
 

 

Minnesanteckningar hearing terminalfrågan på församlingsgården 20 mars 2017 

Lars Molin hälsar alla välkomna till en fullsatt lokal. Hearingen direktsänds av 

helahelsingland.se. Molin lämnar över till kvällens moderator Lilian Sjölund. Hon 

sammanfattar kvällens frågeställning som att Böle, Bränta eller ingen flytt alls. 

I kvällens panel sitter Christer Josefsson (företagarna i Ljusdal), Bertil Asplund (BILOF – 

bioenergi- och logistik i förening), Anders Järlesjö (Stora skog), Ulf Klensmeden (Stora Enso 

och delägare i Trätåg), Göran Unger (region Gävleborg), Mats Olofsson (Trafikverket), 

Markus Evensson (S) och Lars Molin (M). 

Samtliga paneldeltagare får börja med att berätta hur de ser på frågan om terminal.  

Christer Josefsson: Vi företagare vill få bort virket från centrum, men branschen måste välja 

var de vill ha en terminal.  

Bertil Asplund: Vi har en målsättning gällande denna fråga som är uppdelad på fyra punkter 

1) en öppen terminal 2) terminalen ska kunna hantera många typer av godstyper och 

produkter 3) garanti för utökning (plats att expandera) 4) nu är det dags för beslut. Vi förordar 

Bränta. 

Anders Järlesjö: Effektiv logistik är viktig i vår virkesaffär. Vi vill ha en effektiv terminal 

som det går att räkna hem gällande investeringarna. Vi förordar Böle. 

Ulf Klensmeden: Trätåg försörjer sina egna anläggningar. Idag går 350 000 kubikmeter från 

Ljusdal via tåg. Östernäs fungerar bra annars är Kläppa en bra plats. Nackdelen med Kläppa 

är att det inte är en bra lokaliering för att flisa biobränsle. 

Göran Unger: Regionen efterlyser en samlad terminallösning utanför centrum. Det är bra för 

miljön med järnvägstransporter. Så som vi ser det är det investeringskostnaden som skiljer 

Böle och Bränta åt. Böle har bättre genomförandemöjligheter logistiskt och funktionellt. 

Mats Olofsson: De transportpolitiska målen är att tunga transporter ska gå på järnväg och 

inte på väg. Böle är utrett tillsammans med skogsnäringen. 

Markus Evensson: Bränta förordas av socialdemokraterna. Böle kostar 150-200 miljoner att 

genomföra och motsvarande kostnad för Bränta är 170-200 miljoner. I Böle finns det 

möjlighet för 22 hektar i Bränta kan 60 hektar användas. Man måste titta på kostnad/areal och 

nyttjandegrad. 

Lars Molin: Vad har kommunen att göra med näringens terminal? Idag medför befintlig 

lokalisering en säkerhetsrisk. Timret blockerar utvecklingen av köpingen. Kommunen vill 

bygga på Östernäs. Vi stödjer Böle genom att delta i en förstudie. Beslut togs januari 2014 på 

KSAU. För första gången hade skogsföretagen enats om ett förslag de gemensamt stod 

bakom. Jag ser processen i tre steg 1) samarbetsavtal med trafikverket, skogsföretagen och 



 

regionen. 2) detta utmynnar i ett genomförandeavtal. 3) Genomförandeavtalet ger grund för 

kommande planbeslut. 

Politiken behöver bolla hur processen ska se ut. 

Moderator: Vem bär ansvar för flytten av timmerlastningen? Då Östernäs är en tillfällig 

lösning, vem bär ansvar för att detta har dragit ut på tiden? 

Lars Molin: Vi vill hitta en lösning framåt som är bättre både ut säkerhetsperspektiv och 

arbetsmiljöfokus. För båda dessa är inte bra idag. 

Markus Evensson: För att kunna utveckla KUPen behöver kommunen och trafikverket byta 

vägar så kommunen äger vägen genom köpingen. Annars får kommunen inte fria händer med 

utvecklingen. Politiken måste sätta sig i frontlinjen. Planmonopolet är styrkan för kommunen. 

Göran Unger: Regionen lägger sig inte i lokaliseringen, men ställer krav på en hållbar 

lösning. 

Ulf Klensmeden: 30 år i centrum och vi har kommit med förslag på 20 olika ställen för ny 

placering. Tidigare har vi varit beredda att skjuta till finansiering till 100 procent, men det 

svänger i och med alternativen.  

Moderator: Behövs fler utredningar? 

Bertil Asplund: utredningen gällande Böle är inte ens värd att kallas utredning. Det finns för 

många frågetecken. Bland annat sanering av marken och vad gör man med avloppsledningen? 

Underlaget gällande Böle är inte värt så mycket. Till exempel presenterades enbart en karta 

med en inritad fyrkant på vid infokvällen i Hybo. 

Lars Molin: Samarbetsavtalet avser Böle och ska leda fram till ett genomförandeavtal. Det 

behövs en fördjupad utredning om man går vidare mot Böle. Det finns någon form av 

finansiering i detta alternativ. 

Anders Järlesjö: I den fortsatta utredningen ser man om det dyker upp några extrema 

kostnader som gör att Bölealternativet inte går att genomföra. I så fall faller det, men idag 

finns inget som visar på att det skulle vara så. 

Mats Olofsson: Samarbete och transparens är viktigt för att nå framåt. Någon måste vara 

beredd att betala. Böle kan ha den lösningen. Är det rent tekniskt möjligt att göra? Idag är 

enbart Böle ett sådant alternativ. 

Markus Evensson: Jag har inte sett några förslag på kostnadstäckning gällande alternativet i 

Böle. Om det ska beredas plats för över 20 hektar i Böle kommer det att kosta upp emot 100 

miljoner. Bara att mäta gifthalten i marken kostar 100 000-tals kronor. Infranode har 60 

miljarder att använda för att bygga infrastruktur i Europa. Socialdemokraterna vill ha ett 

kommunalt bolag som arbetar med detta till 100 procent. Jag har inte sett några papper på att 

Böle är finansierat. Om kommunen stänger Östernäs och väljer Bränta – kommer 

skogsbranschen då stå och titta på? 



 

Anders Järlesjö: Det är inte bara att stänga. Idag går 350 000 kubik per år på tåg från 

Ljusdal. Det motsvarar ungefär 50 bilar/dygn. 

Ulf Klensmeden: Vi vill att transportavstånden ska minimeras. Både Böle och Bränta innebär 

1 mil ytterligare transporter via bil för Trätåg. Det låter inte så mycket, men det medför ett 

ytterligare varv runt jorden per år i vägtransporter. 

Lars Molin: I BILOFs utredning om Bränta nämns offentlig investering- var finns den? Om 

man investerar måste man också kunna räkna hem det. Annars finns inte business case om det 

inte kan ge ekonomi. 

Moderator: en utredning, ett förslag och en flytt – hur ser ni på det? 

Markus Evensson: 2006-2010 var det Bränta som gällde. Det drevs hårt då och kostnaden 

uppskattades till 230 miljoner. 2011 blev det en ny inriktning och man tittade på andra 

alternativ. Idag drivs Böle hårt. Vi är för Bränta. 

Lars Molin: Jag har jobbat för Bränta i många år och trodde att det skulle finnas pengar att 

söka för finansiering, men så var det inte. 

Moderator: Christer Josefsson Vad skulle en flytt innebära för Ljusdal? 

Christer Josefsson: Ulf Klensmeden och Anders Järlesjö representerar nästan 100 % av 

branschen. Vi måste lyssna på branschen – detta är inte en kommunal angelägenhet förutom 

att vi vill ha bort terminalen från centrum. Branschen behöver ta fram ett affärsförslag som 

kommunen kan ta ställning till.  

Ulf Klensmeden: Vi har gett 20 förslag.  

Markus Evensson: Jag är säker på att det finns en majoritet mot Böle i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Det är ingen risk att detta blir en valfråga om vi får en person som 

jobbar på heltid med detta. 

Christer Josefsson: Absolut inget kommunalt bolag – då tar det 30 år till. Det skulle betyda 

mycket för köpingens utveckling om timret försvann. 

Bertil Asplund: Lokaliseringen är inte det viktiga. Det viktiga är att det blir en öppen 

terminal som har möjlighet att expandera och att det är en kombiterminal (som har plats för 

annat exempelvis containrar), Får vi inte vår bästa lösning får vi acceptera det vi får. 

Kommunen måste vara garant för att det blir en öppen terminal och kostnaden för den delen. 

Ska man kunna få bidrag till utvecklingen måste vara ett riksintresse i det som anläggs. Vad 

vill ni politiker se för framtida Ljusdal? Vill ni se något som kan leverera enligt KUPen? Då 

behövs smörjmedel i form av arbetstillfällen. 

Mats Olofsson: Idag finns tre platser i Ljusdal som är klassade som riksintressen Kährs 

gamla lastningsplats, Tallåsen och Östernäs. Lokalisering i Bränta – hur går man från lastbil 

till tåg. Järnvägsspåret ska ut på norra stambanan via ett enkelspår och sannolikt kommer 

Trafikverket att säga nej av det skälet. 



 

Bertil Asplund: Vad anser Trafikverket vara störande för den övriga trafiken på stambanan?  

Mats Olofsson: Bränta medför en kapacitetsnedsättning. Tågen måste ner till Skästra för att 

vända, trycksätta, göra bromskontroll och byta riktning på loket. Böle har redan idag två spår 

eftersom det ingår i stationsområdet. 

Bertil Asplund: Gällande Bränta finns det tre sätt att lösa det. 1) Att gå till Skästra eller 

eventuellt Järvsö för att vända loket. 2) Att bygga ett triangelspår med anslutning norrut, 

vilket kräver två växlar. 3) Att utnyttja det gamla spåret och den gamla bron vid Ede. Om 

Bräntaalternativet inte innebär de kapacitetsstörningar som Trafikverket beskriver – går det att 

lösa Bränta. 

Mats Olofsson: Det spelar ingen roll var det ligger bara det blir en tekniskt hållbar lösning.  

Anders Järlesjö: För varenda omlastning branschen behöver betala minskar deras 

omsättning. Är det möjligt titta på båda alternativen ur en teknisk synvinkel? 

PAUS 

Moderator: Summering så här långt är att vi har kommit en bit, branschen bryr sig inte så 

mycket om var den ligger, bara den ligger någonstans och att kostnaderna inte blir allt för 

extrema. 

FRÅGESTUND 

Sune Frost till Mars Olofsson: Du säger i en skrivelse till kommunstyrelsen i februari att 

idén om Bränta är orealistisk ur teknisk synpunkt. Idag säger du att det bara finns alternativet i 

Böle och nuvarande plats kvar – varför? 

Mats Olofsson: Den enda skiss som finns gällande Bränta är från 2012. Idag ser vi att det 

behövs ett norrgående spår och ett sådant finns inte. 

Suzanne Blomqvist till panelen: Det har diskuterats länge om Böle alternativt Bränta. I Böle 

finns det massor av människor som kommer att påverkas av en terminal – hur har ni tänkt om 

det? 

Lars Molin: När det gäller Böle ska alla frågeställningar kring det tas ställning till under 

detaljplanearbetet. All oro från befolkningen är noterad. 

Markus Evensson: Det är vansinne att lägga en terminal i Böle. 4-5 familjer måste flytta, det 

finns ett LSS-boende 600 meter därifrån. Vi kommer inte att ställa upp på Böle.  

Stig Almström till panelen: Dra trafiken under järnvägen vid OK och flera rondeller samt en 

ny rondell vid Julias påverkar ungefär 30 avfarter på riksväg 84. De är många hus som 

påverkas vid en ökad trafikmängd. Dra vägen rakt fram mellan hundklubben och 

betongfabriken och vidare ut. På så sätt blir en korsning vid golfbanan påverkad. Ta det 

alternativet istället. 

Ulf Klensmeden: Det är även vårt förslag. 



 

László Gönczi: Jag vill att Markus Evensson problematiserar siffrorna. 

Markus Evensson: Merkostnaden för Böle är inte utredd. I Böle finns det plats för 10 hektar 

och kostnaden är 60 miljoner. Ska det utökas till 22 hektar krävs schaktning av massa och det 

beräknar Tyréns till att 1,2 miljoner ton massa ska flyttas till en kostnad av 30 miljoner. En 

påfart söderut ger ytterligare en kostnad – siffror jag inte kommer ihåg nu. Skroten i Simanbo 

– behöver det saneras där? Avloppet behöver dras om mellan Ljusdal och Hybo och det 

uppskattas till 15 miljoner. 

Anders Järlesjö: Det finns ingen överämningsbangård – där tillkommer 30 miljoner. 

László Gönczi till panelen: Blir det kortare vägtransport till Böle eller till Bränta? 

Ekologiska aspekter? 

Ulf Klensmeden: Det beror på varifrån trafiken kommer. 50 % av dagens volymer kommer 

från Hennanhållet – då är det närmare till Bränta. 10-15 procent kommer via 

Hudiksvallsvägen och då är det närmare till Böle. 20 % kommer från till exempel Härjedalen 

och då passerar man Bränta. Resten kommer söder ifrån och då är det i princip lika långt. 

Jämför man med idag så kommer transporterna alltid att bli längre. Vi jobbar med ekonomisk, 

ekologisk och social hållbarhet. 

Mats Olofsson: Miljön är alltid en viktig aspekt. 

Bertil Asplund: Miljöaspekten måste vägas in. Bränta är närmare för flera transporter. 

Janne Eliasson till panelen: Vi vet att det drabbar människor vid Bölealternativet, men ingen 

pratar om hur människor blir drabbade om det dras en järnväg till Bränta. 

Sten Sunnefeldt till panelen: 15-20 markägare blir drabbade vid alternativet Bränta. Vi 

kommer överklaga och det tar kanske 10 år. Bränta kommer alltså att dra ut på tiden. 

Moderator: Hur ni än beter er kommer några att drabbas – hur skademinimerar man? 

Markus Evensson: Ingen behöver flytta och få huset inlöst om vi väljer Bränta, men så är det 

i Böle. 

Lars Molin: Skogsföretagen, regionen och trafikverket är positiva till Böle. Än har jag inte 

sett någon finansering av Bränta. Utan finansiering blir det svårt att diskutera detaljerna. Inga 

offentliga medel går att söka nu och i nära framtid för Bräntaalternativet. 

Markus Evensson: Hur vet vi att det inte finns. 2018-2019 kan det kanske finnas nya 

möjligheter till offentliga medel. 

Göran Unger: Regionen har del i ett kontor i EU och har ställt frågor om kommande 

strukturfonder. Den strukturfond som startas 2018 kommer att bli mindre på grund av att 

Storbritannien har lämnat EU, dessutom kommer inte Sverige att komma först i fördelningen. 

I dagsläget kan man enbart få bidrag till förstudier inte till investeringar. 



 

Josef Ermanno till panelen: Hur kan ni tänka er att finansiera detta? Ni som är i 

skogsnäringen – ni skulle kunna göra detta för egen maskin om ni investerar i Bränta och då 

vet ni att ni får pengarna tillbaka. Ni kan till exempel ta hand om gråvatten på Bränta. 

Ulf Klensmeden: Vi har ju försökt att finansiera själva. 

Lars Molin: Jag delar inte uppfattningen om att det finns offentliga medel – vi måste utgå 

från dagens verklighet när vi ansöker om medel. 

Christer Josefsson: Jofab och Wallbergs är direkt berörda. Lars Wallberg kommer att lämna 

en offert till skogsbranschen om utveckling av Bränta efter kvällens möte. Kommunen 

kommer sen att få ett affärsförslag. 

Markus Evensson: Var finns människovärdet gällande Böle? 

Yvonne Oscarsson till panelen: Kan ni berätta om nuläget återigen? 

Mats Olofsson: Trafikverket kommer förmodligen inte att ge tillstånd för att ansluta trafik 

från Bränta direkt ut på stambanan. När det gäller de volymer som går iväg idag är inte Bränta 

realistiskt gällande norrgående tågtransporter. 

Anders Järlesjö: Om det först blir nej till Östernäs och sen nej till Böle då blir alternativet att 

flytta någon annanstans utanför kommunen. 

Ulf Klensmeden: Blir det inget av Böle eller Bränta blir vi kvar på Östernäs. 

 Mats Olofsson: Låt oss utreda Böle till vägs ände. 

Sune Nyström till panelen: Den öppna delen av terminalen är väsentlig för mig och mitt 

företags överlevnad. Jag behövertransportera rundvirke och flis. Volymen är 20 000 hektar 

per år – kommer jag att kunna använda den öppna delen? 

Carl-Erik Lindqvist till panelen: Neova har tidigare lastat torv i Tallåsen i framtiden vill de 

komma igång med egen torvlastning igen. Kan de då använda den öppna delen av en ny 

terminal? Vem är garant för den öppna terminalen och att andra verkligen kan komma in? 

Mats Olofsson: Det är kapacitetstilldelningen av järnvägstrafiken som avgör. Om man 

stänger Tallåsen och Kährs gamla lastningsplats behöver man kunna leda om de företag som 

är där idag till den nya terminalen. Det är beroende av att ytan ska hållas öppen. 

Sören Görgård till panelen: I Böle går det att anlägga två terminalytor. Den ena sidan skulle 

Trätåg kunna använda och den andra skulle då andra aktörer kunna använda. Man måste 

också titta på tidsaspekten. Vilket alternativ är rimligt att fastställa inom en nära framtid? 

Människor drabbas – riskanalys och ta bort störningar. 

Anders Järlesjö: Böle med två sidor är positivt. 

Bertil Asplund: En öppen terminal ska både vara öppen för alla och för olika sorters 

produkter. Varför just nu? Triggern är KUPen. Det är inte bara att flytta verksamheten! Se 



 

detta som en chans att utveckla skoglig verksamhet i Ljusdal. En första etapp i Bränta skulle 

kunna vara att sätta upp mätstation och lagring. Idag finns 7 hektar asfalterad yta och 12 

hektar jämn yta som går att asfaltera. Under en övergångsperiod skulle omlastning kunna ske i 

Ede som byggs liknande en överlämningsbangård. Detta skulle kunna vara på plats så fort 

kommunen har bestämt sig för att tillåta omlastning vid Ede. 

László Gönczi till panelen: Om vi tar Bölespåret till vägs ände och det blir ett nej i 

slutändan, vad händer då? 

Micke Ernström till panelen: Vilja och förmåga leder till affär. Gör en kalkyl. Som 

skattebetalare är jag inte ett dugg intresserad av en terminal.  

Markus Evensson: Utredning som säger om vi ska lasta den volym vi har idag finns det inget 

alternativ som är lönsamt finns. De 500 000 ton som finns idag måste öka med 50 % för att 

det ska bli lönsamt. 

Pierre Olsson till panelen: Jag kommer att ha 100 m mellan min altan och terminalen – jag 

har aldrig sett en bullerutredning. 

Mats Olofsson: Vi har inte kommit så långt än. Den första prioriteringen måste vara att lösa 

anslutningen mot järnvägen oavsett placering. 

Pierre Olsson till panelen: Tågtrafiken är inte det jag tänker mest på utan det är den ökade 

trafiken. Man bygger industriområden överallt – var ska naturen finnas? 

Lars Molin: KUP:en ska ta ett helhetsgrepp över detta. 

Pierre Olsson till skogsbolagen: 130 lastbilar/dygn och så vill ni ha vår skog billigt. Varför 

kan ni inte finansiera terminalen? 

Christer Josefsson: I 30 år har omlastning skett mitt i centrum. Vad anser de som bor så nära 

som 70 meter ifrån om detta? 

Carina Janars till panelen: KUP:en jobbar mycket med att utveckla köpingen och Östernäs. 

Hur många nya arbetstillfällen räknar ni med att Böle alternativt Bränta ger? 

Bertil Asplund: Vår uppfattning är att cirka 60 arbetstillfällen redan har försvunnit på grund 

av minskade volymer. Framåt måste vi se till att vi har möjligheter att utveckla de skogliga 

verksamheterna. Vad ska hända i branschen? 1) knyta ihop produktion av bioenergi och kund 

genom att skräddarsy produkten på terminalen. 2) förädling av produkten för att öka 

energitätheten. 

Susanne Blomqvist: Jag känner mig lurad för jag trodde att detta skulle handla om Böle vs 

Bränta. Varför finns det inte samma utredning av Bränta som av Böle? 

Lars Molin: Bränta är beskrivet i en förstudie. För att klara Bränta krävs offentliga medel och 

jag har inte hittat några sådana. 



 

Ulf Klensmeden: Kommer inget förslag blir vi kvar på Östernäs så länge vi vill fortsätta köra 

virke på järnväg. 

Mats Olofsson: Det finns risk för att fler aktörer tillkommer och en volymökning på 

Östernäs. 

 

 


