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INLEDNING
Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i
och utgår från Visionen, Översiktsplanen och övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin
är en sammanställning av tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut.
Trafikstrategin ska syfta till att vägleda i alla olika typer av beslut som rör
transportinfrastrukturen så som utvecklingsplaner, detaljplaner och specifika trafikplaner som
exempelvis för cykel och kollektivtrafik.
Trafikstrategin beskriver inriktningen som kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågorna de
kommande åren. Att ta fram en trafikstrategi är ett sätt att ta ett samlat grepp inom
transportområdet så att alla de planer och åtgärder som genomförs bidrar till att uppfylla målen
som satts upp för kommunens framtida utveckling. Trafikstrategin innehåller dels vision och mål
för vad vi vill uppnå, dels strategier för hur målen ska nås. Huvudsyftet är att sätta kursen för ett
hållbart transportsystem i kommunen, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Med
trafikstrategin som grund kan sedan olika åtgärdsinriktade planer tas fram.

Genomförandeplanering

Åtgärdsplanering

Översiktlig
planering

Översiktsplan & vision

Trafikstrategi

Trafikplan

Kollektivtrafikplan

Trafiksäkerhetsprogram

Parkeringsnorm

Cykelplan

Övriga planer och program

Genomförande/projekt:
- Vägbyggen
- Gång- & cykelvägar
- Parkeringslösningar
- Säkra skolvägar
- med flera

Leksands kommun ska i sin löpande verksamhet, i planering, drift, underhåll och investeringar,
stegvis förverkliga trafikstrategins mål. Kommuninvånare, näringsliv och andra aktörer ska
genom information, aktiviteter och kommunikation engageras och bidra till denna utveckling.
Trafikstrategins vision och mål har ett långt tidsperspektiv. Samhället är föränderligt och
utvecklas kontinuerligt varför trafikstrategin ska ses som ett levande dokument.
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HUR SKA VI ARBETA MED STRATEGIN
För att vi ska uppnå hållbara transporter och hållbara system behöver följande förhållningssätt
praktiseras:
Fokusera på helheten
Vi måste tänka på resans/transportens alla delar och hela sträckan. Det är resan/transporten från
start till mål som ska vara så hållbar som möjligt. Det kan innebära att du tar bilen till bussen
eller tåget och tar cykeln eller går den sista sträckan. Ska vårt sätt att resa och transportera gods
bli hållbart räcker det inte med åtgärder bara inom transportsektorn utan det kräver en
samordning, ett gemensamt synsätt mellan trafikplanering, stadsplanering, resande,
transportörer, kommuner och näringsliv. Hållbarhet innebär samverkan mellan ekologi,
ekonomin och de sociala aspekterna.
Ökad rörlighet har länge varit ett prioriterat mål för transportsystemet. Men rörlighet i sig är inte
alltid det som är mest intressant utan tillgänglighet, det vill säga möjligheten att ta del av och
använda olika slags utbud av varor och tjänster. Ofta förutsätter det rörlighet, men många gånger
kan ökad tillgänglighet uppnås på andra sätt.
Att använda fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering som innebär att möjliga förbättringar
prövas stegvis. Principen innebär att åtgärder väljs i följande ordning:
Steg 1 - Tänk om
Detta omfattar planering, styrning, reglering, påverkan (mobilitet) och information för att föra
över resor och transporter till effektivare transportslag eller för att minska efterfrågan på
transporter.
Steg 2 - Optimera
I andra hand ska vi verka för åtgärder som innebär att befintliga trafiksystem används mer
effektivt, säkrare och mer miljövänligt.
Steg 3 - Bygg om
I tredje hand ska vi arbeta för förbättringar och ombyggnadsåtgärder i befintlig infrastruktur.
Steg 4 - Bygg nytt
När åtgärder i steg 1-3 inte är tillräckliga ska kommunen verka för en balanserad utbyggnad av ny
infrastruktur.
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LEKSANDS KOMMUN, EN KOMMUN MED UTVECKLING OCH TILLVÄXT
Leksands kommun är en kommun med stark framtidstro, utveckling och god tillväxt. Varje dag
rör sig runt 3500 människor fram och tillbaka över kommungränsen (arbets- och
studiependling). Goda transportmöjligheter för både människor och gods är av stor vikt såväl
inom kommunen som till närliggande kommuner och övriga regionen. För att kunna leva upp till
visionen att det ska vara lätt att leva i Leksand och förverkliga det målet att vi ska växa från cirka
15 800 (2018) till 18 000 invånare år 2025 så kommer det krävas ett långsiktigt helhetstänk i den
framtida utvecklingen. Trafikfrågorna behöver beaktas när exempelvis nya områden för bostäder
planeras eller nya etableringar av verksamheter sker. Trafiken är också en självklar del när det
gäller att det ska vara ”Lätt att leva i Leksand”. Det innebär att det ska vara enkelt och säkert att ta
sig fram i Leksand oavsett om du går till restaurangen, tar cykeln till skolan, bilen till affären,
båten ut på Siljan, bussen till jobbet eller tåget vidare till flyget.
Vår struktur med tätorter och många byar kräver en strategi i hur exempelvis utbyggnad av
bostäder och infrastrukturen kan ske. Det är i våra tätorter som skolor, arbetsplatser, handel,
service samt viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken i första hand finns. I utvecklingsstråken,
som förbinder tätorterna, är väl fungerande vägar, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik
viktigt. Kommunens struktur med många byar gör att bilen kommer vara det primära sättet att
transportera sig även i framtiden men ambitionen är ändå att öka andelen resor med cykel samt
med kollektivtrafik.
Leksand är också en kommun med stor variation i trafikmängden, till exempel så fördubblas
trafiken under sommaren med alla turister och fritidsboende och på samma vis har vi en stor
tillströmning vid olika evenemang som exempelvis hockeymatcher. Det gör att vi behöver tänka
smart när vi ska planera för framtiden.

Figur: Karta som visar kommunens viktigaste kommunikationsstråk; järnvägen Dalabanan med de tre
järnvägsstationerna/resecentrum, RV70, gång- och cykelvägar huvudstråk, containerterminalen i Insjön samt
busstråk.
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VISION 2025

Visionen för Leksands kommun antogs av kommunfullmäktige 2012. Med visionen som
grund utformas årligen ett antal mål för att utveckla den kommunala verksamheten.
Förvaltningen beskriver därefter i sin förvaltningsplan hur arbetet ska gå till för att nå målen.
Visionen utgör en av grundbultarna i Leksands trafikstrategi.
Visionen 2025:
Det är lätt att leva i Leksand
Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av
valfrihet, professionalitet och omtanke.
Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har
en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra
gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka.
Aktiva och levande byar
I Leksand finns levande traditioner som tål nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och
levande byar. Det märks också i mötet mellan den gamla kulturbebyggelsen och den moderna
arkitekturen, vilket gör möjlighet till ett attraktivt boende oavsett hur du vill att det ska se ut.
Stadskärna, industri- och handelscentrum
I Leksands småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan butiker och restauranger. I
Insjön hittar man ett modernt industri- och handelscentrum.
Idrott, hälsa, natur och kultur
Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar och företag och
kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även
Siljan och våra sjöar, skapar en givande levnadsmiljö. Vi är ledande inom hälsa och idrott, och
både naturen och kulturen håller mycket hög klass. Här finns självklart också god tillgång till vård
på nära håll.
Teknik, energi och resande
Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor och
företag. I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba
och miljövänliga buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till arbete och
studier i vår region eller vidare till Arlanda-Stockholm.
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TRAFIKSTRATEGINS VISION OCH MÅL
Trafikmiljön i Leksand ska upplevas trygg och jämlik där hållbara transporter av varor och
människor är det självklara valet. Den bidrar till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i, både i
tätorterna och på landsbygden. Den goda tillgängligheten till arbete, studier, skolor, fritid och
service gör att det mesta känns nära i kommunen. Att gå, cykla, åka bil, båt, kollektivt eller välja
andra miljöanpassade transportsätt ska vara lätt året om. Transportsystemet är ekonomiskt,
miljömässigt och socialt hållbart för medborgare och näringsliv i hela kommunen. Nytänkande,
ny teknik, kreativa idéer och samarbete förverkligar våra mål och vår vision.
Trafikstrategin är strukturerad i sex delområden:

Hög trygghet
och jämlikhet

God framkomlighet
och tillgänglighet

Hög
trafiksäkerhet

God
boendemiljö

Hållbarhet

God folkhälsa

För varje delområde presenteras mål och strategier som inte är strukturerade efter de olika
trafikslagen. Målen kan därför i vissa avseenden överlappa varandra och strategier kan stödja mål
inom olika områden. Förhoppningsvis kan detta bidra till ett annat sätt att tänka och det blir
trafikstrategins styrka. Strategierna ska vara långsiktiga och övergripande. Dessa är uppdelade i
olika kategorier beroende på om de rör sig om strategier inom samhällsplanering, fysisk miljö,
mobilitetsarbete eller ny teknik. Innebörden av dess kategorier är:
Samhällsplanering ger riktningen för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer,
infrastruktur och miljö. Målet med planeringen är ett långsiktigt hållbart väl fungerande
samhälle.
Fysisk miljö handlar om utformningen av olika miljöer i tätorter såväl som i byar. Det kan vara
frågan om bredden på vägarna i förhållande till högsta tillåtna hastighet, var farthinder placeras
för att få störst effekt, hur korsningar byggs samt placering av belysning, vägmärken och andra
väganordningar. Allt för att olika ändamål ska uppnås så som säkra skolvägar, trygga
busshållplatser, minskat buller och rätt hastigheter.
Mobilitetsarbete innebär att genom mjuka åtgärder påverka och förändra resenärers och
transportörers attityder och beteenden för att främja hållbara transporter och resor innan de har
påbörjats. Exempel på åtgärder kan vara informationskampanjer, personliga reseråd, erbjudande
om prova-på-kort i kollektivtrafiken eller om att bli hälsocyklist, resplaner på arbetsplatser med
riktlinjer för tjänste- och arbetsresor med mera.
Ny teknik; Vi lever i en snabbt föränderlig värld med nya tekniska lösningar, nya möjligheter till
kommunikation via datorer och telefoner, nya typer av fordon som exempelvis självkörande bilar
men även fordon med nya bränslen. Tekniska lösningar i form av artificiell intelligens, som
genom studier i hur, var och när människor och fordon rör sig kommer påverka utformningen av
vårt samhälle i framtiden. I det här dokumentet har vi tagit med den nya teknik som antingen
finns eller som vi i dagsläget tror är möjlig inom en snar framtid.
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HÖG TRYGGHET OCH JÄMLIKHET
Mål
Det ska vara tryggt och säkert att ta sig som trafikant till viktiga målpunkter som skola,
arbetsplatser, allmänna inrättningar, rekreation och fritid, året runt, olika tider på dygnet. Detta
oaktat om man är gående, cyklist, färdas i bil eller åker kollektivt.
Väsentligt minska barriäreffekter av vägar och järnvägar inom och mellan tätorter,
bostadsområden, byar och målpunkter för ökad trygghet.
Barn och ungdomar ska ha goda möjligheter att ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter på
ett tryggt sätt.
En energisnål och effektiv belysning ska finnas längs vägar, stråk och vid passager som i hög grad
nyttjas av oskyddade trafikanter.

Strategi
Samhällsplanering
Infrastrukturen inom kommunen ska förbättras med fokus på de oskyddade trafikanterna.
Tätorterna ska förbindas med varandra genom vägar och sammanhängande cykelstråk.
Kollektivtrafikstråk och hållplatser lokaliseras till tätbebyggda stråk och platser.
Fysisk miljö
Öka andelen separerade gång- och cykelvägar med hög trygghet för oskyddade trafikanter.
Trafikmiljöer ska utformas så att fordonsförare styrs till att ta hänsyn till andra trafikanter vid
konfliktpunkter, särskild hänsyn tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Välanvända stråk till viktiga målpunkter ska vara utformade och belysta på ett tryggt och
ändamålsenligt sätt som är anpassat för alla.
Busshållplatser med många resande ska utformas med extra fokus på trygghet.
Mobilitetsarbete
Leksands kommun ska verka för att fler barn ska cykla till skola och andra målpunkter istället för
att bli skjutsade - de får en trygghet i att lära sig trafikregler tidigt tillsammans med vuxna.
Trafikundervisning i skolan och kartläggning av upplevda faror längs skolvägar.

(Ny) teknik
Leksands kommun ska vara öppen för att prova och utvärdera ny teknik som ökar tryggheten,
exempelvis belysning och varningssystem vid vägpassager.
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GOD FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET
Mål
Det ska vara nära till omvärlden med snabba och tillgängliga transporter och resor. Det ska alltid
vara lätt att ta sig inom, till och från kommunen, arbetsplatser, regioncentra Falun – Borlänge,
samt Stockholm/Arlanda.
Det ska vara lätt att ta sig mellan kommunens olika tätorter och målpunkter.
Ett väl fungerande transportnät (väg och järnväg) med möjlighet att byta transportsätt som
underlättar medborgarnas resor, arbets- och studiependling och för samhällsviktiga tjänster och
funktioner.
Tydliga och gena transportstråk med omlastningsmöjligheter mellan väg och järnväg för
näringslivets transporter.
God tillgänglighet för varutransporter för en väl fungerande handel.
Minska väsentliga barriäreffekter av vägar och järnvägar inom och mellan tätorter,
bostadsområden, byar och målpunkter.
Stärka Leksand som båtkommun.

Strategi
Samhällsplanering
Leksands kommun ska verka för en utveckling av såväl Dalabanan (järnväg) som riksväg 70 till ett
modernt, säkert och hållbart transportsystem.
Särskilt prioriterade punkter är;
-

Förbättrad tillgänglighet till RV 70 i Leksand och Insjön
Säkra korsningslösningar och trafikplatser
Utbyggnad av dubbelspår på vissa sträckor alternativt andra nödvändiga
kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Ökad kapacitet vid containerterminalen i Insjön
Utökad kapacitet på RV 70 genom 2+1-väg
Bibehålla de tre tågstoppen inom kommunen

Leksands kommun ska verka för utveckling av vägstråk för transporter i öst-västlig riktning.
Godstransporter hänvisas till större stråk.
Centrum, handels- och verksamhetsområden ska vara lättillgängliga för gods- och
varutransporter med funktionella lastplatser och möjlighet till omlastning.
Centrum, resecentrum och handelsplatser ska vara lättillgängliga med väl planerade
parkeringsplatser, cykelställ och busshållplatser.
Framkomlighet för väg och järnväg över vatten måste säkerställas för framtiden.
Förebygga uppkomst av väsentliga barriärer.
Leksands hamnar ska vara lättillgängliga och väl planerade.
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Fysisk miljö
Tung trafik och genomfartstrafik ska begränsas att gå genom bostadsområden och förbi skolor
med hjälp av skyltning och fysisk utformning av vägarna.
Tätorter, bostadsområden och byar ska stärkas med hjälp av infrastruktur och kollektivtrafik.
Framkomlighet på Leksandsbron och andra broar ska säkerställas. I förekommande fall i
samverkan med Trafikverket och enskilda väghållare.
Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik prioriteras i och mellan tätorterna.
Bra passager för gång- och cykel ska finnas där vägar och järnvägar upplevs som väsentliga
barriärer.
Mobilitetsarbete
Leksands kommun främjar möjligheter för alternativa resesätt genom exempelvis god
information om cykelvägar, hållplatser, laddplatser för elbilar med mera.
Leksands kommun ska verka för punktlighet och samordning av tåg- och busstider för ett
förenklat resande.

(Ny)Teknik
Transporter styrs via GPS-navigation till att nyttja utpekade transportstråk.
Leksands kommun ska verka för att ny teknik används, exempelvis så kallad ”geofencing” som
kan styra/förhindra viss typ av trafik på utvalda ställen och även begränsa hastigheten av fordon
på vägsträckor med mera.
Möjlighet till laddning av elbilar ska finnas vid resecentrum och andra strategiska målpunkter.
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HÖG TRAFIKSÄKERHET
Mål
Inga dödsolyckor eller svåra olyckor ska ske inom trafiken i kommunen.
Trafiksäkerheten ska ökas för oskyddade trafikanter.

Strategi
Samhällsplanering
Oskyddade trafikanter och fordonstrafik ska separeras där behov föreligger.
I detaljplaner fastställs infrastrukturens behov av utrymme. I planprocessen ska trafiksäkerhet
genomsyra arbetet från start.

Fysisk miljö
Leksands kommun ska löpande bevaka trafiksäkerheten med stort fokus på oskyddade
trafikanter, för att kunna åtgärda eventuella brister.
I punkter där motorfordon och många oskyddade trafikanter korsar varandras väg ska platserna
utformas till säkra passager.
Verka för säker utformning av busshållplatser.
Verka för att bygga bort och minska antalet plankorsningar mellan väg och järnväg.
Sträva efter en effektiv och hög kvalitet på drift och underhåll av vägar och gator.

Mobilitetsarbete
I skolan arbetas det aktivt med trafiksäkerhet i olika åldrar.
Information om trafiksäkerhet och barns säkerhet i trafiken.
Leksands kommun har information om trafiksäkerhet för sina anställda.
Leksands kommun ska främja hållbara, trafiksäkra och ansvarsfulla transporter, exempelvis
genom Fair Transport, och samarbetar med näringslivet i kommunen för att göra det samma.

(Ny)Teknik
Verkar för en fordonspark med högteknisk nivå som främjar trafiksäkerhet.
Leksands kommuns fordon ska utrustas med alkolås.
Verkar för att våga prova/utvärdera ny teknik i det löpande arbetet.
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GOD BOENDEMILJÖ
Mål
Tillskapa en attraktiv boendemiljö i nya och befintliga bostadsområden genom god
trafikplanering, för att minska risken för störningar.
Genomfartstrafik ska med god tillgänglighet ledas via utpekade transportstråk, inte genom byar,
bostadsområden och de centrala delarna av tätorterna.

Strategi
Samhällsplanering
Leksands kommun ska verka för att särskilja områden för verksamheter och för boende.
Leksands kommun ska se över möjligheterna med bilfria områden i bostadsmiljöer.
Lokalisering av ny bebyggelse i större omfattning ska ske i tätorterna eller längs stråk där det
finns god infrastruktur och service. Utbyggnad ska ske utifrån den så kallade stationsnära
principen där bostäder och verksamheter planeras med närhet till en större hållplats/station med
god möjlighet till kollektivt resande.
Planera ny bebyggelse i förhållande till vägar, järnvägar eller annan transportinfrastruktur för att
skapa attraktiv miljö utan störningar.

Fysisk miljö
Nya områden för bostäder ska utformas med gena, lättillgängliga, sammanhängande gång- och
cykelstråk.
Möjligheten att parkera såväl cyklar som andra fordon enkelt och säkert ska finnas vid större
hållplatser.
Planera utrymme för samåkningsplats eller liknande i bostadsområden.

Mobilitetsarbete
Verka för att samåkning ökar.
Verka för att bilpooler skapas.

(Ny)Teknik
Nya bostadsområden planeras med god infrastruktur, exempelvis möjlighet till att ladda elfordon.

11

HÅLLBARHET
Mål
Andelen resor med fossildrivna bilar ska minska, då fler kommuninvånare och besökare väljer att
gå, cykla, samåka eller åka kollektivt till skola, arbete och andra målpunkter.
Verka för hållbar utveckling i kommunen med minskade koldioxid-utsläpp.
Leksands Kommun ska ha en fossilbränslefri bilpark och på sikt ska det även gälla arbetsfordon.
Transportstråken ska vara gena och med god framkomlighet.
Leksands Kommuns upphandlade gods och persontransporter ska vara hållbara.

Strategi
Samhällsplanering
Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.
Leksands Kommun ska sträva efter att utveckla kollektivtrafiken med en hög turtäthet och korta
restider.
Leksands Kommun ska verka för att sträckor där det finns ett stort resandeunderlag och en
potential för ökat kollektivtrafikresande prioriteras.
Leksands kommun ska verka för en hållbar drivmedelsförsörjning och avfallshantering för
båttrafiken.

Fysisk miljö
Till idrottsområden och andra målpunkter som främjar hälsa ska det finnas god möjlighet att ta
sig via gång- och cykelvägnät.
Luftpump och andra möjligheter till självservice för cyklar ska finnas längs viktiga stråk.
Möjlighet till laddning av elfordon ska finnas i tätorterna och längs större transportstråk med
prioritet vid resecentrum och strategiska målpunkter.

Mobilitetsarbete
Vid etableringar av nya verksamheter ska Leksands kommun informera om vikten av god
hållbarhet.
Verka för att öka näringslivets andel av transporter på järnväg, samt utveckling av Insjöns
containerterminal.
Initiera samarbeten med olika aktörer för att möjliggöra effektiva och resurssnåla transporter.
Verka för att det finns möjlighet att hyra/låna transportmedel, exempelvis cyklar och eldrivna
enpersonsfordon (EPF).
Leksands Kommun ska verka för att bussar i kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen.
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(Ny)Teknik
I den kommunala verksamheten används nya fordon som drivs med förnyelsebara bränslen och
teknik som främjar hållbarhet.
Ny belysning ska vara energieffektiv och möjlig att styra så att den kan dämpas ner under tider
och på platser där få eller inga människor är ute.
EPF (Eldrivna enpersonsfordon) och andra liknande nya fordon och tekniska lösningar ska kunna
användas på stråk för cykeltrafik under förutsättning att krav på säkerhet och lagkrav uppfylls.
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GOD FOLKHÄLSA
Mål
Fler kommuninvånare väljer att gå och cykla till skola, arbete och andra målpunkter.
Kommuninvånarna ska uppleva minskade trafikstörningar i form av buller, vibrationer, partiklar
och andra luftföroreningar.
Cykeln är ett naturligt val vid kortare resor.

Strategi
Samhällsplanering
Planera och bygga ut prioriterade cykelstråk.
Plan för bullersanering upprättas och viktiga fokusområden för åtgärder pekas ut.
Trygga fortsatt god luftkvalité.

Fysisk miljö
Till idrottsområden, friluftsområden och andra målpunkter som främjar hälsa ska det finnas god
möjlighet att ta sig via gång- och cykelvägnät.

Mobilitetsarbete
Kommunen verkar för att medvetandegöra vikten av en god hälsa.
Kommunen ska verka för att fler människor ska gå eller cykla till sina arbeten. Har man maximalt
5 km mellan sin bostad och skola eller arbetsplats bör det vara självklart att gå eller cykla.

(Ny)Teknik
Verka för utveckling av ny teknik inom området.
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Figur; 3 och 5 km radie från centrala Leksand, Insjön, Tällberg, Siljansnäs och Djura. Elcyklar ger möjlighet till att
pendla längre sträckor, det vill säga mer än 5 km.
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HANDLINGSPLAN
Genomförande
För att trafikstrategin ska få effekt i den löpande verksamheten krävs ett metodiskt arbete.
Målsättningen är att verka genom Leksands kommuns befintliga system för verksamhetsstyrning,
att indikatorer används och att avstämningar görs med lämpliga intervall i enlighet med gällande
planer.
Leksands kommun ska i samverkan med Trafikverket och Region Dalarna samt i sin löpande
verksamhet, i planering, drift, underhåll och investeringar, stegvis förverkliga trafikstrategins
mål. Kommuninvånare, näringsliv och andra aktörer ska genom information, aktiviteter och
kommunikation engageras och bidra till denna utveckling.
Trafikstrategins vision och mål har ett långt tidsperspektiv. Samhället är föränderligt och
utvecklas kontinuerligt varför trafikstrategin ska ses som ett levande dokument. En översyn och
eventuell revidering av trafikstrategin bör ske varje mandatperiod.

Organisation och ansvar
Det politiska ansvaret för trafikstrategin och dess tillämpning ligger hos kommunstyrelsen.
Avdelningen för Strategisk planering, som ansvarar för kommunens övergripande trafikplanering,
är huvudansvarig för att trafikstrategin hålls aktuell.

Uppföljning
För att hålla trafikstrategin levande och att utveckla den i förhållande till uppsatta mål krävs att
uppföljning genomförs kontinuerligt. Uppföljning av mål och åtgärder ska ske inom ramen för
ordinarie sektorplan samt i avdelningsplanerna. Nya direktiv som kan leda till ändrade mål och
åtgärder arbetas in i samband med trafikstrategins revidering.
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REFERENSDOKUMENT
-

De globala, nationella, regionala och lokala miljömålen

-

De nationella- och regionala infrastrukturplanerna

-

Nollvisionen (Trafikverket)

-

Fyrstegsprincipen (Trafikverket)

-

Dalastrategin

-

Vision Leksand 2025

-

Översiktsplan Leksand 2014

-

Cykelplan Leksand 2012

-

Leksands kommuns Energi och klimatplan 2012 – 2020

-

Centrumutvecklingsplan Leksands Noret 2012

-

Trafikförsörjningsplanen
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