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Förord 
 
”I Ljusdal vill vi utveckla de mest centrala delarna för att skapa en mer attraktiv 
och lockande centralort.”  
 
Samverkan mellan kommunen, köpmännen, fastighetsägarna, medborgarna, 
myndigheter och statliga verk är en avgörande förutsättning för att skapa framtidstro, 
liksom viljan att våga satsa på Ljusdal.  
 
Vi kallar detta arbete Köpingsutvecklingsprocessen, KUP:en. På de flesta andra orter 
benämns liknande arbeten stadsbyggnadsutveckling eller centrumutveckling, men vi 
fann tidigt att den före detta köpingsstatusen, just i detta sammanhang och på denna 
ort, lever kvar i dagligt tal och med fördel kunde brukas. 
 
De viktigaste anledningarna till att KUP:en finns är naturligtvis människorna. Det är 
för oss arbetet görs. Främst vi som lever och bor i Ljusdal och kommunen, men 
självfallet även besökare som av olika anledningar valt att komma till Ljusdal. 
 

 
 
Centrala Ljusdal 
 
Ambitionen är att KUP:en ska visa vägen för en utveckling av nuvarande Centrum, 
Gamla Stan och Östernäs till upplevelsen av en tydlig centrummiljö där de nämnda 
delarna kommunicerar med varandra såväl fysiskt, visuellt som i dess gestaltningar. 
De tre delarna ska bilda den koncentration av handel, arbetsplatser och upplevelser 
som tillsammans skapar önskad trivsel och attraktion för människorna. Målsättningen 
är att befolkningen i Ljusdals centrum genom förtätning med bland annat byggande 
av nya bostäder på sikt ska öka med uppemot 800 invånare. Detta bedöms även ge 
möjlighet till inflyttning i kommunens övriga delar då bostäder kan frigöras i dessa. 
 
Arbetet bedrivs som en öppen process där de olika stegen eller inriktningarna inte 
har formulerats i förväg. Processen visar oss vägen. Ett brett deltagande av berörda 
intressenter möjliggör en mycket givande idé- och kunskapsinhämtning och har 
samtidigt en förankrande funktion. 
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KUP:en omfattar därför traditionella delar som till exempel den fysiska planeringen, 
men också innehållet i byggnader liksom på offentliga platser. 
 
Vi är på det klara med att processen kommer att ske i små, och ibland större steg. 
Allt kommer inte att förverkligas i den takt vi hade tänkt eller hoppats. Med denna 
ödmjuka inställning kan vi göra insatser som får betydelse för flera generationer av 
ljusdalsbor. 
 
Kommunen måste anstränga sig för att genomföra alla de förberedelser som krävs, 
lägga mesta möjliga tillrätta, besluta om investeringar som ska göras, och inte minst 
ansvara för att driva processen framåt. 
 
Men det krävs också att andra vill och vågar satsa. Utan de privata intressenternas 
mod och insatser kan planerna inte fullbordas.   
 
Den tro på framtiden vi gemensamt skapar i KUP:en kommer att utgöra den grund vi 
behöver för att lyckas. 
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Ljusdals köpings framväxt 
Från medeltiden fram till 1800-talets slut utgjorde området kring Ljusdals kyrka och 
byn Vi ett betydande centrum i denna del av nordvästra Hälsingland. Bynamnet Vi 
antyder dessutom att platsen troligtvis kan ha en betydligt äldre historia som en 
förkristen kultplats. När norra Stambanan nådde dessa trakter 1880 innebar detta en 
stor förändring. Traktens centrum kom nu att förskjutas en kilometer österut och ett 
helt nytt stationssamhälle växte upp på de tidigare åkrarna i Gärde, Tälle och Slotte 
byar. Invigningen av järnvägen mellan Ljusdal och Hudiksvall 1889 innebar att 
Ljusdal fick en starkare roll som järnvägsknut och samma år blev tätorten även 
utsedd till municipalsamhälle.  

Till det nya samhället flyttade många nya yrkeskategorier in, exempelvis hantverkare 
och affärsidkare, men även personer som drev kaféer och restauranger. I tätorten 
öppnade även en rad industrier och den största av dessa var Östernässågen som 
utgjorde nästan helt eget samhälle söder om järnvägen med såg, hyvleri, verkstäder, 
kontor och bostäder för företagets arbetare.  Byggverksamheten var stor i Ljusdal 
och en mängd nya trähus uppfördes i den för tiden typiska panelarkitekturstilen, ofta 
med öppna utsmyckade verandor i två och tre våningar samt torn och spiror. 

År 1914 blev Ljusdal köping, vilket innebar att samhället kunde ta egna lån och fick 
ökade möjligheter att styra byggande och planering. Ett resultat av detta var ett nytt 
vatten- och avloppssystem och att det för Ljusdal så välkända vattentornet stod 
färdigt 1917. Vid samma tid antogs en ny stadsplan vilken delvis genomfördes under 
följande årtionde. I slutet av 1930-talet önskade de styrande i Ljusdal att orten skulle 
få stadsrättigheter och ett antal stora byggnader i den nya funkisstilen uppfördes i 
centrum, exempelvis Lasarettet, Riobiografen och Stadshotellet.  

Området vid Ljusdals station på invigningsdagen 1880. Foto: Fotograf Per-Johan Forsbäck, Stråtjära. 
Foto i Ljusdalsbygdens museums bildarkiv. 
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Andra världskrigets utbrott innebar dock att planerna på stadsrättigheter svalnade 
och begreppet ”köping” kom därigenom att leva kvar här på ett starkare sätt än på 
många andra orter i landet.  

Under decennierna efter krigsslutet ökade åter byggandet i centrum och nu i en 
betydligt större skala än tidigare där bilismen tydligt satte sin prägel på planeringen, 
exempelvis vid tillkomsten av Postplan under 1950-talet, men även vid uppförandet 
av storskaliga affärs- och bostadshus som Centrumhuset, Ambassaden och 
Domusvaruhuset, vilka alla färdigställdes under 1960-talet.  

Bygget av den nya genomfarten i början av 1980-talet innebar att trafiken på Södra 
järnvägsgatan och Gamla kyrkogatan minskade radikalt, och för att lyfta fram 
handeln längs dessa gator lanserades vid denna tid begreppet ”Gamla stan”.  Många 
av butikerna flyttade dock med tiden till ortens centrum norr om järnvägen som 
därigenom förstärktes ytterligare. Det område kring stationen som tidigare helt hade 
dominerats av järnvägens behov har genomgått stora förändringar och merparten av 
den tidigare bebyggelsen har rivits. Samma sak gäller Östernässågen där 
industribebyggelsen efter nedläggningen i slutet av 1990-talet successivt har för-
svunnit. Utvecklingen från bondesamhälle till modern tätort kan än idag tydligt 
avläsas i Ljusdals centrum, där några hus från de ursprungliga bondgårdarna ännu 
ligger kvar mitt bland senare decenniers tidstypiska affärs- och bostadshus. 
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Beskrivning av åtgärder 

 
”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.”  
citat ur samrådsversionen av Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort. 
 

Övergripande insatser 

Detaljplaner och stadsmiljöprogram är exempel på insatser som kommunen ska göra i 
genomförandet av KUP:en. Med hjälp av plan- och programbeskrivningar kan man förtydliga 
och stärka karaktärsdrag i Ljusdal, både vad gäller arkitektur och stadsplanering samt 
materialval och tillgängliggörande infrastruktur. 
 
Nyproduktion av bostäder bör stimuleras så att Ljusdalshem och andra bostadsproducenter 
uppmuntras till nyproduktion genom framtagande av nya detaljplaner samt exploaterings- 
och markförsäljningsavtal. 
 
Ett antal processer och aktiviteter pågår i andra sammanhang som har stor betydelse för 
KUP:ens fortsättning. Detta handlar främst om en eventuell ny förbifart för väg 84 via 
Kyrksjönäsvägen och flytt av virkesomlastningen från bangårdsområdet till en extern plats. 

Kommunen kan via tillgängliggörande infrastruktur öka och förbättra kommunikationen 
mellan de tre områdena Gamla Stan, Östernäs och Centrala Ljusdal genom förbindelse-
länkar över eller under järnvägen, kompletterande cykelbanor och trottoarer där det saknas, 
samt genom att utveckla parkeringsmöjligheterna. 
  
I stadsplaneringen bör man skapa siktstråk för att plocka fram och stärka befintliga 
identitetsdrag som t ex Kyrksjön, grönstråk och karaktärsbyggnader. Där ”hål” och tomma 
ytor uppstått i köpingen kan småparker skapas som blir små oaser och mötesplatser.  

I alla åtgärder som företas i köpingen skall tillgänglighets-, trygghets-, jämställdhets- samt 
integrationsaspekter finnas med. Dokumentet ”Handelsstrategi Ljusdal” skall beaktas i 
tillämpliga delar. 

 

 

 

 

 

 

* Stadsmiljöprogrammet är under utarbetande och är tänkt att visa på karaktärsdrag i staden samt ge 
riktlinjer för utformning av gator och torg, stadens möbler, belysning, markbeläggning, materialval med 
mera.  

Kommunala åtgärder för att utveckla centrala Ljusdal i enlighet med KUP:en 
 
Översyn av markägarförhållanden och detaljplaner för att kunna utveckla 
idéer med miniparker. 
 
Utveckling av GC-nät samt allmänna ytor enligt stadsmiljöprogrammet* 
 
Analys av förändrade trafikflöden och effekten för handeln i centrala Ljusdal 
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Geografisk avgränsning 
Dessa områden inkluderas i KUP-arbetet 
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Karaktärsdrag  

En del i KUP-arbetet består i att identifiera Ljusdals olika särdrag och dess utbredning för att 
därigenom hitta ett formspråk som berikar, förstärker och gör karaktärsdragen tydligare för 
besökaren. I stadsmiljöprogrammet kommer hänsyn att tas till de karaktärer som beskrivs i 
KUP:en. 

Gamla Stan 

Mellan Åkerstavägen i väster och Löjtnantsgatan i öster ligger det område som idag 
benämns som Gamla Stan. Området består till stor del av byggnader från sekelskiftet 
1800/1900 fram till 1920-tal, men de flesta tidsåldrar finns representerade fram till nutid. 
Många av byggnaderna i Gamla Stan är placerade i gatuliv och visar spår av en vilja att styra 
byggnationerna genom medveten stadsplanering när ett nytt område togs i anspråk för 
bebyggelse. Resultatet av denna planering är att Gamla Stan har ett samlat uttryck med en 
väl sammanhållen skala och karaktär. Byggnaderna är i regel två våningar höga med 
markerad sockelvåning samt inredd vindsvåning med takkupor. Utefter genomfartsvägen 
Södra Järnvägsgatan - Gamla Kyrkogatan är de flesta byggnader inredda med affärslokal i 
sockelvåningen. Putsbyggnader och panelarkitektur står sida vid sida. Gemensamt för 
många av byggnaderna är en nyansering och indelning av fasaderna med hjälp av listverk 
och putsdetaljer samt en markerad utskjutande takfot.  

 

 
  

Södra Järnvägsgatan/Gamla Kyrkogatan.  
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KUP:ens inriktning för Gamla Stan 
Gamla Stan har med sin skala och sina artikulerade fasader en tydlig sekelskifteskaraktär 
1800/1900. Denna karaktär bör tas hänsyn till i detaljplaner samt vid val av material, 
gatumöbler, belysning, konstnärlig utsmyckning med mera i den fortsatta utvecklingen av 
området. 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokalerna i Gamla Stan bör påbörjas. 

En undergång bör skapas för gång- och cykeltrafik i Stora Vintergatans förlängning under 
järnvägen för att möjliggöra ökad kommunikation med de norra delarna av Ljusdal och ge 
förutsättningar för ett ökat flöde och ett nytt rörelsemönster genom Ljusdal. 
 
Man bör bebygga tomma tomter för att förstärka stadsrummets karaktär, till exempel 
”Shell/Fenixtomten” som sedan 50-talet gapat tom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

Kommunala åtgärder för att utveckla centrala Ljusdal i enlighet med KUP:en 
 
Ny detaljplan vid föreslagen passage under järnvägen (Åkersta 29:1, Kläppa 
25:1 och Stenhamre 16:13 
 
Genomförande av det kommande stadsmiljöprogrammets riktlinjer 
 
Bebyggelse på obebyggd mark (Åkersta 13:3 och 13:4) i Ljusdalshems regi 
 

Vy mot Södra Järnvägsgatan 
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Norra Järnvägsgatan väster om järnvägsövergången 

Ett område där man i KUP-arbetet valt att titta närmare på tre delar. 
 
Röda Kvarn, en byggnad uppförd under 1880-1890 talen som tidigare inrymt 
nykterhetsrörelsens verksamhet, teater och biograf. Idag bedrivs fortfarande 
teaterverksamhet i den gamla salongen, men byggnaden inrymmer även butikslokal och 
bostäder. En förtätning av bebyggelsen i kvarteret skulle skapa förutsättningar för ett 
kulturkvarter med teater, kultur och museum under samma tak. 
 
”Statoiltomten” den yta som tidigare inrymde en bensinmack som nu är riven.  Marken har 
sanerats och används idag till parkering. Ytan med bibehållen funktion bör ses över genom 
miljöskapande åtgärder. 
 
Östlingstomten som ligger i Stora Vintergatans förlängning. En ny GC-förbindelse mellan 
Stora Vintergatan och Gamla Stan, med tillhörande undergång under järnvägen öppnar upp 
för en utveckling av denna oexploaterade mark. 
 
 

 

 

 

 

 

  

Kommunala åtgärder för att utveckla centrala Ljusdal i enlighet med KUP:en 
 
Ny detaljplan för Röda kvarn samt intilliggande parkeringsyta (Stenhamre 
14:10 samt Stenhamre 31:1) 
 
Ny detaljplan för Östlingstomten (Stenhamre 16:3) och område för ny  
GC- förbindelse under järnväg (Åkersta 29:1) 
 
Översyn av parkeringsytan ”Statoiltomten” (Stenhamre 13:3) 
 
Genomförande av det kommande stadsmiljöprogrammets riktlinjer 
 



   

Köpingsutvecklingsprocessen  Sida 12 (19) 

Nuvarande Centrum 

I samband med järnvägens etablering 1880 kom Ljusdals nya handelscentrum att växa fram 
runt stationsbyggnaden och de för det moderna samhället tillhörande byggnader såsom 
postkontor, järnvägshotell m m. Ljusdals centrum har utvecklats och förändrats genom åren 
men de funktioner som etablerades för 130 år sedan ligger fortfarande kvar i detta område. 
Det ganska oregelbundna gatunätet bär spår av äldre tomt- och ägogränser. 
 
I området finner vi byggnader från bondesamhället, panelarkitektur från sekelskiftet 
1800/1900, 20-talsklassicism, funkisarkitektur, 50- och 60-talets handelsbyggnader samt 
representanter från övriga 1900-talets arkitektur fram till våra dagar. Material på byggnader 
varierar stort från timmerbyggnader, träpanel, puts, sten, tegel, plåt och betong. 
Våningsantalet varierar från en till tre våningar.  
 
KUP:ens inriktning för nuvarande centrum 
Olika tidsåldrars arkitekturstilar ger en variationsrikedom i material, stil och färg som hålls 
samman av den gemensamma skalan. Detta ger också en frihet i utvecklingsarbetet med 
Ljusdals centrum vilket bör ses som positivt och en plattform för kreativt tänkande så länge 
man lyssnar till historien. 
 
På Postplan finns förutsättningar för en förtätning av bostäder, handel, caféer/restauranger 
och man bör utveckla stråk och flöden genom miljöskapande åtgärder. Ny bebyggelse bör 
utformas så att eventuella störningar från utomhusaktiviteter minimeras. Möjligheten att 
skapa en så kallad ”shared space” (platser som delas av olika slags trafikanter) bör ses över 
vid Bokhandlargränd för att få en mer lockande entré till Postplan med betoning på att skapa 
en trivsammare gatumiljö för alla trafikanter. 
 
Resecentrum bör förbättras med hänseende på logistik och användning/utveckling av 
byggnader. En planfri förbindelse för gång- och cykel- och eventuellt biltrafik i ett läge som 
främjar tillgängligheten till Resecentrum och Östernäs bör skapas. 
 
En översyn av trafikflöden bör göras både för trafik från andra delar av regionen samt 
trafikflödet inom Ljusdal med hänseende på parkeringsmöjligheter och tillgänglighet.  
Vid ett eventuellt kommunalt övertagande av Norra Järnvägsgatan från Trafikverket bör 
möjligheterna ses över att utveckla densamma till ett promenadvänligt stråk genom 
miljöskapande insatser såsom breddning av trottoar med plats för gatumöbler, 
marknadsstånd och så vidare.  
 
Man bör utveckla klustertanken att likartade verksamheter föder och utvecklar varandra om 
de ligger i nära anslutning till varandra.  
 
En centralt placerad lekplats bör finnas för att kunna erbjuda fler aktiviteter för barn. Likaså 
bör en offentlig toalett som är öppen dygnet runt, året om, finnas i centrum. 
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Kommunala åtgärder för att utveckla centrala Ljusdal i enlighet med KUP:en 
 
Ny detaljplan vid Postplan för utveckling av boende, handel, kontor samt 
parkeringsytor och offentliga mötesplatser (Tälle 45:1 m fl) 
 
Ny detaljplan för placering av planskild förbindelse till Östernäs (Tälle 45:2 
och Järnvägsplan) 
 
Analys av utvecklingsbehoven för Resecentrums funktioner och innehåll 
 
Analys av möjligheten för ett kommunalt övertagande av genomfarten  
Norra Järnvägsgatan 
 
Utveckling av promenad- och cykelstråk 
 
En utredning av parkeringsbehovet samt parkeringsytornas placering 
 
Genomförande av det kommande stadsmiljöprogrammets riktlinjer 
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Östernäs samt Centrala Ljusdal 
Bilden är ett montage 
 
Östernäs 
Sedan sågverkseran gick i graven och dess byggnader blivit överflödiga och sedermera 
rivits, står vi idag med ett oexploaterat område mycket centralt placerat i Ljusdal med stor 
utvecklingspotential både vad gäller byggande och rekreation.  
 
KUP:ens inriktning Östernäs 
Det finns redan idag en fungerande infrastruktur som går att utveckla och anpassa ytterligare 
beroende på vilken inriktning man beslutar ha för området. Östernäsparken vid Kyrksjön, 
med sina befintliga inslag av rekreation och aktiviteter såsom promenadstråk, lekplats, 
betongpark och utegym, går att utveckla ytterligare med till exempel tempererat utomhusbad, 
småbåtshamn, båtramp, parkour (en träningsmetod som syftar till att forcera olika typer av 
hinder), klättervägg, arboretum (planteringsyta med träd i syfte att studera trädsorter) etc. 
 
Västra delen av Östernäs har med sitt centrala läge och goda kommunikationer möjlighet att 
utvecklas både som bostadsområde samt område för handel och kontor. 
 
Östra delen av Östernäs med sin stora utbredning ger möjlighet för mer ytkrävande 
verksamhet såsom idrottsanläggningar, sällanköpshandel eller bostäder. I den norra delen 
av Östernäs bör arbetet med en flytt av timmeromlastningen ges hög prioritet så att ytan kan 
utvecklas till att möta behovet av fler pendlarparkeringar. 
 
Nyholmen med sin kulturhistoriskt intressanta utformning och sitt strategiska läge bör kunna 
ges en verksamhet som stärker dess användningsområde och bli en aktiv del i att knyta 
samman Östernäs med centrala Ljusdal. 
 
En förbättring i kommunikationen mellan Gamla Stan och Östernäs sker genom att en gång- 
och cykelväg anläggs utefter Södra Järnvägsgatan och ansluter till Magasinsgatans gång- 
och cykelväg. 
 
I samband med bebyggandet av Östernäs bör ytor för olika kulturformer finnas med i 
planeringen av området. 
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Kommunala åtgärder för att utveckla centrala Ljusdal i enlighet med KUP:en 
 
Framtagande av detaljplan för att möta utvecklingen av Nyholmen (Kläppa 
25:3) och nuvarande virkesomlastning 
 
Revidering av detaljplaner för utvecklingen av västra och östra Östernäs 
(Östernäs 11:4 och Östernäs 11:6) 
 
Ny GC- förbindelse mellan Gamla stan till Nyholmen vid Södra 
Järnvägsgatan som anknyter till Magasinsgatans GC-väg (Åkersta 29:1 och 
Östernäs 15:1)  
 
Genomförande av det kommande stadsmiljöprogrammets riktlinjer 
 

Lekplats vid Östernäs 
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Organisation Köpingsutvecklingsprocessen  
Arbetet med köpingsutvecklingsprocessen påbörjades under våren 2015. En 
ledningsgrupp med kommunala tjänstemän tillsattes och kommunstyrelsens 
presidium utsågs till styrgrupp.  
 
I ledningsgruppen har kommunchef Claes Rydberg, arkitekt Hanna Gäfvert och 
utvecklingschef Rolf Berg samt en representant för plan- och byggenheten ingått. 
 
Ett antal intressentgrupper med representanter för olika kategorier i samhället har 
deltagit aktivt i arbetet. Dessa har varit: 
 
Kultur och ungdom 
Fastighetsägare/byggmästare 
Ljusdal i centrum/handel 
Medborgargruppen ”Ljusdals stad” 
Kommunala tjänstemän 
Idrott 
Handikappråd och råd för funktionshindrade 
Samlingsgrupp enskilda medborgare 
Banker och mäklare 
Historik och byggnadsvård 
 
Dessutom har möte med fackliga organisationer skett. Totalt har dryga tjugotalet 
möten skett inom ramen för KUP:en. 
 
Integrations- och jämställdhetsfrågor har liksom trygghetsfrågor hanterats på ett 
integrerat sätt i KUP-arbetet. 
 
Företrädare för intressentgrupperna har ingått i en samordningsgrupp där 
avstämning av processarbetet skett och beslut om fortsatt arbete förankrats. 
 
Processarbetet   
Inledningsvis skedde möten mellan kommunens ledningsgrupp och de olika 
intressentgrupperna för att preliminärt utforma KUP:ens innehåll och tidplanering. 
 
Med start i maj 2015 anordnades ett antal offentliga inspirationsföreläsningar för att 
ge idéer och intryck inför det fortsatta arbetet. 
 
• 11 maj 2015, Louise Skålberg (samhällsutvecklare) och Chatrine Palmcrantz 

(verksamhetsutvecklare) från Vaggeryds kommun, samhällsutveckling genom en 
process liknande KUP:en.  

 
• 6 juni 2015, Lars Pettersson Jönköpings Universitet, förutsättningar för ett 

samhälles utveckling.  
 
• 25 november 2015, Helena Tallius Myrman, stadsarkitekt i Sandviken  

– samhällets arkitektur och estetik. 
 

• 19 januari 2016, Marlene Hassel, Vellinge kommun – handels- och 
samhällsutveckling. 
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Föredragshållarna har även i anslutning till sina besök i kommunen deltagit vid 
mindre uppföljningsseminarier med i första hand kommunala tjänstemän. 
 
Under perioden februari - april 2016 har ett antal möten skett med intressent-
grupperna. Alla de idéer och förslag som framkommit vid dessa tillfällen har 
sammanställts i en bruttolista. Denna lista har behandlats vid ett möte med 
samordningsgruppen och den har varit utsänd för synpunkter. Listan finns som 
bilaga till denna rapport. 
 
Ett antal underlag har använts och beaktats i detta KUP-dokument. Dessa har i första 
hand varit: 
 
Ortsanalys för Ljusdal 
Handelsstrategi Ljusdal 
Illustration ”Ljusdals stad” 
Förslagsdokument kultur 
Ljusdalshem ”vision 2030” 
Trafikplan Ljusdal 
Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare 
Diverse detaljplaner 
Svensk Handel, handelsutredning 2011 
Åtgärdsvalsstudie för centrala Ljusdal (Trafikverket) 
 
En studieresa till Leksand 16-17 maj 2016 där 8 personer deltog gav många 
värdefulla intryck. 
 
Fortsatt arbete 
 
Det fortsatta KUP-arbetet består närmast i att genomföra en analys av hur handel 
och service i centrum kan förväntas bli påverkade av en eventuell ny förbifart för väg 
84 och vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka negativa effekter. 
 
De idéer och åtgärder som framkommer inom KUP:en ska visualiseras genom att 
förslagsvis två arkitektbyråer ges i uppdrag att presentera förslag till innehåll och 
utformning för de olika delarna inom KUP:en. Detta material ska bearbetas inom den 
organisation som etablerats för KUP-arbetet och förankras politiskt. 
 
Resultatet ska ingå som underlag för den fördjupade översiktsplan som tas fram för 
centralorten samt det stadsmiljöprogram som utarbetas.  
 
Ett antal detaljplanearbeten bedöms bli aktuella. Dessa kommer i sin tur innebära att 
ett antal frågor måste beaktas med hänsyn till nuvarande markanvändning. De 
förslag som framkommit inom KUP:en kommer, om de genomförs, sannolikt att ge 
effekter för skola, barnomsorg med flera kommunala verksamheter. 
 
Genomförandeplaner ska tas fram där åtgärder, ansvar för genomförande samt en 
bedömd tidplan framgår. 
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Översiktlig tidplan KUP, tidiga inslag

Kvartal

Moment 16:02 16:03 16:04 17:01 17:02 17:03 17:04 18:01 18:02 18:03 18:04

Underlag klart

Arkitektupphandling och leverans

Analys ändrade trafikflöden

Revidering, prioritering, politiskt beslut 

Detaljplan postplan

Revidering detaljplan(er) Östernäs

Stadsmiljöprogram

Översyn markägare för ev. miniparker

Analys Resecentrum funktion och innehåll

Detaljplan Nyholmen/omlastningen

Detaljplan planfri förbindelse Östernäs 

Översyn "Statoiltomten"

Dp planfri förbindelse Stora Vintergatan

Bostadsbyggande Gamla stan

Utredning centrumparkeringar
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Bilaga - bruttolista objekt/inslag  
Övergripande åtgärder  
Hitta och förstärka de tre stadsdelarna Gamla Stan, Östernäs och Centrums identitet och karaktärer  
Tillgänglighets- och trygghetsperspektivet i alla åtgärder  
Förtätning byggnader/människor/aktiviteter  
 
Stadsbyggnadsmässiga åtgärder  
Förtätning av Postplan genom att bygga bostäder/handel/parkering/torg/grönytor  
Bostadshus vid ”shelltomten” Gamla Stan  
Bebyggelse Östernäs bostäder/handel/kontor  
Skapa siktstråk mot Kyrksjön  
Tillgänglighetsåtgärder  
Offentlig toalett öppen året runt  
Miniparker  
Utveckling av Resecentrum  
Trygghetsboende mellan Hotellgatan/Postplan  
Införliva barnperspektivet med hänseende på lekplatser, enkel orienterbarhet mm  
 
Kommunikation  
Förbindelser över järnvägen, ny GC- tunnel/bro alternativt bil-GC-tunnel/bro i närheten av 
resecentrum.  
Mindre undergång i Stora Vintergatan- Gamla Stan  
Promenadstråket ”åttan”. Styra gångflödet genom diverse åtgärder  
Övertäckning av järnvägen väster om COOP-övergången  
Förbättrade trafiklösningar vid resecentrum  
Skapa nya gångflöden genom att begränsa antalet parkeringsplatser centralt  
Styra trafikflöden genom enkelriktningar av gator  
Tydlig skyltning vid infarterna som styr trafikflödet  
Genomfartstrafiken  
Utveckling av Resecentrum placering även södra sidan järnvägen  
Trottoarer för att förbättra för gångtrafiken  
 
Verksamhetsutveckling  
Kulturkvarteret Röda kvarn  
Företagskluster t ex restauranger vid Stadsparken  
Verksamhet Nyholmen/Långholmen, handel/kontor/vandrarhem/konstnärsateljéer  
Bevara och utveckla den unika handeln  
Skapa mötesplatser  
Resebyrå och handel i Resecentrum  
Kontor centralt  
Volymhandel på Östernäs  
 
Aktivitetsutveckling  
Förbättra för båtliv på Kyrksjön genom båtramp, muddring av Grovankanalen, bryggplatser för 
småbåtar, kanotuthyrning etc  
Badhus/tempererat bad på Östernäs  
Utveckla och förstärka befintliga verksamheter på Östernäs med idrott, parcour, klättervägg  
Centralt placerad lekplats  
Bowlinghall  
 
Utveckla och främja kultur  
Konstnärliga sittplatser runt Kyrksjön  
Per Jonsson utställning och dansstudio 




