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FÖRORD
Den här fördjupade översiktsplanen för Ljusdal är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) från 2010. Fördjupningen ersätter de ställningstaganden
som gjorts i ÖP:n beträffande ”tätortstriangeln”.
Planens syfte är att ta fram riktlinjer och förslag för att komma närmre de mål och
visioner som är beskrivna i översiktsplanen och kommunens vision. Planen ska utgöra
ett vägledande underlag för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut
som rör den fysiska miljön inom området. Underlaget ska tolkas likvärdigt för flickor
och pojkar, kvinnor och män som bor och kommer att bo i Ljusdals kommun. Planförslaget innebär i korthet en förtätning av bebyggelsen i Ljusdal samt pekar ut nya möjligheter till vattennära boende i de västra delarna. Vidare ger planen förslag på hur
centrala Ljusdal kan utvecklas efter det att riksväg 84 flyttats till Kyrksjönäsvägen eller
till en eventuellt ny älvbro. I planen föreslås nya och utökade bebyggelseområden, nya
och förändrade trafikleder samt förändringar av natur- och grönområden. Utökningar
av industriområden föreslås samt bevarande av utpekad värdefull bebyggelse, naturoch kulturmiljö.
Planförslaget har tagits fram av samhällsutvecklingsförvaltningen och författats av planingenjörerna Joel Eklund, Fredrik Wallby och Viktor Svensson i samråd med andra
tjänstemän inom Ljusdals kommunkoncern. Styrgrupp har varit kommunstyrelsens
samhällsutvecklingsutskott, KsSu.

Översiktlig karta över planområdet.
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INLEDNING
Bakgrund
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar
hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om användningen av
mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet,
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer 1. En översiktsplan kan, som i detta fall, ändras för en viss del av
kommunen. Detta görs i en så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP). En sådan har en
högre detaljeringsgrad än den kommunomfattande planen. Genom att göra en fördjupning av översiktsplanen underlättas därmed framtida planering och lovgivning. Ljusdals tätort ska därmed få en fördjupad översiktsplan, precis som Järvsö och Färila
tidigare fått.

Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att komma närmare de mål och visioner
som är framförda i översiktsplanen och kommunens vision. Detta dokument ska ge
vägledning i form av förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet. Detta för att ge
flickor och pojkar, kvinnor och män bästa förutsättningar för att leva, bo och verka i
Ljusdal.

Avgränsning
Planområdet sträcker sig från Borr i väster till Ämbarbo i öster samt från Boda i söder
till Norrkämsta i norr. Planen kommer i huvudsak att handla om att formulera kommunens ställningstaganden i fråga om mark och vattenanvändning samt den huvudsakliga utformningen av den byggda miljön inom detta område. Angående ny lokalisering
för den timmerterminal som är belägen vid Östernäs så är visionen att denna ska flyttas
från centrala Ljusdal. Något ytterligare ställningstagande i terminalfrågan görs därför
inte.

Planens utarbetande
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07 § 41 att ge Samhällsutvecklingsförvaltningen
i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort.
Arbetsgången för planen är:








1

Inledande informations- och diskussionsmöten.
Framtagande av förslag till plan för samråd.
Samrådstid, 6 veckor.
Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under samrådstiden.
Granskning av reviderad plan, 6 veckor.
Ställningstagande och inarbetande av yttranden inkomna under
granskningstiden.
Antagande i kommunfullmäktige och därefter Laga kraft.

Plan- och bygglagen 2010:900
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Läsanvisningar
Planförslaget utgörs av denna planbeskrivning. Den är uppdelad i två delkapitel: ”Förutsättningar och riktlinjer” samt ”Planförslag”. En miljökonsekvensbeskrivning tillkommer. I delkapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” presenteras de planeringsförutsättningar som finns inom planområdet samt generella riktlinjer för vad som gäller avseende hela planområdet. I det följande delkapitlet ”Planförslag” redovisas sedan mer
detaljerade ställningstaganden som är kopplade till kartan. Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att integrera miljöaspekter i planen, att främja en hållbar utveckling
inom planområdet och att underlätta förståelsen av planen genom att redovisa planens
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och konsekvenser.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RIKTLINJER
Ljusdals kommun ska enligt översiktsplanen vara ett välkänt begrepp i landet som förknippas med utveckling och förbättring och ha en positiv klang. Ljusdals kommun ska
ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet.

Regionala, mellankommunala och kommunala frågor
Mellankommunala frågor som kan kräva samverkan rör bland annat kommunikationer,
infrastruktur, miljövård, vattenreglering och andra gemensamma samarbetsprojekt i
regionen. De världsarvsutnämnda hälsingegårdarna är lokaliserade i Ljusdals, Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner och marknadsförs gemensamt. Etableringar
med stort upptagningsområde, så som handelsområden, får stora konsekvenser för en
orts handelsindex och frågor runt den typen av verksamheter kräver ett gott samförståndsklimat kommunerna emellan.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den regionala utvecklingsstrategin är ett regionalt styrdokument som antagits av politikerna i regionfullmäktige. Den visar på inriktningen för regionens utvecklingsarbete
och är tänkt att fungera som ett brett paraplydokument för övriga planer och strategier
inom region Gävleborg. Detta innebär att de resurser som satsas i länet ska styras av
den regionala utvecklingsstrategin. RUS utgår från EU-strategier och mål och är länken mellan den nationella nivån och den kommunala nivån2.

Vision och lokal utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun
Ljusdals kommun har en vision för kommunen och dess medborgare (2014). Visionen
kan ses som en gemensam målbild för kommunens alla verksamheter. Den ska vara
vägledande för kommunens mål, strategier och planer. LjUS, Ljusdals kommuns lokala
utvecklingsstrategi är ett verktyg för att uppnå dessa mål.

Köpingsutvecklingsprocessen (KUP)
Genom samverkan mellan kommun, köpmän, fastighetsägare, olika intresseföreningar
och medborgare har Köpingsutvecklingsprocessen lyft frågor kring förtätning och sammankoppling av de olika stadsdelarna Centrum, Gamla stan och Östernäs. KUP:en
bildar en form av stadsbyggnadsprogram med prioriterade insatser inom ovan nämnda
delar.

2

Nya möjligheter - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020, Region Gävleborg (2013)
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Norra stambanan
Norra stambanan är av mycket stor betydelse för Ljusdals kommun, men även för
övriga kommuner som är belägna utmed dess sträckning. Järnvägen bidrar till större
möjligheter till utbildning och arbetsmarknad för kommunens invånare och är samtidigt
nödvändig för hela landet sett till de godstransporter som körs på sträckan. Frågor som
rör järnvägen bör därför generellt sett lyftas till den regionala eller mellankommunala
nivån.

Riksväg 83 och 84
Väg 83 utgör en del i ett sammanhängande stråk för trafik mellan målpunkter från Mälardalen upp till Fjällvärlden i Härjedalen och Jämtland. Väg 84 utgör även den ett
sammanhängande stråk från kusten mot inlandet. Vägarna har betydelse för boende,
näringsliv och transporter. Projektet ”Fjällvägen” är ett mellankommunalt projekt som
har tagit fasta på väg 83:s betydelse. Medverkande är de berörda kommunerna, näringsidkare, Trafikverket och Regionerna Gävleborg och Jämtland. Syftet är att förbättra vägstandard, korta restiderna samt att lyfta fram turistmål och verksamheter utmed sträckan.

Ljusnan
Ljusnans dalgång med det gemensamma vattendraget Ljusnan innefattar kommuner
och orter uppströms och nedströms. Området kring Ljusnan är av riksintresse för naturvård och friluftslivet, därmed tas särskild hänsyn för att främja turismen och friluftslivet. Ljusnan ses som en unik resurs för Ljusdals tätort och kommun, vattendraget är
Sveriges närmaste Norrlandsälv.3

Tätortstriangeln – Ljusdal i kommunen
Ljusdal utgör enligt översiktsplanen tillsammans med Färila och Järvsö ”Tätortstriangeln”. Orterna är belägna på ungefär samma avstånd från varandra och bildar på så
sätt formen av en triangel. Området har en särskild växtkraft där orterna kompletterar
varandra med sina speciella profiler som ska utvecklas och stärkas:


Ljusdal är centrum för handel
och service.



Järvsö är centrum för turism
och besöksnäring såväl sommar som vinter.



Färila är centrum för industri
och vildmarksturism med inriktning på jakt och fiske.

Tätortstriangeln enligt översiktsplanen för Ljusdals kommun

3

Översiktsplan för Ljusdals Kommun (2010)
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Andra mellankommunala frågor
Kommunerna i Hälsingland bedriver gemensam avfallsplanering och tar tillsammans
fram kommunala avfallsplaner. Kraftledningar löper över flera kommuner, vilket kan
behöva mellankommunal samverkan.

Befolkning och boende
Målet i översiktsplanen gällande befolkning och boende är att alla människor oavsett
kön ska välja att bosätta sig i kommunen, att folkhälsan ska vara god och att befolkningen ska öka. Bostadsbeståndet ska vara varierat och utgå från olika hushållstyper.
Kommunens tre största orter ska ha tydliga centrumkärnor med plats för människors
möten. Människors hälsa och trygghet ska beaktas då ny bebyggelse planeras och
uppförs. Offentliga byggnader, allmänna platser och miljöer ska vara tillgängliga för
alla.
En fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor ska kunna bo och
verka i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär och i eftertraktade lägen måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning, enligt Vision för Ljusdals kommun.

Befolkning och folkhälsa
Kommunen har länge haft en minskande befolkning. Glädjande är därför att antalet
boende i kommunen har ökat de senaste åren. Vid utgången av 2013 var folkmängden
i kommunen knappt 19 000 personer, varav cirka 6000 bodde inom planområdet. Under 2017 hade kommunens befolkning ökat till 19 023 personer4.
En god folkhälsa innebär att så många människor som möjligt har en bra hälsa, fysiskt,
psykiskt och socialt. I Gävleborgs län är folkhälsan generellt sett sämre än riksgenomsnittet, enligt SKL:s jämförelser. De största folkhälsoproblemen är enligt Boverket
kopplade till att vi inte rör oss tillräckligt mycket, och därför är fysisk aktivitet i vardagen
något som blir allt viktigare att främja. Genom god fysisk planering kan man bidra till
detta eftersom rörelsevanorna är kopplade till hur vår fysiska miljö är planerad. Exempelvis går det att reservera mark för rekreationsområden samt ta fram attraktiva stråk
för gång- och cykelvägar.

Boende, tillgänglighet och mötesplatser
Fram till 2022 kommer andelen äldre, kvinnor och män att fortsätta öka i kommunen5.
Bostadsbeståndet måste således förberedas på en sådan utveckling. Det finns ett ökat
intresse för så kallade trygghetsboenden, en boendeform som bland annat erbjuder
bättre fysisk tillgänglighet både i lägenheten samt dess omgivning, men även tillgång
till service inom byggnaden och närhet till övrig samhällsservice. Kommunens ambition
är att möjliggöra fler boenden av denna typ. Genom att äldre kvinnor och män flyttar
till trygghetsboenden skapas förutsättningar för att flyttkedjan sätts gång så att yngre
ges möjligheter att ta del av befintligt bostadsbestånd.

4
5

Statistiska centralbyrån 2017
Befolkningsprognos 2011-2030 Ljusdals kommun, Statistikon AB (2010)
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Många planlagda bostäder, främst från 1970- och 80 talen, har aldrig förverkligats. I
exempelvis Ämbarboområdet bebyggdes endast en tredjedel av vad som var planerat,
omkring 1500 bostäder. En liknande situation återfinns längs Sjöbovägen norr om tätorten. Det går därmed att konstatera att det finns planberedskap för bostäder men att
intresset att utveckla flera av dessa planer till färdiga byggnader är litet. Anledningen
bedöms vara en generellt svag utformning av befintliga detaljplaner och sämre lägen,
vilket innebär liten efterfrågan på nya bostäder. Det finns därmed ett behov av att se
över gällande detaljplaner, för att anpassa planberedskapen efter dagens förutsättningar.
Riotorget, Resecentrum samt de olika dagligvarubutikerna är alla olika mötesplatser
för befolkningen i Ljusdal. Postplan är Ljusdals största torg även om det i dagsläget
inte är den naturliga mötesplats som det skulle kunna vara. Det finns även ett antal
mindre parker men dessa har inte samma betydelse för olika möten som de ovan
nämnda platserna.

Tillgänglighet
Inom tätorten tar många sig runt med bil, även om det är möjligt att på ett förhållandevis
smidigt sätt ta sig runt till fots och med cykel. På många håll finns det exempelvis gångoch cykelvägar som är separerade från övrig trafik. Det finns dock i nuläget utrymme
för förbättring, exempelvis genom ett utbyggt gång- och cykelvägnät. De allmänna platserna har överlag god tillgänglighet, även om det finns brister som bör åtgärdas. Bristande tillgänglighet ingår som en form av diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att alla människor ska kunna delta i det offentliga rummet på lika villkor. Under
2014 påbörjades arbetet med nya funktionsanpassade entréer till affärer längs med
Norra Järnvägsgatan.
Det nya strandpromenadsdäcket på Östernäs innehåller också lösningar som underlättar för funktionshindrade. Under åren 2006-2007 gjordes en inventering av de allmänna platserna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i flera delar av kommunen, bland
annat i Ljusdal. Den detaljerade tillgänglighetsstudien uppmärksammade mindre brister på delar av de offentliga miljöerna. På sikt är det lämpligt att uppdatera inventeringen av de allmänna platserna och skapa ett åtgärdsprogram för att få bort eventuella
hinder för människor. Exempel på åtgärder i den fysiska miljön kan vara borttagande
av trösklar och nivåutjämning av marken. Kommunen arbetar kontinuerligt med bostadsanpassning, för att skapa åtgärder som behövs för att kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt.

Jämställdhet
Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer
formas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla
verksamheter. För samhällsplaneringen innebär det att jämställdhetsperspektivet finns
med i alla steg av planeringsprocessen och gärna i ett tidigt skede, eftersom detta
skapar förutsättningar för den fortsatta planeringen och genomförandet. Inom samhällsplaneringen innebär det att vi utifrån ett jämställdhetsperspektiv gör olika bedömningar och avvägningar i varje del av planeringsprocessen. Utgångspunkten är att
skapa en rättvis planering och väga in hur planeringen får olika konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar. För att tillgodose en gynnsam samhällsplanering ur ett
jämställdhetsperspektiv bör det finnas ett bra underlag för att bedöma om olika planer
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är tillräckligt rättvisa. Detta kan uppnås med hjälp av könsuppdelad statistik, som visar
en generell struktur mellan män och kvinnor i en viss given situation.
De nationella målen för jämställdhetspolitiken innebär att kvinnor och män är lika värda
och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att forma samhället och sina
egna liv.6
Ljusdals kommun har undertecknat CEMR-deklarationen. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts
i praktiken på lokal och regional nivå. Kommunfullmäktige har även beslutat att alla
kommunens verksamheter ska jämställdhetsintegreras. Jämställdhetsperspektivet ska
införlivas i kommande planer som bygger på den fördjupade översiktsplanen.

Fritid och rekreation
I utkanterna av tätorten finns stora sammanhängande grönområden som är lätta att ta
sig till. Hit hör exempelvis Kläppaåsen med markerade leder och skidspår. Även i Måga
finns markerade leder av denna typ. Båda dessa områden används flitigt av befolkningen. Hela området kring Kyrksjön med hembygdsgården, folkparken och gång- och
cykelvägen runt sjön samt de olika idrottsplatserna är också populära fritids- och rekreationsområden. Vid Kyrksjön finns en strandpromenad med trädäck och en brygga
som sträcker sig ut i vattnet. Dessutom har även en betongpark för bland annat skateboard och rullskridskoåkning anlagts.

Riktlinjer med hänsyn till befolkning och boende

6



Äldre detaljplaner bör ses över och vid behov anpassas till dagens och
morgondagens efterfrågan på bostäder. Äldre detaljplaner/byggnadsplaner/
stadsplaner som bedöms ointressanta för exploatörer att genomföra bör hävas
för att ge plats åt annan markanvändning.



Kommunen ska ha planberedskap för ökad befolkning.



Centrala mötesplatser för spontana möten ska främjas i planeringen av
tätorten. Sådana platser är Riotorget, Postplan, Norra Järnvägsgatan och
Södra Järnvägsgatan. Dessa bör kopplas tydligare till varandra, vilket
medför att de tillsammans skapar en tydligare centrumkärna.



Barnens perspektiv ska beaktas vid planering av offentliga miljöer.



Tomma byggrätter i tätorten bör uppmärksammas och tas i anspråk.



Tillgänglighetsfrågan och jämställdhet ska beaktas i ett tidigt skede i
detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen.

Jämställdhet i samhällsplaneringen – Boverket (web 2017)
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Näringsliv, service och handel
I översiktsplanens mening utgör Ljusdal kommunens centrum för handel och service.
Denna profil ska stärkas. Kommunen ska kunna erbjuda mark till expanderande och
nya företag.

Näringsliv
Näringslivet i Ljusdals tätort är historiskt sett till största delen uppbyggt kring olika
tjänste- och industriföretag, som även i dagsläget sysselsätter många. Trux, Peges
och DHL, alla belägna i Norrkämsta, är några exempel på sådana företag.

Offentlig och privat service, handel
Region Gävleborg och Ljusdals kommun är två stora arbetsgivare i Ljusdal. Andra offentliga arbetsplatser så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är också lokaliserade inom planområdet. Ljusdals största handelsstråk går via Norra Järnvägsgatan. Längs denna gata och kring Postplan finns de flesta butikerna och servicen. Exempelvis finns här dagligvaruhandel, banker, apotek, kiosk, klädaffärer och restauranger. I dagsläget kan Ljusdals handel upplevas som utspridd. Norra Järnvägsgatan
är cirka en kilometer lång vilket kan sägas vara i överkant för en handelsgata i en ort
av Ljusdals storlek, sett till kundunderlag och möjligheten att bedriva lönsam handel7.
Avstånden gör att många tar bilen mellan affärerna vilket bidrar till ett ökat behov av
parkeringar. Ljusdal har några rikstäckande kedjor och många lokala verksamheter
som är unika för orten. Att ha en blandning av dessa är positivt.
I ett regionalt perspektiv kan Ljusdals tätort ses som en alternativ handelsplats för både
förbipasserande fjällresenärer och handelsresenärer från orter som Sveg, Hudiksvall,
Delsbo, Bollnäs m.fl. Även turister i Järvsö kan attraheras av Ljusdals handelsutbud.

Handelsstrategi för Ljusdals tätort
Kommunen har tillsammans med företagare, intresseföreningar och medborgare utarbetat en handelsstrategi som ska ge stöd och råd till både kommunala tjänstemän och
näringsidkare. Handelsstrategin analyserar dagsläget, lyfter trender och formulerar
mål för handeln. Dokumentet ger vägledning om hur ny handel ska skapas, hur dagens
handel ska utvecklas samt ger ett beslutsunderlag i handelsetableringsfrågor som
överensstämmer med kommunens fördjupande översiktsplan. Till skillnad mot den fördjupade översiktsplanen över Ljusdal så går handelsstrategin mer i detalj in på hur
Ljusdal ska möbleras för att stärka handeln.8

7
8

Handelsutredning Ljusdal, Dalaköpmännens service AB (2011)
Handelsstrategi Ljusdal (2016)
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Riktlinjer med hänsyn till näringsliv, service och handel


Företrädesvis ska ny industri lokaliseras till de befintliga industriområdena Norrkämsta, Bränta, Kläppa, Åkern med flera. Nya renodlade industriområden ska
prövas restriktivt, istället ska ovan nämnda områden förtätas.



Tjänsteföretag bör lokaliseras till Ljusdals tätort, eventuellt Gamla Stan, alternativt Postplan eller Östernäs. Fler företag i dessa områden bidrar till att stärka
serviceunderlaget, vilket i sin tur bidrar till att stärka ”stadsdelarna”. Dessutom
ökar tillgängligheten till dessa verksamheter då de är belägna nära kollektivtrafik
och boende.



Ljusdals handelsområden har traditionellt varit Norra och Södra Järnvägsgatan/Gamla kyrkogatan. Även i framtiden bör handel längs dessa gator ges möjlighet att utvecklas. Postplan och Östernäs bör i framtiden ses som primära
handelsområden.



Det är positivt med handelslägen som kan nås på andra sätt än med bil.



Förtätning av handeln i centrala Ljusdal är viktig och bör prioriteras före
externa köpcentrum.
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Riksintressen
Riksintressen utgörs av särskilt värdefulla områden i ett nationellt perspektiv. Riksintresseområden utpekas av statliga sektorsmyndigheter med stöd av miljöbalkens 3:e
kapitel. Sådana områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller motverka intresset. Det finns även riksintressen med geografiska bestämmelser som är
angivna i miljöbalkens 4:e kapitel. I sådana områden får ingrepp endast göras om det
inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena.
I översiktsplanen redovisas samtliga riksintressen inom kommunen och hur kommunen avser att tillgodose dem. Utgångspunkten är att riksintressena är en av Ljusdals
kommuns styrkor. Att vårda natur- och kulturmiljövärden skapar förutsättningar för turismen och ökar kommunens attraktivitet.

Riksintresseområde för naturvård. Planområdesgränsen illustreras av svart linje med prickar.

Riksintresse naturvård
Delar av planområdet berörs av riksintresse för naturvården. Riksintresse för naturvård
pekas ut av Naturvårdsverket. Områdena ska visa på huvuddragen i svensk natur,
landskapets utveckling samt naturens mångfald ur ett nationellt perspektiv. Den del av
Ljusnan som rinner genom planområdets västra del är utpekad som riksintresse för
naturvården.
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Bilden visar utbredningen av riksintresseområdet för kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård
Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård pekas ut av Riksantikvarieämbetet.
Riksintressena ska representera hela landets historia, allt från forntiden till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska bland annat visa hur människor använt tillgängliga resurser, byggnadsskick och olika estetiska ideal. Inom planområdet återfinns två utpekade
riksintresseområden:
1. Området kring Storhaga uppvisar ett gott exempel odlingslandskapet samt
en ovanligt tät bebyggelsestruktur av oskiftad karaktär från främst 1800-talet.
2. I Mågamon återfinns en lågteknisk järnframställningsplats som är av stort
vetenskapligt intresse. Lämningarna härrör från perioden 600-950 e.Kr.
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Riksintresse kommunikationer

Riksintresse kommunikationer
Områden som är av nationell betydelse för transportsektorn kan pekas ut av Trafikverket som riksintresseområden för trafikslagens anläggningar; väg, järnväg, luft och sjöfart. Sådana områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna. Inom planområdet finns tre riksintressen för kommunikationer: väg 83 mellan Tönnebro och Ånge (E14), väg 84 mellan Hudiksvall och
norska gränsen samt järnvägen Norra stambanan, längs sträckan mellan Bräcke och
Storvik/ Gävle. I Ljusdal kan väghållaransvaret för Norra Järnvägsgatan och Kyrksjönäsvägen komma att bytas mellan Trafikverket och kommunen. I det fallet kommer
Kyrksjönäsvägen i framtiden att utgöra riksväg istället för Norra Järnvägsgatan. Frågan
om väghållaransvar beslutas politiskt.
Vägarna är av betydelse för regional och interregional trafik. Järnvägen ingår i TEN- T
nätet (Trans European Transport Network) som är av internationell betydelse. Järnvägen ingår även i det strategiska godsnätet. Järnvägens och vägarnas riksintresse syftar till att skydda internationella, nationella och regionala intressen av samverkande
och sammanhållna transportnät.
Trafikverket och kommunen har avvikande åsikter om timmeromlastningen i Ljusdals
tätort. Trafikverket vidhåller att omlastningsterminalen är av riksintresse, medan Ljusdals kommun ställer sig emot detta ställningstagande. En viktig faktor som bör beaktas
är att området vid timmerterminalen överlappas av tre olika riksintressen, bland annat
riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse för skyddade vattendrag. Kommunen
anser därför att riksintresset gällande timmerterminalen inte nödvändigtvis behöver
fastslås, då det i framtiden kan försvåra eventuell flytt av terminalen.
Enligt 3 kap. 1 § Miljöbalken, ska mark- och vattenområden användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Ljusdals kommun menar att terminalområdet mitt i centralorten Ljusdal inte uppfyller detta. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 84 från 2016
går att utläsa att virkesomlastningen bidrar till buller, damm, vibrationer och störande
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ljuskällor. Vidare står att terminalområdet upplevs som skräpigt och skymmer utblickarna från centrum mot Kyrksjön. Vidare bedöms transporterna till och från terminalområdet orsaka sämre framkomlighet och stora skador på tätortens kommunala vägnät.
Terminalen och dess verksamhet skapar en barriär genom centrum som hindrar önskad utveckling av centralorten. Länsstyrelsen prövar riksintresseanspråket i samband
med den fördjupade översiktsplanen. Olika potentiella platser för en nyetablering av
timmeromlastningen har tidigare utretts. Se bilaga för ytterligare information.

Bilden visar utbredningen av riksintresseområdet för friluftsliv.

Riksintresse friluftsliv
Ljusnans dalgång har utpekats av Naturvårdsverket som riksintresse för friluftsliv. Med
friluftsliv menas här vistelse i naturen för naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling och avser aktiviteter som natur- och kulturstudier, vandring, cykling, utförsåkning,
bad, kanotning och fritidsfiske.
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Bilden visar utbredningen av riksintresseområdet för rörligt friluftsliv.

Riksintresse turism och friluftsliv (rörligt friluftsliv)
Området mellan Ljusnan från Färila till Bergvik är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken. Inom
området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Riksintresset ska enligt miljöbalken inte hindra utvecklingen av tätorten.

Bilden visar utbredningen av riksintresseområdet för skyddade vattendrag

Riksintresse skyddade vattendrag
Riksintresse skyddade vattendrag regleras i miljöbalken 4 kap. 6 §. Här föreskrivs att
vattenkraft inte får uppföras längs älvsträckan Laforsen till Arbråsjöarna i Ljusnan.

17

Bilden visar utbredningen av riksintresseområdet för Natura 2000.

Riksintresse natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och är klassade som
riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. Områdena utses av regeringen och fastställs
av EU-kommissionen. Syftet är att värna de naturtyper och arter som är särskilt
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Hela Ljusnan från Laforsen till Edeforsen är
klassat som Natura 2000-område. Även Kyrksjön, Borrsjön och Vikarsjön ingår i
Natura 2000.

Riksintresse totalförsvaret
Områden som är av riksintresse för totalförsvaret väljs ut av Myndigheten för samhällskydd och beredskap eller av Försvarsmakten. I Ljusdals tätort finns inga riksintressen
för totalförsvarets militära del som kan redovisas öppet. Riksintressen för totalförsvaret, exempelvis tekniska system, kan främst påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk. Objekt klassas som höga om de är högre
än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Alla planoch bygglovsärenden som rör höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten för samråd.
Riktlinjer med hänsyn till riksintressen


De värden riksintressena avser är viktiga att värna. För utvecklingen av orten
måste vissa områden förändras och tas i bruk för nya ändamål, men det måste
ske med hållbar utveckling i fokus och med hänsyn till riksintressena.



Kommunen anser att avgränsningen av riksintresseområdet för friluftsliv enligt
4 kap. miljöbalken kraftigt bör minskas eller att riksintresseområdet avlägsnas,
eftersom det berör Ljusdals tätortsutveckling.



Kyrksjönäsvägen bör få status som riksintresse för kommunikation i det fall väghållaransvaret för Kyrksjönäsvägen och Norra Järnvägsgatan byts mellan Trafikverket och Ljusdals kommun.
18

Naturmiljö, vatten & allmän plats
Naturen har ett egenvärde och dess biologiska mångfald och det öppna kulturlandskapet ska bevaras och de unika värdena ska skyddas, enligt översiktsplanen (ÖP).
Ny bebyggelse och exploatering av natur ska ske på ett sätt som inte skadar friluftslivet. Områden med höga naturvärden ska bevaras och inom tätorterna göras tillgängliga, skyddas och bevaras. ÖP (2010) pekar därför ut stora områden som bör bevaras
som rekreations- och grönområden.

Viktig grönstruktur inom planområdet (mörkgrön färg)

Landskap, parker och grönstruktur
Samhället Ljusdal är huvudsakligen beläget på sydsidan av Kläppaåsen som går genom orten och slutar i väster vid Knekarbacken och Sörkämsta. Landskapsbilden domineras av älven Ljusnan, de många sjöarna och av de omgivande bergen som bildar
ett dramatiskt skogslandskap. Inom Ljusdals tätort finns ett flertal parker som alla bidrar till att stärka helhetsupplevelsen av orten.
Till de mest centralt belägna parkerna hör Signeulparken och Collinparken, som ligger
på var sin sida av järnvägen. Hit hör även Tingshusparken och Stadtparken som båda
är belägna centralt utmed Norra Järnvägsgatan. Runt Kyrksjön sträcker sig ett vidsträckt parkområde som lockar många till utomhusaktivitet. Parkområdet som är beläget längs Löjtnantsgatan fungerar som ett grönt stråk från Södra Järnvägsgatan till
Kyrksjöområdet. Parkområdet tjänar också som en grön buffert mellan bebyggelsen.
Andra större parker inom Ljusdals tätort är Knekarbacken och Jonsparken. Flera av
parkerna har funnits länge och ursprunget går tillbaka till början av 1900-talet och dåtidens stadsplaner. Orten bjuder utöver detta på ett stort antal andra mindre grönområden och kilar insprängda bland bebyggelsen. Skolgårdar är dock inte offentliga platser. Vistelse på skolgårdar kräver i vanligtvis rektorns tillstånd. Östernäs parkområde
utgör ett tillskott till grönstrukturen kring Kyrksjön. Kommunen arbetar för att tillgodose
tillgängligheten och behovet av friytor för flickor och pojkar i syfte att uppmuntra till
spontan rekreation och bidra till ett mer jämlikt samhälle.
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Berg- och jordarter
I älvdalen längs med Ljusnan består marken i huvudsak av isälvsediment, lera och silt.
Stora delar av Ljusdals tätort är belägen på en moränrygg. Planområdets berggrund
utgörs i huvudsak av gnejsgranit.

Jordarter i Ljusdal, teckenförklaring nedan. Källa: SGU

Teckenförklaring till ovanstående karta.
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Naturvårdsområden
Inom planområdet finns flera naturvårdsområden som är upptagna i länsstyrelsens naturvårdsprogram ”Värdefull natur i Gävleborg” (1997). Rapporten beskriver områden i
länet med höga naturvärden.

Naturvårdsområden enligt ”Värdefull natur i Gävleborg” Planområdesgränsen illustreras av svart linje
med prickar.

1,2) Övre och nedre Mellanljusnan
Naturvärdet övre Mellanljusnan sträcker sig från Laforsen ned till Ljusdal, där nedre
Mellanljusnan tar vid. Planområdet berörs av båda dessa utpekade områden. Enligt
naturvårdsprogrammet är de naturvetenskapliga värdena oomtvistliga utmed hela älvsträckan.
3) Kläppaängarna
De flacka Kläppaängarna är i huvudsak uppbyggda av älvsediment. Här finns åkermark och en stor andel lövskog, som är av särskilt intresse enligt naturvårdsprogrammet. Området har sedan 1930-talet varit känt som en fågellokal med höga kvalitéer,
viktig som rastplats, men också med många häckande arter. Området utgör en god
rastplats för arter så som änder, vadare och tättingar. Ovan nämnda lövskog skapar
också goda förutsättningar för hackspettar. Norra delen av Kläppaängarna huserar
Ljusdals golfbana och här finns också en badplats. Kläppaängarna är sammantaget
ett viktigt rekreationsområde.
4) Boda/Lock
Landskapet bildar här en småbruten mosaik av åker, skog och våtmarker. Utmed byvägen genom Boda finns två små hackslåttytor. Floran i området innehåller en anmärkningsvärt rik förekomst av backruta.
5) Borrsjön och Vikarsjön
Dessa två mindre sjöar har på grund av gynnsamma förhållanden, så som bland annat
stora vattenståndsvariationer, kommit att bli gynnsamma för flora, så som fyrling, nålsäv, rödlånke, sylört, tretalig slamkrypa m.m. Västra delen av Vikarsjön innehar den
största lokalen i länet av ävjebroddsvegetation. Det är av stort värde för populationen
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av denna art, samt landskapsbilden som helhet, att betet på denna mark kan återupptas.

Skyddad natur
Sumpskog
Sumpskogar är samlingsnamnet för all skogklädd våtmark. Naturtypen har stora variationer och erbjuder livsmiljöer för många växter och djur. Det finns tre huvudtyper:
myrskog, fuktskog och strandskog. För att bevara sumpskogarnas naturvärden är det
avgörande att vattnets flöden och beskuggningen av marken kan bibehållas. De arter
som är beroende av stabila förhållanden i form av fuktighet, temperatur, ljus och vind
slås annars lätt ut. I de östra delarna av planområdet återfinns till viss del skogbeklädd
våtmark.
Naturminnen
Nordöst om korsningen Klaragatan/ Lilla Vintergatan finns en gammal tall som är klassad som naturminne med stöd av miljöbalken, 7 kap.10 §.

Vattenområden
Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden
och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Åtgärder som
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid strandområdet, eller som väsentligt
ändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, får därför inte utföras inom strandskyddsområdet. Strandskyddet gäller vid alla vattendrag och sjöar och även vid mindre bäckar
och diken. Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har utvidgat
Ljusnans strandskydd till 200 meter på utvalda sträckor.
I samband med bygglovsansökan kan kommunen ge dispens från strandskyddet. Då
måste något av miljöbalkens särskilda skäl enligt 7 kapitlet uppfyllas. Åtgärden får inte
strida mot strandskyddets syften och en fri passage närmast vattnet måste finnas.
Samma krav gäller i samband med detaljplaneläggning då kommunen har möjlighet
att upphäva strandskyddet. Om en detaljplan ersätts med en ny återställs strandskyddet automatiskt och måste då prövas på nytt. Byggnader och anläggningar som behövs för jordbrukets och skogsbrukets behov är undantagna från strandskyddsreglerna, dock endast om nedanstående punkter är uppfyllda:
1. Den areella näringen ger ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning.
2. Byggnaden eller åtgärden som ska utföras behövs för näringen.
3. Byggnaden som ska utföras är inte utformad för boende.
4. Byggnaden eller åtgärden som ska utföras måste för sin funktion finnas eller utföras
inom det strandskyddade området.
I kommunens översiktsplanering kan landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen pekas ut. Detta görs i ett tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen, den så
kallade LIS-planen. I de utpekade områdena kan åtgärder som kräver dispens eller
upphävande från strandskyddet prövas med ett ytterligare skäl enligt miljöbalken,
d.v.s. om åtgärden långsiktigt kan bidra till utvecklingen av landsbygden. Detta måste
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dock ske utan att strandskyddets syften motverkas. LIS-planen för Ljusdals kommun
antogs av kommunfullmäktige under 2017.

LIS-områden rödmarkerade enligt antagen LIS-plan för Ljusdals kommun.

LIS-områden
För att främja landsbygdsutvecklingen i Ljusdals tätort och kommun så har en LIS-plan
antagits som syftar till landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen har fått
möjlighet att peka ut områden där strandskyddsdispens eventuellt kan ges. 9
Ytvatten och grundvatten
Ytvattenområden har flera funktioner. Rent ekologiskt är det smala strandområdet mellan land och fritt vatten en viktig miljö för många små ekosystem, förutom det är vattendragen viktiga för rekreation och friluftsliv. Deras betydelse för kommunens attraktionskraft som boplats bör heller inte underskattas.
Ljusnan är en av landets stora älvar. Den dominerar landskapet där den omväxlande
flyter och forsar fram genom Ljusnans dalgång. Älven har även ett stort värde för Ljusdals tätort i och med de nära möjligheter till fritid och rekreation som vattendraget erbjuder10.
I Västra delen av planområdet finns sjön Växnan, som ansluter till Ljusnan. Sjön har
ett stort värde för turism, rekreation och fritidsverksamhet i närhet till Ljusdals tätort.
Längs sjön finns både camping med bad samt många stugor och året-runt-boenden.
Borr- och Vikarsjön står i direkt förbindelse med Ljusnan och följer därför älvens vattenståndsvariationer. Här är även Ljusdals grundvattentäkt belägen. Området är därför

9

Lis-plan för Ljusdals kommun (2017)
Ljusnan, Länsstyrelsen Gävleborg (2002)

10
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utpekat som skyddsområde för grundvattentäkt. I ÖP(2010) pekas ett nytt skyddsområde för grundvattentäkt ut som omfattar ett större område än det nu gällande.
Genom Ljusdal rinner också ett par mindre vattendrag. Kläppa kanal sträcker sig från
Horneån, genom tätorten, till Ljusnan. Längs kanalen, nordväst om Kyrksjön, löper ett
grönstråk med en gång- och cykelväg som kopplar västra stadsdelarna till centrum.
Från Kyrksjön rinner Kläppa kanal ut över Kläppaängarna, förbi Ljusdals golfklubb för
att till sist mynna ut i Ljusnan. Grovankanalen är ett annat vattendrag med potential att
utvecklas till ett rekreationsområde.

Gällande och föreslaget nytt skyddsområde för grundvattentäkt

Riktlinjer med hänsyn till naturmiljö, vatten och allmän plats


De befintliga park- och grönområdena är viktiga att bevara, både ur ett historiskt perspektiv, men också ur ett hälso- och miljöperspektiv.



Allt för stora hårdgjorda ytor bör undvikas. Att skapa möjlighet till lokal hantering av dagvattnet bör eftersträvas i kommunens fysiska planering. Natur- och
parkområden kan planläggas, vilket bidrar till detta. Dessa kan också fungera
som buffertområden mellan verksamheter och bostäder.



Sådan bebyggelse och markanvändning inom skyddsområde för grundvattentäkt som kan innebära negativ påverkan på denna, ska inte tillåtas.



Barnperspektivet bör beaktas, i form av tillgänglighet och friytor.



Laddstationer för elbilar ska finnas tillgängliga för allmänheten i centrum.



Luftkvalitetsmätningar ska genomföras i centralorten.
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Kulturmiljö och kulturarv
Kulturarvet består av de traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller omedvetet
har övertagit från tidigare generationer. Kulturmiljön är den fysiska miljö som genom
tiderna påverkats av människan och som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Den kan omfatta enskilda objekt eller hela landskap och är en viktig del av
vårt kulturarv. Att vårda och skydda kulturarvet och kulturmiljön är en nationell angelägenhet och ett ansvar som delas av alla.
Enligt översiktsplanen (2010) ska kommunen vårda kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer där kvinnor och män har verkat. Alla ska ha kunskap om och känna
ansvar för kulturarvet. Vårt kulturarv ska bevaras och fortleva i sin naturliga omgivning.
Vårt kulturarv och våra kulturmiljöer ska användas som en resurs för kulturella verksamheter inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, med mera. Kulturlandskapet ska bevaras och hållas öppet genom ett ekologiskt, långsiktigt och hållbart brukande av jorden.

Fornlämningar
Fasta fornlämningar är rester av människors verksamhet från forna tider och som är
varaktigt övergivna. Utan tillstånd är det förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning, enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Arkeologiska utredningar och förundersökningar bör särskilt uppmärksammas vid ny exploatering längs älv- och sjöstränder då
det finns en betydande risk att påträffa järnframställningslämningar och boplatser av
stenålderskaraktär. I samband med upprättande av detaljplaner bör kommunen samråda med länsstyrelsen för att bedöma behovet av arkeologiska insatser.

Utpekade bevarandeområden i ” ”Bevarandeprogram för odlingslandskapet – Norra Hälsingland”
Planområdesgränsen är illustrerad med svart punkt-prickad linje.
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Bevarandeprogram för odlingslandskapet
Här nedan redovisas de områden, utpekade i länsstyrelsens rapport 1996:9 ”Bevarandeprogram för odlingslandskapet – Norra Hälsingland”, som berör planområdet.
1) Storhaga, Boda och Lock – odlingslandskap med bolby samt byar med bodlandsursprung vid älv
Storhaga är en äldre by som har kvar sin traditionella bebyggelsestruktur. Gårdarna
ligger här på två rader, som de gjort sedan 1600-talet. Längre österut ned mot älven
återfinns byarna Boda och Lock. Bebyggelsen lokaliserades troligen hit på grund av
de bördiga strandängarna. Här finns många ovanligt ståtliga gårdar.
2) Byarna kring Borrsjön – odlingsbygd kring sjölandskap
Kring Borr och Vikarsjön återfinns en kuperad jordbruksbygd med ett antal välbevarade
gårdar. Här växer de hotade arterna ävjepilört, nålsäv och slamkrypa. Älvens vattenståndsvariationer kombinerat med tramp av betesdjur är helt nödvändiga för att dessa
arter ska kunna växa.
3) Byarna på östra sidan om Växnan – odlingsbygd med bodlandsursprung vid sjö
Längs Växnans östra sidan ligger en sammanhållen odlingsbygd med byar i Kolsvedjabergets skogskant där gårdarna står på rad med odlingsmark i en smal remsa längs
Växnans östra strand. Under 1600-talet fanns här bodlandsgårdar och hemman. Där
Horneån når Ljusnan finns en betad strandäng med flera hotade växtarter som är beroende av samspelet mellan bete och vattenståndsvariationer.

Ljusdals tätort – kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering
Inventeringen av bebyggelsen i Ljusdals tätort som presenterades i rapporten ”Ljusdals tätort – kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering” (1995) har kommit att
fungera som planeringsunderlag under detta arbete. Inventeringen genomfördes 1993.
Rapporten redovisar byggnader och miljöer som vid tiden för inventeringen bedömdes
vara kulturhistoriskt intressanta. De värden som finns beskrivna i rapporten bör fortfarande till stor del vara aktuella, varför den fortfarande bedöms kunna fungera som ett
underlag i planeringen. En ny inventering med uppdaterad information bör dock genomföras. Ett stort antal byggnader har inom ramen för inventeringen bedömts utifrån
sina kulturhistoriska värden, där resultaten redovisas i två grupper, grupp 1 (högsta
bevarandevärde) och grupp 2 (mycket högt bevarandevärde).
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Inventerade byggnader i ”Ljusdals tätort – kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering”(1995)

Kyrkliga kulturminnen
Likt alla andra kyrkobyggnader anlagda före år 1940, är Ljusdals kyrka skyddad enligt
4 kap. i lagen om kulturminnen. Länsstyrelsens tillstånd krävs för väsentliga förändringar i kyrkomiljön.

Byggnadsminnen
Järnvägshotellet är byggnadsminnesförklarat enligt kulturmiljölagen. Skyddet innebär
bland annat att byggnaden inte får rivas, flyttas eller byggas om eller att exteriören får
ändras.

Byggnader skyddade i detaljplan
Enskilda byggnader och kulturmiljöer kan skyddas med beteckningar i detaljplan. Inom
planområdet är flertalet byggnader skyddade som kulturhistoriskt värdefulla med beteckningen ”q”. Några detaljplaner innehåller också byggnader med användningsbestämmelsen ”Q” vilket innebär kulturreservat. Bestämmelsen ”Q” används inte längre
i framtagandet av nya detaljplaner, men den gäller fortfarande i de fall där den tidigare
använts. Innebörden av bestämmelserna är olika från plan till plan, men innebär oftast
förbud mot att riva, förbud mot flytt av byggnad eller förbud mot att göra förändringar
på byggnadens exteriör utan att hänsyn tas till kulturvärdena. I den senaste inventeringen av värdefulla byggnader finns också byggnader utpekade som i gällande planer
saknar skydd.
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Kulturmiljöobjekt

Riktlinjer med hänsyn till kulturmiljö och kulturarv


De kulturhistorisk intressanta byggnader och miljöer som är utpekade i rapporten ”Ljusdals tätort – Kulturhistorisk utredning och byggnadsinventering” bör
beaktas vid planering och bygglovsprövning. Inventeringen bör uppdateras.



Gällande planer bör utvärderas och ses över med avseende på kulturmiljöfrågor.

Bebyggelse
Fokus idag gällande den byggda miljön ska vara att bygga till, bygga på, reparera och
underhålla det befintliga byggnadsbeståndet, enligt översiktsplanen. Nybyggnation,
liksom underhåll och reparation av byggnader, ska ske med miljöanpassad och resurssnål teknik, med i huvudsak återanvändbara eller återvinningsbara material. Ny bebyggelse ska i första hand förläggas inom tätorterna, eller i nära anslutning till befintlig
bebyggelse. Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn till lokala byggnadstraditioner. Vid nybyggnation är det också viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden, att
inte ta grönområden i anspråk och att inte skapa alltför stora parkeringsytor. Vid några
sjöar och vattendrag bör strandskyddet upphävas, så att ny bebyggelse kan uppföras
i attraktiva strandnära lägen.
Ny bebyggelse prövas olika av kommunen beroende på om platsen är belägen inom
eller utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. Huvuddelen av
Ljusdals tätort är detaljplanerad. Tätort definieras som bebyggelse med minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och med maximalt 50 procent fritidshus. Tät28

ortsindelning beräknas av SCB (Statistiska centralbyrån). Sammanhållen bebyggelse
avgränsas av kommunen och är ett begrepp enligt plan- och bygglagen som avser
bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata
eller parkmark.
Detaljplaner anger markanvändning och reglerar bebyggelse. Plan- och bygglagen
anger i vilka situationer en detaljplan ska upprättas innan bygglov får ges, men kommunen bestämmer när och var en detaljplan ska göras.

Centrala Ljusdal
Tätorten växte fram i takt med att Norra Stambanan byggdes ut. Samhällets framväxt
bidrog till att det under första halvan av 1900-talet togs fram flera stadsplaner. Stationshuset hade en avgörande betydelse för hur den framtida bebyggelsen skulle
komma att placeras. Eftersom byggnaden placerades på den norra sidan om rälsen,
förlades också de första byggnaderna här. Till dessa hörde förutom stationsbyggnaden
bland annat ett posthus och järnvägshotell. Idag är alla byggnader inom stationsområdet från den tiden rivna, förutom Järnvägshotellet och lokstallarna.
Ljusdal bjuder på en blandning av byggnader från olika tidsperioder. Den största delen
av byggnadsbeståndet utgörs av villabebyggelse samt en del äldre gårdar. Denna typ
av bebyggelse förekommer nästan överallt inom orten. Flerfamiljshus är framförallt lokaliserade till Gärdeåsen samt de centrala delarna av tätorten. Obebyggda tomter,
utsparade grönytor och ett oregelbundet gatunät är utmärkande för Ljusdal. Detta kan
förklaras med att byggbar mark successivt har frigjorts i takt med den upphört att användas i jordbruket. När olika gator sedan anlades kom de att följa de traditionella
ägoslagsgränserna. Ljusdal ser idag fortfarande i mångt och mycket ut som det har
gjort under lång tid, bebyggelsestrukturen är densamma som förr och panelhusarkitekturen är fortsatt väl representerad och sätter sin prägel på stadsbilden.
Huvudstråket är utan tvekan Norra Järnvägsgatan, som i huvudsak är bebyggd på sin
norra sida. Som i tätorten generellt, blandas här bebyggelsen med både modernare
och äldre hus, av vilka de flesta är omkring två till tre våningar höga. Hit hör bland
andra Tingshuset, Centrumhuset och Stadshotellet. På södra sidan av gatan hittar vi
Järnvägshotellet, som är byggnadsminnesförklarat, samt Resecentrum. I övrigt är
denna sida av gatan inte bebyggd i någon större utsträckning. Större delen av ytorna
tas i stället upp av parkeringar. Nämnas kan att kyrkan och vattentornet är bland de
mest framträdande byggnadsverken på orten.

Gamla Stan
Gamla Stan är den del av centrum som är beläget kring Södra Järnvägsgatan/Gamla
Kyrkogatan. Här är mycket av den äldre bebyggelsen bevarad, som mest består av
flerfamiljshus i två våningar av trä och puts. Många av dessa har butikslokaler i gatuplanet som vetter mot gatan. Söderut ner mot Kyrksjön breder en till huvuddelen äldre
villabebyggelse ut sig med både en- och flerfamiljshus.
Samhället har flera industri- och verksamhetsområden. Dessa är utspridda runt de
centrala delarna av Ljusdal. Uppdelningen mellan verksamhets- och bostadsområden
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är inte alltid tydlig. Den största delen av handels- och kontorsbebyggelsen är lokaliserad längs Norra Järnvägsgatan, men finns även representerat i Kläppaområdet,
Gamla Stan och på Östernäs.

Huvudstrukturer - bebyggelsens ålder, monumentala byggnader samt förtydligande
av de barriäreffekter som finns i samhället (Ortsanalys Ljusdal, 2009)

Borr och Lillhaga
Väster om de centrala delarna av Ljusdal ligger Borr och Lillhaga. Stadsdelarna är i
huvudsak bebyggda med villor och ett och annat flerbostadshus. I området kring Borr
och Vikarsjön finns också en del äldre gårdar som integrerats i den modernare bebyggelsen. Norr om Ljusnan från Lillhaga räknat är Nore beläget. Här återfinns en liknande
bebyggelse som den i Lillhaga och Borr men här förekommer också en del byggnader
för industriändamål, samt en Hälsingegård. Mågaområdet, beläget väster om Nore,
har en mer lantlig framtoning och bebyggelsen är en blandning av modernare villor och
äldre gårdar.

30

Riktlinjer med hänsyn till bebyggelse


Ny bebyggelse bör tillkomma genom förtätning, komplettering och vidareutveckling av den befintliga huvudbebyggelsestrukturen. På så sätt kan befintlig
infrastruktur och samhällsservice, exempelvis kollektivtrafik och avfallshantering, utnyttjas bättre och ges möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt. En tät
och sammanhållen bebyggelse skapar förutsättningar för en effektivare samhällsservice, vilket minskar transportbehovet och bidrar till minskade utsläpp
av växthusgaser.



Den öppna jordbruksmark som finns bör huvudsakligen bevaras. Avsteg från
detta kan göras, om infrastruktur redan finns tillgänglig och området är av sådan karaktär att bebyggelse bidrar till att utveckla ortens nuvarande bebyggelsestruktur. Brukningsvärd jordbruksmark ska dock inte tas i anspråk om det
allmänna intresset inte kan tillgodoses. Då bör istället annan mark tas i
anspråk.



Äldre planer som idag bedöms inaktuella bör ersättas med nya, framtagna efter
nuvarande lagstiftning.



I de äldre planer där användningsbestämmelsen allmänt ändamål förekommer
bör denna ersättas med annan lämplig markanvändning. Nya planer som tas
fram bör vara flexibla och gärna medge flera användningar, förutsatt att detta
kan ske på ett godtagbart sätt.



Nya detaljplaner bör inte enbart upprättas för nya markanvändningar och bebyggelse. Detaljplaner bör även upprättas för befintliga planlösa bebyggelseområden, verksamhetsområden, anläggningar m.m., så att markanvändning
och bestämmelser är uppdaterade enligt nuvarande lagstiftning.
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Trafik och kommunikation
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP) ska kommunens trafikmiljö vara säker och hälsofrämjande. Gatorna i tätorternas centrala delar ska bli tillgängliga för alla.
Centrum ska inte domineras av biltrafik. Vid förändring i trafikmiljön ska hänsyn tas till
den omgivande miljön för att skapa ett tilltalande helhetsintryck. Kollektivtrafiken ska
anpassas till olika kundgruppers intressen och behov. Tätortstriangeln ska bindas
samman genom ett nät av gång- och cykelvägar.

Översikt av gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar
ÖP redovisar att en ny gång- och cykelväg (gc-väg) planerar att byggas mellan Ljusdal
– Järvsö och Ljusdal – Färila, detta för att knyta ihop de tre orterna i tätortstriangeln.
Sträckan Järvsö - Ljusdal utreds för närvarande närmare. Utöver detta pekar ÖP ut ett
flertal nya gc-sträckningar inom tätorten med närområde.
Antalet gång- och cykelvägar har ökat i Ljusdal under det senaste decenniet, vilket är
positivt både ur trafiksäkerhetssynpunkt och ur hälso- och miljösynpunkt. Områden
som i dag saknar gc-vägar, och där trafiksäkerheten i och med det är nedsatt, är bland
annat Älvbron, Kyrksjönäsvägen mellan järnvägskorsningen och Björkhamrevägen,
men också väg 83 mellan Älvbron och Storhaga. Väg 83 mellan Måga och Ljusdals
camping saknar även den en gång- och cykelväg. Andra sträckor där det önskas gcväg är Kläppa-Snäre och längs Hybovägen, där en gc-väg är detaljplanelagt, men ännu
inte färdigbyggd.
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Bilden visar översikt av skoterleder

Skoterleder
Snöskoteråkningen ökar i landet, både på och utanför leder. Trafiken är reglerad på
olika sätt – av regeringen, länsstyrelser och kommuner. Det förekommer också ett antal olika typer av leder och ledmarkeringar. En rad faktorer påverkar hur snöskoteråkningen kan bedrivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Ett väl fungerande lednät är
positivt av flera anledningar, så som säkerhet, miljö, störningar och tillgänglighet. Det
nationella snöskoterrådet har en vision om att snöskotertrafiken ska bedrivas utan att
människor, djur, miljö eller egendom skadas eller störs. Därför är det viktigt att samhällsplaneringen även omfattar skoterleder, så att man tillsammans med skoterklubbarna kan se till att visionen följs. Det finns många preparerade skoterleder i kommunen som får nyttjas av allmänheten. Inom Ljusdals planområde sträcker sig skoterleden från östra delen av Kyrksjön mot Hybo och norrut mot Sjöbo/Kaven till Nore och
Växnan. Västerut mot Färila via Mågamon och Ygsbo. Ansvarig för skoterlederna är
Ljusdals kommun, Ljusdals skoterklubb, Järvsö skoterklubb och Färila skoterklubb. 11

Riks- och länsvägar
Riksväg 83 och 84 sträcker sig i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning genom planområdet. Båda vägarna är säsongsvis hårt belastade med turisttrafik och tung trafik
som samsas med lokalbilism och kollektivtrafik.
På riksväg 83 söder om Ljusdal är andelen tung trafik 11 % 12 . Trafiken bedöms ha
minskat på grund av öppnandet av den nya motorvägssträckningen mellan Enånger
och Hudiksvall. Samtidigt har en del av turisttrafiken mot fjällen förskjutits till riksväg
84, med ökad trafik på Norra Järnvägsgatan genom Ljusdals tätort, som utgör en del
av riksväg 84.

11
12

Planera för snöskoter – Nationella snöskoterrådet (2011)
Trafikverket, NVDB ( 2017)
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Ljusdals centrala delar har problem med framkomlighet, störningar, trafiksäkerhet och
ökat vägslitage, främst på grund av den tunga genomfartstrafik som i nuläget passerar
genom tätorten. Störningar och risker som uppkommer på grund av riksvägen medför
också att planering av nya bostäder och verksamheter i Ljusdals tätort försvåras. Ett
förslag på ny genomfart, där Kyrksjönäsvägen blir den nya riksvägen, har därför tagits
fram. Åtgärder på befintligt vägnät planeras, som innebär att genomfartstrafik, främst
tung sådan, på ett smidigt sätt ska ha möjlighet att välja Kyrksjönäsvägen istället för
Norra Järnvägsgatan.
Tillståndsplikt, säkerhetszon
Med hänsyn till trafiksäkerheten är det generella byggnadsfria avståndet utmed riksvägarna 83 och 84, som räknas från vägområdets gräns, utökat till 30 meter av länsstyrelserna.
På länsvägarna är det byggnadsfria avståndet 12 meter och utgörs av en så kallad
tillståndspliktig zon där byggnader, skyltar och åtgärder inte får uppföras/utföras utan
länsstyrelsens tillstånd13. Länsstyrelsens tillstånd krävs också utanför område med detaljplan och för åtgärder som inte kräver bygglov. Längs vägarna finns dessutom så
kallade säkerhetszoner. En sådan zon utgörs av ett område ett antal meter ut från
körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål.
Zonen bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet.

Järnvägen norra stambanan
Järnvägen är mycket betydelsefull för ortens tillgänglighet och koppling till resten av
länet och landet. Flera dagliga avgångar och ankomster ger möjlighet till dag- och
veckopendling ända ner till Mälardalen med direktförbindelse till Arlanda flygplats och
Stockholm. Norra stambanan är högt utnyttjad och trafikerad av både gods- och persontransporter. Dubbelspår finns idag på sträckorna Mo grindar-Holmsveden, KilaforsBollnäs, Ramsjö-Ånge och Ånge-Bräcke. Järnvägsnätet förvaltas av Trafikverket.
Skyddsavstånd
Enligt de generella råd som finns bör ny bebyggelse inte tillkomma närmare än 30
meter från spårmitt14. Detta är dock endast en generell riktlinje och bebyggelsens
lämplighet måste därför prövas från fall till fall.

Lokalgator & Parkering
Lokalgator
De flesta gatorna inom tätorten sköts och ägs av kommunen som är huvudman och
väghållare, medan vägnätet i den omgivande landsbygden generellt sett förvaltas av
olika vägföreningar. Norra Järnvägsgatan utgör ett undantag inom tätorten då den i
egenskap av riksväg förvaltas av Trafikverket.

Regionalt underlag för samhällsplanering i Trafikverket Region Mitt – Vägtransportsystemet, Trafikverket (2012)
14
Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen.(2017)
13
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Parkering
Parkeringsplatser är mycket eftertraktade av företag och privatpersoner. Dessa ses
som en förutsättning för att kunna attrahera hyresgäster. De är även viktiga för centrumhandeln. Parkeringar som är avsedda för att ställa bilen och byta till andra kollektiva transportsätt för vidare färd är också av betydande vikt, då dessa bidrar till ett mer
hållbart resande och en större arbetsmarknad för många. I anslutning till några målpunkter i Ljusdals tätort, upplever en del att det saknas parkeringsplatser. Exempelvis
framhålls ofta att parkeringar för pendlare saknas i anslutning till Resecentrum. Även
Stenhamreskolan, Kommunhuset samt kvarteren kring Koppargården utgör områden
där trängsel och parkeringsbrist rapporterats.
För att ge möjlighet att öka antalet parkeringar i Ljusdals centrum antog kommunen
under 2014 detaljplan för parkering nordost om korsningen Bjuråkersvägen/Hotellgatan. Detaljplanen befäster nuvarande markanvändning, men möjliggör också att parkeringen kan byggas på med ett plan till. På detta sätt möjliggörs fler parkeringar samtidigt som det kräver att mindre mark tas i anspråk. Förhoppningsvis kan den avlasta
övriga biluppställningsplatser inom tätorten.
Vissa parkeringar upplevs som otrygga på grund av att de under långa perioder av
dygnet står öde. Ett exempel på en sådan parkering är den som är belägen öster om
Hantverkshuset.

Parkeringar, allmänna och privata. Inrapporterade klagomål angående trängsel och parkeringsbrist
redovisas med lila raster. Källa: Gata- och parkenheten.
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Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras av ett flertal busslinjer, bland annat mellan Ljusdal och Los,
Ramsjö, Bollnäs och Hudiksvall. Inom tätorten finns även en lokal ringlinje i Ljusdal
med hållplatser vid sjukhuset, Resecentrum, med flera. Linje 53 mellan Ljusdal - Hudiksvall planeras få utökad turtäthet till halvtimmestrafik. Linjen har fått en ny dragning
via Norra Järnvägsgatan – Bjuråkersvägen – Gärdeåsvägen – Verkstadsskolevägen
och sjukhuset. Nya hållplatser har i och med detta anlagts vid bland annat cirkulationsplatsen Bjuråkersvägen/Norra Järnvägsgatan.

Riktlinjer med hänsyn till Trafik och kommunikation


Ljusdal ska göras tillgängligt för förbipasserande genom bra parkeringsmöjligheter i anslutning till service och handel i Ljusdals centrum.



Fler parkeringsplatser för pendlare bör tas fram i närhet till resecentrum.



Vid förtätning av tätorten bör parkeringsbehov tillgodoses genom att anlägga
parkeringar på ett utrymmesbesparande sätt. Parkeringshus och parkeringsgarage under jord är sådana exempel.



Gång- och cykelvägnätet bör utvecklas inom tätorten för ökad framkomlighet
och trafiksäkerhet. Detta väntas också bidra till ett minskat behov av parkeringar.



Fler cykelparkeringar och cykelställ, företrädesvis med tak, bör anordnas.
Detta främjar antalet cyklande, vilket i sin tur främjar miljö och folkhälsa samt
minskar behovet av parkeringsplatser.

Teknisk försörjning
Enligt översiktsplanen ska vattentäkter och grundvattenförande formationer så som
rullstensåsar och isälvsavlagringar skyddas, och en plan för dricksvattenförsörjning
upprättas. Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas på plats och
inte ledas vidare till reningsverk. Bristfälliga kommunala och enskilda avloppsanläggningar ska åtgärdas kontinuerligt. Ljusdals kommun ansvarar via bolaget Ljusdal
Energi AB för vatten, el, avlopp, renhållning, återvinning, fjärrvärme, bredband och tv.

Dricksvatten, avlopp och dagvatten
Större delen av bebyggelsen inom planområdet har tillgång till kommunalt vatten och
avlopp (VA). Inom tätorten tas även dagvattnet omhand i det kommunala nätet. Ljusdal Energi svarar för drift, skötsel och förbättring av vattentjänster inom de kommunala
VA- verksamhetsområdena. Dessa är fastställda av kommunfullmäktige. I dagsläget
omfattas ett kommunalt verksamhetsområde av tillhandahållande av dricksvatten samt
omhändertagande av avlopps- och dagvatten. Fastigheter som är nära belägna utanför
verksamhetsområdet kan anslutas om det är praktiskt möjligt.
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För hushåll som ligger utanför verksamhetsområdena ansvarar fastighetsägarna själva
för VA-försörjningen. Dricksvatten tas ut via grundvattentäkter och avloppsanläggningar delas av flera fastigheter eller sköts individuellt. Avloppsanläggningarna består
oftast av slamavskiljare med efterföljande rening i markbädd eller genom filtrering i
marklagren. Även minireningsverk förekommer. Slamtömning sker mellan en gång
vartannat år till två gånger per år och latrinhämtning sker en gång i månaden för de
hushåll som inte har enskilt avlopp.
Dagvatten är framförallt regn och smältvatten som hindras från att infiltreras i marken
på grund av hårdgjorda ytor, så som gator och takytor. Dagvatten är att betrakta som
avloppsvatten enligt miljöbalken. I dagsläget leds dagvattnet i huvudsak via både
öppna diken och ledningar till Ljusnan utan rening. Vissa av ledningarna är dock anslutna till reningsverket. Föroreningsnivåerna från dagvattnet är ofta små, men om vattenområden utsätts för stora mängder dagvatten kan påverkan bli relativt stor. I kommunens dagvattenstrategi är prioriterade åtgärder att minska dagvattnets belastning
på avloppsreningsverken och att ta hand om dagvattnet på ett sådant sätt att påverkan
på yt- och grundvatten minimeras15.
En VA-plan tas för närvarande fram som ett kommunalt dokument med uppdrag från
2010. VA-planen ska visa hur kommunen på lång sikt hanterar vatten och avloppsfrågor. Planen ska vara ett stöd för kommunen och dess bolag, medborgarna, tillsynsmyndigheter, med flera, i vatten- och avloppsfrågor.

Avfall och återvinning
Renhållningen sköts av det kommunala bolaget Ljusdal renhållning. Ljusdals kommuns återvinningscentral, som nyligen genomgått en ombyggnation, finns i Åkerslund.
En avfallsplan har tagits fram tillsammans med övriga hälsingekommuner. Planen gäller för perioden 2015-2020. Under 2017 har kommunfullmäktige fastställt lokala föreskrifter om avfallshantering som bör tillämpas vid kommande detaljplaner.

Karta teknisk försörjning
15

Dagvattenstrategi för Ljusdals kommun, Ljusdals kommun (2011)
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Elektronisk kommunikation
Telia äger det fasta telenätet. Ett flertal mobilnätsoperatörer erbjuder mobilnät och mobilt bredband i området. Fibernät för bredband är under utbyggnad i Ljusdals tätort.
Det regionala målet för bredband i Gävleborgs län är, enligt den regionala bredbandsstrategin, att minst 90 % av hushållen och 95 % av företagen har tillgång till 100 Mbt/s
år 2020. Ljusdals kommun har en antagen bredbandsstrategi som ska beaktas i kommunens planarbete. Målen för bredbandsutbyggnad i strategin är desamma som de
regionala målen. Bland de åtgärder som föreslås för att nå dessa mål nämns att kommunen genom sin fysiska planering ska verka för att tillgången till bredband säkerställs
vid nybyggnad genom att utrymme för bredband ges i de planer som tas fram, både
på översikts- och detaljplanenivå.

Fjärrvärme
Inom större delen av tätorten finns tillgång till fjärrvärme. Fjärrvärmeverket är beläget
på Östernäs.

Riktlinjer med hänsyn till teknisk försörjning


I syfte att upprätthålla en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA- försörjning och att bidra till en god yt- och grundvattenstatus bör en VA- plan tas
fram, som beskriver hur VA- försörjningen ska lösas både inom och utom kommunala VA- verksamhetsområden. VA- planen ska beaktas vid planering och
bygglov.



Allmännyttiga ledningar bör vara belägna inom allmän plats.

Riskhänsyn och miljöstörningar
Buller och vibrationer
Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem som kan orsaka sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, stressreaktioner och hjärt- och kärlsjukdomar. Verksamhetsutövaren som ger upphov till buller och vibrationer är den som enligt miljöbalken har
ansvar för att minska störningarna från sin verksamhet.
Buller från spår och vägtrafik
Inom planområdet är det framförallt trafiken på riksväg 83 och 84 samt järnvägen som
genererar höga bullernivåer. De riktvärden som gäller för buller från trafik är fastställda
i förordningen (2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen är
meddelad med stöd av miljöbalken.
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Enligt förordningen (2015: 2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska följande
riktvärden normalt inte överskridas. Angivna riktvärden skall vara vägledande vid planering. Följande riktvärden gäller:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida;
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostadsbyggnad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad
som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

Industribuller
Boverket har tagit fram en vägledning för planläggning och bygglovprövning av
bostadsbebyggelse som påverkas av industribuller och annat verksamhetsbuller.
Vibrationer
Vibrationer kan ge upphov till störningar och obehag för människor och orsaka skador
på byggnader. Trafikverket och Naturvårdsverket har angett ett vägledande riktvärde
för vibrationer från väg- och spårburen trafik som ska eftersträvas i bostäder och vårdlokaler: 0,4 mm/s vägd RMS. Inom planområdet är det framför allt trafik på järnvägen,
väg 83 samt 84 som alstrar vibrationer. Vibrationerna blir kraftigast när tunga godståg
och lastbilar passerar.

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som på grund av sina
kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på människor, djur, miljö, egendom och annat gods vid olycka16. Farligt gods får i första hand transporteras på rekommenderade transportvägar, så kallade primära transportvägar. Väg 83 och 84 är primära transportleder för farligt gods, dock inte genom Ljusdals centrum där Kyrksjönäsvägen istället är rekommenderad transportled. Farligt gods transporteras även på järnvägen längs Norra stambanan.

16

Transporter av farligt gods – Handbok för kommunernas planering, SKL (2012)
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Radon
Radongas betraktas som en olägenhet/fara för människors hälsa. Radonhalten mäts i
enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I Boverkets byggregler har
gränsen satts till 200 Bq/m3 för radon i nya byggnader. Radonförekomsten varierar
mycket från plats till plats. Vid tunt eller osammanhängande jordtäcke, eller vid genomsläpplig mark som rullstens - och sandåsar, är radonrisken generellt högre än vid djupare och mindre genomsläpplig mark som morän, lera och pinnmo. Radonavgång från
marken kan förebyggas genom olika byggnadstekniska åtgärder; åtgärdsnivån indelas
i radonsäkert eller radonskyddat utförande. I Ljusdals kommun tillämpas generellt ett
krav på radonskyddat utförande vid nybyggnation.

Bilden visar uranhalten i marken för planområdet. Källa: SGU
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Förorenad mark
Förekomster och spridning av föroreningar kan hota både miljö och människors hälsa.
Inom planområdet finns ett antal förorenade eller eventuellt förorenade områden som
främst härrör från industrier som sågverk, verkstad och tillverkning. Flera av områdena
har riskklassats i rangordningen 1-4. Klass 1 och 2 innebär mycket stor, respektive stor
risk, medan klass 3 och 4 innebär måttlig, respektive liten risk.
Inför en fysisk åtgärd som berör ett sådant område måste hänsyn tas till föroreningen
och marken eventuellt undersökas för att avgöra föroreningens art och om marken
måste efterbehandlas innan någon ny åtgärd kan komma till stånd. Ska en ny markanvändning planeras används olika riktvärden för olika markanvändningsalternativ.
Dessa riktvärden anger den föroreningshalt i mark som är acceptabel med tanke på
risk för negativa effekter på människors hälsa, miljö eller naturresurser. Riktvärdena
beaktar fyra skyddsobjekt; människa, markmiljö, grundvatten och ytvatten. De två generella riktvärden som finns är KM, känslig markanvändning och MKM, mindre känslig
markanvändning. Känslig markanvändning innebär att markkvalitén inte ska begränsa
hur marken används. Alla människor kan vistas permanent i området under sin livstid.
Det innebär att de flesta markekosystem, grundvatten och ytvatten skyddas. Mindre
känslig markanvändning innebär att markmiljön begränsar användningen av marken.
De som vistas i området gör det endast under sin yrkesverksamma tid eller tillfälligt.
Bostäder är exempel på känslig markanvändning och kontor och industri är exempel
på mindre känslig markanvändning17.
Enligt antagen kommunal avfallsplan är målet att alla kommunala deponier med riskklass 1 och 2 vara undersökta enligt MIFO fas 2 och behov av åtgärder fastställda år
202018. MIFO fas 2 är en översiktlig undersökning av föroreningssituationen där syftet
främst är att kontrollera om det finns föroreningar, i vilka halter dessa förekommer,
samt spridningsvägar.

Riskobjekt inom planområdet.

17
18

Naturvårdsverket, 2009. ”Riktvärden för förorenad mark”
Kommunal avfallsplan, Ljusdal renhållning (2015)
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Översvämning
Vid kraftig nederbörd, snösmältning eller dammbrott kan lågt belägen mark invid vattenområden översvämmas. Älvar innebär risk för höga, eller extremt höga vattenflöden. Enligt kommunens risk- och sårbarhetsanalys bedöms hotbilden öka genom klimatförändringar som medför att jordens medeltemperatur stiger och nederbörden
ökar. Översvämningar kan orsaka skador på byggnader, anläggningar och infrastruktur. Risk finns att avloppsreningen slås ut och att markföroreningar lösgörs med risk
för kontaminering av grundvattnet. En större avrinning kan förorsaka en sämre grundvattenkvalité; grundvattentäkter och brunnar kan förorenas med yt- och älvvatten. I
kommunens risk- och sårbarhetsanalys19 har sannolikheten av dammbrott/höga flöden
beräknats som mycket låg, medan följderna beräknats bli katastrofala. Kommunen har
en policy för agerande i samband med höga flöden, som ska beaktas vid planering och
byggande inom riskområden. Denna ska revideras och förses med riktlinjer för hur
kommunen ska arbeta med översvämningsproblematiken i detaljplanering och bygglov. Ett flertal riskobjekt i samband med höga flöden är belägna inom planområdet och
är identifierade av miljöenheten. Även mindre sannolika flöden, så kallade
Qklass1/BHF (beräknat högsta flöde), kan beaktas vid efterkommande planläggning.
Vid detaljplanering inom riskområden för översvämning bör man beakta detta genom
t.ex. planbestämmelser som skyddar ny bebyggelse. Exempel kan vara en minsta
golvhöjd eller förbud mot källarvåning.

Riskområden vid 100-årsflöde samt riskobjekt vid höga vattenflöden.

19

Risk- och sårbarhetsanalys, Ljusdals kommun (2011)
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Ras, skred och erosion
Ras och skred kan förekomma till följd av erosion eller mänsklig aktivitet.
Skred uppstår i silt och lerjordar och är en sammanhållen jordmassa som kommer i
rörelse. Ras är då block, sten, grus och sandpartiklar kommer i rörelse och rör sig fritt.
Både ras och skred påverkas bland annat av vattenstånd och portryck.
Stränderna längs Ljusnan består i huvudsak av grov- och finsand. I ”Översiktlig stabilitetskartering över Ljusdals kommun” från 2008 är delar av planområdet utrett med
avseende på riskerna för ras och skred. Karteringen visar att det utefter stränderna
finns förutsättningar för initiala, spontana eller provocerade skred och ras. Förutom
marken närmast stränderna finns förutsättningar för ras och skred vid bebyggelsen
kring Borrgården/Forsnäset samt i Nore. Här behövs ytterligare utredningar av de geotekniska förhållandena innan ytterligare bebyggelse kan prövas lämplig. Kommunen
antog under 2018 riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag
som mynnar ut i Ljusnan. Riktlinjerna ska beaktas vid detaljplaneläggning. 20

Undersökta områden i stabilitetskarteringen

Översiktlig inventering av erosionsförutsättningar i Ljusnan.

20

Riktlinjer gällande branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i Ljusnan
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Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält uppkommer bland annat när el produceras, transporteras och
förbrukas. Anläggningar som ger förhöjda magnetfält är kraftledningar, transformatorstationer och kontaktledningar vid järnvägen. Hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt
kan inte uteslutas. Enligt översiktsplanen ska försiktighetsprincipen enligt 2 kap. miljöbalken tillämpas vid samhällsplanering och byggande. I Boverkets skrift ”Magnetfält
och hälsorisker” ges rekommendationen att undvika att placera nya bostäder, skolor
och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Enligt rön från
Elsäkerhetsverket bör värdet vid bostadshus inte överstiga 0,4 mikrotesla.
Genom den östra delen av Ljusdals tätort sträcker sig en 220 kV kraftledning. Svenska
kraftnät arbetar för närvarande (2018) med anläggande av en ny ledning öster om
Ljusdals tätort, vartefter den gamla ledningen kommer att rivas och marken återställas.
Detta bör kunna frigöra den befintliga ledningsgatan genom Slotteområdet för annan
markanvändning. Parallellt med järnvägen sträcker sig i öst-västlig riktning en 2 x 65
kV ledning. Denna passerar på ett väl tilltaget avstånd bostäderna norr om järnvägen
i Ämbarbo och ansluter till transformatorstationen i Kläppa.
Skyddsavstånd
Enligt Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy ska bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV- ledning. Enligt Elsäkerhetsverkets elsäkerhetsföreskrifter ska byggnadsfritt avstånd från stolpstation (nätstation i luft) vara
15 meter. Avstånd från nätstation (lokal transformatorstation) och från luftledning (lokalnät) är 5 meter. Från kontaktledningarna utmed järnvägen får inte byggnader eller
byggnadsdelar förekomma inom 5 meter enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. I samband med att nya gång- eller cykelvägar planeras invid eller som kan
komma att korsa Svenska kraftnäts ledningar, önskar Svenska kraftnät bli kontaktade
i ett tidigt skede för samråd.

Djurhållning
Djurhållning medför många olika typer av påverkan på omgivningen som ofta blir större
ju fler djur som finns inom ett område. De mest typiska olägenheterna är lukt, flugbildning, damning, buller och påverkan på vattentäkter. Vid hästhållning tillkommer en risk
för hälsopåverkan i och med spridning av allergen som kan orsaka svåra skador hos
personer som är överkänsliga. Forskning visar att låga halter av hästallergen sprids
inom 50-100 meter från hästanläggningen, men spridningen beror på lokala förhållanden på platsen21. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock ett skyddsavstånd på
200 meter från hästhållning22. Förutom avståndet är vindriktning, topografi och vegetation faktorer som påverkar risken för omgivningspåverkan. Känsliga miljöer i detta
sammanhang är bland annat bostadsområden, skolor och daghem.
Djurhållning är också fundamentalt för människors överlevnad. Djuren bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap samt ger oss mat, gödsel och ull m.m.23

21

Vägledning för planering för och invid djurhållning, Boverket (2011)
Tillsynsvägledning hästhållning – Folkhälsomyndigheten (webb, 2015)
23
Hållbar Djurhållning- Statens veterinärmedicinska anstalt, (webb, 2017)
22
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Hästhållningen har idag en avsevärd ekonomisk betydelse. Gävleborgs län har ca
10 000 hästar som omsätter en knapp miljard kronor och skapar arbetstillfällen för 450500 heltidsanställda och 1200 – 1400 deltidsanställda i länet. Den moderna hästnäringen är en motor för den sociala och ekonomiska utvecklingen på landsbygden. 24

Räddningstjänst och civilt försvar
Räddningstjänsten har sina lokaler vid Molinsgatan. Utryckningsvägnätet har i huvudsak god framkomlighetsstandard. Det är teoretiskt möjligt för utryckningsfordon att färdas i 50 km/h eller snabbare på de flesta vägar inom planområdet. Utryckningsfordon
utgår från räddningstjänstens lokaler på Molinsgatan, sjukhuset på Gärdeåsen samt
Polishuset vid Hotellgatan. Skyddsrum för befolkningen ska beaktas i planeringen.

Terrorism och sabotage
Risker kopplade till skadeverkan på samhällsviktig verksamhet till följd av terrorism,
sabotage och kriminalitet kan vara exempel på riskområden som kan ses över.

Riktlinjer med hänsyn till risker och miljöstörningar
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Spårnära bullerskydd bör installeras på båda sidor längs med järnvägen för att
minska bullerproblematiken i tätorten. Dessa bör byggas utan att bilda en
visuell barriär.



Ny bebyggelse ska i normalfallet inte planeras där översvämningsrisk föreligger.
Om planering för bebyggelse trots detta sker på sådan mark bör bestämmelser
i detaljplan anges i syfte att förebygga riskerna.



Riskområden inom planområdet i samband med kraftiga regn bör identifieras.
Generellt sett är lågt belägna platser utsatta för förhöjd risk för översvämning
vid kraftiga regn.



Djurhållning bör generellt inte ske i närheten av bostadsområden, men godtas
där det bedöms lämpligt.



Uttryckningsfordon ska ha en god framkomlighet.



Planeringen ska vara hållbar och hänsyn ska tas till klimatförändringar.



Farligt gods får i första hand transporteras på rekommenderade transportvägar.



Markföroreningar ska beaktas och eventuellt undersökas.



Ras, skred och erosion ska beaktas och geotekniska utredningar kan behövas
vid prövning av lämplig markanvändning.

Häst i hållbar utveckling, Femling Mariana – Länsstyrelsen Gävleborg. Rapport 2007:12
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PLANFÖRSLAG
Planförslagets ställningstaganden är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande
vid beslut rörande den fysiska miljön inom planområdet. Ställningstagandena i förslaget redovisas med hjälp av kartor där brunfärgade fält utgör bebyggelseområden. Områden markerade med streckad linje symboliserar utredningsområden där närmare utredning av markanvändning och bestämmelser bör göras, eller där planen säger något
generellt om området i fråga. Vidare finns utpekade grönområden, torgytor, vägreservat, med mera, som framgår av kartorna.
Kartor med ställningstaganden förklaras och utvecklas med hjälp av text. Det är därför
viktigt att kartorna och texten i denna planbeskrivning läses tillsammans för att planförslaget ska kunna tolkas på rätt sätt.
För stöd vid planering av mark- och vattenområden som inte omnämns specifikt i planförslagsdelen, hänvisas till föregående kapitel som redovisar riktlinjer generellt för hela
planområdet, samt till den kommuntäckande översiktsplanen. Planförslaget med dess
geografiska avgränsning ersätter de ställningstaganden som gjorts på kartan
”Tätortstriangeln – Färila – Ljusdal – Järvsö” i översiktsplanen från 2010.

Översiktlig karta över planområdet.
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Långsiktig bebyggelseutveckling
Bebyggelsen ska under planförslagets genomförandeperiod utvecklas mot ”väster och
inåt”, det vill säga genom en gradvis nybyggnation mot väster men också genom förtätning av tätorten. Förtätning, d.v.s. när staden byggs mer kompakt med fler byggnader och människor på en mindre yta, är ett sätt att minska behovet av transporter.
Förtätning gynnar miljön och minskar kommunens kostnader för infrastruktur och samhällsservice. Det innebär också större tillgänglighet för boende i tätorten till handel och
service. Riktlinjer för bostadsförsörjningen bör tas fram för att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder.
Förtätning bedöms kunna ske utan att några större grönområden behöver tas i anspråk. Huvuddelarna av grönstrukturen inom tätorten föreslås även fortsättningsvis bevaras. I Ljusdal finns flertalet tomter som lämpar sig för förtätning, då de står obebyggda. I vissa fall kan förtätningen kräva att natur tas i anspråk till en mindre del. Det
kan också få som konsekvens att strandskyddet hävs på utvalda platser. Ett upphävande av strandskyddet på vissa platser bedöms som motiverat då det kan anses vara
ett väsentligt allmänt intresse att utveckla tätorten. De vattennära lägena är eftertraktade och det finns ett intresse från såväl kommunens invånare som säsongsboende
att bosätta sig nära vatten.
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Riksväg 84 genom Ljusdal
Byte av väghållaransvar
Kyrksjönäsvägen kan eventuellt övergå från att förvaltas av Ljusdals kommun till att
förvaltas av Trafikverket. Detta sker i så fall samtidigt som riksväg 84 flyttas till Kyrksjönäsvägen från Norra Järnvägsgatan. För att uppfylla de krav som ställs på en riksväg behövs ett antal åtgärder på den befintliga vägsträckningen. Dessa visas på kartbilden nedan och är följande:
1) Vid korsningen Norra Järnvägsgatan/Hotellgatan (Kläppakorsningen) behövs en cirkulationsplats.
2) Under järnvägen vid Smedgatan behövs en ny planskild korsning.
3) Sydväst om Kyrksjön, vid nuvarande T-korsningen Kyrksjönäsvägen-Riksväg 84/83
krävs en ny cirkulationsplats. Trafikverket arbetar för närvarande med en vägplan för
vägsträckan. Vägbytet förutsätter att en rad detaljplaner tas fram.

Ny föreslagen sträckning av riksväg 84 söder om Kyrksjön. Heldragen röd linje visar framtida sträckning, streckad röd linje visar nuvarande sträckning.

48

Centrala Ljusdal
Stenhamreskolan
Backagatan

Gärdeåsen

Doktorsvillans
trädgård
Knekarbacken

Hovsberg
Sjukhusområdet
Vi
Kyrkogatan

Kvarteret Göken

N

Delområdet centrala Ljusdal

Hovsberg, Öster om Ramsjövägen
Området bör förtätas med ny bebyggelse. Byggnaderna kan disponeras för att skärma
av mot störningar från riksvägen. VA-ledningar är framdragna genom området. Området är lämpligt för olika typer av bostäder och är högt prioriterat utifrån ett förtätningsperspektiv, området ligger inom LIS.

Vi
Vid skolan finns en outnyttjad byggrätt för bostadsändamål. På ängsmarken väster om
Kolsvedjavägen finns möjlighet att förtäta nuvarande bebyggelse med bostäder, så
även utefter Museivägen nordöst om Ljusdalsbygdens museum. Annan lämplig markanvändning kan vara förskola/skola. Området ligger centralt med god förbindelse till
centrum tack vare den gång- och cykelväg som går förbi det utpekade området.

Kyrkogatan
För fastigheterna Åkersta 26:5, 26:2, 26:4 gäller stadsplan antagen 1949. En detaljplaneläggning med syfte att se över gällande bestämmelser och ersätta den gällande
stadsplanen bör initieras. Viss del av området ligger inom strandskydd.
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Knekarbacken
Längs vägen med namnet Knekarbacken finns fastigheter som ägs av kommunen.
Dessa är planlagda för rekreationsändamål i gällande stadsplan. Marken är belägen i
närheten av både rekreationsstråk och service i Ljusdals centrum och bör utredas för
bostäder eller förskola/skola. Området ska ha en god tillgänglighet för ungdomar och
barn, behovet av friytor är viktigt.

Stenhamreskolan
En av tätortens större skolor, Stenhamreskolan, innefattar låg- och högstadium, årskurs 1-9 samt förberedelseklass för nyanlända flyktingar i årskurserna 7-9. Skolan är
belägen i centrala Ljusdal i anslutning till Ringvägen. En framtida utbyggnation kan bli
aktuell om antalet elever ökar, potential och byggrätt finns inom gällande detaljplan
som medger mark för allmänt ändamål.

Backagatan
Längs Backagatan i Norrkämsta finns i dag detaljplanerad bostadsmark som i dagsläget inte är bebyggd. Totalt tre fastigheter är obebyggda.

Kvarteret Göken
Kvarteret Göken avgränsas av Norra Järnvägsgatan i söder, Hotellgatan i norr, Hogdinsgatan i väst samt Molinsgatan i öst. De tomma ytorna i kvarteret har bedömts som
potentiellt goda lägen för förtätning av bebyggelse inom Ljusdals tätort. Ljusdalshem
har uppfört ett flerbostadshus i kvarteret, men ytterligare förtätning mot Norra Järnvägsgatan bedöms som möjlig. Inom detta område bör bostäder, men även handel,
kunna förekomma. Handeln bör vara lokaliserad längs med Norra Järnvägsgatan. Ny
bebyggelse vid Norra Järnvägsgatan bör ligga i liv med gatan. På detta sätt förstärks
gaturummet och bygger vidare på den struktur som går att urskilja längs hela Norra
Järnvägsgatan.

Sjukhusområdet
Sjukhuset med omgivningar omfattas i dag av äldre detaljplan som, enligt äldre
byggnadslagstiftning, anger allmänt ändamål för hela kvarteret mellan DoktorsgatanGärdeåsen-Verkstadsskolevägen-Lasarettsgatan. Denna bestämmelse är omodern
och därför bör hela kvarteret detaljplaneras enligt nuvarande lagstiftning, i syfte att
befästa befintlig markanvändning och markanspråk samt reda ut frågetecken kring bebyggelsens utformning och utförande, med mera. Bostäder kombinerat med vård är
lämplig framtida markanvändning. Det parkliknande området beläget i sydsluttningen
nedanför sjukhuset bör tas med i ett sammanhang i den framtida planeringen av området.

Doktorsvillans trädgård
Öster om korsningen Lasarettsgatan/Doktorsgatan finns en tom gräsbevuxen slänt,
vilket är det som återstår av den före detta doktorsvillans trädgård. Denna tomma yta
är lämplig för förtätning med bostäder, genom dess närhet till kommunikationer och
service.
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Gärdeåsen
Bostadsområdet på Kläppaåsen föreslås även fortsättningsvis vara avsett för bostäder, med inslag av vårdverksamhet och äldreboende. Det är viktigt att invånarnas tillgång till grönytor även fortsättningsvis tillgodoses i takt med att området utvecklas. Det
är också lämpligt att hänsyn tas till områdets befintliga karaktär när ny- och ombyggnad
görs. Det kan handla om att bevara gårdsbildningar och allmän plats såväl som byggnadernas utseende.

Resecentrum, Gamla Stan, Postplan och Östernäs
Öde markområde/Östlingstomten
Gamla statoiltomten

Postplan
Kvarteret Korpen
Stationsgatan

Korsningen S. Järnvägsg.
/Stora Jonsg.

N. Järnvägsgatan

Gamla Stan

Utredningsomr.
ny förbindelse

Omr. mellan Löjtnantsg.
och Magasinsgatan.
Östernäs
Närbild delområden Gamla Stan, Postplan och Östernäs

Resecentrum
Området kring Resecentrum bör utvecklas för att skapa en trygg och väl fungerande
trafikapparat. Området ska utredas för en framtida planskild förbindelse över järnvägen, vilket ska ske med hänsyn till trygghet och tillgänglighet med fokus på orienterbarhet och flöden. Resecentrum ska utgöra en naturlig mötesplats och ett informationsnav. Pendlarparkeringar och laddstationer för elfordon i centralt läge bör utredas.

Öde markområde/Östlingstomten
Denna mark är belägen på ett sådant sätt att den inte är lämplig för störningskänslig
markanvändning, då den är belägen mellan både riksväg och järnväg. Den är heller
inte lämpad för användningsområden som tilldrar sig mycket trafik, då infarten är placerad på ett sådant sätt att fordon som svänger in och lämnar fastigheten riskerar att
stoppa upp trafiken på riksvägen. Utfartens placering i en kurva som lutar något bidrar
också till att sikten blir dålig, vilket är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid flytt av
genomfarten till Kyrksjönäsvägen väntas dock den tunga trafiken genom köpingen
minska varvid nya användningsområden av marken bör utredas vidare.
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Gamla Statoiltomten
Gamla Statoiltomten är en yta som idag är planlagd och används som parkering. Tidigare låg en bensinmack på platsen, men idag är marken sanerad. Området ligger
centralt, inom ett av Ljusdals kulturkvarter och med närhet till den anrika byggnaden
Röda Kvarn. Den befintliga markanvändningen bör utvecklas.

Gamla Stan
Området, som i grova drag är beläget mellan Jonsparken i väster och Löjtnantsgatan
i öster, utgör ett gott exempel på det tidiga 1900-talets stadsplanering. Majoriteten av
byggnaderna är placerade i gatuliv och tillkommande bebyggelse bör därför också placeras på detta sätt med hänsyn till områdets karaktär. För framtida bebyggelse i området bör hushöjderna anknyta till befintliga byggnaders, för vilken våningsantalet oftast är omkring två. Vidare bör det finnas tydliga gränser mellan kvartersmark och allmän plats, så som staket och häckar. Förgårdsmark bör inte förekomma. Området ska
huvudsakligen vara avsett för bostäder, men även kontor och till viss del icke skrymmande handel. Längs stråket Södra Järnvägsgatan bör handeln främst lokaliseras till
bottenvåningarna, medan bostäder och kontor med fördel kan ta plats på de övre våningsplanen. Stadsrummet längs Södra Järnvägsgatan bör stärkas, varför större
tomma öppna ytor längs gatan bör bebyggas.

Korsningen Södra Järnvägsgatan – Stora Jonsgatan
I denna korsning möttes tidigare fem gator, som reducerades till fyra efter det att genomfarten för riksväg 84 byggdes i förlängningen av Norra Järnvägsgatan. På tomten
sydöst om korsningen, där det i nuläget finns ett garage, är det intressant med en
förtätning med bostäder i första hand och på lång sikt även handel. Förutsatt att det
går att lösa parkeringssituationen i området, skulle en ny byggnad på denna yta bidra
till ett förstärkt stadsrum. Området ligger, liksom övriga Gamla Stan, bra till i förhållande
till kommunikationer, service och handel.

Kvarteret Korpen i Gamla Stan
De två obebyggda tomterna i norra delen av kvarteret Korpen, som ligger mitt i Gamla
Stan, utgör en lucka i den nuvarande stadsbilden. Området utgör därför en bra plats
för förtätning på grund av dess centrala läge, men också helhetsintrycket av gatan.
Längs Kaptensgatan finns också utrymme för förtätning. En funktionsblandning eftersträvas i kvarteret, som utgörs av området mellan gatorna Kaptensgatan och Boställsgatan samt Södra Järnvägsgatan och Kyrksjövägen. Bostäder, centrumverksamhet,
handel och kontor är därför lämplig markanvändning.

Norra Järnvägsgatan – genomfartsled
I enlighet med översiktsplanen ska tätorterna Ljusdal, Järvsö och Färila alla ha en tydlig centrumkärna med plats för människors möten. Ljusdal har traditionellt sett en utspridd karaktär där Norra och Södra Järnvägsgatan har utgjort de huvudstråk som använts både som genomfartsled för förbipasserande men också som färdväg mellan
köpingens olika delar. Längs detta stråk har handel och verksamheter lokaliserats genom åren och kommer att fortsätta att göra det så länge ett flöde av människor rör sig
längs gatan. Bebyggelsen längs Norra Järnvägsgatan utgör en viktig del av Ljusdals
stadsbild. En viktig princip att beakta vid ny- och ombyggnation av byggnader längs
Norra Järnvägsgatan är därför att de bör ligga i liv med trottoaren. Detta för att de ska
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harmoniera med övriga byggnader längs gatan. Nya byggnader bör hålla en höjd av
två till tre våningar för att inte bli för dominerande i förhållande till omgivande bebyggelse. Planförslaget syftar till att bidra till ökad handel och service längs hela Norra
Järnvägsgatan.

Huvudgatan Norra Järnvägsgatan
Nya möjligheter öppnas för Norra Järnvägsgatan efter att delar av genomfartstrafiken,
främst den tunga, leds om till Kyrksjönäsvägen. De speciella krav som har ställts på
gatan i och med dess ställning som riksväg och riksintresse för kommunikation, försvinner därmed. Det medför att gatan och dess närmiljö kommer att kunna användas
på ett annat sätt. Enligt den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP 2010) ska inte
tätorterna i kommunen domineras av biltrafik. Därför föreslås Norra Järnvägsgatan göras om i syfte att öka förutsättningarna för att ge alla trafikslag- cyklister, gående och
biltrafik- en liknande ställning i trafikmiljön.
Det är med andra ord viktigt att det fortfarande ska gå att bruka gatan för genomfart
på ett tillfredställande sätt. Att riksvägen flyttar medför också att fler parkeringar kan
anläggas längs Norra Järnvägsgatan. Detta medför smidiga stoppmöjligheter för den
genomfartstrafik som väljer att åka in i Ljusdal för att äta, handla, med mera. Gatusektioner som främjar gång- och cykeltrafik, lågfartsområden, fler övergångsställen
och parkeringar längs gatan, med mera, bör utredas närmare. På detta sätt får cyklister
och gående säkrare och smidigare framkomlighet i ett område dit många tar sig med
tåg och buss. Dessutom bör sådana åtgärder öka trivseln i centrum genom ökad tillgänglighet till butiker och service längs gatan.

Området mellan Löjtnantsgatan och Magasinsgatan
I detta område föreslås i huvudsak att markanvändningen ska vara handel och kontor,
men även till en begränsad del bostäder. Detta fordrar att området detaljplaneras för
dessa ändamål. Den nuvarande markanvändningen i många av de gällande detaljplanerna för området är industri, något som inte bedöms lämpligt med hänsyn till störningar och risker. Grönområdet längs Löjtnantsgatan möjliggör sikt ned mot Kyrksjön
från korsningen Löjtnantsgatan/Södra Järnvägsgatan och utgör ett tydligt grönt stråk i
köpingen. Detta stråk ska bevaras, då det utgör en trevlig grön korridor som dessutom
har en historisk koppling bakåt mot äldre stadsplaner för köpingen.

Östernäs
Ny central förbindelse över/under järnvägen
Järnvägen är en mycket viktig livsnerv för Ljusdal och hela kommunen, men inom tätorten utgör den också en barriär. Ett sätt att överkomma barriäreffekten är att skapa
planskilda korsningar och övergångar. En ny sådan förbindelse för gång- och cykeltrafik bör därför tas fram för att på ett smidigt sätt förbinda norra sidan av centrum och
Östernäs. En övergång eller tunnel har båda sina för- och nackdelar. En tunnelförbindelse medför till exempel en snabbare passage för cyklister, men kan samtidigt upplevas som otrygg. Åtgärder för att stärka trygghetskänslan kan därför bli nödvändiga.
Placering av planskild förbindelse bör utredas närmare med tanke på bland annat tillgänglighet samt befintliga och framtida stråk. I dagsläget finns en äldre gångbro som
leder över järnvägen. Denna typ av gångbro är numera inte särskilt vanlig och är unik
i Ljusdals kommun. Förutom att den erbjuder en övergång över järnvägen tjänar den
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också som en god utsiktspunkt över stora delar av köpingen. Dess kulturhistoriska
värde bör därför klarläggas och eventuella bevarandeåtgärder vidtas. I samband med
projekteringen av Östernäs kan även Resecentrums framtida utformning och funktion
beaktas.
Markanvändning, risk- och störningshänsyn
Förslagsvis utvecklas centrum vidare ut mot Östernäs. Med förbindelsen i bruk kommer avståndet mellan Postplanområdet och Östernäs att bli kortare. På Östernäs föreslås i första hand en blandning av bostäder samt handel, kontor och rekreationsområden. Andra verksamheter såsom skola och vård kan komma att prövas vid behov.
Hushöjderna i området bör uppgå till maximalt fyra våningar. Gatorna bör utformas för
att tillgängliggöra området för gående och cyklister i lika hög grad som bilburna.
Bostäderna måste prövas lämpliga med hänsyn till risker och störningar från järnvägen, såväl som möjliga markföroreningar. Bullersituationen i området bör speciellt beaktas. Bullerproblematiken kan mildras genom att placera byggnader närmare Kyrksjön och låta mindre störningskänslig markanvändning, som handel och kontor, breda
ut sig närmare järnvägen. Sannolikheten för olyckor med farligt gods på järnvägen bedöms som mycket små, men för att minska riskerna vid en olycka bör bebyggelsen
utformas så att huvudentréer placeras i riktning bort från olyckskällan och ventilationsintag placeras så att de inte vetter mot järnvägen 25. Delar av området berörs av
strandskydd och en viss översvämningsrisk föreligger, bebyggelsen bör anpassas för
att klara höga vattenflöden.
Till nytta för hela Ljusdals kommun
De problem med störningar och risker som kan uppstå med tanke på läget vid järnvägen bör ses ur ett helhetsperspektiv, där en blandstad på Östernäs med bostäder och
arbetsplatser kommer att bidra till att området både blir tryggare och därigenom mer
attraktivt att bo i. Att lokalisera boende och verksamheter i närhet till Resecentrum ökar
möjligheterna att bo i Ljusdal och arbeta på annan ort, eller att på ett motsatt sätt arbeta
i Ljusdal men ha sitt hem någon annanstans. Att lokalisera boende och verksamheter
tillsammans på Östernäs gynnar därmed hela Ljusdals kommun i och med möjligheten
till ökade skatteintäkter. Sammantaget bedöms nackdelarna som nämns ovan vägas
upp av de möjligheter som området besitter.
Ovanstående åtgärder kräver att gällande detaljplaner justeras då de nuvarande endast medger handel, kontor samt idrottsverksamhet. Revidering av gällande detaljplaner
på Östernäs är också nödvändiga för att hantera de förändringar som flytten av fjärrvärmeverket fört med sig bl.a. i form av ändrade ledningsdragningar. Gatornas exakta
lägen och egenskaper måste också fastställas i framtida detaljplanearbete. Vid
Magasinsgatans södra ände vid Kyrksjön finns i nuvarande detaljplan en byggrätt för
handel och kontor. Detaljplanen medger här en totalhöjd av 20 meter, vilket borgar för
ett högre hus. Denna byggrätt bör även prövas för bostadsändamål utöver de nuvarande markanvändningarna.

Översiktlig riskbedömning avseende farligt godstransporter på järnväg – detaljplaner för Östernäsområdet, (Swepro, 2009)
25
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Centrala Ljusdals mötesplatser och stråk

Utredningsområde
parkering
Utredningsområde
Gångfart/Shared
space

Utredningsområde
för utökad byggrätt

Bebyggelseområden
Torgytor

Förtätning av
innergård

Postplan- disponering av torg- samt gångfartsområden, förslag på nya och utökade byggrätter.

Ljusdal har flera torg, men inget av dessa torg upplevs som naturliga mötesplatser.
Däremot finns flera stråk, där Norra järnvägsgatan är det mest framträdande. Någon
tydlig centrumkärna finns därför inte på samma sätt som i andra samhällen. Den offentliga miljön är ett viktigt verktyg för att skapa ett mer definierat centrum. Planförslaget kan bidra till detta genom att peka ut och föreslå förändringar av byggrätternas och
de allmänna platsernas utbredning och egenskaper.
Postplan
Nya handelslägen kan åstadkommas genom omvandling av exempelvis kontorsutrymmen. Generellt bör handel lokaliseras i bottenplan mot torget och tjänsteföretag i övre
plan. Nya parkeringar kan anläggas väster om den befintliga parkeringen vid Norra
Järnvägsgatan mitt emot Tingshusbyggnaden. Här bör omkring tolv stycken nya parkeringar kunna anläggas. Viktigt är att detta sker på ett sätt som bevarar väsentliga
delar av Tingshusparken. Posthuset kan utvecklas genom att inrymma fler publika
funktioner i dess bottenplan. Förslagsvis kan byggnaden dessutom byggas ut mot
Postplan. Parkeringen norr om Postplan bör också bebyggas med en blandning av
bostäder, handel och kontor för att stärka torgrummet och skapa fler utrymmen för
verksamheter. Ersättande parkeringar kan placeras i källarplan på den nya byggnaden. Direkt väster om detta område, samt mellan Postplan och Centrumhusets parke-
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ring, bör även förtätning utredas. Vid Stadshotellet finns i direkt anslutning till den befintliga hotellbyggnaden outnyttjade byggrätter och förutsättning för förtätning av detta
kvarter finns därmed.
Kommunens offentliga miljöer, såsom gator, torg, parker och naturområden, bör utformas för att uppmuntra allmänheten att vistas i dem. Genom att förbättra den befintliga
offentliga miljön, köpingens allmänna platser, skapas en attraktivare miljö för flickor
och pojkar, kvinnor och män.
Gatubeläggningen längs de olika stråken bör utföras i samma material som de olika
platserna, för att skapa naturliga stråk och på så sätt knyta ihop dessa med varandra.
Gatumiljön blir mer enhetlig och ett naturligare flöde av människor främjas. Kring Postplan bör gårdsgator eller Shared space utredas, då sådana stärker gåendes och cyklisters ställning i trafikmiljön. En gårdsgata är en gata där biltrafiken tar sig fram på
samma villkor som gång- och cykeltrafik, genom att hålla gåendes hastighet samt genom att lämna företräde för dessa. Shared space innebär att det inte finns någon separering av trafikslagen utan alla trafikslag samsas på samma yta.
För att råda bot på parkeringsbristen bör alternativa transportsätt som cykling framhållas i högre grad, men det går samtidigt att konstatera att bilbehovet är fortsatt starkt.
Speciellt i Ljusdals kommun, med en mycket stor andel glesbygd, behövs bilen då
kollektivtrafiken är begränsad på många håll. Nya lokaliseringar för parkeringar är därför nödvändiga att ta fram. Detta måste dock ske på ett sådant sätt att hänsyn tas till
befintlig bebyggelse och grönstruktur.
Pendlarparkeringar söder om spåren vid Resecentrum
När timmerterminalen flyttas finns det möjlighet att utnyttja området närmast söder om
spåret på ett annat sätt. Då det finns ett behov av nya pendlarparkeringar vid stationen
föreslås därför att en ny biluppställningsplats anläggs på det före detta terminalområdet. Detta bedöms lämpligt ur ett störningsperspektiv då parkeringar inte räknas till
störningskänslig markanvändning. På helger kan dessa parkeringar fungera som parkeringsplatser åt de som handlar i köpingen samt besökare på Östernäs. En ny trafiksäker gång- och cykelpassage från föreslagen parkering behöver utredas för att uppmuntra till ett mindre bilberoende handelsstråk.
Medborgare framhåller att otryggheten vid somliga parkeringar, bland annat på Östernäs, gör att de undviker dessa. Detta är ett problem då behovet av parkeringar än
oftare framhålls. Situationen kan däremot förväntas förändras till det bättre om planförslaget genomförs.
Plankorsningen med järnvägen söder om cirkulationsplatsen Bjuråkersvägen/Norra
Järnvägsgatan utgör en brist i dagens trafiksystem inom Ljusdals tätort. Denna bidrar
till köer i området kring cirkulationsplatsen, som stoppar upp trafiken på Norra Järnvägsgatan. En ny planskild korsning bedöms dock inte kunna inrymmas på ett bra sätt
i området, samtidigt som det inte är önskvärt att stänga korsningen. Trafiken bedöms
dock minska på Norra Järnvägsgatan i samband med att åtgärderna längs Kyrksjönäsvägen genomförs, vilket bör leda till att fler tunga transporter väljer den vägen.
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Borr – Lillhaga
Bostäder i ledningsgatan
Borr – sydväst om bygdegården
Rekreationsområdet i Måga

Borr – bostäder norr om borrvägen
Ridanläggningen - Borrgården

Garvarvägen

Borr-bostäder sydväst om
Borrgården

Borr- och Vikarsjön
Delområdet Borr - Lillhaga

Kraftledningen genom Nore och Lillhaga
Ledningen genom Nore och Lillhaga, som i dag består av en ensam optoledning, ska
avvecklas helt. I nuläget upptar den i detaljplan fastslagna kraftledningsgatan en stor
yta, vilken istället skulle kunna utnyttjas för bebyggelse.

Rekreationsområdet i Måga
I Måga finns ett välbesökt rekreationsområde med ett antal motionsspår. Detta område
bör bevaras. Kommunen ska enligt ÖP ha en god folkhälsa och bevara naturområden
nära tätorterna. Rekreationsområdet i Måga sammanfaller också till stor del med riksintresset för kulturmiljövård. Inom riksintresset ska ny bebyggelse prövas restriktivt enligt ÖP. Ny bebyggelse som bidrar till att utveckla friluftslivet i området är positivt, dock
med hänsyn till kulturmiljön.

Grundvattentäkten i Borr
I Borrområdet är Ljusdals grundvattentäkt belägen. Denna skyddas av ett yttre och inre
skyddsområde, där det inre utgör ett starkare skydd. I ÖP 2010 utökades det inre och
yttre skyddsområdet. Den inre delen har sitt centrum strax väster om Borr- och Vikarsjön. Den yttre delen omfattar ett större område och täcker hela Borr och Lillhaga.
Området bör skyddas mot exploateringsåtgärder som kan medföra att vattenkvalitén
försämras. Planförslaget föreslår ny bostadsbebyggelse inom yttre skyddsområde för
grundvattentäkt. För denna bebyggelse kan restriktioner kring val av värmesystem bli
aktuella. En avvägning har här gjorts mellan de attraktiva boendelägena och eventuell
påverkan på grundvattnet. Dock föreslås också åtgärder som syftar till att begränsa
exploateringsgraden av området, se nedan under avsnittet ”Borr och Vikarsjön”. Att
riksvägen går söder om vattenskyddsområdet innebär också att vattentäkten riskerar
att komma i kontakt med olika hälsofarliga ämnen i samband med vägunderhåll och

57

eventuella olyckor där farligt gods är inblandat. Dessa risker bör minimeras med lämpliga förebyggande åtgärder.

Borr och Vikarsjön
Det öppna jordbrukslandskapet kring Borr och Vikarsjön berörs av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Området bidrar till en vacker infart mot Ljusdal västerifrån via väg
84. Området ligger även inom befintligt och föreslaget skyddsområde för grundvattentäkt. Området bör av ovan nämnda anledningar ej bebyggas. En områdesbestämmelse eller annat lämpligt skydd bör tas fram för att befästa detta ställningstagande.

Garvarvägen
Väster om Garvarvägen i Lillhaga finns ett par större tomter som redan är detaljplanerade för bostadsändamål. Förslagsvis kan förtätning med fristående enfamiljshus vara
aktuellt. Vid ny planläggning i området måste strandskyddet hanteras.

Lillhaga - Ledningsgatan
Längs Borrvägen i Lillhaga finns i den nuvarande ledningsgatan utrymme för bostäder,
både norr och söder om Borrvägen. Det krävs dock att ledningen avvecklas och koncessionen upphör innan bebyggelse kan prövas lämplig. Bebyggelsen kan här lämpligen utgöras av radhus eller villor. I området finns också hästverksamhet vilken är lokaliserad cirka 100-200 meter från ledningsgatan. Hästverksamheten är belägen i ett
bostadsområde och kan utgöra ett problem för de boende med avseende på allergener, vilket bör beaktas vid eventuella nybyggnationer. Området omfattas inte av strandskydd i gällande detaljplan, men vid ny planläggning behöver strandskyddet hanteras.
Ett LIS-område finns utpekat där det inte finns byggrätter enligt gällande detaljplan.
LIS-området kan på sikt utvidgas.

Borr – Sydväst om bygdegården
Strax väster om Borr bygdegård, samt vidare åt sydväst längs med Borrvägen, bör
bostadsbebyggelse utredas närmare. Området utgör ett rekreationsområde för invånarna i Lillhaga och Borr, varför en närmare avvägning bör göras om vad som ska
utgöra privata tomter respektive allmän mark. Befintlig natur bör till viss del bevaras för
rekreation, i syfte att mildra de landskaps- och miljömässiga förändringarna vid exploatering. Klart är också att nuvarande markanvändning ”begravningsändamål” bör ersättas då det inte längre bedöms som aktuellt med en begravningsplats i området.
Kommunalt VA är en förutsättning för att bebyggelsen ska kunna utökas i området och
det är i dagsläget framdraget till bebyggelsen närmast Borrvägen, vilket medför att det
bör finnas möjlighet att ansluta även framtida bostäder. Området bör i framtiden vara
ett utpekat LIS-område.

Borr – Bostäder norr om Borrvägen
Nordväst om Borrvägen, söder om ovanstående område, föreslås utökad bostadsbebyggelse. Här finns förutsättningar att bygga vidare på bostadsbebyggelsen i området,
genom att uppföra villor, flerfamiljshus eller radhus. Påverkan från den intilliggande
ridanläggningen genom spridning av allergener, lukt, med mera, bör utredas närmare
innan någon ny bebyggelse uppförs. Enligt Folkhälsomyndigheten är det rekommenderade skyddsavståndet mellan bostäder och hästverksamheter 200 meter26 och detta
avstånd bör ses som en utgångspunkt vid prövning av bostäder i närheten av hästar.
26

Tillsynsvägledning hästhållning – Folkhälsomyndigheten
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Dock måste en vidare utredning göras i varje enskilt fall. Föreslagen bebyggelse ligger
inom 100-200 meter från närmsta ridanläggning. En möjlighet är att avvakta med ny
bebyggelse till dess angränsande hästverksamheter flyttas. Befintlig vegetation bör till
viss del bevaras för att minska inverkan på landskapsbilden vid framtida exploatering.
Även i detta område är kommunalt vatten- och avlopp en förutsättning för att bebyggelsen ska kunna utvecklas i den omfattning som föreslås. Planförslaget förutsätter att
rådande strandskydd upphävs, därmed bör området på sikt finnas med i LIS-planen.

Ridanläggningen – Borrgården
Marken kring ridanläggningen bör i ett senare skede detaljplaneras för att befästa nuvarande markanvändning, samt att i förhållande till omgivande befintlig och planerad
bebyggelse visa på hur anläggningen kan utvecklas. Området kan i framtiden finnas
med i LIS-planen.

Förlängd gång- och cykelväg Borrvägen
Omfattningen av den i planen föreslagna bostadsbebyggelsen i Borr bedöms utgöra
underlag för framtida gång- och cykelväg längs med Borrvägen.

Promenadstråk längs Ljusnan, Borr samt Vikarsjön
I takt med att bostäder tillkommer i Borr är det samtidigt viktigt att bevara rekreationsmöjligheterna i området. Stränderna är samtidigt inte lämpliga för bebyggelse i någon
större omfattning p.g.a. översvämnings- och stabilitetsproblem. Längs älven ska därför
mark reserveras för rekreation och friluftsliv. På detta sätt kommer det fortfarande vara
möjligt att röra sig utmed älvstranden mellan Lillhaga och Forsnäset. Även stränderna
runt Borrsjön och Vikarsjön ska vara tillgängliga för rekreation.

Borr – bostäder sydväst om Borrgården
Sydväst om Borrgården är det planlagt för friliggande bostadshus och en stor del av
marken är exploaterad. I nuläget finns det ett fåtal ej ianspråktagna fastigheter i området. Här finns också ett kulturreservat. Strax väster om Borrgården och bostäderna
finns det möjlighet för rekreations- och frilufsliv i form av ett naturområde som sträcker
sig ända ner till Ljusnan. Med tanke på läget och intresse för exploatering bör ytterligare bostäder utredas. Kommunalt VA finns utefter Borrvägen och kan anslutas till ny
bebyggelse. Området finns utpekat i kommunens LIS-plan.
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Måga – Nore

Bostäder norr om riksvägen i
Måga

Industriområde Nore

Nore - ledningsgatan

Vallfarleden

N

Delområdet Måga – Nore

Bostäder norr om riksvägen i Måga
Strax norr om Riksväg 84 i Måga finns mark som bör utredas vidare för bostäder. Området bedöms som lämpligt för friliggande villabebyggelse, en till två våningar. Området
kan delas in i en övre och nedre del. Sluttningen däremellan bör inte bebyggas för att
minimera behov av markarbeten. Marken kan istället fungera som ett grönt stråk mellan bebyggelsen. Kommunalt vatten- och avlopp är en förutsättning för skapande av
nya tomter. Detta finns framdraget väster om det utpekade området, där mark för bostäder finns sedan tidigare.

Industriområde Nore
Mitt i bostadsområdet, strax norr om riksväg 83, finns en större bit industrimark. Verksamheter som bedrivs här kan bidra till störningar och risker, varför det på sikt bör
utredas om verksamheten kan flyttas. Området är också intressant ur ett förätningsperspektiv, främst för bostäder, men detta kan endast ske efter att eventuella markföroreningar har utretts noggrant och marken, om föroreningar förekommer, sanerats. I
området fanns tidigare ett sågverk och därför har området klassificerats till riskklass 4
(liten risk) i länsstyrelsens översiktliga klassificering av potentiellt förorenade områden
i länet. En mindre radikal förändring av markanvändningen kan också bli aktuell, där
den nuvarande byts ut mot en markanvändning som inte föranleder lika stora risker
och störningar. Det torde inte kräva en fullt så noggrann sanering som om marken
skulle användas för bostäder.

Vallfarleden
Längs Vallfarleden i Nore finns möjlighet att bygga vidare på den nuvarande småskaliga bebyggelsestrukturen, vilket prövas genom detaljplan alternativt bygglov. Detta bör
ske genom enstaka kompletteringar av den befintliga bebyggelsen. Närheten till den
närbelägna skjutbanan måste beaktas vid prövning av ny bebyggelse. Kommunalt vatten och avlopp finns delvis tillgängligt i området. Markens stabilitet bör belysas på en
mer detaljerad nivå innan exploatering och riskförebyggande åtgärder vidtas om det
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visar sig nödvändigt. Delar av området ligger inom LIS-område, men med viss översvämningsrisk.

Nore – ledningsgatan
Under 2018 är det planerat att kraftledningsgatan kommer rivas, den är för tillfället inte
i bruk. När optokabeln är nedplockad kan området bli aktuellt för nybebyggelse i form
av bostäder. Stor hänsyn bör tas till hälsingegården Jon-Pers strax öster om området.
På sikt bör området tas med vid en revidering av LIS-planen.

Norrkämsta

Norrkämsta industriområde
Norrkämstaledens förlängning

Delområdet Norrkämsta

Norrkämstaledens förlängning (Norrkämsta-Bjuråkersvägen)
Vägreservatet mellan Bjuråkersvägen och Norrkämsta industriområde bör tas bort.
Planläggning av vägsträckningen påbörjades under 2002, men detaljplaneuppdraget
återtogs av kommunstyrelsen under 2016 med anledning av de steg som tagits för att
avlasta och omfördela trafiken. På Norrkämstavägen har det införts förbud mot
genomfart av lastbil. Det innebär att tung trafik har omfördelats och att gatan har
avlastats. En flytt av riksvägen till Kyrksjönäsvägen innebär även att oönskad genomfartstrafik omfördelas och att Norra Järnvägsgatan avlastas. Norrkämstavägen har
dessutom asfalterats och standarden har höjts.

Norrkämsta industriområde
Detta verksamhetsområde föreslås att, när så blir aktuellt, utökas på den västra sidan
av Norrkämstaleden. Färdig detaljplanerad industrimark finns söder om DHL:s kontor.
Detta innebär att befintlig trafikled kan användas för trafikmatning av tillkommande bebyggelse. Markanvändningen norr om DHL bör utredas, men bör vara av samma typ
som omgivande bebyggelse. En utveckling enligt detta ställningstagande bygger därmed vidare på den struktur som redan finns i området. Området är således högt prio61

riterat för ny industribebyggelse. För vidare planläggning bör man beakta bevarandeområdet för odlingslandskapen som ligger inom utpekade utrednings- och bebyggelseområden.

Åkern - Slotte
Åkerslunds
industriområde

Bostadsområden vid
Bjuråkersvägen

Slottegymnasiet
Kläppaåsen

Kraftledningsgatan

N
Vägreservat Kläppavägen Hudiksvallsvägen

Delområdet Åkern - Slotte

Åkerslunds industriområde
Det befintliga industriområdet, beläget längs med Åkerslundsvägen, har nyligen utökats mot öster. Mark är detaljplanerad för lätt industri, verksamheter och natur. Området är högt prioriterat för industriverksamhet.

Bostadsområden vid Bjuråkersvägen
I området finns ett antal detaljplaner för bostadsändamål, främst enfamiljshus, som
förblivit obebyggda sedan 1980-talet. Dessa planer bör ses över med tanke på deras
aktualitet och möjligen hävas i utvalda delar för att frigöra marken för andra ändamål.
Några nya större bostadsområden bör inte planläggas, men förtätning av befintlig bebyggelsestruktur med enstaka bostadshus kan få förekomma.
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Slottegymnasiet
Gymnasieskolan med omgivningar omfattas i dag av äldre detaljplan som anger hela
kvarteret öster om Verkstadsskolevägen som allmänt ändamål enligt äldre byggnadslagstiftning. Allmänt ändamål, eller A som den också kallas, är att betrakta som omodern och därför bör hela kvarteret detaljplaneras enligt modern lagstiftning. Detta för
att befästa nuvarande markanvändning och markanspråk samt reda ut frågetecken
kring bebyggelsens utformning och utförande, med mera.

Kraftledningsgatan
Arbete pågår (2018) med att bygga en ny ledning som ersätter den befintliga ledningen
genom Slotteområde. Efter framtida rivning av den befintliga ledningen genom Slotteområdet öppnas nya möjligheter att använda marken i ledningsgatan. Nya byggnader
måste vara lämpliga med hänsyn till angränsande bostäder. Gångstråket i ledningsgatan utgör samtidigt ett promenadstråk igenom området, gc- förbindelse kan utredas.

Vägreservat mellan Kläppavägen och Hudiksvallsvägen
Mellan den nya cirkulationsplatsen och Kläppavägen bör marken hållas tillgänglig för
en ny förbindelseväg.

Kläppaåsen idrotts- och rekreationsområde
Skid- och motionsspåren i området ska bevaras. Utrymme ska ges för friluftsaktivitet
och övrig rekreation. Genom området går ett vägreservat i en äldre stadsplan (nr. 59).
Detta bör tas bort och därför hävas.

Kläppa - Ämbarbo

Kläppa
industriområde

Kläppa industriområde
söder om järnvägen

Detaljplan för
bostäder
Vägreservat Hybovägen/
Hudiksvallsvägen

GC- förbindelse till
Kyrksjönäsvägen

Travbanan

Golfbanan

Upphävande vägreservat
Godtemplarvägen

Upphävande av
detaljplan för industri
Upphävande vägreservat
Hyboväg/tvärled

Delområdet Kläppa - Ämbarbo

Kläppa industriområde
Kläppa industriområde bör i framtiden inneha samma funktion som i nuläget, det vill
säga fungera som industriområde med inslag av sällanköpshandel och handel med
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skrymmande varor. Bostäder finns belägna här, men på sikt bör området gå mot att bli
ett mer renodlat verksamhetsområde. Den norra delen, belägen närmast riksväg 84,
är nyligen detaljplanerad för industri och till viss del handel.

Kläppa industriområde - Söder om Järnvägen
Kläppa industriområde föreslås växa på den södra sidan om spåren. Sjulhamregatan
kan förlängas mot öst och ett antal nya industritomter kan förslagsvis tillkomma. I kommande detaljplanering kan den nuvarande markanvändningen också befästas. I nuläget är marken inte detaljplanerad. Delar av området riskerar att översvämmas vid höga
flöden. Vid detaljplanering bör en lägsta sockelhöjd anges i planbestämmelserna.
Detta ska beaktas vid detaljplanering och bygglovsprövning av nya verksamheter.

Detaljplan för bostäder
I området finns en detaljplan för bostäder, ”Detaljplan för Kläppa by”. Denna detaljplan
har ännu inte blivit genomförd. Med ett relativt bra läge samt närhet till servicefunktioner är området högt prioriterat för förtätning med bostäder.

Upphävande av vägreservat för ny Hyboväg samt ny tvärled
Vägreservatet i den gällande detaljplanen för området bör upphävas. Vägreservatet
går dels i väst-östlig riktning parallellt med den befintliga Hybovägen, dels i nord-sydlig
riktning mellan Hudiksvallsvägen och området där den nya Hybovägen var tänkt att
gå. Delar av vägreservatet har redan hävts i höjd med anslutningen till den befintliga
Hybovägen, samt den del av reservatet som ledde genom Kläppa industriområde. Marken där vägreservatet varit beläget föreslås pekas ut som rekreations- och grönområde.

Upphävande av Vägreservat i ÖP, Godtemplarvägen – Hudiksvallsvägen
Marken där denna väg var tänkt att dras har nu detaljplanerats för industriändamål
(detaljplan nr 182). Därför föreslås att vägreservatet i översiktsplanen tas bort. Behovet
av en ny väg på rubricerad sträcka bedöms också ha minskat på senare år i takt med
att andra vägar i området planerats och byggts.

Upphävande av detaljplan för industri söder om Hybovägen i Ämbarbo
I Ämbarbo, mellan Hybovägen och Norra stambanan, finns ett industriområde fastställt
i detaljplan. Denna detaljplan är inte genomförd och bör hävas eftersom kommunen
hellre ser att nya industriverksamheter etablerar sig i något av de mer etablerade industriområdena. Detta med hänsyn till störningar och risker relaterade till ökad trafik
och närhet till bostäder.

Gång- och cykelväg Kyrksjönäsvägen
Kyrksjönäsvägen på sträckan mellan befintlig gång- och cykelväg samt järnvägsövergången saknar separering av trafikslagen vilket skapar en otrygg miljö för gående och
cyklister. Här färdas exempelvis många unga mellan idrottsplatsen och gymnasiet.
Därför föreslås att mark reserveras för en ny gc-väg längs med denna sträcka.

Korsningen Hudiksvallsvägen/Hotellgatan
Om cirkulationsplatsen och den planskilda korsningen under järnvägen realiseras,
måste angöring för varutransporter samt övrig trafik in på området vid nuvarande
OK/Q8 och ICA ta en annan väg än den gör idag. Ny anslutningsväg bör utredas med
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tanke på tillgänglighet och trafiksäkerhet. Norr om bensinstationen i anslutning till korsningen föreslås den nuvarande asfalterade ytan upplåtas för pendlarparkeringar fram
till dess att cirkulationsplats och planskild korsning under järnvägen byggs.

Ljusdals golfbana
Området där golfbanan är belägen bör planläggas för att klargöra markanvändning och
framtida markanspråk. Golfbanan angränsar till Kläppa industriområde som föreslås
utökas. Väster om golfbanan finns också en travbana. Detta bidrar till att öka behovet
av en planläggning, där ett helhetsgrepp tas på området.

Vägreservat Hybovägen – Hudiksvallsvägen
En framtida vägförbindelse mellan Hybovägen och Hudiksvallsvägen är av betydelse
för transporter vid en eventuell lokalisering av en timmeromlastningsterminal för skogliga råvaror.

Kyrksjönäset

Grovan

Grovans
koloniområde
Älvvallenområdet

Delområdeskarta Kyrksjönäset.

Älvvallenområdet
Området bör även fortsättningsvis vara avsett för fritids-, rekreations-, kultur- och idrottsverksamhet. Vid omdragning av riksväg 84 bedöms trafiken komma att öka på
Kyrksjönäsvägen. Därför är det, med hänsyn till bland annat trafiksäkerhet och störningar, olämpligt att lokalisera bebyggelse som är stadigvarande och samtidigt störningskänslig inom området. Utöver dessa faktorer finns också en riskbild i samband
med höga flöden. Enligt beräknat 100-årsflöde som kommunen har att tillgå kommer
området att till stor del stå under vatten vid ett sådant scenario. Detta inkluderat Kyrksjönäsvägen, vilket också kommer att få konsekvenser för den regionala och nationella
trafiken. Eftersom trafiken bedöms öka så är en planskildhet för gång- och cykeltrafik
under den framtida riksvägen önskvärd för att öka säkerheten för de som besöker området för olika former av fritidsaktivitet, däribland en stor andel flickor och pojkar i skiftande åldrar. I kommande planering bör barnperspektivet lyftas fram tydligt. Området
kan på sikt införas i LIS-planen.
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Grovan
Väster om de befintliga villorna i Grovan finns ytterligare byggrätter för friliggande bostadshus. Eftersom intresse finns för exploatering av villor och radhus i området bör
man se över gällande detaljplan för att tillgodose ett växande bostadsbehov. Den eventuellt nya riksvägen väntas bidra till en något ökande trafik längs Kyrksjönäsvägen. Om
de planlagda byggrätterna exploateras väntas också trafikbelastningen öka på de utfarter mot Kyrksjönäsvägen som finns idag. En gemensam utfart för Grovanområdet
kan därmed bli aktuell. Generellt bör befintliga utfarter från området ses över och möjligheten att samlokalisera dessa utredas. Grovankanalen bör på sikt öppnas upp mer
för att möjliggöra genomfart med mindre båtar mellan Kyrksjön och Ljusnan, vilket kan
bli ett lyft för hela Kyrksjöområdet. Området bör på sikt införas i LIS-planen.

Grovans koloniområde
Grovans koloniområde förelås utökas mot fältet sydöst om nuvarande koloniområde.
Den befintliga tillfartsvägen bör kunna användas. En utökning av koloniområdet ska
föregås av en detaljplaneläggning. Området ligger inom ett LIS-område.

Stavsätter – Storhaga
Stavsätter

Vägreservat
ny Älvbro

Lock

Boda

Storhaga

Delområdet Stavsätter – Storhaga

Stavsätter
I dagsläget utgör Stavsätter en transportnod för trafik från alla väderstreck. Här finns
en större rastplats för biltrafiken och några lättare industriverksamheter. Området kan
också på grund av sitt strategiska läge bli intressant för nya transport- och logistikföretag. Även kommunala verksamheter som har nytta av detta läge kan lokaliseras hit.
För att öka trafiksäkerheten kan ett femte ben byggas ut från cirkulationsplatsen mot
rastplatsen för att möjliggöra en stängning av den nuvarande utfarten från rastplatsområdet, precis vid det södra brofästet. Området ligger inom LIS.
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Området är beläget inom riksintresse för friluftsliv och skyddade vattendrag och ligger
nära kulturmiljön vid Borr- och Vikarsjön som pekats ut i den kulturhistoriska utredningen. Bostäder förekommer också i området. En planläggning av området bör initieras.

Storhaga
Storhaga är beläget inom utpekat riksintresseområde för kulturmiljövården. Hänsyn
ska enligt ÖP 2010 tas till kulturlandskapet, den lokala byggnadstraditionen och jordbrukets intressen. Ny bebyggelse ska utformas efter den traditionella byggnadstraditionen, företrädesvis genom förtätning och komplettering av bebyggelsen inom det område som är definierat på plankartan. Detta medför att en mindre del öppen jordbruksmark tas i anspråk. I huvudsak bör framtida markanvändning vara bostäder men bör
även kompletteras med småskaliga verksamheter för att möjliggöra arbetstillfällen i
byn. Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid
riksväg 83 finns busshållsplats med turer mot Järvsö/Bollnäs och Ljusdals centrum. I
enlighet med ÖP bör området knytas samman med övriga Ljusdal med en gång- och
cykelväg längs med riksväg 83. Delar av området bör införas vid en revidering av LISplanen då strandskydd råder inom stora delar av området.

Lock och Boda
Området nordöst om riksvägen är till stor del utsatt för översvämningsrisk vid höga
flöden och är därför i huvudsak inte lämpligt för någon ny stadigvarande bebyggelse.
Undantaget är förtätning inom de båda bykärnorna, som båda är något högre belägna
än övriga delar av området. Vägreservatet för den planerade vägbron över Ljusnan går
genom delar av området, vilket ska beaktas vid ansökan om bygglov och detaljplaneprövning.

Vägreservat ny älvbro
Reservat för eventuell omdragning av riksväg 84 från Kyrksjönäset till anslutning mot
riksväg 83 söder om Ljusnan. Sträckan har utpekats av Trafikverket som riksintresse
för planerad väg. Under 2016 tog Trafikverket fram en åtgärdsvalsstudie för genomfart
Ljusdal. Trafiklösningen med ny bro över Ljusnan bedömdes som mindre lämplig i förhållande till dragning av riksvägen via Kyrksjönäsvägen. 27

27

Åtgärdsvalsstudie, Trafikverket 2016
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INLEDNING
Bakgrund och syfte
Vid upprättandet av en översiktsplan ska en miljöbedömning av planen göras enligt
miljöbalken eftersom genomförandet av en översiktsplan alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen, att främja en hållbar utveckling inom planområdet och att underlätta förståelsen av planen genom att redovisa planens ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter och konsekvenser. Miljöbedömningen dokumenteras i denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n kommer planförslagets betydande miljöpåverkan,
som ett genomförande kan antas medföra, att identifieras, beskrivas och bedömas.

Framtagande
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Samhällsutvecklingsförvaltningen
inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Under den fördjupade översiktsplanens samrådsskede sker även samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning, omfattning och detaljeringsgrad.
Miljökonsekvenserna har bedömts utifrån planförslagets troliga konsekvenser. Svårigheten ligger i att förutse vilken inverkan planen har, då ett genomförande till stor del
beror på privata initiativ och dessa är beroende av en mängd faktorer, inte bara lokala,
utan även regionala och nationella omvärldsfaktorer.

Avgränsning och bedömningsgrunder
All samhällsutveckling innebär olika förändringar av och påverkan på miljön. Det innebär att även om planen avser att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling så påverkas
olika miljöaspekter inom planområdet i positiv och negativ riktning.
Avgränsning i tid
Tidsmässigt avgränsas miljöbedömningen till samma tidsperiod som den fördjupade
översiktsplanens giltighetstid, fram till 2027.
Avgränsning i rum
Den geografiska avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen följer den fördjupade översiktsplanens avgränsning.
Avgränsning i sak
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas med utgångspunkt i de miljöaspekter som
bedöms ha betydelse för planen. Bedömningsgrunden utgår från de nationella miljömålen och miljöpåverkan.

Nollalternativ
Nollalternativet utgör en referens för att tydliggöra skillnader mot övriga alternativ och
beskriver den förväntade situationen om FÖP Ljusdal inte antas och genomförs. Nollalternativet innebär att den kommuntäckande översiktsplanens ställningstaganden
även fortsättningsvis kommer att gälla för Ljusdals tätort. Det mer detaljerade beslutsunderlag och den högre detaljeringsgrad i de avvägningar som kommunen gör i en
fördjupad översiktsplan kommer därmed att saknas. En tydlig strategi för hur tätorten
ska utvecklas kommer att utebli, vilket på sikt kan medverka till intressekonflikter kring
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markanvändning, större negativ miljöpåverkan och oklarheter kring hur olika kvaliteter
i den byggda miljön ska tillvaratas. En hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och
miljömässiga faktorer beaktas i ett sammanhang kommer att bli svårare att uppnå.

Sammanfattning av fördjupad översiktsplan för Ljusdal
Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal är en fördjupning av den kommunomfattande översiktsplanen från 2010. Fördjupningen ersätter ställningstagandena på översiktsplanens karta ”tätortstriangeln”. Planens syfte är att ta fram riktlinjer och förslag
för att komma närmre de mål och visioner som är beskrivna i översiktsplanen och kommunens vision. Planen ska utgöra ett vägledande underlag för efterkommande planering, lovgivning och andra beslut som rör den fysiska miljön inom området. Planförslaget innebär i korthet en förtätning av bebyggelsen i Ljusdal samt pekar ut nya möjligheter till vattennära boende i de västra delarna Lillhaga, Nore, Måga och Borr. Vidare
ger planen förslag på hur centrala Ljusdal kan utvecklas efter det att riksväg 84 flyttats
till Kyrksjönäsvägen eller till en ny Älvbro. I planen föreslås nya och utökade bebyggelseområden, nya och förändrade trafikområden och förändringar av natur- och grönområden. Utökningar av industriområden föreslås samt bevarande av utpekad värdefull
bebyggelse, natur- och kulturmiljö.

KONSEKVENSBESKRIVNING
Miljöaspekter
Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap bebyggelse samt forn- och kulturlämningar
och annat kulturarv. De miljöaspekter som är aktuella inom planområdet, hur ett genomförande påverkar dem samt hur och i vilken omfattning de påverkas av planförslaget, redovisas i följande uppställning.
Biologisk mångfald
De fysiska förändringar som ett genomförande av planen innebär är av så liten omfattning att någon risk för en minskning av den biologiska mångfalden inte föreligger. På
många håll har stora arealer redovisats som rekreations och grönområden i syfte att
främja den biologiska mångfalden. Utvalda planlagda industriområden föreslås upphävas och nya industriverksamheter föreslås utvecklas i anslutning till befintliga industriområden för att minimera följdverkningar av ingrepp i naturen.
Befolkning
Områdets befolkningsantal ges möjlighet att stiga om planförslaget genomförs till fullo.
En befolkningsökning innebär ett ökat underlag för samhällelig och privat service med
en utveckling av nya boendealternativ och attraktiva lägenheter. De ökade transporter
som en befolkningsökning i mer perifera delar av tätorten kan innebära vägs samtidigt
upp av förtätning av bebyggelsen i de mer centrala delarna. Vidare föreslås ökade
satsningar på gång- och cykelvägar.
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Människors hälsa och säkerhet
De risk- och störningsmoment, miljöstörningar, som planområdet berörs av lyfts i planen, samt den generella hänsyn och aktuella riktvärden som bör iakttas. Dessa påpekas även i planförslagets delar när de berörs vid bebyggelseområdena. Överlag ger
detta en ökad medvetenhet och ett brett underlag inför bedömning och beslut kring
markanvändning i och kring störningsfaktorer som inverkar på människors hälsa och
säkerhet.
Djurliv
De markområden som exploateras innebär inga betydande förändringar för djurlivets
möjligheter till fri rörelse. De områden som pekas ut innehåller inga unika biotoper som
utgör en avgörande livsmiljö för någon utpekad djurart. Tätortsnära natur finns i riklig
omfattning och gröna markområden mellan bebyggelsen skapar rörelsefrihet för olika
djurarter.
Växtliv
Den mark som tas i anspråk enligt planförslaget påverkar inga utpekade nyckelbiotoper eller utrotningshotade arter. Planförslaget kommer att leda till att nya markområden
tas i anspråk för verksamheter, boenden och anläggningar. Sammantaget bedöms det
dock finnas goda möjligheter för naturen att ta plats även inom nya exploateringsområden.
Mark
För de markområden som exploateras kommer förutsättningarna att förändras. Markområdena är dock inte av sådan dignitet och omfattning att någon utarmning av värdefulla biotoper kommer att ske. Planen utformas så att tillgången till natur avseende
friluftsliv och rekreation begränsas marginellt. Till största delen föreslås åtgärder som
är kompletteringar inom redan ianspråktagna områden.
Vatten
Ett plangenomförande innebär att kommunens VA-hantering utvecklas och att en VAplan upprättas. På sikt bör detta innebära att avloppsvatten i högre grad än tidigare
renas och omhändertas på ett hållbart sätt. Planen framhåller dagvattnets möjligheter
till lokalt omhändertagande. Planen lyfter även de naturliga grundvattenförekomsternas betydelse och att ett erforderligt skydd av dessa iakttas.
Luft
Den mängd ökade emissioner som kan uppstå i samband med en befolkningsökning
bedöms inte ge någon påvisbar effekt på luftens kvalitet. En större andel trafik bedöms
välja Kyrksjönäsvägen i framtiden, vilket bör innebära att luftkvaliteten längs med Norra
Järnvägsgatan utvecklas mot det bättre. Planens inriktning på förtätning bedöms därför
inte innebära att människor utsätts för hälsofarlig luft.
Klimatfaktorer
En utökning av befintlig tätortsverksamhet med ökad befolkningstal kommer oundvikligen att belasta de faktorer som påverkar globala klimatförändringar som transporter,
byggnationer, uppvärmning och konsumtion. Planförslaget tar ett begränsat område i
anspråk och framhåller vikten av att all exploatering ska genomföras med en hållbar
utveckling i fokus, utifrån nationella krav och regelverk.
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Materiella tillgångar
Om planförslaget genomförs kommer andelen exploaterade markområden att öka och
vissa områden som i dagsläget utgör skogsområden kommer tas i anspråk för bebyggelse. Även en mindre del jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Dessa åtgärder
bedöms innebära en marginellt betydande minskning av de materiella tillgångar som
finns i kommunen.
Landskap och Landskapsbild
Planförslaget värnar om områdets kända natur- och kulturmiljövärden och föreslår åtgärder för bevarande. Den övervägande majoriteten av de exploateringsområden som
föreslås är inte belägna inom områden där det finns natur- och kulturmiljövärden. Där
sådana förekommer har avvägningar i syfte att beakta dessa värden gjorts. Landskapsbilden bedöms i huvudsak inte domineras eller påverkas negativt av tillskotten.
För ingrepp i de mer känsligare områdena föreslås förebyggande åtgärder för att minimera negativ påverkan.
Bebyggelse
Planförslaget genomförande innebär en förstärkning av skyddet för bevarandevärd befintlig bebyggelse och en anpassning av tillkommande bebyggelse till omgivningarna.
Det innebär också en ökning av olika boendealternativ och en utveckling av ett attraktivt bostadsutbud.
Fornlämningar, Kulturarv och kulturmiljö
Ett genomförande av översiktsplanen innebär ingen påverkan på kända fornlämningsområden. Kulturarv och kulturmiljöer har studerats och beaktats i arbetet med planen
och bevarandefrågor har fått ett stort utrymme.

Sammanfattande bedömning av miljöaspekter
Trots att ett genomförande av planförslaget innebär betydande miljöpåverkan bedöms
den positiva effekt det kommer att ha för kommunen och orten att överväga. Det område som berörs av ett plangenomförande är av begränsad storlek och betydelse i ett
nationellt sammanhang. Aktuella miljöaspekter påverkas i så liten grad att det kan anses försumbart.

Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, arton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Etappmålen är steg på vägen för bland annat för att nå generationsmålet, och läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. Nationellt finns 16
miljömål antagna. Inriktningen är att målen ska vara uppfyllda 2020.

I uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedöms om dagens styrmedel och de åtgärder
som görs före år 2020 är tillräckliga för att nå målen. Uppföljningen utförs varje år och
samordnas av Naturvårdsverket. Årets bedömning är att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte
kommer att nås till år 2020. Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden krävs en samhällsomställning med god hushållning med naturresurser, effektiv
energianvändning och resurseffektiva kretslopp för att målen ska nås.
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Generationsmålet
Riksdagens definition "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen ska
nås, med fokus på att: Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta
sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna. Andelen förnybar energi ökar och att
energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Miljökvalitetsmål
Av de 16 målen kan 13 stycken anses vara relevanta inom ramen för miljöbedömningen av planen. De som inte har ansetts relevanta är: ”Skyddande ozonskikt”, ”Hav
i balans samt levande kust och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”. Nedan följer en
beskrivning av målen tillsammans med en redovisning av dagsläget ur ett regionalt
perspektiv samt planens förhållande till målen.

De svenska miljökvalitetsmålen, källa: Naturvårdsverket
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Begränsad klimatpåverkan
Riksdagens definition: "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."
Det regionala läget: Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, där Gävleborgs län
är en del av problemet. Länet har en stor andel transporter med mycket pendlingstrafik
och en stor andel tung trafik. Länet har också en mycket energiintensiv industri. Det
ligger en stor utmaning i att minska dessa utsläpp.
Planförslagets konsekvenser: Möjligheten att ta sig till och från Ljusdal med allmänna
kommunikationer är god tack vare direktförbindelser med tåg till Mälardalen. Till omkringliggande orter finns också tåg- och bussförbindelser. Planen inriktar sig på förtätning samt viss expansion av tätorten västerut. Planförslaget bedöms inte öka andelen
transporter i någon betydande grad. Befintliga industrier släpper inte ut några betydande emissioner.
Frisk luft
Riksdagens definition: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas.”
Det regionala läget: Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är
glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data.
Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.
Planförslagets konsekvenser: För uppvärmningen av central bostadsbebyggelse finns
fjärrvärme. För nya bostadsetableringar kan värmepumpar och solceller komplettera
uppvärmningsbehovet. Planförslaget föreslår i huvudsak en komplettering av bebyggelsen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Alternativ genomfartsväg
för väg 84 föreslås. Altternativet innebär att större delen av trafikmängderna hamnar
längre från befintlig bebyggelse. Detta bedöms kunna innebära förbättrad luftkvalité på
Norra Järnvägsgatan.
Bara naturlig försurning
Riksdagens definition: ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."
Det regionala läget: Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket
långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens
svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av
näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Planförslagets konsekvenser: Planområdets påverkan på försurningen bedöms
mycket begränsad. Försurande nedfall produceras inte i någon betydande omfattning
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och planförslaget medverkar inte till att trafikmängderna ökar i någon betydande omfattning.
Giftfri miljö
Riksdagens definition: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna."
Det regionala läget: En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg
har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet
arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors
hälsa och miljö. Utvecklingen i länet är svagt positiv.
Planförslagets konsekvenser: Planförslaget bedöms stämma överens med målet om
en giftfri miljö. De befintliga industriområdena ges möjlighet att utökas enligt planförslaget. Samtidigt föreslås industrimarken begränsas på utvalda platser. Verksamheter
som kan bidra till att sprida gifter ska prövas enligt både Plan- och bygglagen samt
Miljöbalken. Planförslaget innebär att begränsade områden där markföroreningar i
olika omfattning existerar pekas ut för ny bebyggelse. Befintliga förorenade områden
ska inte tas i bruk för känslig markanvändning innan en sanering utförts.
Säker strålmiljö
Riksdagens definition: "Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning."
Det regionala läget: Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå
målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara
låga.
Planförslagets konsekvenser: Radon finns i berggrunden inom hela planområdet, men
kommunen förordar generellt radonskyddat byggande.
Ingen övergödning
Riksdagens definition: "Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Det regionala läget: Det bedöms inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med
idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön
är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå miljökvalitetsmålet.
Planförslagets konsekvenser: Förslaget bedöms inte medverka till att övergödningen
kommer att öka inom planområdet.
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Levande sjöar och vattendrag
Riksdagens definition: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
Det regionala läget: Sjöar och vattendrag i länet är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan krävs vid vattenkraftsproduktion, skogs- och jordbruk. Arbete med skydd och restaurering av sjöar och vattendrag
pågår men resurserna är bristfälliga.
Planförslagets konsekvenser: Alla Sveriges sjöar och vattendrag har värden som överstiger antagna gränsvärden för kvicksilver. Ljusnans kemiska vattenstatus är ej klassad exklusive kvicksilver av vattenmyndigheterna. Ekologiskt sett har Ljusnans vattenstatus klassificerats som måttlig. Regleringar, som kraftverk och slussar, och förändringar av älvfårans dragning och tillflöden är konstaterade orsaker. År 2027 ska problemen vara lösta och Ljusnan ska ha uppnått miljömålet för god ekologisk status.
Planen har begränsade möjligheter att påverka vattenregleringen och flöden i Ljusnan.
Planen föreslår strandnära byggande i anslutning till sjöar och vattendrag, men ett genomförande bedöms kunna ske på ett sådant sätt som inte inverkar negativt på miljömålet.
Grundvatten av god kvalitet
Riksdagens definition: "Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Det regionala läget: Utvecklingen är positiv. En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden. Genom
vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet
ökat. Kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet behöver dock öka.
Planförslagets konsekvenser: Grundvattenförekomsterna i Borr redovisas i planen och
behovet av att värna dessa påtalas. Grundvattenförekomsten har god kemisk status.
Risk föreligger dock att god kemisk status för grundvattentäkten inte uppnås till år
2021. Detta på grund av påverkanskällor som jordbruksmark, förorenade områden och
transporter av farligt gods som utgör möjliga hot mot grundvattnet. Vid höga flöden kan
förekomsterna utsättas för föroreningsrisker om avloppsvatten och föroreningar lösgörs. Vid olyckor med farligt gods kan föroreningar spridas. Ny bostadsbebyggelse
planeras inom föreslaget nytt skyddsområde för grundvattentäkt i Borr. Detta bedöms
inte komma att påverka grundvattnet i marken, men restriktioner kring uppvärmningssystem för bostäderna är troliga.
Myllrande våtmarker
Riksdagens definition: "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Det regionala läget: Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan
mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering är av liten omfattning.
Det krävs en ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen av miljöpåverkan är
negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.
77

Planförslagets konsekvenser: Planförslaget pekar inte ut några åtgärder som kan få
negativa konsekvenser för de våtmarker som finns representerade inom planområdet.
Levande skogar
Riksdagens definition: "Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas."
Det regionala läget: Resurserna för områdesskydd täcker inte skyddsbehovet. Vidare
är behovet stort av fortsatt utveckling av miljöhänsyn inom skogsbruket. Trenden för
att nå målet bedöms vara neutral, eller något negativ.
Planförslagets konsekvenser: Planförslaget tar fasta på att bevara naturområden i anslutning till tätorten, även om avgränsade delar kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. En ny vägförbindelsen mellan Hybovägen och Riksväg 84, för ev. framtida lokalisering av timmeromlastningsterminal, kommer innebära att skog avverkas. Även
nya bostadsområden och utökade industri- och verksamhetsområden kommer att
kräva att skogsmark tas i anspråk.
Inom ramarna för detta miljökvalitetsmål ingår formellt skydd som ett delmål. Under
perioden 1999-2010 ska totalt 400 000 hektar ges ett formellt skydd. Av dessa ska 320
000 hektar utgöras av reservat, 50 000 hektar av naturvårdsavtal och 30 000 av biotopskyddsområden. Ytterligare 500 000 hektar ska avsättas frivilligt av markägarna
själva. Områden som ska utses till naturreservat väljs ut av länsstyrelsen och kommunen. Biotopskydd kan väljas ut av länsstyrelsen, kommunen och Skogsstyrelsen, med
stöd av miljöbalken. Besluten om skydd gäller för all framtid.
Ett rikt odlingslandskap
Riksdagens definition: "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Det regionala läget: Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det
minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ
då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen. Möjligheten finns dock att vända trenden.
Planförslagets konsekvenser: I planen tas endast åkrar, ängar eller naturbetesmarker
i anspråk för ny bebyggelse eller anläggningar i undantagsfall. I huvudsak är planens
inriktning att bevara sådana miljöer. Förslaget föreslår åtgärder för att bevara och ta
tillvara de kvaliteter som det öppna odlingslandskapet har.
God bebyggd miljö
Riksdagens definition: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara 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."
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Det regionala läget: Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga
insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda
inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den
fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner.
Planförslagets konsekvenser: Den fördjupade översiktsplanen bedöms ligga väl i linje
med miljömålet. Viktiga avvägningar har gjorts för att bidra till detta miljömål.
Ett rikt växt- och djurliv
Riksdagens definition: "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Det regionala läget: För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. Hoten
består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog och
vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera exempel på
lokala insatser som utförts eller som planeras för att förbättra tillståndet.
Planförslagets konsekvenser: I planen föreslås åtgärder för att bevara åkrar, ängar och
naturbetesmarker öppna. Planförslaget pekar ut naturområden som bör lämnas
orörda.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormernas syfte är att skydda miljön och människors hälsa. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster och för fisk- och
musselvatten. MKN för fisk- och musselvatten bedöms irrelevanta att bedöma inom
ramen för denna MKB.
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster används för att ange krav på vattnets kvalitet i olika avseenden. Nedan följer MKN för de största vattendragen inom planområdet.
Ljusnan
Ljusnans vattenförekomst har den ekologiska statusen måttlig. Den kemiska statusen
har ej klassats exklusive kvicksilver. År 2027 ska Ljusnan ha nått god ekologisk status.
Planförslagets påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna bedöms som
marginell.
Kyrksjön
Kyrksjön ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status år 2027. Planförslaget bedöms ha en svagt positiv påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormen.
Växnan
Vattendraget ska ha uppnått god kemisk ytvattenstatus samt god ekologisk status
2027. Planförslaget bedöms ha ingen eller liten påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormen. Ekologiska aspekter
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Borrsjön och Vikarsjön
Borrsjön och Vikarsjön ska ha uppnått god ekologisk och kemisk status 2021. Planförslaget bedöms ha svagt positiv inverkan på möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna.

Sjöbotjärnen och Sjöboån
Sjöboån, Tvärån och Sjöbotjärnen har med sin höga påverkningsgrad dåliga förutsättningar för en återställning till ursprungsskick, bland annat på grund av en påverkande
torvtäkt samt utpräglat jordbrukslandskap.

Grundvattentäkten i Borr
Grundvattenförekomsten har både god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ
status. Förekomsterna uppfyller därmed rådande miljökvalitetsnormer. Däremot finns
risk att grundvattentäkten inte uppnår god kemisk status 2021. Påverkanskällor som
jordbruksmark, förorenade områden och transporter av farligt gods utgör möjliga hot
mot grundvattnet. Åtgärder beskrivna i Vatteninformationssystem Sverige (VISS), som
kan genomföras för att förbättra förhållandena, är att utöka skyddsområdet för grundvattentäkten, minska utsläpp av kväve från jordbruk i området samt att reducera bekämpningsmedelsrester i grundvattenförekomsten. Utökning av vattenskyddsområdet
föreslås i den fördjupade översiktsplanen.
Luft
Vad gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs kommunen av kvävedioxid,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar och marknära ozon. Att Kyrksjönäsvägen brukas av tung genomfartstrafik kommer sannolikt leda till en bättre utomhusluft längs
med Norra Järnvägsgatan. Planförslagets påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna bedöms i övrigt som marginell.
Buller
Vad gäller buller eftersträvas att uppnå de rekommenderade bullerriktvärdena. Kan
dessa inte uppnås genom att ett visst avstånd uppfylls, kan byggnadstekniska åtgärder
vidtas. Bullret kan öka längs med Kyrksjönäsvägen i och med att riksvägen leds förbi
tätorten. Samtidigt bedöms chanserna också som goda att bullernivåerna minskar
längs med Norra Järnvägsgatan i och med riksvägens omläggning. Byggs den nya
bron över Ljusnan kommer sannolikt bullernivåerna minska både längs med Norra
Järnvägsgatan och Kyrksjönäsvägen. På sikt kan därmed andra delar av planområdet,
så som byarna Boda, Lock och Storhaga komma att passeras av ökade trafikmängder,
då den nya överfartens södra brofäste kommer ligga i detta område. Järnvägen, som
också är en bullerkälla, kommer fortfarande att skära genom tätorten.

Jord- och skogsbruk
Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och det finns särskilda
krav för att få ianspråkta jordbruksmark för bebyggelse eller anläggningar. Bland annat
ska ett ianspråktagande tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och behovet ska inte
kunna tillgodoses genom att någon annan typ av mark tas i anspråk. Skogsmark som
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har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
Jordbruksmarken är en ändlig resurs som inte kan ersättas. I planens riktlinjer för bebyggelse pekas på att jordbruksmark i huvudsak bör bevaras utom i de fall som infrastruktur finns tillgänglig eller området är av sådan karaktär att ny bebyggelse bidrar till
nuvarande bebyggelsestruktur.

Områden som kan påverkas betydligt
Borr- och Lillhagaområdet samt det utpekade bebyggelseområdet i planområdets
västra del i höjd med Måga kan komma att påverkas radikalt av ett plangenomförande.
Miljön förändras här från skogsbevuxna marker till regelrätta bostadsområden. Dessa
konsekvenser föreslås mildras genom att lämna kvar delar av befintlig vegetation.
Även miljön kring de utpekade markreservaten för nya vägar och broar kommer att
påverkas tydligt om de genomförs. Om Norrkämstaledens förlängning och den nya
Älvbron genomförs kommer det att innebära att befintlig jordbruks- och skogsmark tas
i anspråk. En ny bro över älven kommer att förändra landskapsbilden. I Kläppa, söder
om järnvägen, kommer det utökade industriområdet troligen innebära att befintlig vegetation avverkas. Skogsmarkerna öster om tätorten kommer att påverkas tydligt om
en ny förbindelseled byggs mellan riksväg 84 och Hybovägen. Östernäs kan komma
att se helt annorlunda ut om planförslaget genomförs.

Sociala och ekonomiska konsekvenser
Avsikten är att planen ska medverka till goda sociala effekter i form av ökad befolkning,
utökade boendemöjligheter, bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet, färre barriäreffekter
och tidig konfliktlösning kring markanvändning. Det är också en önskan att planen ska
medverka till en positiv ekonomisk utveckling, med ökad handel och bättre samhällsekonomi som följd.
Inom de delar av planområdet där blandfunktioner föreslås väntas tryggheten öka då
detta ger upphov till en större aktivitet under dygnets alla timmar. Exempel på ett sådant område är Östernäs. De större utpekade nya bostadsområdena i västra Ljusdal
så som Borr och Lillhaga kan komma att upplevas som ensidiga med enbart bostadsbebyggelse, vilket på sikt kan leda till ett område med mindre folkliv. Att planera för
andra verksamheter här skulle dock sannolikt minska fastighetsvärdet om dessa förfular området och kräver också en noggrann betänksamhet med tanke på områdets
kommande status som skyddsområde för vattentäkt. Det natursköna läget är här en
resurs som måste bevaras i exploateringen, för att på sikt kunna bidra till att fler tomter
säljs och bebyggs.
En omdaning av Ljusdals centrala delar med mindre tung trafik, en gåvänligare gatumiljö samt ökad handel kommer att bidra till ett större folkliv i centrum med fler naturliga
mötesplatser där möten mellan människor stimuleras, vilket på sikt bedöms leda till
positiva sociala följdverkningar. I och med att planförslaget mycket bygger på förätning
kommer flera tomma tomter i tätorten att bebyggas, vilket ökar den övergripande exploateringsgraden i tätorten. Detta kan komma att bidra till ökad trygghet då större öde
ytor, som kan upplevas som otrygga på kvällar och nätter, kommer att bebyggas.
Ett utpekande av rekreations- och grönområden bidrar till att befintlig tätortsnära natur
bevaras och kan utvecklas som ytor för rekreation till gagn för allmänheten. Nära belägna och väl utvecklade rekreationsområden bidrar till en god folkhälsa, med positiva
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följder för den enskilde men även för samhället och samhällsekonomin. Ett väl sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät har även det ett positivt inflytande på
folkhälsoaspekten. Ett sådant kan möjligen också bidra till minskad privatbilism med
positiva miljöeffekter som följd.
Genomförandet av planen innebär kostnader för privata fastighetsägare, kommunen,
statliga myndigheter och regionen. Det gäller investeringar i nya gator, gång- och cykelvägar och utökad samhällsservice avseende social och teknisk försörjning. För privata investerare handlar det om nybyggnationer och underhåll av det befintliga byggnadsbeståndet samt utbyggnad av lokalgator och avloppsanläggningar. En ökad befolkning skapar ett större skatteunderlag samtidigt som det innebär en ökad belastning
på den offentliga servicen. Planförslaget innebär att vägreservat upprätthålls och om
de föreslagna vägsträckningarna genomförs kan dessa komma att få konsekvenser för
samhällsekonomin.

Kommunernas åtgärder för MKN för vatten
Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina verksamhetsområden,
avseende verksamheter som påverkar vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Detta är ett kontinuerligt arbete.
Kommunerna ska bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och
hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på
grund av sådan påverkan.
Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer de krav som behövs
för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen
från avloppsledningsnät och avloppsreningsverk minskar till vattenförekomster där det
finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan
påverkan.
Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp, genom att ställa
krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt anordna erforderligt skydd
för allmänna och enskilda dricksvatten-täkter som försörjer fler än 50 personer eller
där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn. Kommunerna ska göra en översyn av
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås. Kommunerna ska bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner och säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
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Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt prövning enligt
plan- och bygglagen så att den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna
följas.
Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samverkan med länsstyrelserna.
Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras inom kommunen
med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de åtgärder
vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Uppföljning
Kommande detaljplaner kommer att behovsbedömas för att klarlägga huruvida åtgärden innebär betydande miljöpåverkan. I samband med översiktsplanens aktualitetsförklaring kan det följas upp vilken betydande miljöpåverkan planen har gett upphov till.

SAMMANFATTNING
Den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal syftar till att ta fram riktlinjer och förslag för
att komma närmre de mål och visioner som är beskrivna i översiktsplanen. Planförslaget konstaterar att den betydande miljöpåverkan som förslaget kan anses ge upphov
till blir marginell sett till helheten. Förslaget innebär att Ljusdal förtätas, att buller- och
avgasalstrande trafik ges möjlighet att ledas förbi den mest befolkade delen av Ljusdal
och att jordbruksmark i huvudsak inte tas i anspråk för nya byggnader eller anläggningar. Rekreations- och grönområden pekas ut och de befintliga industriområdena
föreslås utökas snarare än att nya etableras. Ny bebyggelse planeras i anslutning till
redan befintlig infrastruktur. Östernäsområdet utvecklas mot ett funktionsblandat område där bostäder, centrumverksamhet, handel och kontor kan utvecklas i närhet till
resecentrum, vilket väntas bidra till ett ökat kollektivtrafikanvändande. Nya parkeringar
planläggs vilket bidrar till att fler ges möjlighet att parkera vid resecentrum för byte till
tåg.
Grundvattentäkten och de olika sjöarna bedöms påverkas marginellt av planförslaget.
Skyddsåtgärder för grundvattenfyndigheten i form av en områdesbestämmelse föreslås tas fram och skyddsområdet för grundvattentäkten föreslås utökas. Sjöarna inom
planområdet bedöms inte utsättas för någon väsentlig miljöpåverkan som en konsekvens av planförslaget då strandområdena inte pekas ut för någon ny bebyggelse och
i hög grad istället betecknas som rekreations- och grönområden.
Kulturmiljön föreslås bevaras och riktlinjer ges för hur de känsliga miljöerna ska kunna
utvecklas i samklang med nya element i bebyggelsemiljön i framtiden. De ekonomiska
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konsekvenserna av planförslaget bedöms bli positiva men det kommer också att krävas investeringar av privata fastighetsägare, staten, kommunen och regionen.
De områden som kommer att förändras mest är Borr och Måga, samt markområden i
anslutning till föreslagna nya vägar och broar. Förslaget bedöms bidra till ökad trygghet
inom tätorten och fler och tydligare mötesplatser, med ett ökat folkliv som följd.
Sammantaget bedöms förslaget kombinera miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer på ett sådant sätt att en hållbar utveckling kan uppnås.
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Granskningsutlåtande för fördjupad översiktsplan, Ljusdals kommun
(2018).

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR LJUSDALS TÄTORT
SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-01

Inledning
I granskningsutlåtandet redovisas sammanfattande de synpunkter som kommit fram under
granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna och om synpunkterna föranleder någon revidering av planen. Inkomna yttranden
finns att läsa i sin helhet hos Plan och bygg.
Översiktsplanen har varit föremål för granskning under tiden 2018-04-09 till 2018-05-21. Kungörelse om granskning har skickats ut till berörda remissinstanser och fastighetsägare. Översiktsplanen har funnits tillgänglig hos: Samhällsutvecklingsförvaltningen, Plan och bygg på
plan 4 i Kommunhuset vid Riotorget i Ljusdal, på Kommunhusets innertorg i Ljusdal och tillgänglig på biblioteket i Järvsö Färila och Los samt på kommunens hemsida.
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Företagarna i Ljusdal
Företagarna Ljusdal har tagit del av granskningshandling för fördjupad översiktsplan
för Ljusdals tätort.
Företagarna uppskattar att vissa av våra synpunkter i tidigare yttrande (avseende sam rådsförslag, inskickat i juli 2017) har beaktats. Vi tycker även att den fördjupade översiktsplanen är
lite mer tydlig och konkret jämfört med version i samrådsförslag.
Det vore önskvärt att förstå de förutsättningar och riktlinjer som anges ligga till grund för den
fördjupade översiktsplanen, framför allt det som avses med "vision för Ljusdals kommun".
Det vore även önskvärt om den fördjupade översiktsplanen var långsiktig och därmed hyfsat
aktuell under en lång tid framöver, t.ex. avseende ambitioner med vissa geografiska områden.
Det vore också önskvärt att planen är mer tydlig och lätt att förstå, det förekommer varierande
nivå av beskrivning på planer (detaljnivå, hur konkret något beskrivs mm) och det förekommer svårtolkade eller missvisande texter gällande t.ex.
•
•
•
•
•

avsikt och möjligheter med Resecentrum
beaktande av handelsstrategin i själva planen
mötesplatser och stråk (bör vara fler platser/stråk än enbart postplan)
plats där timmerterminalen finns idag
beskrivning i planen om hur nyttjande av Kläppa ska vara kontra vad som redan
är godkänt och på gång i Kläppa.

En långsiktig fördjupad översiktsplan bör i detta skede utformas med två alternativa förslag på
planer gällande det som berör väghållaransvar för Norra Järnvägsgatan respektive Kyrksjönäsvägen. Förslaget är spretigt gällande riksväg 84; är det beslutat att riksväg 84 ska flytta till
Kyrksjönäsvägen eller är det "en eventuell flytt av riksväg 84" som är korrekt. Det finns även
missvisande formuleringar som t ex texten gällande "huvudgatan Norra Järnvägsgatan" (sid
53) som endast fokuserar på fördelar med att riksväg 84 flyttas till Kyrksjönäsvägen, det finns
ju även nackdelarmed ett sådant byte av väghållaransvar för Norra Järnvägsgatan. Det finns
dessutom, oavsett väghållaransvar, redan nu aktiviteter/förändringar som kan göras. En fördjupad översiktsplan bör som sagt vara aktuell långsiktigt.
Kommentar: Kommunens ambition är att den fördjupade översiktsplanen skall vara så informativ och samtidigt så lättförstådd som möjligt. Enligt plan och bygglagen
3 kap. 1,5,27 § skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige skall
minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
kraven i 3 kap. 5 § PBL. Den fördjupade översiktsplanen har en tidsrymd på tio år, men innehållet skall alltså aktualitetsprövas och eventuellt revideras under denna period.
Den fördjupade översiktsplanen skall endast ange en översiktlig inriktning av markanvändningar inom planområdet. Genom detaljplaneringsprocessen prövas marken och den tänkta
markanvändningen utifrån kraven i lagar och förordningar som plan och bygglagen och miljöbalken. Visionen för Ljusdals kommun antogs av Kommunfullmäktige under 2014. Visionen
är en form av gemensam målbild för hela Ljusdals kommun och dess utveckling. För att nå
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denna målbild har kommunfullmäktige även antagit Ljusdals kommuns lokala utvecklingsstrategi (LjUS) 2015-2020. Visionen och utvecklingsstrategin finns att ladda ner på kommunens
hemsida.
Den fördjupade översiktsplanen är en form av paraplydokument som verkar för att bland annat de ambitioner som finns inom handelsstrategin ska kunna genomföras. Handelsstrategin
kompletterar den fördjupade översiktsplanen genom att gå in på lösningar mer i detalj. Handelsstrategin kan därmed även användas som underlag i efterföljande detaljplaneläggning.
Angående timmerterminalen anser kommunen att timmerterminalen skall flyttas, vilket kommer att betonas i det slutliga förslaget. Länsstyrelsen kommer även i och med detta att ompröva riksintresset för timmeromlastningsterminalen i centrala Ljusdal.
Kommunen arbetar för närvarande enligt den avsiktsförklaring som kommunen och trafikverket
undertecknat. Den fördjupade översiktsplanen visar på utvecklingsmöjligheter vid byte av väghållaransvar. Om kommunen väljer att inte byta väghållaransvar innebär detta inga nämnvärda skillnader i den fördjupade översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen skall ses
som vägledande för vidare detaljplaneläggning och lovgivning. Om vissa delar skulle visa sig
”inaktuella” på grund av att byte av väghållaransvar uteblir, innebär detta inte att marken
”reserverats” för en felaktig markanvändning. Det vill säga, marken kan inte reserveras juridiskt genom översiktsplanen. Markanvändningen prövas i varje enskilt fall, vara sig marken
utpekats i översiktsplanen eller ej. Översiktsplanen skall även aktualitets- prövas under nästa
mandatperiod.

Jämställdhetsstrategerna
Jämställdhetsstrategerna har inget att invända mot planförslaget men har lämnat redaktionella
kommentarer som syftar till att förtydliga begreppet jämställdhet.
Kommentar: Kommunen (Plan-och bygg) justerar planen med tydligare formuleringar rörande
jämställdhetsperspektivet

Lantmäteriet
Lantmäteriet skriver att en fråga som kan, men inte måste, belysas i översiktsplanen är den om
kommunen skall vara huvudman för allmän platsmark eller inte. Lantmäteriet skriver att det
kan vara ett stöd att ha en strategi med utpekade området med kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för framtida detaljplaneläggning. I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget.
Kommentar: Kommunen delar denna uppfattning. Det pågår för närvarande ett arbete med att
se över huvudmannaskapet för allmän platsmark inom kommunen.

105

Ljusdal i centrum
Det är positivt att den fördjupade översiktsplanen utvecklats och beaktat många viktiga inkomna synpunkter.
• Den fördjupade översiktsplanen är fortsatt otydlig och lite svårtolkad. Den är ibland väldigt
konkret med t ex förslag på inglasad veranda på posthus och ibland väldigt diffus när t ex Resecentrum inte berörs mer tydligt. Nivån för hur konkret planen ska vara bör vara lika i hela
planen. Det bidrar till ökad tydlighet och minskar risken för felaktiga tolkningar av planen.
Kommentar: Planen är uppbyggd av både övergripande riktlinjer och konkreta förslag. Detaljeringsnivån i de ”konkreta förslagen” ses över och revideras vid behov för att hålla samma
nivå. Ett visst tolkningsutrymme kan vara fördelaktigt, och gör framtida planering mer flexibel.
• Det vore fördelaktigt att ta med den i “Förutsättningar och riktlinjer” nämnda visionen för
Ljusdal.
Kommentar: Se tidigare svar till företagarna i Ljusdal.
• Den fördjupade översiktsplanen bör vara en långsiktig plan, vilket bl a innebär att planen bör
vara relevant oavsett väghållaransvaret för Norra Järnvägsgatan och var riksväg 84 går. Granskningshandlingen uppfattas otydlig avseende detta väghållaransvar och huruvida det är en öppen
fråga (beslut är ännu ej fattat gällande ev byte av väghållaransvar för Norra Järnvägsgatan) eller
inte. Vi hänvisar dels till “Förord”, där det anges att “Vidare ger planen förslag på hur centrala
Ljusdal kan utvecklas etter att riksväg 84 flyttats till Kyrksjönäsvägen”, dels till övriga platser
i handlingen där riksväg 84 beskrivs (bl a på sid 53, 54 där det bl a nämns att “Därför föreslås
att Norra Järnvägsgatan göras om i syfte att öka förutsättningarna ). Är det beslutat att riksvägen
ska flyttas? Om inte hur berörs vad som kan göras om riksvägen ej flyttas? Det borde ju i en
långsiktig plan vara lika relevant att ta med. Riksvägen 84 bör även fortsättningsvis vara längs
Norra Järnvägsgatan 1 Ljusdals tätort, centrum och centrumverksamheter (butiker, restauranger, caféer, frisörer, nagelmakerier m fl) behöver flöden av människor och för att få det är
alla flöden viktiga (gång, cykel, bil, buss och tåg).
Kommentar: Se tidigare svar till företagarna i Ljusdal.
• Resecentrum har och kommer att vara en viktig knutpunkt centralt och ett strategiskt område
inom tätorten. Det bör därför behandlas under egen rubrik i en översiktsplan och visa på utvecklingsmöjligheter för ett framtida hållbart och attraktivt samhälle, där just resecentrum är
strategiskt viktiga mötesplatser som ofta är navet som ett centrum byggs upp omkring.
• För en positiv utveckling av centrum 1 Ljusdals tätort är förtätning av handel och övriga centrumverksamheter avgörande, det stärker verksamheterna och ökar attraktiviteten till att bo, besöka, vara och verka centrum. Här bör arbetet som gjorts inom ramen för Handelsstrategin i
högre grad beaktas synligt översiktsplanen.
Kommentar: Kommunen delar uppfattningen att resecentrum fyller en fundamental roll i utvecklingen av Ljusdals tätort. Den fördjupade översiktsplanen verkar för en utveckling av resecentrum. En ny rubrik inom planförslaget införs som behandlar utveckling av resecentrum.
• Att planera för Shared spaces/gågator i den utsträckning som framgår granskningshandlingen
(sid 56) känns omodernt och motverkar det Ljusdals kommun anger i planen som viktig förutsättning och riktlinje; “...vill förknippas med utveckling och förbättring och ha positiv klang...”
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(sid 6). 1 en glesbygdskommun som Ljusdal finns inte förutsättningar att lyckas skapa det man
vill med Shared space/bilfrihet, det krävs vanligtvis minst 25 000 invånare för att bilfria centrala
områden som Shared Space/gågata ska uppfattas trygga, trivsamma och lönsamma för invånare,
besökare och näringsidkare. Eftersom alla centrumverksamheter är beroende av flöden av människor kan sådana här områden i tätorter med färre än 25 000 invånare dö ut när verksamheter
väljer etableringar på andra platser där tillgängligheten högre.
Kommentar: Planförslaget skall ses som ett förslag. I förslaget står det utredningsområde för
gåfart/shared space. Det är alltså något som måste utredas. Gator med gåfart eller shared
space är inte bilfria.
• När det gäller mötesplatser och stråk i centrala Ljusdal är texten inkonsekvent jämfört med bl.
a bild på sid 56. Baserat på texten så ges uppfattningen att endast postplan är viktigt som mötesplats, medan bilden pekar ut fler platser.
Kommentar: För att åstadkomma ett tydligt och greppbart dokument måste planförslaget beröra vissa områden mer översiktligt genom generella riktlinjer. Där detaljplaner saknas eller
bedöms inaktuella har fördjupningar gjorts. Mötesplatser beskrivs även under rubriken; riktlinjer med hänsyn till befolkning och boende.
• Text i den fördjupade översiktsplanen gällande Kläppa, som anges vara ett industriområde
med inslag av sällanköpshandel och handel med skrymmande varor, känns inte trovärdig med
tanke på att stor andel av tillgänglig obebyggd mark i Kläppa redan har upplåtits för handel och
ger signalen om att Ljusdals kommun vill etablera ett område för externhandel i Kläppa. Det
här tillsammans med ambitionen att flytta riksväg 84 till Kyrksjönäsvägen är inte trovärdigt
tillsammans med att säga sig ha en ambition om förtätning och att verka för ett attraktivt, levande centrum. Kläppa hade kunnat fungera som plats för industri och viss sällanköpshandel
som t ex motor — och bilverksamhet.
Kommentar: Kommunen skriver att Kläppa skall ha samma funktion som i dagsläget men att
området bör gå mot ett mer renodlat verksamhetsområde. Verksamhetsområde innefattar en
rad olika användningar såsom handel med skrymmande varor och mer volymkrävande etableringar. Enligt FÖP:ens riktlinje framgår att förtätning av handeln i centrala Ljusdal är viktig
och att inga externa köpcentrum bör tillåtas.
• Tillgänglighet är ett viktigt område och bör i en tätort som Ljusdal mer tydligt inkludera de
centrumnära parkeringsmöjligheterna.
Kommentar: Centrumnära parkering nämns bland annat under rubriken; riktlinjer med hänsyn
till trafik och kommunikation.
• Perspektivet barn saknas i stora delar av planen.
Kommentar: FÖP:en förordar att den offentliga miljön skall vara inbjudande för alla oavsett
ålder och kön. Barnens bör få en given plats i centrum. En riktlinje läggs till om att offentliga
platser även bör utgå från barnens behov.
• Vi saknar fortsatt bland “referenserna” Trafikflödesanalys Ljusdals Centrumhandel
(20160912) av Ramböll.
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Kommentar: Trafikflödesanalysen har beaktats men inte använts som referens. Osäkerheten i
analysen bedöms för hög för att kunna användas som referensmaterial.

Länsmuseet Gävleborg
Efter närmare genomgång av kommunens bemötanden av länsmuseets och länsstyrelsens synpunkter samt det nya planförslaget kan länsmuseet konstatera att kommunen i hög grad verkar
ha tagit till sig dessa och gjort ett flertal kompletteringar och justeringar i den tilltänkta översiktsplanen. Länsmuseet anser givetvis att det är positivt, men önskar ändå kommentera två
punkter i den nu utställda planen:
- Översiktsplanens beskrivning av bevarandeprogram för odlingslandskapet inom planområdet
är inte helt konsekvent. Kartan och de numrerade områdena på sidan 27 lyfter enbart fram två
av de tre områden inom planområdet som av länsstyrelsen utpekats som bevarandevärt kulturlandskap i länsstyrelsens rapport Bevarandeprogram för odlingslandskapet (Rapport 1996:9).
Området “Byarna på Östra sidan Växnan” omnämns visserligen kortfattat i texten, men för att
tydliggöra att alla dessa områden har särskilda värden vilka bör beaktas i den fortsatta planeringen bör samtliga, enligt länsmuseets mening, finnas inritade på kartan och behandlas på
likartat sätt i texten.
Kommentar: Kommunen reviderar kartan så att det tredje område som omfattas av bevarandeprogram för odlingslandskapet syns på kartan och behandlas på likartat sätt i texten.
Länsmuseet har förståelse för att kommunen i detta sammanhang kanske inte har möjlighet att
göra en omfattande historisk tillbakablick över tätortens framväxt, då denna del finns beskriven
i andra texter och handlingar. Länsmuseet anser emellertid fortfarande att uppgiften i texten på
sidan 30 om att enbart järnvägshotellet finns kvar från stationssamhällets första tid bör korrigeras, då den inte är korrekt. Lokstallarna är, som tidigare har nämnts, också en byggnad som
finns kvar från stationssamhällets äldsta tid.
För länsmuseets övriga synpunkter hänvisas till det tidigare lämnade remissvaret.
Kommentar: Kommunen delar länsmuseets synpunkt och reviderar texten som handlar om bebyggelsehistoria i centrala Ljusdal.

Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen vill särskilt lyfta fram riksintresse för kommunikationer, Östernäs som ett bebyggelseområde och framtida arbete med klimatfrågor.
Riksintressen kommunikationer
Länsstyrelsen poängterar att det är genom kommunens översiktsplan som möjligheten finns
att tolka och omvärdera riksintresseanspråken i förhållande till kommunens önskade utveckling. Kommunens ställningstagande och länsstyrelsens granskningsyttrande är sedan vägledande för efterföljande rättsverkande beslut. Länsstyrelsen är tveksam till lämpligheten med
att en lastningsterminal mitt i centrala Ljusdal är utpekad som riksintresse. Länsstyrelsen anser att terminalen försvårar för tätortens utveckling. Länsstyrelsen skriver att man har för avsikt att använda sig av den initiativrätt som beskriv i Förordning(1998:896) om hushållning
med mark- och vattenområden och begära en omprövning av beslut om riksintresseanspråket
kommunikationer lastningsterminal i centrala Ljusdal.
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Övriga synpunkter gällande riksintresse kommunikationer
Länsstyrelsen saknar riksintresset för bron över Ljusnan i den sydostliga delen av planområdet.
Kommentar: Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning och ser det högt betydelsefullt för
tätortens utveckling att riksintresset för omlastningsterminalen omprövas. Kommunens ställningstagande gällande frågan förtydligas i planen. Kommunen lyfter in riksintresset för bron
över Ljusnan i plankartan.
Riksintresse friluftsliv kap. 3 6§
Riksintresset för Ljusnans dalgång har reviderats sedan januari 2017 och fått en ny geografisk
avgränsning som inte överensstämmer med kommunens karta.
Kommentar: Kommunen uppdaterar sina riksintressekartor så att de är aktuella.
Riksintresse rörligt friluftsliv MB kap. 4
Länsstyrelsen skriver att kommunen inte behöver ställa riksintresset för det rörliga friluftslivet
och utveckling av tätorten mot varandra. Riksintresset är fastslaget av riksdagen och gäller ett
geografiskt område som i sin helhet är av riksintresse. Länsstyrelsen skriver att riksintresset
enligt miljöbalken inte skall hindra utveckling av befintliga tätorter.
Kommentar: Kommunen ändrar formuleringen gällande riksintresse för rörligt friluftsliv.
Översvämning
Boverkets tillsynsvägledning föreskriver att ny sammanhållen bebyggelse helt
ska planeras utanför översvämningsområden, dvs. utanför utbredningsområdet
för beräknat högsta flöde (BHF). Enstaka byggnader kan enligt vägledningen placeras utanför
200-årsflöde. Det område som redovisas i FÖPen är utbredningsområde för beräknat 100-årsflöde, även om Qklass1/BHF nämns i löpande text. Det vore önskvärt att FÖPen redovisar
kommunens förhållningssätt till översvämningsrisker, alternativt att kommunen tydligare redogör för den policy gällande hantering av höga flöden som nämns. Större delen av det nuvarande banområdet klarar inte denna nivå och samma sak gäller för områdena väster om centrum, som mer eller mindre helt täcks av vatten vid BHF/Qklass1. Kommunen behöver därför
en strategi för hur de avser att översvämningssäkra området samt motivera avsteg från riktlinjerna i Boverkets tillsynsvägledning.
Kommentar: Det beräknade högsta flödet (BHF-flöde/Qklass1) motsvarar en situation där
alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar vilket motsvarar ett teoretiskt
värsta scenario. Grovt uppskattat har BHF/Q klass 1-flöden en återkomsttid på 1 gång per
10000 år. Sannolikheten för att detta inträffar under 100 år är 1 %.
I Ljusnan finns 14 kraftverksdammar ovanför planområdet. Enligt SCB:s rapport ”Kartläggning av objekt som kan översvämmas vid dammhaveri för de tio stora kraftverksälvarna” från
2015 skulle ett dammbrott på nio av dessa få förödande konsekvenser och lägga stora delar
av Ljusdals tätort under vatten.
Under 2015 utkom även en uppdaterad rapport som beskriver det tidigare beredskapsarbetet
”Underlag för samordnad beredskapsplanering avseende dammbrott i Ljusnan och Voxnan”.
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Enligt rapporten bedöms sannolikheten för dammbrott i Ljusnan som leder till stora konsekvenser vara ytterst osannolika.
Stora delar av tätorten ligger inom det område som kan översvämmas vid Q klass 1 scenarier,
eller vid dammbrott. Ur ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbarhetsperspektiv bör utveckling av tätorten bygga på förtätning och vidareutveckling av befintliga strukturer. Sannolikheten för BHF/Q-klass 1 flöden bedöms inte vara tillräcklig hög för att det skall utgöra ett
planeringsunderlag i Ljusdal. Kommunens utgår istället från 100- årsflödet.
Det finns en policy i samband med höga flöden. Den kommunala policyn har en restriktiv
hållning till bebyggelse inom översvämningshotade områden. Policyn medger dock undantag
om väl dokumenterade sakskäl anses föreligga. Vid detaljplaneläggning görs en bedömning
av platsens lämplighet med tanke på markanvändningen. Marken kan därmed göras lämplig
för ändamålet genom skyddsbestämmelser.
Gällande risker för skyfallsrelaterade översvämningar anger Boverkets
tillsynsvägledning (och Svenska Vattens P110) att 100-årsregn ska vara
dimensionerande. Kommunen skriver att områden ska utredas för risker i
planskedet. Länsstyrelsen anser att det vore bättre om övergripande
skyfallskarteringar tas fram som underlag till FÖPen. På så sätt så kan vissa
områden identifieras som lämpliga för bebyggelse medan andra områden ses
som lämpliga som översvämningsytor, osv.
Kommentar: Ljusdals Vatten AB har tagit fram en översiktlig lågpunktskartering över Ljusdals tätort. Underlaget bygger på laserskannat höjddata från lantmäteriet. Instängda lågpunkter har fyllts till brädden med vatten. Kartmaterialet tar inte hänsyn till typ av mark och
bygger inte på 100-årsregn men ger en bild av den maximala mängden vatten som ryms i lågpunkterna, vilket ger en översiktlig bild över områden där vatten ansamlas. Långpunktskarteringen har används för att utesluta vissa områden vid framtagande av föreslagna bebyggelseområden. Kartmaterialet läggs till som kartbilaga.
Nya föreslagna sträckningen för väg 84 ligger mindre bra till i samband med
högflödessituationer, vilket Länsstyrelsen lämnat synpunkter på tidigare. Det är
möjligt att trafiken kan ledas om på nuvarande väg 84, genom centrum, vid de
tillfällen då höga flöden riskeras. Länsstyrelsen anser dock att detta ska
avspeglas i FÖPen, så att vägen tillåts ha en rimlig kapacitet. Likaså behöver
anslutningarna översvämningssäkras.
Kommentar: Norra Järnvägsgatan och Kyrkogatan (nuvarande riksväg 84) skall vara farbara
även efter ett byte av väghållaransvar. Hotellgatan kan vara en alternativ väg. Anslutningsvägar bedöms ej påverkas av 100 årsflöde.
Ras och skred
Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta fram fördjupade ras- och skredanalyser som kan
ligga till grund för utvecklingsstrategier. De skriver att efterföljande projekt kan bli stoppade i
relativt sena skeden på grund av de eventuellt otillräckligt utredda riskerna.
Kommentar: Kommunen anser att det räcker med den översiktliga karteringen i detta skede. I
detaljplaneskedet kan det bli aktuellt med detaljerade utredningar.

110

Bebyggelseområden-Östernäs
Länsstyrelsen skriver att ett flertal utredningar kommer att krävas för vidare planläggning av
området.
Kommentar:
Kommunen är medveten om att platsen behöver utredas.
Civilt försvar
Texten i planbeskrivningen ska fortsatt revideras, sidan 46 under rubriken Räddningstjänst
och civilt försvar: Skyddsrum för befolkningen ska beaktas i planeringen.
Kommentar: Kommunen reviderar formuleringen på sida 46.
Kulturmiljöprogram
När det gäller bebyggelsefrågorna så anser Länsstyrelsen att det är otillräckligt att bara se
över den bebyggelseinventering (från 1990-tal) som ligger till grund för den antikvariska analysen av tätorten. Länsstyrelsen anser att inventeringen ska förnyas så att ett aktuellt och ändamålsenligt underlag upprättas.
Kommunen bör också ta inventeringen ett steg längre och identifiera viktiga byggnader och
områden samt uttrycka tydliga ställningstaganden kring hur kommunen ser på bevarandefrågor i relation till tätortens utveckling, dvs. ta fram ett mer utbyggt kulturmiljöprogram. I annat
fall bör de antikvariska riktlinjerna arbetas in i riktlinjerna för bebyggelseutvecklingen generellt.
Kommentar: Kommunen delar Länsstyrelsens uppfattning och ett mer detaljerat kulturmiljöprogram kommer att påbörjas inom en snar framtid. Programmet kan förslagsvis tas fram genom ett samarbete mellan Länsmuseet och plan- och byggenheten.

Klimat- och energipåverkan
Planen saknar helt beskrivningar för hur den ska bidra till att minska utsläpp av växthusgaser i
Ljusdals kommun. En FÖP skulle kunna vara användbar för att staka ut riktlinjer för ett hållbart byggande, exempelvis i trä, strategisk planering av laddinfrastruktur, tankställen för fossilfria bränslen och inte minst koppla den fysiska planeringen till mål om minskat resande/transportarbete. Det som främst tas upp är möjligheter till fler parkeringar, som i och
för sig kan vara av viss vikt i en glesbygdskommun, men som även är en bidragande faktor till
ett ökat bilåkande. I de generella riktlinjerna från ÖP anges att gång/cykel och kollektivtrafik
ska målgruppsanpassas och utvecklas. Det framgår dock inte hur. Dessutom saknas mål och
indikatorer på hur detta ska leda till minskade utsläpp och vad som krävs för att Ljusdal ska
uppfylla sin del av de nationella målen.
Kommentar: Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen beskriver hur de 16 nationella miljömålen påverkas av planförslaget. Kommunen har undertecknat en överenskommelse med
länsstyrelsen kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning. Riktlinjer utifrån kommunens åtaganden införs i FÖP Ljusdal.
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Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ställer sig överlag positiv till planförslaget. Dock finner man anledning att
ytterligare belysa delar som tillgänglighet och segregation. De vill även nämna att omsorgsnämnden gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett nytt demensboende som gärna får
förläggas på Östernäs.
Omsorgsnämnden betona vikten av att det framgår tydligt att utvecklingen av den fysiska miljön i Ljusdals tätort planeras ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempel på detta hade varit att utreda hur kvinnor och män, flickor och pojkar använder respektive upplever kommunikationer,
bebyggelse, fritid och offentliga miljöer och resultatet av detta skulle sedan beaktas i den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Kommentar: Jämställdhet och tillgänglighet belyses i planen och avvägningar har gjorts med
hänsyn till detta. I miljökonsekvensbeskrivningen finns de sociala konsekvenserna utifrån planförslaget beskrivna. Tillgänglighet och jämställdhet finns med som en riktlinje. Kommunens
jämstäldhetsstrateger har ”förkönat” dokumentet.
Omsorgsnämnden har givit omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett nytt demensboende
som gärna får byggas på Östernäs. Av föreslagen fördjupad översiktsplan framgår att det finns
uttalade riskområden vid 100-årsflöden, därav är det viktigt att beakta dessa risker när detta
förslag till fördjupad översiktsplan tydligt markerar en ny riktning för Östernäs från tidigare
handelsområde till primärt bostäder och kontor. På sid 46 framgår att ny bebyggelse i normalfallet ska planeras där översvämningsrisk föreligger och det är viktigt att bestämmelserna i detaljplanen är tydliga så att eventuella risker kan förebyggas.
Kommentar: Den fördjupade översiktsplanen belyser förutsättningar och möjligheter. Detaljplaneringsprocessen prövar slutligt markens lämplighet. Skyddsbestämmelser kan införas i
detaljplanen för att marken skall bedömas som lämplig.
Inom vad som betecknas som ”Sjukhusområdet” på sidan 51 framgår att det i kvarteret mellan
Doktorsgatan-Gärdeåsen-Verkstadsskolevägen-Lassarettsgatan vore lämpligt med bostäder
kombinerat med vård. Omsorgsnämnden finner att det tydligare bör framgå om det är Vårdoch omsorgsboenden utifrån Socialtjänstlagen som menas, eller är det bostäder utifrån Lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade, eller är det något annat?
Kommentar: Vård är en generell markanvändning som gäller all typ av vård. Vilken typ av
vård regleras inte juridiskt inom inte översiktsplan eller detaljplan.
Omsorgsnämnden vill också påtala att det idag finns ett antal Vård-och omsorgsboenden i området kring Gärdeåsen och likaså bostäder och servicehus för människor med LSS-insatser.
Därav bör det planeras för en utveckling av denna typ av bostäder på andra platser inom Ljusdals tätort. Omsorgsnämnden har sedan tidigare beslutat att utreda ett nytt demensboende som
gärna får byggas på Östernäs. För att förebygga segregation bör det tydligt framgå hur exempelvis hyresrätter, Vård- och omsorgsboenden och särskilt anpassade boenden bör planeras i
fler områden inom Ljusdals tätort för att motverka den utveckling som tidigare varit där Vårdoch omsorgsboenden, servicebostäder, lågtröskelboenden, boenden för kvotflyktingar etc. haft
en tendens att samlas i eller runt Gärdeåsen. Av denna anledning önskar Omsorgsnämnden att
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skrivelsen på sidan 55 att ”Östernäs föreslås i första hand en blandning av bostäder, handel,
kontor och rekreationsområden. Andra verksamhet såsom skola och vård kan komma att prövas
vid behov” ändras till ”Östernäs föreslås i första hand bli en plats för en blandning mellan bostäder, handel, kontor, Vård- och omsorgsboenden, skolverksamhet samt rekreationsområden”.
Kommentar: I planförslaget pekas flera bebyggelseområden ut. I vissa fall specificeras inte
bebyggelsetypen närmare. I de fall bostäder nämns så är bostäder som planbestämmelse en
generell användningsbestämmelse. Med bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.

Privatperson 1
Den yttrande saknar en konkret redogörelse för hur pensionärers- och personer med funktionsnedsättnings behov tillgodoses.
Kommentar: Synpunkten noteras. Tillgänglighetsfrågan har införts som en riktlinje. Kommunen arbetar kontinuerligt med bostadsanpassning, för att skapa åtgärder som behövs för att
kvinnor och män med funktionsnedsättning ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt
sätt.
Den yttrande ställer sig kritisk till kommunens formuleringar om Norra Järnvägsgatans möjligheter vid byte av väghållaransvar när inget beslut ännu finns.
Kommentar: Se svar till företagarna i Ljusdal ovan.

Region Gävleborg
Region Gävleborg ställer sig bakom planförslaget med följande kommentarer;
Översiktsplanen är väl genomförd med ett tydligt upplägg.
Positivt att kommunen ytterligare betonat vikten av tillgänglighets- och jämställdhetsperspektivet i planförslaget.
Regionen ser gärna att centrumhandelns betydelse lyfts fram än mer och att kommunen markerar att förtätning av handeln skall ske i centrala Ljusdal och inte genom externa köpcentrum.
Regionen vill betona att åtgärder pågår inom länstransportplanen som förutsätter ett byte av
väghållaransvar.
I övrigt ser regionen positivt på att bostadsfrågan fått en större plats i planen.
Kommentar: Kommunen delar till stort regionens synpunkter. Riktlinjer finns. Förtätning av
handeln i centrala Ljusdal är viktig och inga externa köpcentrum ska tillåtas.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig bakom planförslaget i stort och anser att föreslagna gång och
cykelvägar bör prioriteras. Man lyfter frågan kring trygga och säkra skolvägar och betonar vikten av att detta beaktas då nya bostadsområden planeras. Utbildningsförvaltningen skriver att
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en centralt belägen förskola med flera avdelningar utreds för närvarande. Förskolan skall göra
det möjligt att stänga några mindre enavdelningsförskolor. Placeringen kan komma att få stora
konsekvenser för trafikflödet vilket behöver beaktas i översiktsplaneringen och kommande detaljplanering.
Utbildningsförvaltningen skriver att avsnittet om offentliga platser bör förtydligas så att inte
förskolor, skolor och skolgårdar uppfattas som offentliga platser. Dessa får normalt inte beträdas utan rektorns tillåtelse. Med anledning av utvecklingen på andra håll kan det komma att bli
mer aktuellt i framtiden att inhägna och stänga av skolgårdar av säkerhetsskäl. Utbildningsförvaltningen anser att det inte är lämpligt att samlokalisera offentliga faciliteter med skolans verksamhet.
Vidare skriver de att de önskar en flytt av GC-trafiken som rör sig genom Gärdeåsskolans område. De menar att tillräckligt attraktiva alternativa vägar behöver erbjudas och att översiktsplanen bör beakta detta.
Utbildningsförvaltningen skriver att dagens utbildningssystem ställer höga krav på en god och
garanterad kapacitet för dataöverföring.
Kommentar: Kommunen (Plan-och bygg) delar till viss del utbildningsnämndens synpunkter.
Det är viktigt med trygga och säkra skolvägar vilket beaktas när nya bostadsområden planeras. Förtydliganden om vad som är offentlig plats lyfts in i planförslaget. Alternativa gångoch cykelvägar finns i dagsläget förbi Gärdeåsskolan. En konkret åtgärd för att undvika obehöriga kan vara att sätta upp en grind.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG
Ljusdals kommun tackar för inkomna synpunkter!
Planförslaget revideras med anledning av de inkomna synpunkterna och antagandehandlingar
överlämnas till kommunfullmäktige som väntas fatta beslut att anta planen.

Viktor Svensson
Fredrik Wallby
Planingenjörer – Ljusdals kommun
viktor.svensson@ljusdal.se
fredrik.wallby@ljusdal.se
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Bilaga 3

Protokoll över antagande av fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort
(2019)
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Separata bilagor:
Bilaga 3

Klarläggande till utlåtande efter utställning av översiktsplan, Ljusdals
kommun (2010).

Bilaga 4

Samrådsredogörelse för fördjupad översiktsplan, Ljusdals kommun
(2018).

Separata bilagor utlämnas av Ljusdals kommun, plan och bygg på begäran.
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