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Förord 

Under våren 2012 tecknade Ljusdals kommun, Region Gävleborg och Trafikverket Region 

Mitt en avsiktsförklaring. Denna innebär en gemensam ambition om att hitta en lösning för 

förbifart Ljusdal i form av ett tidigarelagt utförande av en komplett förbindelse för väg 84 

från den östra infarten i Ljusdal via Kyrksjönäsvägen till väg 83. Detta är grunden till denna 

åtgärdsvalsstudie som även syftar till att lyfta in ytterligare mervärden till pågående 

stadsutvecklingsprojekt av Ljusdal samt att inkludera fler än de tre parter som står bakom 

avsiktsförklaringen. 

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien har i väster varit korsning väg 83/84 

i Stavsätter och i öster Hudiksvallsvägen fram till ”Julias”. 

Åtgärdsvalsstudien visar på de problem, behov och brister som finns längs väg 84 genom 

Ljusdal och föreslår utifrån fyrstegsprincipen ett åtgärdspaket med åtgärder för att lösa de 

trafikproblem och brister som identifierats. Resultatet skall utgöra underlag för 

Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Gävleborgs prioriteringar i länstransportplan 

för regional transportinfrastruktur. Resultat är även tänkt att vägleda Ljusdals kommun i 

beslut om åtgärder i samband med att kommunens utveckling. 

Trafikverket har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett 

tillsammans med Ljusdals kommun och Region Gävleborg. Representanter för dessa parter 

har ingått i en mer aktiv arbetsgrupp under ledning av konsulter från Ramböll. 

Åtgärdsvalsstudiearbetet bedrevs under perioden augusti 2014 till mars 2015 i samverkan 

med olika delar av Ljusdals kommun, intresseorganisationer, trafikutövare och det lokala 

näringslivet. 

Åtgärdsvalsstudie ger förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för det fortsatta 

arbetet. Åtgärdsvalsstudien är ett underlag för beslut om fortsatt hantering.  
 

 

 

 

                            

Heléne Geimar 

Utredningschef  

Trafikverket Region Mitt 
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Sammanfattning 

Sedan den nya sträckningen av E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn stod klar har 

trafikvolymerna på väg 84 genom Ljusdal ökat, och med det framkomlighetsproblem och 

bullerstörningar för boende som följd. Samtidigt finns planer på att flytta befintlig 

virkesterminal från sitt centrala läge på Östernäs till en plats utanför centralorten. Vid en 

omlokalisering av virkesterminalen planerar kommunen att omvandla industriområdet på 

Östernäs till ett område med bland annat handel, kontor, park och eventuellt bostäder samt 

samtidigt stärka sambandet mellan tätortsdelarna på båda sidorna om järnvägen. 

Trafikverket, Ljusdals kommun och Region Gävleborg gjorde 2012 en avsiktsförklaring om 

Genomfart Ljusdal.  

Förutsättningarna för åtgärdsvalsstudien är avsiktsförklaringens innehåll tillsammans med 

länstransportplanens beslut om fysiska åtgärder, kommunens beslut om lokaliserings-

alternativ för virkesterminal till Böle samt översiktsplanens inriktning för den nya 

sträckningen av väg 84. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har haft följande mål som utgångspunkt: 

 Väg 84 går via Kyrksjönäsvägen, timmerterminalen är i externt läge samt 

Östernäsområdet har utvecklats för till exempel idrott, handel, kontor, park och 

eventuellt bostäder.  

 Förbättrad trafikmiljö och tillgänglighet för samtliga trafikanter, framförallt för 

oskyddade trafikanter i centrala Ljusdal. 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits genom tre workshops och ett tiotal 

arbetsgruppsmöten. På workshoparna har representanter från Ljusdals kommun, lokala och 

regionala organisationer, myndigheter, företrädare för den lokala handeln samt större lokala 

företag bjudits in och deltagit. 

För att lösa identifierade problem, brister och behov togs förslag till åtgärder fram med stöd 

i fyrstegsprincipen. Utifrån de föreslagna åtgärderna formades fyra initiala åtgärdspaket 

med utgångspunkt i olika geografiska delsträckor. Åtgärdpaket 1 ingick i de övriga tre 

paketen. 

 Åtgärdspaket 1: åtgärder längs Kyrksjönäsvägen-N.Järnvägsgatan-Kyrkogatan samt 

väg 83 mellan Ramsjövägen och Kyrksjönäsvägen 

 Åtgärdspaket 2: samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1 samt ny bro över Ljusnan 

 Åtgärdspaket 3: samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1 samt åtgärder längs 

Hudiksvallsvägen och väg 83/84 mellan Höga-Stavsätter 

 Åtgärdspaket 4: samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1, 2 och 3 

För samtliga fyra åtgärdspaket gjordes en förenklad effektbedömning. Bedömningen visade 

att alla fyra åtgärdspaketen har positiv inverkan på de ej prissatta effekterna, men att inget 

av paketen är samhällsekonomiskt lönsamt. Åtgärdspaket 1 och 3 bedöms vara de minst 
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olönsamma paketen. Fördelningsanalysen visade på att nyttorna var lika för alla 

åtgärdspaketen. Analysen av de transportpolitiska målen visade att alla fyra åtgärdspaket 

överlag bidrog positivt till att uppfylla målen, med undantag för åtgärdspaket 2 och 4 som 

fick en negativ inverkan på hänsynsmålet, på grund av att en ny bro över Ljusnan ger en 

negativ påverkan på landskapsbilden. Effekten på de projektspecifika målen var positiv vid 

en omlokaliserad virkesterminal i ett externt läge. 

Fokus för den känslighetsanalys som gjordes var att jämföra varje åtgärdspakets effekter i 

två scenarior; ett med virkesterminalen i nuvarande läge och ett med virkesterminalen i 

externt läge utanför tätorten. Analysen visade att skillnaderna mellan de två scenarierna för 

varje åtgärdspaket var små, men att virkesterminalen i externt läge ger mera positiva 

effekter gentemot projektmålen. 

Figur. Korsningar, delsträckor och övriga platser där föreslagna åtgärder pekas ut i valt åtgärdspaket. 

 

Som en del i utvärderingen av de fyra åtgärdspaketen fördes på workshop 3 en diskussion 

om vilken effekt varje paket hade på de uppställda projektmålen och de identifierade 

problemen samt genomförbarheten för åtgärdspaketen. Genomförbarheten ansågs låg för 

åtgärdspaket 2 och 4 på grund av den höga investeringskostnaden för en ny bro över 

Ljusnan. 
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Efter en sammanvägning av alla bedömningar valde arbetsgruppen att gå vidare med 

åtgärdpaket 3, dvs. det paket som innehåller samtliga åtgärder från åtgärdspaket 1 samt 

åtgärder på infartsområdena från Stavsätter och längs Hudiksvallsvägen. Vissa förändringar 

gjordes av det valda åtgärdspaketets ingående åtgärder. Åtgärder som ingår: 

 Redan beslutade åtgärder. Cirkulationsplatser i korsning 1 och 4 samt 

planskildhet med järnvägen vid Smedsgatan. Därtill mindre åtgärder i väntan på att 

de beslutade åtgärderna ska genomföras 

 Generella åtgärder. Utredningar och planering till exempel stadsmiljöprogram, 

klarläggande av ansvar för drift och underhåll, påverkansåtgärder, 

hastighetsöversyn samt översyn av övergångsställen, parkeringar och 

busshållplatser 

 Korsningsåtgärder. Cirkulationsplatser, översyn anslutande lokalgator, extra 

körfält 

 Skyltning, vägvisning och optimering. Styrning av trafik, skyltning av 

målpunkter och ortsinformation samt optimering av trafiksignaler och 

bomfällningsanläggning 

 Gång- och cykelåtgärder. Förbättrade förbindelser längs och tvärs nuvarande 

väg 84 och Kyrksjönäsvägen samt järnvägen 

 Buller- och vibrationsdämpande åtgärder mot väg och järnvägstrafik 

 Gestaltningsåtgärder. Förstärkt belysning, attraktionshöjande åtgärder för 

stationsområdet, förhöjd utsmyckning 

Kostnaden för valt åtgärdspaket bedömdes till 90-200 miljoner kronor, varav redan 

beslutade åtgärder har beräknats till 33-75 miljoner kronor medan utredningar stod för 2-5 

miljoner kronor. Åtgärderna prioriterades tidsmässigt utifrån när de bedöms kunna 

genomföras; kort sikt (inom 5 år), medellång sikt (5-15 år) och lång sikt (bortom 15 år), se 

tabell 5.1. Huvudansvaret för majoriteten av de föreslagna åtgärderna ligger på Trafikverket, 

Ljusdals kommun och/eller Region Gävleborg. 

Utifrån föreslaget åtgärdspaket och ingående åtgärder kommer en avsiktsförklaring att tas 

fram och undertecknas av Trafikverket, Ljusdals kommun, Region Gävleborg och övriga 

berörda parter. Avsiktsförklaringen blir ett komplement till avsiktsförklaringen från 2012 

mellan Trafikverket, Ljusdals kommun och Region Gävleborg om genomfart Ljusdal. 

Trafikverket är ansvarigt för processen fram till att avsiktsförklaringen är undertecknad. 

Trafikverket ska även upprätta en tidplan för denna process. 
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1. Bakgrund

1.1 Varför behövs åtgärder? Varför just nu? Problemets aktualitet 

Sedan den nya sträckningen av E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn stod klar har 

trafiksituationen i Ljusdals centralort förändrats. Fjärrtrafik på väg till fjällen och 

tung trafik väljer idag i större utsträckning att åka via Hudiksvall och genom 

Ljusdal, vilket har medfört ökade trafikvolymer genom centrum men också ökat 

underlag för handeln på orten. Några tydliga följdeffekter är låg framkomlighet och 

trafikbullerstörningar för boende.  

Samtidigt finns planer på att flytta befintlig virkesterminal från sitt centrala läge på 

Östernäs (se figur 1.1) till en plats utanför centralorten. Idag orsakar 

virkesomlastningen stora störningar i Ljusdals centrum, i form av till exempel buller 

och damm, vibrationer och störande ljuskällor. Terminalområdet upplevs dessutom 

som skräpigt och utblickarna från centrum mot Kyrksjön skyms av virkesupplag och 

virkeståg. Dessutom medför transporterna till och från terminalen lägre 

framkomlighet för den övriga trafiken och orsakar stora skador på tätortens 

kommunala vägnät. 

Vid en omlokalisering av virkesterminalen planerar kommunen att omvandla 

industriområdet på Östernäs till ett område med bland annat handel, kontor, park 

och eventuellt bostäder samt samtidigt stärka sambandet mellan tätortsdelarna på 

båda sidorna om järnvägen och mot Kyrksjön. 

 

Figur 1.1. Ortofoto över väg 84 och Kyrksjönäsvägen genom Ljusdal. Röda linjer är de vägar som 

studeras i åtgärdsvalstudien (Källa: Ljusdals kommun) 

 

 

1.2 Förutsättningar för åtgärdsvalsstudien 
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Det finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Ljusdals kommun och Region 

Gävleborg som innebär en gemensam ambition att hitta en lösning på förbifart 

Ljusdal i form av ett tidigarelagt utförande av en komplett förbindelse för väg 84 

från den östra infarten i Ljusdal via Kyrksjönäsvägen till en ny cirkulationsplats vid 

korsning 1 (sträcka 1-4, se figur 2.1). Ambitionen är också ett byte av väghållar-

ansvar för nuvarande sträckning av väg 84 genom centrala Ljusdal (sträcka 2-3-4). 

Förutsättningarna för åtgärdsvalsstudien är detta tillsammans med länstrans-

portplanens beslut om fysiska åtgärder (se kapitel 1.7), pågående arbete med 

lokaliseringslaternativ för virkesterminal till Böle samt den kommuntäckande 

översiktsplanens inriktning för den nya sträckningen av väg 84.  

1.3 Övergripande syfte 

Syftet med åtgärdsvalsstudien anges i avsiktsförklaringen mellan Trafikverket, 

Ljusdals kommun och Region Gävleborg. Åtgärdsvalsstudien ska mynna ut i:  

 ett etablerat starkt och engagerat samarbete över organisationsgränser med 

en gemensam bild av genomfartens funktioner, brister, behov och mål 

 en gemensam prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen 

 en handlingsplan med avsikter för genomförande 

1.4 Mål 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har haft följande mål som utgångspunkt: 

 Väg 84 går via Kyrksjönäsvägen, timmerterminalen är i externt läge samt 

Östernäsområdet har utvecklats för till exempel idrott, handel, kontor, park 

och eventuellt bostäder.  

 Förbättrad trafikmiljö och tillgänglighet för samtliga trafikanter, framförallt 

för oskyddade trafikanter i centrala Ljusdal. 

1.5 Arbetsprocessen 

Tre workshops har genomförts i åtgärdsvalsstudien; Workshop 1 den 7 oktober 

2014, Workshop 2 den 25 november 2014 och Workshop 3 den 4 februari 2015. 

Utöver dessa har ett flertal distansmöten genomförts i åtgärdsvalsstudiens 

arbetsgrupp samt ett möte om samlad effektbedömning (SEB). 

Syftet med Workshop 1 var att identifiera och skapa en bild av problem, brister och 

behov i dagens transportsystem samt att skapa en bild av vilken funktion 

genomfarten genom Ljusdal ska ha i framtiden och hur Ljusdals centrum kan 

utvecklas. Fokus på workshop 2 var att föreslå lämpliga åtgärder för att lösa de 

problem, brister och behov som kom fram under workshop 1, för att nå 

eftersträvade funktioner och mål. I workshop 1 och 2 har framför allt tjänstemän 

från Ljusdals kommun, större lokala företag, företrädare för den lokala handeln, 

fastighetsägare samt lokala och regionala organisationer och myndigheter deltagit. 
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I arbetet med att forma åtgärdspaket genomfördes ett arbetsgruppsmöte om samlad 

effektbedömning (SEB). På detta lades grunden för den samlade effektbedömningen 

genom att lämpliga åtgärdspaket formades. 

På Workshop 3 var fokus att förankra problem- och funktionsbilden samt att 

rekommendera åtgärder. Därtill påbörjades även en diskussion om ansvaret för 

genomförande och finansiering av åtgärderna samt om formandet av en inriktning. 

På workshopen deltog organisationer som kunde ta ansvar för finansiering av 

åtgärderna. 

Slutligen sändes en granskningsversion av rapporten till de som deltagit eller 

bjudits in till någon av de tre workshoparna för att ge möjlighet till korta synpunkter 

och kommentarer för att kvalitetssäkra slutrapporten. Inkomna synpunkter har 

tillförts slutrapporten i den mån de förtydligat slutrapportens innehåll. 

1.6 Intressenter 

Initialt i denna åtgärdsvalsstudie fördes ett resonemang om vilka som skulle bjudas 

in att delta på de workshopar som anordnats. Trafikverket, kollektivtrafikutövare, 

Ljusdals kommun och kommunala bolag, virkes- och transportföretag, 

intresseföreningar, företrädare för den lokala handeln, fastighetsägare samt lokala 

företag fanns med bland de intressenter som bjöds in att delta i de första två 

workshopar som genomfördes inom ramen för åtgärdsvalsstudien. På den tredje 

workshopen deltog de organisationer som bedömdes skulle kunna ta ansvar för att 

genomförande och finansiera valda åtgärder. 

Trafikverket och Ljusdals kommun är de intressenter som har utgjort 

åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp. 

1.7 Tidigare utredningar och anknytande planering 

Följande utredningar och planering berör det aktuella utredningsområdet. 

Översiktsplan för Ljusdals kommun (2010) 

Här omnämns Ljusdal som ett ”centrum för handel och service” som en del av den 

s.k. Tärortstriangeln (Färila-Ljusdal-Järvsö). I övrigt redovisas områden för 

bostäder, rekreationsområden, tätortsområden, verksamheter och infrastruktur. 

Utredningar virkesterminal (2010-2015) 

År 2010 gjordes en utredning om lämplig ny lokalisering av järnvägsterminal för 

skogliga råvaror (i fortsättningen kallad virkesterminal). 2012 genomförde 

Trafikverket en förstudie för samma fråga. Fyra olika alternativ studerades (Böle, 

Ede, Tegeltjär och Bränta) varav alternativen Tegeltjär och Bränta bedömdes som 

mest lämpliga med hänsyn till framtida expansionsmöjligheter, närhet till järnväg 

och väg, godskundernas önskemål om lokalisering, varifrån råvarorna 

transporterades in till terminalen, total investeringskostnad, trafikbelastning i väg- 

och järnvägssystemet samt intressekonflikter, till exempel närhet till bebyggelse och 

intrång i natur- och kulturmiljöer. År 2013 gjorde PLX Konsult AB, på uppdrag av 
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Bilof, en utredning1 som syftar till att utgöra ett beslutsunderlag för bl.a. en 

effektiviserad logistik för skogsprodukter samt förutsättningar och lokalisering av 

en virkesterminal i Ljusdal. Utredningen förordar en lokalisering av 

virkesterminalen till Bränta på grund av att alternativet ger förutsättningar för stora 

lagringsytor för biobränsle samt ligger fördelaktigt geografiskt väster om Ljusdal då 

den stora volymen intransporter av råvara kommer från nordväst. 

På senaste tid har dock fokus riktats mot alternativet Böle. En utredning har gjorts 

där förslaget på virkesterminal ges en annan utformning än i tidigare 

utredning/förstudie, detta för att utrymmesmässigt få plats med anläggningen utan 

att behöva spränga i berg i någon större omfattning, vilket skulle minska 

exploateringskostnaderna.  

Om terminalverksamheten trots allt blir kvar i befintligt läge i centrala Ljusdal 

kommer högre krav att ställas på säkerhet kring området, till exempel instängsling. 

Lagring av virke kommer inte längre att kunna ske, utan området kommer endast 

att användas för omgående omlastning från lastbil till tåg, i form av en så kallad 

”öppen terminal”, där mer än en aktör kan verka. 

Länstransportplan 2014-2025 Gävleborgs län (2013) 

Ljusdal omnämns specifikt i följande åtgärd för väg 84 (i stråket ”Väg 84 stråket 

Hudiksvall-Ljusdal-Härjedalen/Jämtland”): 

 2014-2019 avsätts medel för ombyggnation av den så kallade 

Kläppakorsningen, förstärkning av Kyrksjönäsvägen med ny 

korsningslösning vid väg 83/84. Utöver det en planskild järnvägskorsning 

(ny genomfart Ljusdal).  

Därutöver avsätter planen medel för hållplatsåtgärder längs väg 84 och ökad 

tillgänglighet till dessa (år 2017-2019) samt för ombyggnationer av väg 84 på vissa 

delsträckor för höjd trafiksäkerhet och standard (2017-2025). 

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort 2015-2025 (pågår) 

Ljusdals kommun påbörjade under 2014 ett arbete med att fördjupa 

översiktsplanen för tätorten. Planen ska bland annat hantera bebyggelseutveckling, 

natur- och kulturmiljöer samt trafik och infrastruktur (till exempel ge kommunens 

syn på att riksväg 84 flyttas till Kyrksjönäsvägen). Planen kommer också mer i detalj 

titta närmare på utvecklingen av Ljusdals centrala delar (till exempel centrum och 

Östernäs) samt utreda nya bebyggelseområden i attraktiva boendemiljöer. 

1.8 Ramar för åtgärdskostnad 

De redan beslutade åtgärderna enligt avsiktsförklaringen som ingår i förbifart 

Ljusdal finns i huvudsak finansierade från och med år 2018. 

  
                                                           

1 ”Logistikcentrum i Ljusdal – bidrar till ett slagkraftigt näringsliv och ett hållbart 

Sverige” 
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2. Avgränsningar 

2.1 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien är väg 83, väg 84 och 

Kyrksjönäsvägen genom Ljusdals tätort, mellan passagen över Ljusnan i väster och i 

jämnhöjd med Julias i öster, se figur 2.1. Åtgärder inom studien kan vara åtgärder 

direkt kopplade till det aktuella vägnätet men också åtgärder utanför studieområdet 

som direkt eller indirekt får effekt på vägnätet. 

 

 

Figur 2.1. Åtgärdsvalsstudieområdet (röd streckad oval) med ingående vägar (heldragna röda linjer). 

 

 

2.2 Avgränsning av innehåll och omfattning 

Åtgärder för omlokalisering av virkesterminalen i externt läge ingår inte i 

åtgärdsvalsstudien, annat än anslutningsväg till ett tänkt nytt läge av 

virkesterminalen. Den exakta lokaliseringen av virkesterminalen görs i ett separat 

utredningsprojekt. 
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2.3 Tidshorisonter för åtgärders genomförande 

Åtgärdsvalsstudien föreslår åtgärder på kort, medellång och lång sikt med följande 

tidshorisonter:  

 Kort sikt (inom 5 år) 

 Medellång sikt (5-15 år) 

 Lång sikt (bortom 15 år) 
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3. Förutsättningar 

3.1 Befintliga förhållanden och utveckling 

3.1.1 Ljusdals utveckling 

I Ljusdals tätort korsar riksvägarna 83 (Ånge-Tönnebro) och 84 (Funäsdalen-Sveg-

Hudiksvall) varandra. Järnvägen Norra stambanan passerar också på väg mellan 

Storvik och Bräcke. Österut till Hudiksvall går Dellenbanan, som idag endast 

används för turisttrafik. 

Sedan 1980-talet har invånarantalet i Ljusdals kommun stadigt minskat från cirka 

22 000 invånare till 18 931 invånare år 2013. Under de två senaste åren har trenden 

dock vänt och invånarantalet har ökat något. Fram till år 2023 bedöms 

folkmängden minska med cirka 200 personer.2 

År 2012 pendlade 915 personer in till Ljusdal för arbete och 1 309 personer 

pendlade ut från kommunen. De arbetsplatser som år 2014 sysselsätter flest 

människor är, förutom de offentliga verksamheterna Ljusdals kommun och 

Gävleborgs läns landsting, Mekanotjänst Christer Fransson AB, Teleperformance 

Technical Help, Byggfakta/DOCU group samt DHL. I och kring Ljusdal finns även 

ett antal företag verksamma inom skogsindustrin eller med behov av intransporter 

av skogsråvara, däribland Sveaskog, Trätåg AB, Wallbergs åkeri, Fortum, Ljusdal 

Energi, Naturbränsle, Neova, Holmen skog, Mellanskog och Setra Group. 

I centrala Ljusdal, i anslutning till resecentrum, finns en virkesterminal som drivs 

av Trätåg AB. I anslutning till denna finns även en så kallad öppen lastplats. 

Terminalens lokalisering medför störningar i centrum och förstärker även den 

barriäreffekt som järnvägen utgör, särskilt då Ljusdals kommun vill att centrum ska 

växa i sydlig riktning över järnvägen. Under många år har det förts en diskussion 

om var en större och mer ändamålsenlig ny terminal kan anläggas som även fler 

aktörer har möjlighet att nyttja. Ett flertal platser har diskuterats och i dagsläget 

ligger fokus i diskussionen på en plats sydost om Ljusdal, i Böle. Just nu pågår ett 

utredningsarbete för omlokalisering av virkesterminalen och ett planeringsarbete 

för utvecklingen och stadsomvandlingen av Östernäsområdet. Stadsomvandlingen 

av Östernäs inryms i kommunens arbete med att ta fram en fördjupning av 

översiktsplanen för tätorten. 

3.1.2 Viktiga målpunkter 

Viktiga målpunkter i Ljusdals tätort som berör åtgärdsvalsstudieområdet finns 

främst längs väg 84 på båda sidor om järnvägen samt på södra sidan av 

Kyrksjönäsvägen, se figur 3.2. Kyrksjönäsvägen och järnvägen utgör två barriärer 

som oskyddade trafikanter gör anspråk på att korsa på väg mellan olika målpunkter 

och mellan målpunkt-bostad.  

                                                           
2 Befolkningsprognos 2014-2023 Ljusdals kommun, Statisticon 
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Figur 3.2. Viktiga nuvarande målpunkter i Ljusdals tätort 

 

 

3.1.3 Genomfartens delsträckor 

Inom det studerade området finns följande delsträckor (från väster till öster), se 

figur 3.3. 

Delsträcka Stavsätter-1-2: Väg 84 (Stavsätter-Kyrksjönäsvägen-Ramsjövägen) 

Korsning Stavsätter är en cirkulationsplats där vägarna 83 och 84 möts på södra 

sidan av Ljusnan. Direkt före brofästet av älvbron över Ljusnan finns en 

fyrvägskorsning med avtagsväg åt öster mot Trafikverkets rastplats i Stavsätter samt 

västerut mot bostadsområdet Lillhaga. Älvbron, cirka 300 meter lång, utgörs av ett 

körfält i vardera riktningen, med vägrenar där möjlighet finns att gå eller cykla.  

I korsning 1 ansluter Kyrksjönäsvägen till väg 84. Anslutande trafik har 

väjningsplikt ut på väg 84. På delsträckan 1-2 finns ett fåtal anslutande bilvägar men 

inga markerade passager över vägen för oskyddade trafikanter. Längs vägen finns 

trottoar samt gång- och cykelbana. Vägrummet är öppet med grönytor och 

vattenområden. 

Delsträcka 2-3: Väg 84 (Ramsjövägen-Bjuråkersvägen) 

I korsning 2 gör väg 84 en kraftig sväng. Anslutande Ramsjövägen (väg 83) har 

väjningsplikt ut på väg 84. I korsningen finns ett övergångsställe samt två övriga 

refuger. Längs sträckan finns gång- och cykelbana samt ett flertal utfarter från 

anslutande gator. En av de få markerade gångpassagerna finns vid 

cirkulationsplatsen (”Statoil-rondellen”) mitt på sträckan. Cirkulationsplatsen har 
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fyra ben; via ett av dessa ben kan Gamla stan och Östernäs nås utan att behöva 

passera järnvägen i samma plan. På denna väg råder dock förbud mot tung trafik. 

Både väg 84 och gång- och cykelbanan passerar under järnvägen i en öppen 

skärning. 

Delsträcka 3-4: Väg 84 (Bjuråkersvägen-Kläppakorsningen) 

Korsning 3 är en cirkulationsplats med markerade passager för gång- och 

cykeltrafik. Avtagsvägen söderut leder till en plankorsning med järnvägen med 

förbindelse till Gamla stan och Östernäs. Den västra delen av sträckan kännetecknas 

av småskalig stadsmiljö med bostäder och små butikslokaler på norra sidan av 

Norra Järnvägsgatan samt parkeringar och parkytor på södra sidan närmast 

järnvägen. På södra sidan finns även resecentrum med järnvägsstation och 

bussangöring. Längs den östra delen av sträckan är miljön storskaligare med större 

bostadsområden på norra sidan och industri- och handelslokaler på södra sidan. På 

sträckan finns ett flertal markerade passager tvärs vägen för oskyddade trafikanter 

och många anslutande lokalgator. Vid resecentrum finns en äldre gångbro över 

järnvägen som inte uppfyller dagens krav på tillgänglighet. 

Delsträcka 1-4: Kyrksjönäsvägen 

Längs större delen av sträckan (med början i väster) finns på södra sidan av vägen 

åkermark, bostadsområdet Grovan och en rad målpunkter för fritids-, frilufts- och 

sportändamål. Vägrummet utgörs omväxlande av stora öppna gräsytor och 

skogspartier. En gång- och cykelväg går på norra sidan. Den sista fjärdelen av 

sträckan närmast korsning 4 utgörs av ett industriområde. Vägen passerar tvärs 

järnvägen i en plankorsning med bommar. Strax innan korsning 4 finns en 

trevägskorsning med anslutande Hybovägen. 

Delsträcka 4-5 : Väg 84 (Kläppakorsningen-Julias) 

Korsning 4 är en fyrvägskorsning som regleras med trafiksignaler. Här finns 

markerade gång- och cykelpassager både tvärs Kyrksjönäsvägen och väg 84. 

Närmast korsning 4 kännetecknas sträckan av ett industriområde för att sedan 

längre österut övergå i landsbygdskaraktär. På sträckan finns få anslutande vägar 

(till exempel Godtemplarvägen, Ämbarbovägen och Kläppavägen) och enskilda 

fastighetsutfarter. Längs södra sidan finns ett gång- och cykelfält avskilt från 

körbanan med mindre stolpar. Korsning 5 är endast en ungefärlig punkt längs vägen 

för en begränsning av åtgärdsvalsstudieområdet. 
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Figur 3.3. Korsningar och delsträckor längs genomfarten i Ljusdal (Grå punkter är namngivna 

korsningar; tjocka heldragna linjer färgade i gult, violett, rött, grönt och blått är delsträckor) 
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3.1.4 Trafikflöden och hastigheter 

Trafikflödet genom Ljusdal på de statliga vägarna 83 och 84 var år 2011 cirka 6 000-

6 800 fordon per dygn på delsträckorna 1-2 och 3-4, se figur 3.4. På delsträckan 2-3 

är flödet markant högre med cirka 9 500 fordon per dygn. Österut från korsning 4 

mot Hudiksvall är flödet lägre med endast 2 500 fordon per dygn. Andelen tung 

trafik är dock betydligt högre på denna sträcka – 16 procent jämfört med 10-12 

procent på övriga delsträckor av väg 84. För Kyrksjönäsvägen finns inga aktuella 

data, men vägen är (enligt NVDB) rekommenderad primär väg för transporter av 

farligt gods, vilket innebär att vägen troligen har en relativt stor andel tung trafik. 

Virkestransporter väljer i hög grad denna väg. Resultat av Trafikverkets nya 

mätningar kommer att finnas tillgängliga senast under 2016. 

 

Figur 3.4. Trafikflöden år 2011 på väg 83 och 84 i Ljusdals tätort (antal fordon per 

årsmedeldygn) (Källa: NVDB) 

 

Hastigheten varierar främst mellan 40 och 60 km/h, se figur 3.5. 40 km/h gäller 

främst på delsträcka 2-3 samt på delsträcka 1-4 vid Älvvallen och genom Östernäs 

industriområde förbi järnvägen.  

Vägbredden är 7,5-9,5 meter på Kyrksjönäsvägen samt på delsträckorna 1-3 och 

längst i öster på delsträcka 4-5. Mellan korsning 4 och Hybovägen är bredden 13-

13,5 meter. För övriga sträckor är vägbredden 10-11,5 meter. 
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Figur 3.5. Skyltade hastigheter och vägbredder för väg 83, väg 84 och Kyrksjönäsvägen i 

Ljusdals tätort (Källa: NVDB). 

 

 

 

År 2011 passerade 44-48 godståg per dygn genom Ljusdal på Norra stambanan.3 

Antalet persontåg per dygn var 29 på stambanan söder om Ljusdal och 9 norr om. 

Prognosen för 2015 var då att belastningen på denna del av Norra stambanan skulle 

minska något till följd av förbättringar på Ostkustbanan genom utbyggnad av 

antalet mötesspår norr om Gävle. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder – Bristanalys 
(Trafikverket 2011:138) 
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3.1.5 Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägar/banor finns längs större delen av genomfartsvägarna väg 83, 

väg 84 och Kyrksjönäsvägen se figur 3.6. För Kyrksjönäsvägen saknas längsgående 

cykelbana mellan Björkhamrevägen och korsning 4/Hudiksvallsvägen. Detsamma 

gäller för den östligaste delen av Hudiksvallsvägen. Separerad gång- och 

cykelpassage med järnvägen finns endast vid korsning 3, i Bjuråkersvägens 

förlängning. Vid resecentrum finns en äldre gångbro över järnvägen mellan centrum 

och Östernäs som inte uppfyller dagens krav på tillgänglighet. 

 

 

Figur 3.6. Befintliga från biltrafik separerade cykelvägar/cykelbanor i Ljusdals tätort  

(Källa: Ljusdals kommun) 
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3.1.6 Kollektivtrafik 

Busshållplatser längs genomfarten i Ljusdal kan ses i figur 3.7. Under 2015 planeras 

en ny linjedragning av buss 53 att tas i bruk, med tätare turer (halvtimmestrafik) 

mellan Ljusdal och Hudiksvall. För att underlätta pendlingen tillkommer några nya 

hållplatslägen i Ljusdals tätort.  

 

 

Figur 3.7. Busshållplatser längs väg 84 i Ljusdals tätort, befintliga och under 2015 tillkommande (Källa: 

Ljusdals kommun/X-trafik) 
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3.1.7 Trafiksäkerhet 

Mellan åren 2003-2013 skedde totalt 23 olyckor med personskador längs 

genomfarten i Ljusdal, se figur 3.8.4 Majoriteten av olyckorna hade lindrigt skadade 

och inträffade främst i centrala Ljusdal längs Norra Järnvägsgatan. Under perioden 

inträffade en dödsolycka, mellan två bilar i anslutning till korsning 1 (Väg 84/ 

Kyrksjönäsvägen). 

 

Figur 3.8. Trafikolyckor med personskador under perioden 2003-2013 (Källa: STRADA, Swedish 

TRaffic Accident Data Acquisition) 

 

 

3.1.8 Miljö, hälsa och gestaltning 

Boende och verksamheter längs genomfartsvägarna, främst Norra Järnvägsgatan 

och Kyrksjönäsvägen, upplever vissa störningar från trafiken, detta i form av buller 

och luftföroreningar. Inga aktuella mätningar eller beräkningar finns dock. 

Omlastningen vid virkesterminalen orsakar idag stora störningar i Ljusdals 

centrum, i form av till exempel buller och damm, vibrationer och störande 

ljuskällor. Terminalområdet upplevs dessutom skräpigt och utblickarna från 

centrum mot Kyrksjön skyms av virkesupplag och virkeståg. Dessutom medför 

                                                           
4 STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) 
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transporterna till och från terminalen lägre framkomlighet för den övriga trafiken 

och orsakar stora skador på tätortens kommunala vägnät. 

Längs vissa sträckor upplevs ett behov av upprustning och försköning av den fysiska 

miljön. Därtill efterfrågas sträckor som utformas som entréområden till centrum, 

med högre krav på gestaltning av stads- och landskapsbilden, se vidare under 

kapitel 3.4 Funktion. 

 

3.1.9 Prognos för trafikutveckling på vägar och gator i Ljusdals tätort 

Enligt Trafikverkets övergripande prognoser kommer trafikarbetet med personbil 

(uttryckt i fordonskilometer) att öka med sju procent i Gävleborgs län fram till år 

20305. 

I Trafikplan Ljusdal bedömdes personbilstrafiken öka med cirka tio procent på tio 

år. Planen anses dock inte vara aktuell längre. Det är osäkert hur trafikmängden 

förändras på Kyrksjönäsvägen i och med att vägen skyltas om och blir ny väg 84. 

  

3.1.10 Nollalternativ – vad händer om inget görs? 

En fortsatt ökning av fjärrtrafiken/fjälltrafiken (inkl. tung trafik) via Hudiksvall och 

väg 84 kan förväntas, vilket även bidrar till att problemen med låg framkomlighet 

och störningar ökar. Fördelningen av trafikmängd mellan Kyrksjönäsvägen och 

Norra Järnvägsgatan kommer troligen att vara som idag. De förbättringsåtgärder 

med mötesspår som görs på Ostkustbanan bedöms, enligt Trafikverkets prognos, 

minska belastningen på Norra stambanan genom Ljusdal. Möjligen skulle detta 

kunna medföra att den lokala trafiken i större utsträckning nyttjar Kyrksjönäsvägen 

eftersom antalet bomfällningar och den totala bomfällningstiden minskar för 

plankorsningen vid Smedsgatan. Detta skulle innebära ökade störningar för boende 

längs Kyrksjönäsvägen och en förstärkt barriäreffekt av vägen för oskyddade 

trafikanter. Å andra sidan skulle motsvarande problem minska i samma 

utsträckning för Norra Järnvägsgatan där fler bostäder finns. 

Befintlig virkesterminal hanterar årligen cirka 550 000 ton skogsråvara. Allt 

kommer in med lastbil och lämnar med järnväg. Totalt åker ungefär 55 lastbilar om 

dagen, måndag till fredag, till och från terminalen. Terminalen har ingen möjlighet 

att expandera på grund av begränsad yta. Mängden transporter till/från terminalen 

förväntas därför förbli oförändrad i framtiden. Störningar från terminalen kommer 

att kvarstå. 

  

                                                           
5 Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014:071) 
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3.2 Problem, brister och behov 

Detta kapitel redovisar problem, brister och behov längs väg 83, väg 84 och 

Kyrksjönäsvägen i Ljusdals tätort. Angränsande områden såsom Östernäs och 

befintlig virkesterminal ingår också i den mån de påverkar det uppsatta målet med 

åtgärdsvalsstudien.  Hänvisningar av namngivna korsningar, vägar och delsträckor 

görs till figur 3.3. 

Delsträcka 1-2: Väg 84 (Stavsätter-Kyrksjönäsvägen-Ramsjövägen) 

Både fjärrtrafik och lokal trafik upplever låg framkomlighet, på grund av köbildning, 

vid vissa tider på dygnet. Fjällturismen bidrar periodvis till detta. Främst är det 

korsningarna 1 och 2 som orsakar den låga framkomligheten; de upplevs otydliga i 

sin utformning och ”svårpasserade”. 

Luftföroreningar och buller från trafiken påverkar närboendes närmiljö och hälsa 

negativt. 

Korsning 1 upplevs inte trafiksäker, på grund av problem med dålig sikt söderut 

samt vänstersvängande fordon in på Kyrksjönäsvägen. Korsning 2 har en otydlig 

och diffus vägskyltning som skapar ett osäkert trafikantbeteende. 

Utfarten mot väg 84 från rastplatsen vid Stavsätter har dålig sikt. Genom 

rastplatsområdet är den sammanlänkande gång- och cykelförbindelsen otydligt 

utformad. 

Delsträcka 2-3: Väg 84 (Ramsjövägen-Bjuråkersvägen) 

Den lokala trafiken upplever svårigheter att ansluta till/från anslutande lokalgator, 

på grund av dålig sikt och höga trafikvolymer. I korsning 3 uppstår ofta köbildning 

vid bomfällning, vilket skapar framkomlighetsproblem pga det korta avståndet 

mellan järnvägen och cirkulationsplatsen. Biltrafiken upplever dessutom att 

köbildningen förvärras av att övergångsställena ligger för nära cirkulationsplatsen. 

Skulpturen i cirkulationsplatsen (”Statoil-rondellen”) mitt på sträckan medför dålig 

sikt för bilister. Oskyddade trafikanter genar över väg 84 på väg till Gamla stan eller 

Statoilmacken. 

Delsträcka 3-4: Väg 84 (Bjuråkersvägen-Kläppakorsningen) 

Framför allt fjärrtrafiken upplever låg framkomlighet på grund av periodvis höga 

trafikvolymer, många in- och utfarter och anslutande lokalgator, järnvägens 

barriäreffekt, konflikt med oskyddade trafikanter samt att vägsträckan genom 

centrum upplevs som smal och i dåligt skick. Den dåliga framkomligheten drabbar 

även centrumhandeln. 

Den lokala trafiken upplever brist på parkeringar vid resecentrum, bland annat 

parkeringar för pendlare och för hämtning/avlämning. Konflikter uppstår mellan 

bilister, bussar och oskyddade trafikanter, till exempel att personbilar kan 

stanna/parkera på parkeringsplatser/hållplatser avsedda för kollektivtrafik och taxi. 

Det är besvärligt för busstrafik att komma ut västerut vid mycket trafik på Norra 

Järnvägsgatan. 
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I området kring resecentrum genar oskyddade trafikanter över järnvägen till/från 

Östernäs. Virkesterminalen på Östernäs genererar mycket buller, damm och lukt 

som, liksom trafikbullret från väg 84, innebär en olägenhet för närliggande bostäder 

och verksamheter. 

Delsträcka 1-4: Kyrksjönäsvägen 

Vid korsning 4 och järnvägspassagen upplever biltrafiken låg framkomlighet på 

grund av bland annat bomfällning och den tunga trafiken till/från Östernäs. Den 

tunga trafiken upplever i sin tur att vägutformningen vid Älvvallen försämrar 

framkomligheten. 

Befintlig gång- och cykelbana mellan korsning 1 och Björkhamrevägen går längs den 

norra sidan av Kyrksjönäsvägen, medan alla viktiga målpunkter ligger på södra 

sidan, vilket tvingar oskyddade trafikanter att korsa Kyrksjönäsvägen på 

trafikfarliga sätt/trafikfarliga ställen. Det upplevs finnas för få passager för gång- 

och cykeltrafik att passera Kyrksjönäsvägen. Mellan Björkhamrevägen och korsning 

4 saknas en gång- och cykelförbindelse. Fotgängare och cyklister får istället samsas 

med övrig trafik.  

Längs sträckan upplevs också flera andra trafikfarliga situationer och platser: 

vänstersvängande motorfordon in mot Älvvallen; korsningen Kyrksjönäsvägen/ 

Hybovägen har en varierande svängradie och oklar skyltning; längs Kyrksjönäs-

vägen i sin helhet håller trafiken för hög hastighet; siktproblem vid utfarten från 

kolonilotterna. 

Boende i området Grovan, liksom verksamhetsutövare och besökare till flera mindre 

verksamheter/målpunkter, upplever problem med buller och vibrationer från 

vägtrafiken och/eller virkesterminalen.  

Idag finns ingen möjlighet för småbåtar/flottar att ta sig mellan Ljusnan och 

Kyrksjön för att nå de nya bryggorna på Östernäs. Vattenförbindelsen Grova-

kanalen utgörs endast av en vägtrumma under vägen i jämnhöjd med Grovan-

området. 

Gestaltningen av stads- och gaturummet upplevs bristande på sträckan genom 

Kläppa industriområde.  

Delsträcka 4-5 : Väg 84 (Kläppakorsningen-Julias) 

Det upplevs finnas ett behov av bättre marknadsföring av och information om 

Ljusdal, till exempel med hjälp av en informationstavla. 

Det befintliga cykelfältet längs vägen upplevs undermåligt och misstolkas och 

missbrukas av bilister. Oskyddade trafikanter längs vägen kommer också i konflikt 

med tung trafik på anslutande lokalgator. 

Kläppa industriområde upplevs nedgånget och oattraktivt. Tillfartsmöjligheterna till 

området upplevs vara för få och inte trafiksäkra. 
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3.3 Funktion 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har den önskade framtida funktionen för 

genomfart Ljusdal diskuterats på arbetsgruppsmöten och workshops. 

Generellt för vägnätet gäller att det i framtiden önskas vara enkelt att pendla till och 

från Ljusdal med attraktiva anslutningar mellan buss, bil, gång- och cykel. På 

Östernäsområdet finns nya attraktiva miljöer för till exempel idrott, handel, kontor, 

park och eventuellt bostäder. Det finns en bra koppling mellan centrum norr om 

järnvägen och Östernäs.  

En utmaning är hur god trafikmiljö ska uppnås i centrum med önskemålet om att 

centrum i så stor uträckning som möjligt endast ska trafikeras av lokal trafik 

samtidigt som fjärrtrafik lätt ska kunna ta sig till centrum för att nyttja handel och 

övrig service. 

 

Delsträcka 1-2: Väg 84 (Kyrksjönäsvägen-Ramsjövägen) 

 Vägen är statlig  

 Fjärrtrafik och arbetspendlare är prioriterad 

 Bra längsgående gång- och cykelförbindelse  

 Utformad som entrésträcka med krav på gestaltning och utformning 

 

Delsträcka 2-3: Väg 84 (Ramsjövägen-Bjuråkersvägen) 

 Vägen är kommunal 

 Lokal trafik är prioriterad, särskilt kollektivtrafik 

 Höga krav på gestaltning och skötsel av grönytor 

 

Delsträcka 3-4: Väg 84 (Bjuråkersvägen-Hybovägen) 

 Vägen är kommunal 

 Lokal trafik är prioriterad, särskilt kollektivtrafik  

 Bra förbindelser för personbilstrafik och gång- och cykeltrafik längs och 

tvärs väg och järnväg 

 Tillgängligheten till centrum för biltrafik är god, enkelt att parkera 

 Gatumiljön är attraktiv och inbjudande med höga krav på gestaltning 
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 Vägen kan stängas av tillfälligt för evenemang, men det är fortfarande 

möjligt för busstrafiken att nå resecentrum. 

 

Delsträcka 1-4: Kyrksjönäsvägen 

 Vägen är statlig 

 Fjärrtrafik och tung trafik som endast ska passera är prioriterade  

 Färre korsningspunkter   

 Goda förbindelser och passager längs och tvärs för gång- och cykel  

 Bostäder och verksamheter störs inte av trafikbuller 

 Höga krav på gestaltning 

 Attraktiv parkering nära centrum 

 Bra tillgänglighet och skyltning till Östernäs 

 

Delsträcka 4-5 : Väg 84 (Kläppakorsningen-Julias) 

 Entré-/portalområde med informationspunkt/ortsinformation och höga 

krav på gestaltning 

 Goda och trafiksäkra förbindelser och passager för gång- och cykeltrafiken 

längs och tvärs vägen 

 

 

  



 

30 

 

4. Alternativa lösningar 

4.1 Förslag till tänkbara åtgärder och åtgärdstyper 

För att lösa identifierade problem, brister och behov togs förslag till åtgärder fram 

med stöd i fyrstegsprincipen utifrån följande två frågeställningar: 

 Hur kan dagens trafiksystem användas effektivare? (Steg 1-2 åtgärder) 

 Hur kan dagens trafiksystem kompletteras och byggas ut?  

(Steg 3-4 åtgärder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslagna åtgärder som diskuterades på workshop 2 redovisas i bilaga 1. De åtgärdstyper 

som de föreslagna åtgärderna framför allt täckte in var: 

 Utredningar, planering och lokalisering (steg 1) 

 Beteendepåverkande åtgärder (steg 1) 

 Skyltning/ITS/optimering trafik- och järnvägssignaler (steg 2) 

 Drift- och underhållsåtgärder (steg 2) 

 Gestaltningsåtgärder (steg 2-3) 

Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet 

som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. 

 

Steg 1. Tänk om  

Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan 

påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.  

Steg 2. Optimera 

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 

utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.  

Steg 3. Bygg om  

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.  

Steg 4. Bygg nytt 

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 

stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 
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 Buller- och vibrationsskyddande åtgärder (steg 2-3) 

 Parkeringsåtgärder (steg 2-3) 

 Gång- och cykelåtgärder (steg 2-3) 

 Korsningsåtgärder, till exempel planskildheter och cirkulationsplatser (steg 

2-3) 

 Nya lokalgator och körfält (steg 2-3) 

 Förbifart med ny bro över Ljusnan (steg 1-4) 

 

4.2 Fyra initiala åtgärdspaket 

För att kunna ställa åtgärderna mot varandra formades initialt fyra åtgärdspaket. 

Åtgärdspaketen var uppdelade geografiskt enligt följande, varav åtgärdspaket 1 

ingick även i de tre övriga paketen (se även figur 4.1): 

 Åtgärdspaket 1: åtgärder längs Kyrksjönäsvägen-N.Järnvägsgatan-

Kyrkogatan samt väg 83 mellan Ramsjövägen och Kyrksjönäsvägen 

En omledning av väg 84 via Kyrksjönäsvägen med korsningsåtgärder framför allt i 

korsningarna 1, 2, 3 och 4 samt en ny planskildhet med järnvägen vid Smedsgatan. 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser längs och tvärs vägar och järnväg. 

Skyddsåtgärder, påverkansåtgärder, utredningar, skyltning m.m. 

 

 Åtgärdspaket 2: åtgärdspaket 1 samt ny bro över Ljusnan 

Samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1 samt ny bro över Ljusnan 

 

 Åtgärdspaket 3: åtgärdspaket 1 samt åtgärder längs Hudiksvallsvägen och 

väg 83/84 mellan Höga-Stavsätter 

Samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1 samt skyltning, tillfartsväg rastplats Stavsätter, 

mindre korsningsåtgärder och förbättrade gång- och cykelförbindelser längs och 

tvärs Hudiksvallsvägen 

 

 Åtgärdspaket 4: åtgärdspaket 1 samt åtgärder längs Hudiksvallsvägen och 

väg 83/84 mellan Höga-Stavsätter samt ny bro över Ljusnan 

Samtliga åtgärder i åtgärdspaket 1, 2 och 3 
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Figur 4.1. Geografisk utbredning av de fyra initiala åtgärdspaketen 

 

4.2.1 Kostnader, potentiella effekter, samhällsekonomisk bedömning samt 

måluppfyllelse 

För samtliga åtgärdspaket har en förenklad effektbedömning genomförts enligt 

Trafikverkets mall för samlad effektbedömning (SEB), se figur 4.2. I den förenklade 

effektbedömningen bedömdes översiktligt åtgärdspaketens samhällsekonomiska 

investeringskostnad, ej prissatta effekter, samhällsekonomiska lönsamhet, effekten 

på olika aspekter/grupper i samhället (fördelningsanalys) samt uppfyllelse av 

transportpolitiska mål och åtgärdsvalsstudiens projektspecifika mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Vad som beskrivs i en samlad effektbedömning. Den förenklade 

effektbedömningen hanterar samma frågor men på en mer översiktlig nivå. 

 

Utöver den förenklade effektbedömningen gjordes även en översiktlig 

känslighetsanalys. Känslighetsanalysens fokus var att jämföra varje åtgärdspakets 

Vad innehåller en Samlad effektbedömning? 

I en Samlad effektbedömning (SEB) beskrivs åtgärdens effekter ur tre 

beslutsperspektiv: 

 Samhällsekonomisk analys  

(prissatta och ej prissatta effekter) 

De ej prissatta effekterna beskrivs och dess påverkan på den 

samhällsekonomiska lönsamheten bedöms. 

 Transportpolitisk målanalys 

(hur påverkas de transportpolitiska målen) 

bedömningar i huvudsak 

 Fördelningsanalys 

(hur fördelar sig nyttorna på olika grupper) 

bedömningar i huvudsak 
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effekter i två scenarior; ett med virkesterminalen i nuvarande läge och ett med 

virkesterminalen i externt läge utanför tätorten. Flytten av virkesterminalen i sig har 

därför inte effektbedömts inom ramen för åtgärdsvalsstudien. 

Det fullständiga resultatet av den förenklade effektbedömningen kan ses i bilaga 2. 

Den bedömda relevanta samhällsekonomiska kostnaden för de fyra åtgärdspaketen 

kan ses i tabell 4.1. Till denna kostnad räknas inte redan beslutade åtgärder, 

utredningar eller rena drift- och underhållsåtgärder. 

Tabell 4.1 Bedömd relevant samhällsekonomisk kostnad för de fyra initiala åtgärdspaketen 

Åtgärdspaket Bedömd relevant 

samhällsekonomisk kostnad 

1 130 mnkr 

2 315 mnkr 

3 150 mnkr 

4 330 mnkr 

 

Den översiktliga samhällsekonomiska analysen visade att alla åtgärdspaketen har 

positiv inverkan på de ej prissatta effekterna (till exempel miljö, resenärer, 

godstransporter och trafiksäkerhet) men att inget av paketen är samhälls-

ekonomiskt lönsamt. Åtgärdspaket 1 och 3 bedöms vara de minst olönsamma 

paketen.6 

Fördelningsanalysen, som visar på nyttan fördelat på olika grupper/aspekter (till 

exempel kön, lokalt-internationellt, trafikslag och ålder), visade på att nyttorna var 

lika för alla åtgärdspaketen. 

Analysen av de transportpolitiska målen visade på att alla fyra åtgärdspaket överlag 

bidrog positivt till att uppfylla alla målen, med undantag för åtgärdspaket 2 och 4 

som fick en negativ inverkan på hänsynsmålet, på grund av att en ny bro över 

Ljusnan ger en negativ påverkan på landskapsbilden. Effekten på de 

projektspecifika målen var positiv, bortsett från målet om en omlokaliserad 

virkesterminal som är negativ för alla åtgärdspaket, eftersom åtgärdspaketen inte 

förutsätter att virkesterminalen flyttas.  

Känslighetsanalysen visade att skillnaderna mellan de två scenarierna för varje 

åtgärdspaket var små, men att virkesterminalen i externt läge ger mera positiva 

effekter gentemot projektmålen. Det finns därtill (som en ej prissatt effekt) en 

                                                           
6 Åtgärdspaket 2, som innehåller en ny bro över Ljusnan, har den sämsta ekonomiska lönsamheten 
av de fyra paketen. Som jämförelse kan nämnas den vägutredning för ny med bro över Ljusnan som 
gjordes 2002. I den bedömdes de två olika utredningsalternativen ha hög lönsamhet. Det är osäkert 
hur relevant vägutredningens bedömning med EVA-kalkyler är idag. En ny analys med 
trafikomfördelning med dagens förutsättningar och byggkostnader samt en ny EVA-kalkyl på 
broalternativen bör göras för att säkerställa relevansen. 
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potential att utnyttja det tidigare terminalområdet till något som ger fler positiva 

effekter. Eftersom virkestransporterna till Östernäs försvinner minskar även risken 

för köbildning och andra relaterade negativa trafiksäkerhets- och miljöeffekter i 

korsningen Kyrksjönäsvägen/Sjulhamregatan. 

Som en del i utvärderingen av de fyra åtgärdspaketen fördes på workshop 3 en 

diskussion av vilken effekt varje paket hade på de uppställda projektmålen och de 

identifierade problemen samt vilken grad av genomförbarhet paketen sågs ha med 

hänsyn till bland annat kostnad, planeringsförutsättningar, miljö-, natur- och 

kulturvärden. 

Åtgärdspaket 3 och 4 sågs ha hög effekt på målen, medan de två övriga paketen fick 

måttlig effekt på grund av att de inte hade bäring på de båda infartsområdena 

(Stavsätter och Hudiksvallsvägen). En ny bro över Ljusnan (paket 2 och 4) sågs inte 

syfta till det centrala i åtgärdsvalsstudiens målbild, vilket gör att paket 2 inte tillför 

något extra till måluppfyllelsen utöver paket 1 och att paket 4 inte tillför något extra 

utöver paket 3. 

Effekten på de trafikrelaterade problemen sågs som hög för åtgärdspaket 2 och 4. 

En ny bro över Ljusnan (paket 2 och 4) kan åtgärda identifierade problem och 

avlasta Kyrksjönäsvägen bättre jämfört med i paket 1 och 3, där genomfartstrafiken 

förutsätts gå på Kyrksjönäsvägen. 

Genomförbarheten ansågs vara hög för både åtgärdspaket 1 och 3. De två andra 

paketen, med ny bro över Ljusnan, ansågs ha låg genomförbarhet med hänvisning 

till den höga investeringskostnaden för en ny bro över Ljusnan samt med tanke på 

att en sådan åtgärd inte kan genomföras förrän långt fram i tiden. 

Överlag finns en risk att en på sikt ny bro över Ljusnan resulterar i färre kunder till 

handeln i Ljusdals centrum. Samtidigt kan trafikanter söderifrån på väg 83 få en 

närmare väg till centrala Ljusdal via den nya bron. I åtgärdsvalsstudien har 

identifierats ett behov av att analysera effekterna av förbifarten utförligare, till 

exempel genom en företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB) där 

konsekvenser och effekter på handeln bedöms. Jämförelser kan också göras med 

andra orter där förbifarter har byggts. 

Den sammanvägda bedömningen av vilken effekt och genomförbarhet som 

åtgärdspaketen har pekade på att åtgärdspaket 3 är det alternativ som är mest 

intressant att gå vidare med. 

 

4.3 Valt åtgärdspaket 

Efter en sammanvägning av alla gjorda bedömningar valde arbetsgruppen att gå 

vidare med åtgärdpaket 3, dvs. det paket som innehåller samtliga åtgärder från 

åtgärdspaket 1 samt åtgärder på infartsområdena från Stavsätter och längs 

Hudiksvallsvägen. Detta gjordes utifrån att paket 3 bedömdes ha hög effekt och 

genomförbarhet, god uppfyllelse av de transportpolitiska och de projektspecifika 

målen samt är relativt samhällsekonomiskt lönsamt jämfört med de andra paketen. 
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Följande förändringar och kompletteringar gjordes dock av de ingående åtgärderna 

i det valda åtgärdspaketet jämfört med det initiala åtgärdspaket 3: 

 ”Cirkulationsplats Sjulhamregatan”, ”Förbättrade gång- och 

cykelförbindelser över älvbron” (delsträcka Stavsätter-1) samt ”Gestaltning 

av älvbron som entré genom belysning” lades till. 

 Stadsmiljöprogram/gestaltningsprogram lades till. I åtgärden ingår de 

flesta skyltningsåtgärder, utredning om utformning och skötsel av grönytor 

samt gestaltningsåtgärder. 

 Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning av förbifartens effekter på 

centrumhandeln.  

Efter diskussion i workshop 3 lades åtgärden in att studera de 

företagsekonomiska konsekvenserna på handeln i centrum av förbifart via 

Kyrkjönäsvägen. Innan en ny bro över Ljusnan projekteras bör även en 

motsvarande konsekvensbeskrivning göras för att studera 

företagsekonomiska effekter av detta. 

 Omledning av gång- och cykeltrafik via Östernäs på sträckan 

Björkhamrevägen-korsning 4. Ändrades till ny gång- och cykelväg längs 

Kyrksjönäsvägen, eftersom en eventuell omledning skulle innebära en 

alltför lång omväg och i och med det en låg efterlevnad. 

 Nya planskildheter med järnvägen och stängning av befintliga 

plankorsningar på delsträcka 2-4 samt översyn av anslutningspunkter för 

lokalgator på delsträcka 2-3 lades in i en utredning om 

trafikföring/förbindelser tvärs järnvägen för att sätta åtgärderna i ett större 

sammanhang/systemtänk. Stängning av korsning 3 är dock inte aktuellt i 

nuläget. 

 Förbättrad skoterledspassage. Togs bort eftersom det inte är tillåtet med 

skotertrafik på delsträcka 1-2. 

 Konsekvensutredning vid ett scenario med virkesterminal kvar i befintligt 

läge. Togs bort eftersom åtgärden hanteras i särskild ordning, som en del av 

utredningen ”Omlastningscentral Ljusdal” 

 Underhåll beläggning plankorsning med järnväg Smedsgatan. Togs bort 

eftersom det hanteras inom ramen för den ordinarie driften/underhållet. 

 Översyn rörelsemönster skolelever. Togs bort eftersom det inte längre 

bedöms vara ett existerande problem. 

 Flytt av Norra Järnvägsgatan närmare järnvägen. Togs bort eftersom det 

bedöms vara en senare fråga för kommunen att hantera efter att 

väghållarbyte genomförts. 

 Förbättrad separering av gång- och cykelfält från biltrafik på delsträcka 4-5. 

Togs bort eftersom förbättringsåtgärder nyligen har gjorts. 
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Åtgärder i valt åtgärdspaket framgår av tabell 4.3 Korsningar, delsträckor och övriga 

platser där åtgärder föreslås framgår av figur 4.3. 

Tabell 4.3. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket per geografisk sträcka/plats 

Förslag på åtgärd 

Steg i 

fyrstegs-

principen 

Generella åtgärder i hela åtgärdsvalsstudieområdet 

Diskussion med fjälldestinationer om ändrade stugbytardagar 1 

Stadsmiljöprogram/gestaltningsprogram 

(inkl. klarläggande skötsel grönytor, förstärkt plantering norra 

sidan Statoil, översyn skyltning/portaler och info om 

Ljusdal/målpunkter, förvarning plankorsning 3 järnväg, gestaltning 

Kläppa industriområde) 

1 

Klarläggande ansvar och regler för drift och underhåll  

(vägar och gång- och cykelvägar) 

1 

Påverkansåtgärder för ökat gående, cyklande och 

kollektivtrafikresande 

1 

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning av förbifartens 

effekter på centrumhandeln 

1 

Styrning av tung fjärrtrafik via Kyrksjönäsvägen 1-2 

Hastighetsöversyn  1-2 

Översyn placering/utformning övergångsställen/passager 1-3 

Översyn av parkeringar i centrum 1-3 

Anslutningsväg till virkesterminal i externt läge 4 

Korsning 1 (Väg 84/Kyrksjönäsvägen)  

Upphäv detaljplan vid korsning 1 1 

Förvarning korsning 1 2 

Cirkulationsplats korsning 1 3 

Delsträcka 1-2 (Väg 84: Kyrksjönäsvägen-Ramjövägen)  

Förbättrade gång- och cykelförbindelser 2-3 

 

 

 

 

 



 

37 
 

forts. Tabell 4.3. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket fördelat per geografisk sträcka/plats 

Förslag på åtgärd 

Steg i 

fyrstegs-

principen 

Grovan-Älvvallen (Kyrksjönäsvägen)  

Utred uppsamling utfarter Grovan och kolonilotter 1 

Hastighetsdämpande åtgärder förbi Grovan 1-3 

Vänstersvängfält vid Älvvallen 2-3 

Parallellväg södra sidan förbi Älvvallen 3-4 

Delsträcka 1-4 (Kyrksjönäsvägen)  

Förstärkt belysning utfarter 2 

Förbättrade passager tvärs Kyrksjönäsvägen för gång- och 

cykeltrafik 

2-3 

Buller-/vibrationsdämpande åtgärder 2-3 

Cirkulationsplats korsning Sjulhamregatan 3 

Ny gång- och cykelväg mellan korsning 4 och Björkhamrevägen 3-4 

Plankorsning järnväg Smedsgatan (Kyrksjönäsvägen)  

Optimering bomfällning 2 

Planskildhet 3 

Korsning 4 (Väg 84/Kläppakorsningen)  

Trimning trafiksignaler 2 

Cirkulationsplats med fem anslutningar (detaljprojektering tas 

fram i samråd med berörda fastighetsägare och näringsidkare) 

3 

Korsning 2 (Väg 84/Ramsjövägen)  

Mindre åtgärder till exempel kurvrätning, breddning, ändrad 

väjningsplikt, svängfält 

2-3 

Cirkulationsplats 3 

Korsning 3 (Väg 84/Bjuråkersvägen)  

Förhöjd utsmyckning 2 
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forts. Tabell 4.3. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket per geografisk sträcka/plats 

Förslag på åtgärd 

Steg i 

fyrstegs-

principen 

Delsträcka 2-4 (Väg 84: Ramsjövägen-Kläppakorsningen)  

Utredning trafikföring/förbindelser tvärs järnvägen för gång-, 

cykel- och biltrafik 

1 

Attraktions- och tillgänglighetshöjande åtgärder 

stationsområdet/resecentrum 

1-3  

Spårnära bullerdämpning järnväg 2-3 

Bullerdämpande åtgärder/bullerdämpande beläggning 2-3 

Planskild gång- och cykelpassage tvärs järnvägen 3 

Korsning Stavsätter (väg 83/väg 84)  

Femte anslutning i cirkulationsplats till/från rastplats, befintlig 

anslutning från rastplats till väg 84 stängs 

3 

Delsträcka Stavsätter-1 (Väg 84: Stavsätter-

Kyrksjönäsvägen) 

 

Gestaltning av bron som en entré, genom belysning av bron 2 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser över älvbron 2-3 

Delsträcka 4-5 (Väg 84: Kläppakorsningen-Julias)  

Utredning anslutningspunkter lokalgator 

(inkl. Gamla Kläppavägen, Rattvägen och anslutning mot Böle-

terminal) 

1 

Etablera nytt verksamhetsområde inkl. ny cirkulationsplats 

(Kläppa industriområde) 

1-3 

Förbättrad sikt utfart Godtemplarvägen 2 

Förbättrad förbindelse tvärs väg 84 för gång- och cykeltrafik 2-3 

Bättre/större bussfickor inkl. kvalitetsgranskning/-säkring av 

redan åtgärdade bussfickor 

2-3 
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Figur 4.3. Korsningar, delsträckor och övriga platser där föreslagna åtgärder pekas ut i valt 

åtgärdspaket 
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5. Förslag till inriktning och rekommenderade 
åtgärder 

Utifrån uppställda mål, önskade funktioner, den problem- och behovsbild som 

identifierats, den förenklade effektbedömningen samt bedömningen av effekt och 

genomförbarhet föreslås ett åtgärdspaket med åtgärder enligt tabell 5.1. Paketet 

innehåller åtgärder inom samtliga steg i fyrstegsprincipen. 

Tabell 5.1 redovisar de föreslagna åtgärderna med förslag på ungefärlig 

genomförandetid/tidsprioritet och finansieringsansvar. Tre åtgärder är redan 

beslutade att genomföras enligt länstransportplanen; cirkulationsplatser i korsning 

1 respektive 4 samt planskildhet med järnvägen vid Smedsgatan. Huvudansvaret för 

majoriteten av de förslagna åtgärderna ligger på Trafikverket, Ljusdals kommun 

och/eller Region Gävleborg. Åtgärder för omlokalisering av virkesterminalen i 

externt läge ingår inte i åtgärdsvalsstudien, annat än anslutningsväg till ett tänkt 

nytt läge av virkesterminalen. Den exakta lokaliseringen av virkesterminalen görs i 

ett separat utredningsprojekt. 

 

Kostnaden för åtgärdspaketet bedöms till 90-200 miljoner kronor, se tabell 5.2. Den 

relevanta samhällsekonomiska kostnaden för det valda åtgärdspaketet bedöms till 

cirka 80 miljoner kronor. Kostnaden är ett medelvärde och till den räknas inte 

redan beslutade åtgärder, utredningar eller rena drift- och underhållsåtgärder. På 

grund av de många utredningar och flera redan beslutade åtgärder som ryms inom 

åtgärdspaketet landar den relevanta samhällsekonomiska kostnaden lägre än det 

bedömda lägsta spannet för åtgärdskostnaderna. 

 

Tabell 5.2. Bedömda kostnader (miljoner kronor) för valt åtgärdspaket. 

Bedömd 

kostnad 

varav  

redan beslutade 

åtgärder 

varav 

utredningar 

Bedömd relevant 

samhällsekonomisk 

kostnad 

90-200 33-75 2-5 80 
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Tabell 5.1. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket fördelat på tid för genomförande (inkl. ansvarig för 

finansiering av åtgärderna) 

Förslag på åtgärd Steg i 
fyrstegs-
principen 

Ansvarig för finansiering 
av åtgärden 

Åtgärder som kan genomföras omgående, i väntan på att beslutade åtgärder ska 
genomföras 

Förvarning korsning 1 2 Trafikverket,  
Ljusdals kommun 

Optimering bomfällning  
(plankorsning järnväg Smedsgatan) 

2 Trafikverket 

Trimning trafiksignaler (korsning 4) 2 Trafikverket 

Beslutade åtgärder enligt länstransportplanen 

Cirkulationsplats korsning 1 
(Planering 2016, Genomförande 2017-18) 

3 Region Gävleborg,  
Ljusdals kommun 

Planskildhet med järnväg Smedsgatan 
(delsträcka 1-4) 
(Planering 2016-17, Genomförande 2018-19) 

3 Ljusdals kommun,  
Region Gävleborg 

Cirkulationsplats med fem anslutningar i 
korsning 4 (detaljprojektering tas fram i 
samråd med berörda fastighetsägare och 
näringsidkare) 
(Planering 2016, Genomförande 2017-18) 

3 Region Gävleborg,  
Ljusdals kommun 

Åtgärder på kort sikt (inom 5 år)     

Diskussion med fjälldestinationer om ändrade 
stugbytardagar 

1 Ljusdals kommun7 

Stadsmiljöprogram/gestaltningsprogram  1 Ljusdals kommun, 
fastighetsägare, 
näringslivet,  
Trafikverket 

Klarläggande ansvar och regler för drift och 
underhåll (vägar och gång- och cykelvägar) 

1 Ljusdals kommun, 
Trafikverket 

Påverkansåtgärder för ökat gående, cyklande 
och kollektivtrafikresande 

1 Ljusdals kommun,  
Region Gävleborg 

Upphäv detaljplan vid korsning 1 1 Ljusdals kommun 

Utredning trafikföring/förbindelser tvärs 
järnvägen för gång-, cykel- och biltrafik 
(delsträcka 2-4) 

1 Trafikverket,  
Ljusdals kommun,  
Exploatörer 

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning av 
förbifartens effekter på centrumhandeln 

1 Ljusdals kommun,  
Ljusdal i Centrum 

Styrning av tung fjärrtrafik via 
Kyrksjönäsvägen 

1-2 Trafikverket,  
Ljusdals kommun 

Hastighetsöversyn  1-2 Trafikverket,  
Ljusdals kommun,  

Översyn av parkeringar i centrum 1-3 Ljusdals kommun,  
Berörda fastighetsägare 

Hastighetsdämpande åtgärder förbi Grovan 1-3 Region Gävleborg 

                                                           
7 Eftersom fortsatt finansiering av Projekt Fjällvägen inte är klart i nuläget står Ljusdals kommun 
som ansvarig för denna åtgärd. Kommunen kan när finansiering blir klart lägga över åtgärden som 
ett uppdrag för Projekt Fjällvägen. 
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forts. Tabell 5.1. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket fördelat på tid för genomförande (inkl. 

ansvarig för finansiering av åtgärderna) 

Förslag på åtgärd Steg i 
fyrstegs-
principen 

Ansvarig för finansiering 
av åtgärden 

forts. Åtgärder på kort sikt (inom 5 år)   

Etablera nytt verksamhetsområde inkl. ny 
cirkulationsplats (Kläppa industriområde) 

1-3 Näringsliv,  
Ljusdals kommun 

Förstärkt belysning utfarter (delsträcka 1-4) 2 Trafikverket 

Förhöjd utsmyckning (korsning 3) 2 Ljusdals kommun, 
fastighetsägare, 
näringsidkare 

Gestaltning av bron som en entré, genom 
belysning av bron (delsträcka Stavsätter-1) 

2 Ljusdals kommun, 
Trafikverket 

Förbättrad sikt utfart Godtemplarvägen 
(delsträcka 4-5) 

2 Ljusdals kommun 

Buller-/vibrationsdämpande åtgärder 
(delsträcka 1-4) 

2-3 Trafikverket 

Mindre åtgärder till exempel kurvrätning, 
breddning, ändrad väjningsplikt, svängfält 
(korsning 2) 

2-3 Trafikverket,  
Ljusdals kommun,  
Region Gävleborg 

Vänstersvängfält vid Älvvallen 2-3 Ljusdals kommun, 
Region Gävleborg 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser 
(delsträcka Stavsätter-1-2) 

2-3 Region Gävleborg 

Bättre/större bussfickor inkl. 
kvalitetsgranskning/-säkring av redan 
åtgärdade bussfickor (delsträcka 4-5) 

2-3 Region Gävleborg 

Anslutningsväg till virkesterminal i externt läge 
(inom 5 år) 

4 Exploatör, eller enligt en 
kommande förhandling 
mellan då aktuella parter 

Åtgärder på kort till medellång sikt (inom 15 år) 

Utred uppsamling utfarter Grovan och 
kolonilotter 

1 Ljusdals kommun 

Översyn placering/utformning 
övergångsställen/passager (Generell) 

1-3 Väghållare/ 
Ljusdals kommun 

Attraktions- och tillgänglighetshöjande 
åtgärder stationsområdet/resecentrum 
(delsträcka 2-4) 

1-3 Ljusdals kommun, 
fastighetsägare, 
näringsidkare, 
Trafikverket, 
Region Gävleborg 

Förbättrade passager tvärs Kyrksjönäsvägen 
för gång- och cykeltrafik (delsträcka 1-4) 

2-3 Region Gävleborg och 
Ljusdals kommun i dialog 
med intressenter 

Bullerdämpande beläggning resp. andra 
bullerdämpande åtgärder (delsträcka 2-4) 

2-3 Väghållaren resp. 
Trafikverket, näringslivet, 
boende, fastighetsägare 

Förbättrade gång- och cykelförbindelser över 
älvbron (delsträcka Stavsätter-1) 

2-3 Region Gävleborg, 
Trafikverket, 
Ljusdals kommun 

Cirkulationsplats korsning Sjulhamregatan 
(delsträcka 1-4) 

3 Ljusdals kommun,  
ev. Trafikverket 
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forts. Tabell 5.1. Föreslagna åtgärder i valt åtgärdspaket fördelat på tid för genomförande (inkl. 

ansvarig för finansiering av åtgärderna) 

Förslag på åtgärd Steg i 
fyrstegs-
principen 

Ansvarig för finansiering 
av åtgärden 

forts. Åtgärder på kort till medellång sikt (inom 15 år) 

Ny gång- och cykelväg mellan korsning 4 och 
Björkhamrevägen (delsträcka 1-4) 

3-4 Ljusdals kommun,  
Region Gävleborg 

Parallellväg södra sidan förbi Älvvallen 3-4 Ljusdals kommun 

Femte anslutning i cirkulationsplats till/från 
Stavsätter rastplats, befintlig anslutning från 
rastplats till väg 84 stängs 

3 Region Gävleborg, 
Trafikverket (nationell 
rastplats) 

Åtgärder på medellång sikt (5-15 år) 
  

Utredning anslutningspunkter lokalgator 
(delsträcka 4-5) 

1 Ljusdals kommun 
 

Spårnära bullerdämpning järnväg (delsträcka 
2-4) 

2-3 Trafikverket, boende, 
näringsidkare, exploatörer, 
Ljusdals kommun 

Cirkulationsplats korsning 2 3 Ljusdals kommun, 
Region Gävleborg 

Planskild gång- och cykelpassage tvärs 
järnvägen (delsträcka 2-4) 

3 Ljusdals kommun 

Åtgärder på lång sikt (bortom 15 år)     

Förbättrad förbindelse tvärs väg 84 för gång- 
och cykeltrafik (delsträcka 4-5) 

2-3 Ljusdals kommun,  
Region Gävleborg 
(länstransportplan) 
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6. Källor 

Tryckta källor: 

 Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2014 (2014:071) 

 Befolkningsprognos 2014-2023 Ljusdals kommun, Statisticon 

 Länstransportplan 2014-2025 Gävleborgs län (2013) Region Gävleborg 

 Logistikcentrum i Ljusdal – bidrar till ett slagkraftigt näringsliv och ett 

hållbart Sverige (2013) PLX Konsult AB 

 Avsiktsförklaring mellan Ljusdals kommun, Region Gävleborg och 

Trafikverket (2012) 

 Förstudie: Lokalisering av järnvägsterminal för skogråvaror, Ljusdals 

kommun (2012) Trafikverket  

 Kapacitetsbrister i järnvägsnätet, 2015 och 2021, efter planerade åtgärder – 

Bristanalys (Trafikverket 2011:138) 

 Förstudie gällande lokalisering av järnvägsterminal för skogliga råvaror i 

Ljusdals kommun (2010) Ramböll 

 Översiktsplan för Ljusdals kommun (antagen 2010-02-22) 

 Vägutredning Väg 84, Ljusdal-Hudiksvall – Förbifart Ljusdal (2002) 

Vägverket 

Internetbaserade källor: 

 STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 

 NVDB (Nationella vägdatabasen, Trafikverket) 

 

7.  Bilagor 

 Bilaga 1: Bruttolista – åtgärder som diskuterades vid workshop 2 

 Bilaga 2: Förenklad effektbedömning av de fyra initiala åtgärdspaketen inkl. 

känslighetsanalys för virkesterminal i externt läge 
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