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SAMMANFATTNING 
Ljusdals kommun avser att etablera ett bostads- och affärsområde på Östernäsområdet, 
vilket ligger i anslutning till järnvägen igenom Ljusdals Centrum. 
För att kunna förverkliga dessa planer önskar man flytta pågående virkesomlastning/ 
terminalområde. Terminalen nyttjas idag huvudsakligen av Trätåg AB för omlastning av 
rundvirke. Med en flytt till Kläppa öppnar sig möjligheten för Trätåg att kunna hantera större 
delen av sin verksamhet i regionen på en och samma plats.  
 
En ny detaljplan ska utifrån dessa förutsättningar tas fram för området söder om järnvägen, 
granne med befintligt VA-verk för att möjliggöra detta. 
De miljöproblem som idag upplevs kring omlastningsverksamheten, i det centrala läget vid 
stationen och som skapar buller och damning, minskar eller försvinner helt från centrum vid 
en flytt till Kläppa. 
De miljöfrågor som kan identifieras runt en terminalverksamhet i ett mindre känsligt läge kan 
avhjälpas med förebyggande åtgärder vilka beskrivs i miljöbedömningen. 
 
En MKB för verksamheten ska upprättas i anslutning till lovprövning. 

 

 
Flygbild över Centrala Ljusdal (Google Earth)  

  

Detaljplaneområde med 
föreslagen 
omlastningsverksamhet 

Östernäs handelsplats 

Bef. timmeromlastning 

Ljusdals centrum 



[5] 

 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Miljöbedömningens syfte 
Syftet med miljöbedömningen är att som ett led i ett detaljplanearbete identifiera och utreda 
de miljöfrågor som uppstår i samband med en omlastningsverksamhet på platsen.  
Bedömningen kan också användas som utgångsläge för en ansökan om bygglov. 

Bakgrund och motiv 
Nuvarande omlastningsterminal ligger vid Ljusdals stationsområde och är utpekat i 
Trafikverkets listning av terminaler med riksintresse daterad 2012-03-12.  
”Timmerterminal som är regionalt betydelsefull. Det nationella nätet av godstransporter på 
järnvägen är beroende av regionala noder där gods kan lossas och lastas. I trakten av Ljusdal 
finns ett stort behov av lastning för järnvägstransport av timmer. Idag finns ingen alternativ 
anläggning i närheten av Ljusdal.” 
 
Trätåg är den aktör som, genom sin entreprenör, lastar från terminalområdet. Andra aktörer 
lastar en mindre mängd från området närmast järnvägsövergången vid Smedgatan.  
Verksamheten upplevs som störande och förfulande i samhället och det har framförts klagomål 
från både kommunledning och allmänhet.  
Ljusdals kommun har under lång tid utrett olika förslag för att kunna flytta omlastningen till en 
plats utanför samhället och ett område i Ede har varit föremål för planläggning, men stoppats 
efter överklaganden från närboende.  
För att området på Östernäs skall kunna bebyggas med bostäder och handel är kravet att 
omlastningsverksamheten flyttas från området.  
 
Ljusdals kommun har tagit ett beslut i kommunstyrelsen att verka för att verksamheten flyttas 
från centrum ”snarast möjligt”. 
 

 

Föreslagen detaljplanegräns markerad röd  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kommunens översiktsplan 
Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort (aktualitet 2019) 

Aktuellt område ingår i det som betecknas som ”Kläppa industriområde”. 

”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.” 

Kyrksjönäsvägen med området för den nya bron, markeras som en vägkorridor för framtida 

bruk. 

Riksväg 84 och Kyrksjönäsvägen är markerade som transportleder för farligt gods. 

VA-verket är markerat som ett riskobjekt vid höga flöden. 

Gränsen för 100-års flöden från Ljusnan tangerar planerad lastplats, gränsen för lägsta 

sockelhöjd vid nybyggnad är satt till 128,0 (för bostäder).  

Gällande planer 
Järnvägen och området närmast öster om Kyrksjönäsvägen omfattas av detaljplaner. I övrigt 

saknar området sydost om järnvägen helt aktuella detaljplaner. 

Riksintressen och kommunala intressen 
Området ingår i det område runt Ljusnans dalgång som omfattas av ett regionalt 

Naturvårdsprogram för Mellanljusnan (där även järnvägen och området närmast norr om 

järnvägen ingår).  

Miljöbalkens kapitel 3 och 4 beskriver områden av riksintresse. Platsen omfattas av 

riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet (även här omfattas stora delar av centrala 

Ljusdal) samt skyddade vattendrag (vilket även omfattar stora delar av centrala Ljusdal). 

 

Järnvägssträckningen ingår i Norra Stambanan som är av riksintresse för kommunikationer. 

Terminalplatsen i centrala Ljusdal är listad hos Trafikverket som timmerterminal med 

riksintresse ”som är regionalt betydelsefull”. Trafikverket har visat intresse av att flytta över 

riksintresset från den centrala omlastningsplatsen till det nya läget vid Kläppa. 

Ljusdals kommun anser inte att nuvarande omlastningsplats utgör något riksintresse, men för 

kommunens del är det viktigt att det riksintresse som TRV hävdar flyttas med för att förhindra 

att någon ny aktör åter börjar lasta i centrum i framtiden. 

Natur, kultur och rekreation 
Marken inom planområdet utgörs till största delen av impediment. Skog inom det planerade 

terminalområdet är till stor del avverkad sedan ett flertal år och ingen återplantering har skett. 

Längst i öster gränsar planområdet mot en del av nuvarande golfbanan och i den sydvästra 

delen ner mot Kläppa kanal ligger ett grönområde, Kläppaängarna. 

Kläppa kanal är en grävd kanal från 1930-talet som byggdes för att förbättra vattenkvalitén i 

Kyrksjön. 
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Inga natur- eller kulturvärden finns utpekade i eller i direkt anslutning till planområdet. Inga 
skyddsvärda arter inom flora och fauna har påträffats i området och inga kända fornlämningar 
har noterats. Källa ”Skogens pärlor” och RAÄ ”Fornsök”.  
 
Området är inte nyttjat för någon form av friluftsliv. 
Läget i närheten till VA-verket innebär att det inte är ett område med någon större 
attraktionskraft för besökande. Söder om Kläppa kanal finns en privat travbana på behörigt 
avstånd.  
 
En virkesomlastning bedöms inte påverka några natur- eller rekreationsvärden negativt tack 
vare de skyddsåtgärder i form av bullervallar och insynsskydd samt lakvattendammar som 
kommer att anläggas. Utformningen av dessa skydd planeras i samråd med Golfklubben och 
Ljusdals Energi. 

Geoteknik 
En översiktlig geoteknisk utredning med provgropsanalyser gjordes 2012 för att säkerställa 
projektets lämplighet på plats. Det skedde i samband med den tidigare utredningen för 
föreslagen verksamhet i området. Utredningen är aktualiserad 2020-11-18 och bifogas som 
Bilaga 1 ”Rapport från provgropsundersökning” 

Nuvarande miljöbelastningar 

Förorenad mark 
Ett mindre skrotupplag finns i den norra delen av planområdet. Här bör provtagningar för 
föroreningar göras vid en exploatering av området. 
VA-verket anges i FÖP omfatta ej riskklassade föroreningar. 
I övrigt finns inga kända föroreningar inom planområdet eller planerat terminalområde. Här har 
inte bedrivits någon industriell verksamhet tidigare. 

Skyddsavstånd till befintliga verksamheter 
Ställverket som angränsar till lastområdet har ett skyddsområde utanför stängslet på östra 
sidan om cirka 20 meter inom vilket inga fasta byggnationer bör uppföras. Detta för att försvåra 
insyn eller intrång på området. Det området avsätts som område för Ljusdals Elnät. Ett läge 
för en planerad expansion av ställverket måste säkerställas inom planområdet. Ett 
dammningsskydd ska planeras för att skydda ställverkets drift. 
 
Luftledningsnätet med högspänning har föreskrivna skyddsavstånd till omliggande 
verksamheter, men eftersom ledningarna avses att markförläggas försvinner behovet av 
skyddsavstånd. När en ledning läggs i mark återstår inga skadliga magnetfält. 
Ledningsdragningar måste dock skyddas från påverkan och framtida underhåll möjliggöras. 
 
VA-verket har inga fasta skyddsområden, men Ljusdal Vatten behöver säkerställa ett område 
för framtida behov i anslutning till VA-verket. Befintliga ledningsdragningar måste skyddas och 
framtida underhåll möjliggöras. 
 
Råsjö Kross AB som driver betongstationen i Kläppa, Östernäs 9:1, har inga utbyggnadsplaner 
för sin verksamhet. De ser positivt på anläggandet av terminalen och tanken om ny tillfartsväg. 
 
Skyddsavstånd till genomfartspår på järnvägen är 6 m. Skyddsavstånd från fasta byggnationer 
till spänningsförande ledningar vid järnvägen är 6 m. 
I den här verksamheten är järnvägen en förutsättning för etableringen. Ju närmre järnvägen 
en terminal ligger desto mer prisvärd blir den generellt att bygga. I Ljusdalsfallet har järnvägen 
ytterligare en fördel, befintlig växlingsbangård kan nyttjas och några ytterligare spår behöver 
inte anläggas. 
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Utredningar och beslut 

Tidigare utredningar 
Läget för en virkesomlastningsplats har varit föremål för utredningar under lång tid inom 
Ljusdals kommun. 
Alternativen har i många fall stupat på att lokaliseringen har inneburit intrång på såväl natur- 
som kulturintressen, men även på privatpersoners fastigheter. 
Andra hinder har varit att externa lokaliseringar har hamnat långt bort från befintlig infrastruktur 
och därmed medfört alltför stora investeringar för att skapa någon lönsamhet. 
Politisk oenighet har bidragit till att en lösning har försenats. 
Terminaler av det här slaget finns etablerade på ett flertal andra platser i landet och de 
miljöproblem som finns runt liknande verksamheter bör vara av samma art överallt och är då 
relativt enkelt identifierbara. 
 
Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för 
ändamålet, i Kläppa, i maj 2013. 

Trafikförhållanden och trafikprognoser 

Anslutande vägsystem 
Idag består trafiken till och från omlastningsterminalen till största delen av stora timmerbilar 
med släp. Det är i snitt ett 50-tal bilar som angör området på vardagar.  
Tillfarten sker via Kyrksjönäsvägen, norr och söderifrån, och in till terminalområdet via Södra 
Järnvägsgatan.  
 
Trafikföringen till och från det nya terminalområdet kommer inte att innebära några väsentliga 
förändringar annat än i det direkta närområdet, då all virkesrelaterad trafik kommer att flyttas 
från Östernäsområdet väster om Smedgatan, till Kläppaområdet öster om Smedgatan. 
 
(Tidigare planer för genomfart genom Ljusdal innebar att en ny cirkulationsplats skulle skapas 
vid östra infarten från riksväg 84 (Hudiksvallsvägen/Smedgatan). Smedgatan planerades att 
byggas om till en planskild korsning med järnvägen och ytterligare en cirkulationsplats skulle 
byggas vid korsningen med Sjulhamregatan. Intentionerna var att Kyrksjönäsvägen skulle 
övergå till att bli en statlig väg och genomfarten genom centrum en kommunal angelägenhet.  
Dessa planer har nu skjutits på framtiden och kommer eventuellt att avskrivas helt.) 

Aktuell trafikmängd  
För Trätågs omlastningsverksamhet beräknas cirka 50 lastbilar per dygn (2 % av trafik-
mängden) passera utmed Kyrksjönäsvägen.  

Järnväg 
2012 års utredning av det nu föreslagna området för virkesomlastning omfattade samråd med 
Trafikverket för att säkerställa järnvägsfrågorna för verksamheten. 
Trafikverkets trafik- och kapacitetsstudie från 2012-05-09 biläggs.  
Bilaga 2 ”PM - Trafikstudie avseende timmerterminal i Ljusdal” 
 
Det nya läget på omlastningen innebär i princip två tillkommande tågrörelser över nuvarande 
plankorsning, en på morgonen och en kvällstid. 

Trafiksäkerhet 
Nuvarande trafiklösning med plankorsning vid järnvägen innebär problem för många trafikanter 
inom området. Eftersom bomfällningarna ofta är relativt långvariga är riskerna stora att 
oskyddade trafikanter smiter emellan bommarna och korsar spåren på ett mindre säkert sätt. 
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Biltrafiken blir ofta stående under förhållandevis lång tid vilket orsakar köbildning, oönskade 
vändningar för att ta sig ur kön och välja en annan väg, samt tomgångskörning, särskilt 
vintertid. 

0-alternativet 
För planområdet innebär ett 0-alternativ att marken även i fortsättningen nyttjas av pågående 
verksamheter. Om inte nuvarande omlastningsverksamhet kan flyttas kommer den tills vidare 
att fortgå i centrala Ljusdal, alternativt flytta från kommunen. Området Östernäs kan inte 
bebyggas innan omlastningen flyttas från Stationsområdet. 
 
Utredningar av alternativa placeringar för virkesomlastningen har pågått under 24 års tid och 
ännu har inget av dessa tidigare lägen kunnat fastläggas och finansierats för ett 
genomförande.  
Placeringen av verksamheter med industrikaraktär måste vara både samhällsekonomiskt 
genomförbara samt godtagbara ur medborgar/markägarperspektiv. De måste dessutom 
kunna placeras i lägen där olika särintressen inte gör anspråk på företräde till marken.  
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FÖRSLAGET 
Detaljplanen utformas som en industriplan med en skyddsremsa naturmark utmed Kläppa 
kanal. Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmarken. 
 
För virkesomlastningen innebär förslaget att verksamheten flyttar från Ljusdals Centrum till ett 
läge öster om VA-verket. Verksamheten består i lossning av rundvirke och eventuellt 
biobränsle - som levereras från avverkningsplatser inom och utom kommunen - från lastbil, 
samt uppläggning av rundved och biobränsle på virkesterminalen för senare lastning på 
järnvägsvagnar för vidaretransport till mottagande industrier. 
Flisning av avfallsbar med mera kommer att utföras i begränsad omfattning. 
 

 
Översikt över föreslaget terminalområdet 

 
 
Området sträcker sig från järnvägen söderut mot Kläppa kanal och i sin östra utbredning 440 
meter från elförande ”Gudrunbrygga”. 
Detta förutsätter att mark kan disponeras från Ljusdals kommun och lösas med köp eller 
arrende från Ljusdals Golfklubb. Den anläggning som planeras kan expandera eller minska 
söderut i framtiden, alltefter behov. 
Infart till området sker från Kyrksjönäsvägen via en ny tillfart söder om betongstationen. 
 
Lastområdet kommer att fyllas upp med stabila massor för att möjliggöra trafik med tunga 
lastfordon på platsen. Jämna lutningar både i sydlig och östlig riktning planeras, då marken 
faller ganska kraftigt i båda riktningarna.  
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Princip för upplag – körvägar och avvattning 

 
Lakvatten från lastområdet förs i diken österut där en eller flera lakvattendammar sedimenterar 

och renar vattnet innan det når Kläppa kanal. Lastområdet kommer att fyllas upp och planeras 

för jämna lutningar. 

 
Ett nytt lastspår ansluts till Trafikverkets befintliga järnvägsanläggning. Närheten till järnväg är 
en förutsättning för en terminalanläggning av den här typen. Lastområdets/spårsträckans 
längd är ca 440 meter. Längden är satt utifrån antalet vagnar som i dagsläget är möjligt att 
köra på järnvägen. Lastspåret får luta max 2,5 promille. 
Området närmast lastspåret (ca 30 meter) asfalteras för att bland annat utgöra underlag för 
upplag av biobränsle. 
 
VA- och elledningar som finns inom området säkerställs /markförläggs och planeras över i 
samråd med de olika ledningsägarna. 
 
En mätanläggning för uppmätning av levererade mängder virke ska finnas i anslutning till 
terminalområdet. 
 
Ett skydd för buller och insyn österut mot golfbanan kan utföras. 
 
Närheten till järnvägen och till befintlig infrastruktur gör att arbetet kan komma igång relativt 
snabbt även om detaljplanering, projektering, dispenser och tillstånd tar viss tid. 
 
Ekonomiskt ligger Kläppa-alternativet i god paritet med liknande anläggningar som byggts 
under 2000-talet. 
En nackdel är höga initiala kostnader; bland annat markförläggning av kraftledningen som 
korsar området. 
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STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING 

Kommunens avgörande om projektets miljöpåverkan 
Kommunen har samrått med länsstyrelsen om avgränsning av projektets miljöpåverkan inför 
detaljplaneläggning. 
Denna miljöbedömning kommer att ligga till grund för beslut om vidare hantering av projektets 
miljöarbete. 

Miljömål och kvalitetsnormer 

Nationella och regionala miljömål 
De nationella miljömål som kan anses relevanta i planeringen är 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
8.   Levande sjöar och vattendrag 
15. God bebyggd miljö 

Överensstämmelse med miljömål 
 

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: Planförslaget bedöms inte öka andelen transporter i någon 
betydande grad. Läget i Ljusdals tätort flyttas något men omfattningen av transporter till 
virkesterminalen är densamma som till det nuvarande läget. Inga utsläpp som påverkar 
klimatet från pågående eller planerade verksamheter. 
 
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: Planförslaget ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 
infrastruktur, men innebär att större delen av trafikmängderna hamnar längre från befintlig 
centrum- och bostadsbebyggelse. 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."  
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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 och 
planförslaget medverkar inte till att trafikmängderna ökar i någon betydande omfattning. 
 
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 föreslår verksamheter med 
lakvattenreningsdammar med utlopp i intilliggande vattendrag vilka har indirekt förbindelse 
med Ljusnan, men ett genomförande bedöms kunna ske på ett sådant sätt att det inte inverkar 
negativt på miljömålet. 
 
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."  
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: Lokaliseringen och innehållet i detaljplanen följer riktlinjerna i 
kommunens fördjupade översiktsplan för Ljusdals tätort och bedöms därmed ligga väl i linje 
med miljömålet. Trafiklösningen runt planområdet följer inte inriktningen i FÖP men det innebär 
ingen påtaglig förändring av dagens trafikföring till och inom planområdet och dess närområde. 
 
Slutsats 
Ett industriområde med planerade verksamheter kan påverka omgivande luft, mark och vatten 
på olika sätt. Förebyggande åtgärder innebär dock att riskerna för negativ påverkan minimeras 
eller helt försvinner. 
Verksamheten bedöms kunna ske i överensstämmelse med de Nationella Miljömålen. 

Miljökvalitetsnormer 
5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer. 
Idag finns det miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet. 
 
Buller 
Grundprincipen är att lagstadgade bullernivåer från verksamheter till omgivning ska innehållas. 
Området runt det nya terminalläget innehåller mycket begränsat med bostäder. 
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Omlastningsverksamheten pågår under bestämda tider och med specificerade nivåer på 
buller. 
   
Luft  
Vad gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft berörs kommunen av kvävedioxid, svavel-
dioxid, kolmonoxid, bly, partiklar och marknära ozon.  
Tung trafik omdirigeras vid ett plangenomförande till ett läge öster om Kyrksjönäsvägen vilket 
kan leda till en bättre utomhusluft längs med både Södra och Norra Järnvägsgatan. 
Planförslagets påverkan på MKN för luft bedöms i övrigt som marginell.  
 
Vatten 
Goda förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, samt rening av lakvatten, finns 
inom planområdets ramar. 
Vattendrag som direkt eller indirekt kan påverkas av planförslaget: 
Kläppa kanal 
Kanalen får ta emot det dagvatten som kommer från området norr om kanalen. Förslaget om 
fördröjning och rening i dagvattendammar bör påverka vattenkvalitén positivt. 
Ljusnan 

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 viss möjligheten att följa miljökvalitetsnormen.  

 

Slutsats 

Lagstadgade bullernivåer i anslutning till bebyggelse inom planområdet bedöms inte 
överskridas. Planområdets omfattning är inte av den grad att genomförande av planen bedöms 
innebära att några miljökvalitetsnormer för luft och vatten överskrids.   
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Landskapsbild 
Den nya terminalanläggningen kan inte anses innebära någon försämrad landskapsbild. 
Området som berörs ligger bakom kommunens reningsverk, granne med en betongstation 
med sand- och grusupplag, ett ställverk och en skrothandel. 
Terminalen ligger med nödvändighet utmed järnvägen och anslutande vägnät vilka även utgör 
in- och genomfartsleder till samhället. 
Från tillfartsvägarna kommer inte terminalområdet att utgöra något väsentligt blickfång. Där är 
det de befintliga anläggningarna som dominerar. 
Från järnvägen passerar man, vid infart till samhället, direkt utanför lastområdet där ett tågset 
står uppställt för pålastning av virke. Om detta kan anses innebära ett förfulande av samhället 
bör kommunen lösa frågan genom att sätta upp ett insynsskydd (och bullerskydd) utmed 
infarten, i samråd med Trafikverket. 
På norra sidan järnvägen och längre in mot stationsområdet pågår också verksamheter av 
industrikaraktär vilka redan påverkar upplevelsen av infarten till Ljusdals samhälle.  
Enbart någon enstaka bostadsfastighet ligger i påverkansområdet av det planerade 
industriområdet. För boende längre österut ligger ett ställverk norr om järnvägen och 
begränsar vyn av terminalområdet. 
För dessa boende samt för golfklubbens räkning kan ett skydd för buller- och insyn avgränsa 
terminalen österut.  

Vägtrafik 
En omlokalisering av lastområdet till Kläppa innebär att trafiken även i fortsättningen kommer 
att angöra från Kyrksjönäsvägen.  
Transporterna till terminalen kommer efter en flytt att utgöras av samma antal lastbilar som 
tidigare, det vill säga ett 50-tal per vardag. Trafiken kommer dock att spridas ut under en längre 
tid på dygnet, tack vare den större lagringskapacitet som ett nytt terminalområde kan erbjuda. 
Den tunga trafik som kör in mot Östernäs, kommer i framtiden enbart att utgöras av transporter 
till bostads- och handelsområdet. 
 
En anläggning för mätning kan anläggas vid den nya lokaliseringen.  
Detta kommer att korta nuvarande köbildning till mätningen avsevärt. Infarten till mätområdet, 
från Kyrksjönäsvägen, är i förslaget betydligt längre än i nuläget vilket betyder att 
olägenheterna i trafiken bedöms att upphöra. 

Påverkan på mark 
Oljeläckage kan uppstå från maskiner och virkesbilar.  
Förebyggande åtgärder 
Asfalterad yta med absorberande skikt anläggs för tillfällig uppställning av lastmaskiner. 
Absorbentmatta ska användas vid eventuella reparationer på plats. 
Avspolning och reparationer av maskiner sker vid lastentreprenörens verkstad eller på annan 
plats. 
Oljor och kemikalier med mera förvaras i en särskild kem-bod. 
Tankning av maskiner sker på annan plats. 
Krav ställs på entreprenören om beredskap för olyckor, absorbtionsmedel etc. 

Påverkan på ytvatten 
Risk för påverkan på vattenkvaliteten i Kläppakanalen, som i sitt slut mynnar i Ljusnan, genom 
oljeläckage, organiskt material, nedbrytningsprodukter såsom fenoler, terpener, fosfor och 
kväve. 
Förebyggande åtgärder 
Avskärande diken med uppsamlingsdamm/ar för sedimentering. Dammsystemet förses med 
ett bräddavlopp för vatten som sedan mynnar i kanalen.  
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Påverkan på grundvatten 
Fenoler, terpener, kemikaliespill kan påverka grundvattnet 
Förebyggande åtgärder 
Särskild container för kemikalier och farligt avfall. 
 

Insektsangrepp med spridning till närliggande verksamheter 
Vissa perioder under året ökar risken för insektsangrepp på rundveden då det lagras på 
terminalområdet. Det är främst under vår och försommar då insekterna svärmar.  
Virket ska inte ligga kvar på terminalområdet under längre tid och med snabb omsättning av 
virket minimeras risken för att ett insektsangrepp får fäste. 
Förbyggande åtgärder 
Omsättningen av virket på lager 

Energiförbrukning 
Uppvärmning: 
Personalutrymmen vid mätbryggan  
El: 
Elbelysning, Motorvärmare 
Diesel: 
Lastare, Lastbilar 
Förebyggande åtgärder 
Energisnåla belysningsarmaturer 
Fjärrvärme alternativt luftvärmepump för uppvärmning 
Kontrollprogram 
Mätning av dieselförbrukning 

Förbrukning/Användning av kemikalier 
Diesel 
Smörjmedel 
Hydrauloljor 
Rengöringsmedel 
Spolarvätska 
Köldmedier i maskiner 
Förebyggande åtgärder 
Särskild containerför kemikalier 
Kemikaliepärm med säkerhetsdatablad 
Kontrollprogram 
Uppföljning av entreprenörsavtal och interna revisioner 

Buller  
Tåg 
2 tågset om dagen 
Lastning/lossning 
06.00 – 24.00 måndag – fredag, lördag och söndagar kan förekomma. 
Flisning av avfallsbark m.m. 
Anpassas till lastnings- och lossningstider. Behöver ej ske kvällar och helger. 
Lastbilstransporter 
I genomsnitt 50 lastbilar per arbetsdag 
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Förebyggande åtgärder 
Följande riktvärden för omgivningsbuller utomhus, från industriell verksamhet m.m., får ej 
överskridas vid närmaste bostäder: 
50 dB dagtid vardagar kl. 06-18 
45 dB kvällstid kl. 18-22 samt lördag, söndag och helgdag 06–18 
45 dB nattetid kl. 22-06 
Momentana ljud får ej överstiga 55 dB 
Kontrollprogram 
Bullermätning 
 

 
 
Översiktlig bullerutbredning runt terminalområdet. Frifältsmätning (ingen hänsyn tagen till hinder t.ex. byggnader 
och vegetation) 

Utsläpp till luft 
Förbränningsavgaser från lastmaskiner, lastbilar och flismaskin 
Terpener från lagrat virke 
Damm från grusbelagda vägar och lagringsytor 
Förebyggande åtgärder 
Asfaltering av infart 
Dammbindande spridning av vatten vid kraftig damning.  
Förbud mot tomgångskörning inom området 
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Avfall, Farligt avfall 
Bark som blandats med grus och virkesrester betraktas som farligt avfall. Kan läcka 
näringsämnen, fenoler och terpener. 
Sorterat utgör bark en resurs som biobränsle och grus en resurs för avjämning av grusytor 
Spillolja (tas med av serviceföretag) 
Oljefilter och batterier (hanteras av entreprenör vid verkstad) 
Kemikalierester, lysrör, lampor 
Brännbart 
Förebyggande åtgärder 
Bark samlas ihop, sorteras och förvaras på särskild yta 
Kemikalier och farligt avfall förvaras i särskild container 
Kontrollprogram 
Dokumentation av borttransporterat farligt avfall kontrolleras årligen vid revision 

Förbrukning av övriga resurser 

Vatten  
Virket besprutas sommartid för att motverka extrem damning 
Grus 
Utjämning av hårdgjorda ytor inom området 
Papper 
Utskrift av dokument vid mätning 

Virket 
Radioaktivitet 
Inget importerat virke hanteras på terminalen 
Behandlat virke 
Inget behandlat virke ska hanteras på terminalen 
Förorenat virke 
Ingen vetskap om förorenat virke kommer till terminalen 

Brand och andra incidenter 
Brandrisk 
Risk för brand i virkeslagret, maskiner, bilar, tåg och barkupplag 
Utsläppsrisk 
Oljefat  
Olyckor 
Personskador 
Förebyggande åtgärder 
Rutiner för nödlägesberedskap upprättas 

Riskbedömning 
Trätåg bedriver idag en likadan verksamhet som planeras, i ett centralt läge i Ljusdals tätort. 
Det nya läget hamnar på en mer perifer plats inom tätorten. 
Möjliga miljörisker har identifierats och förebyggande åtgärder kommer att vidtas.  
Samma erfarna entreprenör som i dagsläget kommer att anlitas även på den nya platsen. 
Riskerna med det järnvägsnära läget kommer man inte ifrån med tanke på att detta i sig är en 
förutsättning. Nödvändiga säkerhetsavstånd till genomfartspår och strömförande ledningar 
kommer att innehållas. En fördel är att personrörelserna i Kläppaområdet är betydligt färre än 
i centrum. Det nya läget kommer dock att vara större och med bättre utrymme inom 
lastområdet vilket gör att säkerheten vid lastningen bör öka markant. 
I och med de förebyggande åtgärder som anges, uppstår mycket små risker för förorenande 
utsläpp eller för olyckor. Virke och flis kan inte anses utgöra farligt gods. 
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TILLSTÅND  
Strandskyddsdispens söks i samband med planläggning. 
Tillstånd för verksamheten ska sökas hos kommunens miljöenhet (C-anläggning med 
kontinuerlig miljökontroll) 
Tillstånd för spåranläggningen söks hos Trafikverket 

KONSEKVENSER 

Konsekvenser av ett genomförande 
De direkta positiva konsekvenser man ser av den här lösningen är att ett mångårigt centralt 
problemområde försvinner från Ljusdals tätort. 
Möjligheter till centrumutveckling skapas och en vackrare miljö erhålls. Den barriäreffekt som 
järnvägen skapar kommer att minska när timmeromlastningen försvinner visuellt från 
spårområdet. 
Om den eftersträvade infrastrukturlösningen med planskild järnvägskorsning inte kan 
genomföras, till gagn för tätortens utveckling och trafikanter av alla slag, så finns en risk att 
trafikproblemen vid järnvägsövergången kan öka. 

Indirekta konsekvenser 
Indirekt innebär flytten också att förutsättningarna för att etablera och utveckla Östernäs 
området förbättras radikalt. 
Bullerproblemen i centrum förvinner vilket medför en mer positiv upplevelse av Ljusdals 
centrum. 
Genom att skapa bättre utrymme för Trätågs verksamhet är förhoppningen att denna 
verksamhet ska kunna fortgå och utvecklas samt att de arbetstillfällen verksamheten innebär 
kommer att finnas kvar. 

Konsekvenser under byggnadstiden 
Befintlig verksamhet påverkas inte under byggnadstiden då den nya exploateringen sker på 
en helt annan plats. Byggnationerna innebär i stort sett enbart markanläggningsarbeten, 
förutom byggnadsarbeten för en mindre personalbyggnad samt den mätningsanläggning som 
ska uppföras.  
Trafik till och från byggplatsen kommer att ske främst när kompletterande fyllningsmassor samt 
överbyggnadsmaterial ska fraktas in till området. 
Eftersom byggplatsen ligger vid sidan av samhället störs inte det allmänna trafikflödet 
nämnvärt och persontrafik förekommer i mycket liten grad inom industriområdet. 
Buller från anläggningsmaskinerna kan störa i begränsad omfattning i närområdet, men den 
störningen sker under normal dagtid, vardagar. 

NÄSTA ETAPP I MILJÖARBETET 
I detaljplanearbetet kommer miljöfrågorna att bearbetas kontinuerligt och beslut ska tas i det 
fall att ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar enligt PBL ska upprättas. 
 
När detaljplanen antagits och Trätåg har tagit beslut om huruvida man kan och vill gå vidare 
med exploateringen i Kläppa, kommer miljöarbetet in i sin nästa fas. Om man beslutar sig för 
ett genomförande av detaljplanen kommer en MKB, enligt MB, för verksamheten att upprättas. 
 

BILAGOR  
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