtrafiken och trafiksystemet på väg och järnväg är en
viktig förutsättning för utveckling i Dalarna samt
en så kallad regionförstoring som sammanlänkar
olika arbetsmarknadsregioner.

Inom Leksands kommun finns följande platser för
kommunikationer utpekade som riksintressen med
stöd av 3 kap. 8 § MB:

Kommunen genomkorsas av två riksvägar, riksväg
70 från Gagnef mot Rättvik och riksväg 69 från
Falun till Rättvik. Riksvägarna är riksintressen och
huvudkommunikationen i nord-sydlig riktning
samt viktig inkörsport till Dalarna. Inom kommunen finns 30 länsvägar. Vissa av länsvägarna utgör
förbindelse endast inom kommunen medan andra
berör flera kommuner. Ett fåtal av länsvägarna är
grusvägar. Vägarna i kommunen sträcker sig främst
i nord-sydlig riktning och längs dalgångar och
stränder till byarna. Vägar finns till alla närliggande
kommuner.

Kommunen upprättade Områdesplan Leksands
tätort trafik år 1983 som nu behöver förnyas.
Transporternas påverkan på miljön och vilka
åtgärder som krävs för att Leksand ska nå målet
om långsiktiga hållbara transporter behandlas mer
ingående i Energi- och klimatplanen för Leksands
kommun 2012-2020.
1. Kommunen har för avsikt att utarbeta en trafikstrategi i samarbete med Trafikverket.

Dalabanan
Järnvägen är av särskild regional betydelse. Utöver
regionaltåg trafikeras banan av godståg.
Terminalen i Insjön
I Insjön finns en kombiterminal viktig för hantering
av gods från närliggande verksamheter.
Järnvägsstationerna Leksand, Insjön och Tällberg
Stationsområdena är av särskild regional betydelse.
Riksvägarna 69 och 70
Vägarna ingår till största delen i det nationella
stamvägnätet som riksdagen fastställt och omfattas
av nationell transportplan. Dessa vägar är av särskild nationell betydelse med undantag av sträckan
Mora till Idre som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Väg 70 är viktig för
transporter från Stockholm till Dalarna och södra
fjällen.
2. Riksintressena för riksvägarna tillgodoses genom att ha tidiga dialoger och samverkan med
Trafikverket samt genom att Väglagen tillämpas. Vid bebyggelse ska kommunens ställningstaganden nr 4, 5, och 6 tillämpas.
3. Längs riksintresset för järnvägen ska kommunen beakta behov av utrymme för kapacitetshöjande åtgärder (t.ex. dubbelspår) genom att ha
tidiga dialoger och samverkan med Trafikverket.

Länsväg 938 mellan Sundsnäs och Fornby
Trafikverket ansvarar för riksvägar och länsvägar
medan kommunen ansvarar för gator och vägar
inom Noret. Leksandsbron som invigdes 1925 är
en viktig kommunikationslänk över Österdalälven
mellan Åkerö och Noret. Leksandsbron kommer
på lång sikt att behöva ersättas av en ny bro då
den tekniska livslängden uppnås om cirka 50 år.
Då behöver det göras en broutredning som påvisar
möjligt broläge.
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Kommunen har sedan kommunsammanslagningen
år 1974 tagit över enskild väghållning för vägar till
permanent boende inom kommunen. Kommunens
framtida ansvar och åtagandets omfattning för
dessa enskilda vägar behöver tydliggöras och fastställas. För närvarande ansvarar Leksands kommun
för cirka 40 km kommunala gator och vägar, 30 km
gång- och cykelvägar samt 330 km enskilda vägar.
Kommunen ansvarar även för drift och underhåll
av cirka 5 600 gatubelysningspunkter längs det
kommunala, statsägda och enskilda vägnätet.
Trafiksäkerheten på riksväg 70 är undermålig hela
sträckan mellan Borlänge till Mora. En höjning av
säkerhetsstandarden är av största vikt inte minst
vid trafikplatserna. Vid Insjöns södra samt vid
Leksands norra respektive södra infart behöver
nuvarande trafikplatser snarast få en bättre och
mer trafiksäker utformning och då förslagsvis som
cirkulationsplatser.

Enligt 47 § Väglagen krävs tillstånd från länsstyrelsen för att inom ett avstånd på tolv meter från
vägområdet uppföra byggnad, tillbyggnad eller andra anläggningar. Detta för att det inte skall finnas
fasta hinder intill allmänna vägar som kan inverka
på trafiksäkerheten. Detta avstånd kan utvidgas
upp till 50 meter med hänsyn till trafiksäkerheten.
I Leksand är avståndet 30 meter längs riksväg 70
och längs övriga statliga vägar gäller 12 meter. I
vägkorsningar, liksom väg/järnvägskorsningar är
avståndet utökat till 75 meter.

Anslutning till allmän väg kräver tillstånd till Trafikverket enligt 39 § Väglagen.
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Länsstyrelsen har utsett kulturhistoriskt intressanta vägar med stort bevarandevärde inom kommunen. Dessa är:
• Väg 579 Söder Rälta-Moskogen
• Väg 908 Smedsbo-Tunstabro
• Väg 916 Helgnäs- Romma
• Väg 920 Noret-Kullsbjörken
• Väg 929 Romma-Tibble
• Väg 934 Norr Bergsäng- Sjugare
• Väg 939 Grytnäs-Almo
Kulturhistoriskt intressanta broar är:
• Tunstabron
• Marielundsbron
Kulturhistoriskt intressant välbehållen stenmur
finns längs väg 934 i Norr Bergsäng.

4. Längs riksväg 70 ska mark säkerställas för utbyggnad till mötesfri vägbana genom dialog och
samverkan med Trafikverket.
5. Kommunen ska eftersträva att antalet anslutningar mot allmän väg begränsas i kommunens
planarbete genom dialog och samverkan med
Trafikverket.
6. Vid anslutningar till riksväg 70 ska mark
säkerställas för förbättring av trafikplatsernas
utformning. Utrymme ska i synnerhet säkerställas för större och trafiksäkrare trafikplatser
(t.ex. cirkulationsplatser) vid Leksands södra
och norra infart samt Insjöns södra infart.
7. Kommunen avser att aktivt verka för generell
höjning av säkerhet på riksväg 70 sträckan Borlänge-Mora, ex. mötesfri väg, säkrare trafikplatser samt byggnationer av cirkulationsplatser vid
mer trafikerade anslutningar till riksväg 70.
8. Broutredning bör påbörjas för att klargöra
möjligt broläge, konstruktionstyp samt övriga
förutsättningar, möjligheter och konsekvenser
vid olika lösningar för en framtida ny bro över
Österdalälven mellan Noret och Åkerö.
9. Kommunen avser att aktivt verka för höjning av
Marielundsbrons bärighet och kapacitet.

Vägkorridorer

Artrik vägkant
Trafikverket har pekat ut vägkanterna i hela Siljansområdet som särskilt värdefulla ur natur- och
kulturmiljösynpunkt. Man har där försökt anpassa
vägarbeten och slåtter därefter. Speciellt artrika
vägkanter finns längs väg 920 mellan Tällberg
och Kullsbjörken. Mycket artrika vägkanter finns
på båda sidor längs väg 915 i Tällberg (Ål) samt i
Solarvet.

Inom kommunen finns ett antal vägkorridorer,
med anslutning mot allmän väg, för en eventuell
framtida utbyggnad eller flytt av vägsträckningar på
grund av framkomlighets-, miljö- och trafiksäkerhetsskäl. För flera utpekade områden för helt ny,
eller förtätning av, bebyggelse eller verksamhet är
en förutsättning att trafikmiljön på huvudstråken
förbättras. Om det inte finns utrymme för alternativa sträckningar riskerar vi att få oacceptabla
trafikmiljöer med begränsad möjlighet till önsk-
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värda eller lämpliga lösningar. Därför är det av stor
vikt att långsiktigt slå vakt om dessa vägkorridorer
och anslutningspunkter oaktat dagens bedömning av ekonomiska eller andra förutsättningar
för eventuellt genomförande. Detta gäller tills det
finns andra godtagbara alternativ för hur man kan
skapa en trafiksäker och god boendemiljö med god
framkomlighet längs de sträckor som det är tänkt
att trafiken ska flyttas bort från.
Följande korridorer finns efter tidigare vägutredningar som pekat ut ett eller flera alternativ för nya
möjliga sträckningar:
• Moskogslänken
• Förbifart Västanvik (länsväg 938)
• Leksand-Romma (länsväg 929)

att lösa trafiksituationerna längs väg 938 (förbifart Västanvik) och väg 929 (Leksand - Romma).
Se planförslaget för Utvecklingsstråket Leksand
- Siljansnäs respektive Byområdet Leksand östra.
Liknande trafiksituationer finns längs länsvägar i
flera byar eller byområden men utifrån nuvarande
bedömning behöver inga ytterligare vägkorridorer
tillskapas. Nya länkar ska i möjligaste mån ansluta
till eller ersätta befintliga trafikplatser. En viktig
förutsättning för att kunna höja trafiksäkerheten på
riksväg 70 är att minimera antalet trafikplatser.
Nuvarande vägkorridorer för förbifart Västanvik
och Leksand-Romma tas bort. För dessa behålls
endast anslutningspunkter. Utöver dessa korridorer
finns behov av att utreda såväl nytta som effekter
av Limalänken.

10. Åtgärdsvalsstudie av Moskogslänken för
avlastning av trafik genom Åkerö bör påbörjas
för att klargöra förutsättningar och möjligheter för eventuella alternativa lösningar och
konsekvenser.
11. Åtgärdsvalsstudie för Limalänken och en eventuell framdragning till riksväg 70 bör påbörjas
för att klargöra förutsättningar och möjligheter
för eventuella alternativa lösningar och konsekvenser.
12. Vägreservaten för förbifart Västanvik samt
Leksand - Romma tas bort, men anslutningspunkter bevaras.

Trafikverket har tagit fram Fyrstegsprincipen som
är ett förhållningssätt som används vid trafikplanering för att hushålla med investeringsmedel och
minska trafikens negativa effekter på exempelvis
trängsel, luftkvalitet och klimatet. Leksands kommun tillämpar Fyrstegsprincipen vid åtgärdsvalsstudier.

Moskogslänkens anslutningspunkt i Moskogen
I ett kortare perspektiv (5-15 år) är det framförallt
Moskogslänken och Limalänken som bedöms ge
störst verkan och vara mest angelägna och realistiska att utföra. Med dessa länkar säkerställs
goda öst-västliga förbindelser så tung trafik och
genomfartstrafik kan ledas norr respektive söder
om centrala Leksand. Se planförslaget för Tätorten
Leksand. I ett längre perspektiv är det önskvärt

Fyrstegsprincipen
Tänk om: Det första steget handlar om att först
och främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet av
transportsätt.
Optimera: Det andra steget innebär att genomföra
åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande
av den befintliga infrastrukturen.
Bygg om: Vid behov genomförs det tredje steget
som innebär begränsade ombyggnationer.
Bygg nytt: Om behovet inte kan tillgodoses i de tre
tidigare stegen genomförs nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Pendlingsmöjligheter med tåg
Järnväg
Leksands kommun genomkorsas av Dalabanan
som trafikeras av tåg mellan Mora och Stockholm.
Järnvägen är riksintresse. Sträckan Mora - Borlänge trafikeras av den regionala tågtrafiken. SJ
trafikera sträckan Falun och Borlänge till Arlanda
och Stockholm. SJ redovisar en årlig resandeökning
på Dalabanan med cirka 10 % de senaste åren. Idag
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har banan passerat taket vad gäller såväl trafikens
kvantitet som kvalitet. Förseningarna är betydligt
fler än vad som är acceptabelt. Enligt Länsplan för
transportinfrastruktur för Dalarna 2010-2021
måste Dalabanan ges en långsiktig högre standard
som ökar kapaciteten på banan och förkortar restiden. Utbyggnad av järnvägsnätet är inte aktuellt
inom regionen.

I Siljansnäs finns ett sportflygfält. Till verksamheten hör klubblokaler, uthyrningsstugor, camping
och en tankanläggning. Här ligger också Siljan
Airpark som kombinerar boende, egna flyghangarer
och flygverksamhet.

I kommunen är järnvägen enkelspårig med de tre
(mötes-) hållplatserna, Insjön, Leksand och Tällberg. Samtliga hållplatser är riksintressen. Godstrafiken som passerar genom kommunen består
övervägande del av timmer och massaved. I Insjön
går ett stickspår till sågverket Bergkvist-Insjön AB.
I Insjön finns en kombiterminal som är riksintresse. Bergkvist-Insjön AB, Tomoku Hus AB och Clas
Ohlson AB använder combiterminalen vid omlastning av gods mellan lastbil och tåg.

Gustaf Wasa vid kajen i Noret
13. Utrymme ska säkerställas för dubbelspår på
vissa sträckor och för andra nödvändiga kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan.
14. Containerterminalen i Insjön är beroende av
goda kommunikationsleder för tung trafik,
speciellt från Clas Ohlsons centrallager. Möjligheten att bygga elektrifierad väg för dessa
transporter (jfr. gruvtransporter) bör undersökas om combiterminalen byggs ut enligt de
planer som finns.
15. För Leksboda ska möjligheterna att använda
området som terminal undersökas.
Flyg
I Leksands kommun finns ingen flygplats för
allmän trafik. De närmaste flygplatserna är Dala
Airport i Borlänge och Mora Siljan flygplats i Mora.
Från Borlänge går dagliga turer till Stockholm,
Göteborg och Malmö. Från Mora går dagliga turer
till Stockholm och Ängelholm.
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Sjöfart
Siljan och Österdalälven är i dagsläget inte intressanta som transportleder för gods och människor
annat än i fritidssyfte. Båttrafiken med Gustav
Wasa och Engelbrekt används för turiständamål.

Kollektivtrafiken är viktig i kommunen för att
vidmakthålla en levande landsbygd. Genom att planera nya bostadsområden kring befintliga tågstopp
ökas möjligheten att åka kollektivt. Resecentrum
vid Leksands och Insjöns tågstationer färdigställdes år 2012. Ett resecentrum är en plats för byte av
transportslag. Syftet är att göra bytet mellan tåg,
buss, bil och cykel så smidigt som möjligt och på så
sätt öka det kollektiva resandet.
16. Behovet av utökad trafik (turtäthet) för ökad
möjlighet till lokal och regional pendling
(skola och arbete) ska undersökas.
17. Kommunen är angelägen att bibehålla och
stärka underlaget för tågstoppen i Leksand,
Insjön och Tällberg. Detta för att kunna utveckla och ta tillvara potentialen för regionförstoring samt möjligheterna för arbetspendling
och besöksnäring.
18. Kommunen ska tillsammans med Trafikverket, Dalatrafik och intresseföreningen för
Dalabanan arbeta för att förkorta restiden, öka
turtätheten samt öka säkerheten för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafik
Dalarnas 15 kommuner och landstinget har det
yttersta ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i länet. Landstinget och kommunerna
äger tillsammans Dalatrafik. I Leksands kommun
finns lagda kollektiva busslinjer till tätorterna och
de större byarna under dagtid vardagar. Till ett
fåtal byar finns kvällsturer. Endast linje 58 mellan
Rättvik och Borlänge trafikeras under lördagar och
söndagar. Skolskjutsarna samordnas med den vanliga linjelagda trafiken. I kommunen finns taxi från
de områden som saknar kollektiva bussförbindelser
med närmaste större tätort.

Kollektivtrafik
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Gång- och cykelvägar (GC-vägar)
Gång- och cykelvägar mellan tätorterna Leksand,
Insjön, Siljansnäs och Tällberg saknas idag. Mellan
tätorterna Leksand och Insjön finns dock en cirka
2 km separat GC-väg utbyggd söder om Häradsbygden. Inom och i anslutning till centrala Leksand finns ett någorlunda bra nätverk av GC-vägar
för att ta sig till och från centrum (handel, skola,
idrotts- och fritidsaktiviteter). Vissa brister finns
främst i korsningar och liknande där punktinsatser
är nödvändiga. Inom Insjöns tätort saknas ett sammanhängande nätverk av GC-vägar för kommunikation i både nord-sydlig och väst-östlig riktning.
Vissa delsträckor finns och kan i framtiden ingå i
ett mera övergripande nätverk. I centrala Siljansnäs
saknas separerade GC-vägar utom på en mycket
kort sträcka i anslutning till skolområdet. I Tällberg
saknas huvudstråk för separerad GC-trafik utom
på en kortare sträcka från Plintsberg till Tällbergs
skola.
Under år 2012 fastställdes en cykelledsplan för
Leksands kommun som utgör underlag för översiktsplanen. Syftet med Cykelledsplanen är ha en
långsiktig plan för utbyggnad av cykelvägnätet.
Målet är att uppmuntra cykling framför bilåkning,
vilket är angeläget ur såväl miljösynpunkt som
folkhälsoperspektiv. Cykelledsplanen ser i första
hand över goda gång- och cykelförbindelser mellan
centrala Leksand och de större tätorterna Siljansnäs, Tällberg och Insjön men även kommunikationen inom respektive tätort. Främst gäller dessa
barnens skolvägar samt möjlighet att på egen hand
tryggt ta sig till och från olika fritidsaktiviteter etc.
Möjligheten att kunna cykla säkert längs riksväg 70
(Rättvik – Leksand – Gagnef - Borlänge) är viktig.
Läs mer i Cykelplan Leksand 2012.

Gång- och cykelväg över Leksandsbron

19. Gång- och cykelvägar byggs ut enligt Cykelplan Leksand 2012. Se karta över respektive
planeringsområde.
20. Byggnation av separerad cykelled längs riksväg 70 kan med fördel samordnas med ombyggnad av riksvägen till mötesseparerad väg.
21. I planering av nya områden ska mark avsättas för framtida GC-vägar enligt Cykelplan
Leksand 2012.
22. Innan en cykelväg anläggs inom riksintressen
för kulturmiljövård ska inverkan på omgivningen utredas med extra hänsyn till områdets värden. I det fall konflikter mellan olika
intressen signaleras måste alternativa sträckor
utredas och normer för vägstandard ifrågasättas och i förekommande fall modifieras.
23. Vid projektering av nya vägar och GC-vägar
ska samråd ske med Dala Energi och Dala
Vatten Avfall för att hitta synergieffekter vid
grävning.
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