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Virkesterminal Ljusdal 

Virkesterminal Ljusdal och Trafikverkets roll 

Sedan många år pågår diskussioner mellan Ljusdals kommun, Skogsindustrin och 

Trafikverket om placeringen av en ny virkesterminal i Ljusdals-området, som skulle kunna 

ersätta den nuvarande omlastningen som sker på och omkring spår 7 på Ljusdals bangård. 

Alla typer av omlastningsterminaler ligger utanför det uppdrag som Riksdagen gett till 

Trafikverket, där vår roll i stort sett endast att säkerställa kapaciteten till statens 

järnvägsanläggningar. Det innebär att omlastningsterminaler är en fråga för externa 

parter, typ näringslivet och/eller kommuner, såväl att finansiera investeringen som att 

underhålla och driva. 

Den nuvarande terminalen i centrala Ljusdal är dessutom ett riksintresse, vilket innebär att 

alla myndigheter ska säkerställa dess funktion. Flyttar terminalen till ett nytt läge, så är 

Trafikverket villiga att låta riksintresset flytta med om dess funktioner medföljer. 

När Trafikverket bedömer kapaciteten så önskas så få störningar som möjligt med den in- 

och utfartstrafik som en terminaler genererar på huvudlinjen – i detta fall Norra Stambanan. 

Det innebär att en terminal ska klara tågbildning, uppställning för utfart. Ingen uppställning 

är tillåten på huvudlinjen (inte heller stopp i väntan på att få komma in på terminalen). 

Det läge som skogsindustrin förespråkar, Böle, fyller de krav Trafikverket ställer och har 

det förbehållet att om trafiken på huvudlinjen ökar kan det krävas en s.k. 

”överlämningsbangård” med direkta anslutningar såväl norrut som söderut. Huvudlinjen har 

vid platsen två spår vilket gör att förnärvarande kan lokrundgång ske inne på 

stationsområdet. 

Såväl norrut från Ljusdal, som söder om Böle har stambanan endast ett enkelspår, med 

största hastighet 160 km/h. Ett terminalläge vid ett enkelspår kräver både en 

överlämningsbangård och in – utfart både norrut och söderut.  

Idéen om terminal i Bränta och den utformning som föreslagits, fyller inte det som 

krävs för att kunna anslutas till huvudlinjen, då det väsentligt minskar stambanans 

kapacitet. 

Med detta vill Trafikverket med tydlighet för alla klargöra vår hållning, för att externa 

intressenters fokus och engagemang inte blir missriktad. 
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