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PLANBESKRIVNING
Planhandlingar
Plankarta
Planbeskrivning
Strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (Arkreativa)
Underlag
Förslag till beslut om förnyat planuppdrag
Översiktlig geoteknisk undersökning (AB Flygfältsbyrån)
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bakgrund
Trätåg och Sveaskog önskar med sin skrivelse, 2019-05-09, att planarbetet för
omlastningsterminal vid Kläppa påbörjas och påskyndas. Kommunstyrelsen
beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
omlastningsterminal i Kläppa 2013-05-02 § 148. Beslutet innebar att exploatören
skulle stå för upprättandet av detaljplanen. Efter beslut om planuppdrag lyftes frågan
om en öppen terminal av andra aktörer i ett öppet brev till kommunledningen.
Alternativen Böle och Bränta har sedan 2013 utretts tillsammans med
skogsföretagen. Ett nytt planuppdrag gavs 2019-09-04 för att arbetet skulle påbörjas
med ny lagstiftning.
Syfte
Planens syfte är att möjliggöra för en ny etablering av en omlastningsterminal. Idag
finns en tillfällig virkesomlastning i centrala Ljusdal belägen på området Östernäs,
denna tillfälliga anläggning kommer att flyttas när en ny stadsdel växer fram. Inom
områden med beteckningen industri ingår även andra verksamheter. Planen bedrivs
med ett utökat förfarande, samrådstiden är således tre veckor.

Lägesbestämning
Området ligger söder om Norra stambanan och norr om Kläppakanal, öster om
Ljusdals centrala delar. I närheten av området ligger Ljusdals golfbana med
tillhörande faciliteter samt industriområden västerut.
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Areal
Planområdet är ca 16 hektar.
Markägoförhållanden
De fastigheter som direkt berörs av planläggningen är Kläppaängarna 3:5,
Kläppaängarna 5:1, Kläppaängarna 3:9, Slotte 46:1, Östernäs 15:1 och Kläppa 27:1
samt Kläppa 25:1. Kommunen äger för närvarande Östernäs 15:1, Kläppa 27:1,
Kläppaängarna 5:1 och Slotte 46:1. Kläppaängarna 3:5 ägs av Ljusdals golfklubb,
Kläppa 25:1 ägs av Trafikverket och Kläppaängarna 3:9 samt Östernäs 15:1 är i
privat ägo.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
FÖP Ljusdal (2018)
Det område som ansökan avser är utpekat som industri och handelsområde i
den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort (2018). Planläggning av
omlastningsterminal strider inte mot den fördjupade översiktsplanen.
Rubricerat område är idag ej detaljplanelagt.

Detaljplaner, områdesbestämmelser, förordnanden
Rubricerat område är idag ej detaljplanelagt. Detaljplanen ersätter och upphäver del
av äldre gällande plan (Nr. 67 kv.Tranan) fastsälld 1977-11-11.

Strategisk miljöbedömning
Enligt 4 kap 34 § PBL skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om en
detaljplan medger en användning av mark eller byggnader eller andra anläggningar
som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark,
vatten och andra resurser.
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Den tänkta omlastningsterminalen är att klassa som miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalkens 9 kap. 1§ tredje stycket och bedöms innebära betydande miljöpåverkan.
En strategisk miljöbedömning kommer därför att bli nödvändig i den fortsatta
planprocessen. Därav har även en Strategisk miljöbedömning innehållandes en
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Ett avgränsningssamråd har gjorts med
länsstyrelsen.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN (MB)
Miljöbalkens 3 kapitel behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden. Miljöbalkens 4 kapitel behandlar särskilda bestämmelser
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Miljöbalkens 5
kapitel behandlar miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Detaljplanen
bedöms förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.

Riksintressen
Riksintresse rörligt friluftsliv
Det aktuella området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB, för
området utmed Ljusnan från Färila till Bergvik. Riksintresset bedöms ej påverkas.

Riksintresse natura 2000
Planområdet ligger inte inom natura 2000, men planen utformas för att inte skapa
negativa kumulativa effekter på riksintresset.
Riksintresse kommunikationer
Planområdet tangerar riksintresset för kommunikationer gällande Norra stambanan,
verksamheten bör ligga i närheten av Norra stambana för att uppfylla sitt syfte.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Naturmiljö, Mark och vegetation, (Naturvårdsprogram, natura 2000)
Området angränsar till Kläppa kanal och avvattnas mot Ljusnan som är natura 2000område för bevarandet av livsmiljöer för flodpärlmussla, stensimpa, utter och
ävjepilört. Dagvatten från terminalområdet får inte inverka på natura 2000- området.
Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes i delar av området 1962 (AB
Flygfältsbyrån). Förekommande jordar inom det undersökta området var sandig
bottenmorän, mjäla, mo, dy, lera och torv. De västra delarna av det undersökta
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området, närmast nuvarande reningsverk och Norra Stambanan, bedömdes
innehålla relativt fast mark med 2 meter eller mindre ner till bottenmorän. Stora delar
av det undersökta området bedömdes dock ej ha fullgoda grundförhållanden med
lösa jordlager till stort djup och stor risk för framtida sättningar vid belastning.
Förekommande jordarter bedömdes även som tjälfarliga och flytbenägna vid
vattenmättade tillstånd. Grundvattenytan uppmättes till 1 meter under markytan. 50
% av områdets markyta ligger inom beräknat 100-årsflöde och riskerar att
översvämmas vid ett så kallat hundraårsflöde.
Den geotekniska undersökningen instämmer med materialet från SGUs jordartskarta
och byggnader bör anpassas efter rådande jordartsförhållanden.

Källa: Jordartskarta SGU (2020)

Vattenområden
Kläppakanal ligger söder om planområdet.
Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
På fastigheten Östernäs 7:1 ligger Ljusdals Elnäts mest skyddsvärda anläggning
med inmatningspunkt som förser hela verksamhetsområdet med elektrisk kraft.
Området består även av byggnader och anläggningar av industrikaraktär. Största
delen är obebyggd.
Ny bebyggelse
En utökning av industriområdet föreslås expandera österut från befintlig bebyggelse,
för att ge plats åt en ny omlastningsterminal samt övrig industri. Byggnadshöjden är
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satt till maximalt 8 meter och en utnyttjandegrad på 25% av fastighetsarean. Detta
möjliggör en tät industribebyggelse med tillhörande anläggningar.

Översiktlig illustration Källa: Arkreativa (2013)

Kvartersmark och stängsel (tillgänglighet inom och mellan områden)
Kvartersmark för industri innebär att området får privatiseras. En tydlig avgränsning
mellan allmän plats och industri bör eftersträvas, om en verksamhet bedöms som
fara för människors liv och hälsa ska en sådan verksamhet stängslas in.

Friytor
Ett naturområde längs med Kläppakanal föreslås, detta för att bevara växt- och
djurliv intill vattenstråket.

Strandskydd
Enligt kommunens kartlager ligger inte området inom strandskydd, däremot har
kommunen bedömt att vattendraget som tangerar området i söder är av ett sådant
slag som innefattas av det generella strandskyddet (Kläppa kanal). Delar av området
ligger således inom strandskydd. Tidigare har ett omfattande arbete bedrivits för att
se över en lokalisering av en ny omlastningsterminal, det tidigare arbetet har
utmynnat i aktuellt planförslag. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark för
Industri.
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De särskilda skälen enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § som åberopas är följande:
4: behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5: behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området,
6: behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Utöver ovanstående så tas även hänsyn till allmänhetens tillgång samt växt- och
djurlivet via ett stråk av Natur (N) längsmed Kläppa kanal för att säkerställa de
biologiska värdena samt tillgängligheten.

Foto över Kläppa kanal (V.Svensson 2020)

Störningar, hälsa och säkerhet
Buller
Buller från godshantering vid till exempel lastkajer och omlastningsterminaler bör
räknas in i ljudnivån från verksamheten och bedömas som industribuller.
Buller från ofta förekommande rangering av spårfordon på bangårdar bör också
omfattas av vägledningen. Den förbipasserande trafiken genom bangården bör
dock räknas som trafikbuller.
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Källa: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (NVV 2015)

Utöver ovanstående tabell bör inte Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA)
förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. Avståndet från
bostäder, skolor, förskolor samt annan bullerkänslig verksamhet bedöms som långt
och bullret som alstras på platsen blir därmed försumbar.
Vibrationer
Vibrationer från verksamheten och intilliggande järnväg kan komma att uppfattas
som störande, dock inte i sådan grad att närmaste bostadsbebyggelse kommer
uppleva störningar.
Färdväg för farligt gods
Norra stambanan är färdväg för farligt gods, idag finns inga generella nationella
riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd som kan vara tolerabla i
samband med planering av markanvändning i närheten av trafikleder för farligt gods.
En riskhanteringszon på upp till 150 meter från mittlinjen av järnvägsspåret bör
eftersträvas för att kunna hantera eventuella olyckor såsom läckage eller urspårning.
Höga flöden
Planområdet ligger inom riskzonen att drabbas av höga flöden i samband med
kraftigt skyfall, snösmältning, dammbrott eller en kombination av dessa. Dessa
händelser bedöms som sällsynta, de negativa konsekvenserna för en eventuell
översvämning förväntas vara minimala med hänsyn till planens markanvändning,
läget och topografin. Inom området finns naturliga avrinningar och en topografi som
har en skyddande effekt mot höga flöden.
Grundvattenytan uppmättes till 1 meter under markytan. Cirka 50 % av områdets
markyta ligger inom beräknat 100-årsflöde och riskerar att översvämmas vid ett så
kallat hundraårsflöde. Bebyggelsen samt anläggningar bör placeras med hänsyn till
hundraårsflödet.

Elektromagnetisk strålning
(Kraftledning, transformatorstation, järnvägsledning)
Flera av Ellevios hög- och lågspänningsledningar passerar genom område för tänkt
terminal. För ett plangenomförande krävs en hantering av dessa ledningar. Denna
hantering bör bekostas av framtida exploatör. Inom området finns även Trafikverkets
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högspänningsledningar tillhörande Norra Stambanan. Vid arbete eller exploatering i
dessa anläggningars närhet bör Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om
starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1) följas.
På fastigheten Östernäs 7:1 ligger Ljusdals Elnäts mest skyddsvärda anläggning
med inmatningspunkt som förser hela verksamhetsområdet med elektrisk kraft.

Foto över kraftledningsgatan samt Norra stambanan (V.Svensson 2020)

Vattenkvalité
Det finns miljökvalitetsnormer för ytvatten. Kläppa kanal har idag den ekologiska
statusen måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Miljökvalitetsnormer för
Kläppa kanal är god ekologisk och kemisk status till 2027. Enligt 5 kap. 3 §
Miljöbalken skall myndigheter och kommunen ansvara för att miljökvalitetsnormer
följs.
Gator och trafik
Gatunät
Området kan anslutas i väster, lämpligt via en ny anslutande gata från
Kyrksjönäsvägen, alternativt via Sjulhamregatan och inom området för industri är det
möjligt att anlägga privata vägar eller samfälligheter för att ansluta kommande
fastigheter. En lösning med att säkerställa gator för BK4 (bäringsklass 4) bör
tillgodoses. Detta gäller således samtliga vägar till området som bör anpassas för
tunga transporter.
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Foto av befintlig infartsväg (V.Svensson 2020)

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats (Bryggaregatan) ligger cirka 250 meter nordväst om
planområdet.
Parkering och varumottag
Enskilda parkeringar kan anläggas inom kvartersmark för att uppfylla
verksamheternas behov. Gods- och varumottagning löses inom kvartersmarken, vid
tyngre transporter bör den kommunala infartsvägen stärkas för att klara ett tyngre
axeltryck och fler transporter.
Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Inom området löper allmännyttiga ledningar i form av vatten och avloppsledningar till
Ämbarbo. Området ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vattenoch avlopp men bör kunna anslutas från närmaste fastighetsgräns. En dialog bör
föras med det kommunala vatten- och avloppsbolaget eller motsvarande.
Värme, fjärrvärme, El och renhållning
Området bör kunna anslutas till fjärrvärmenätet samt anslutas till Elnätet. Ytor för
avfall och renhållning ska tillgodoses inom området för att
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Konsekvenser för fastighetsägare
Konsekvenser för varje enskild fastighetsägare med fokus på fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, inlösen, nyttjanderätt mm. .

Fastighet
KLÄPPAÄNGARNA 3:5

KLÄPPAÄNGARNA 3:9
KLÄPPAÄNGARNA 5:1

SLOTTE 46:1
ÖSTERNÄS 7:1
ÖSTERNÄS 15:1
KLÄPPA 25:1
KLÄPPA 27:1
ÖSTERNÄS 9:1
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Konsekvenser
Delar av fastigheten planläggs som
kvartersmark för industri. Vissa delar av
golfbanans grönytor ligger på östra delen
av fastigheten.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
Delar av fastigheten planläggs som
kvartersmark för industri samt N (natur)
på vissa delar.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
Fastigheten tangerar planen längsmed
dess södra fastighetsgräns.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
Fastigheten planläggs som kvartersmark
för industri.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbetet bedrivs genom ett utökat planförfarande och antas av
kommunfullmäktige. Preliminär tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

-

januari 2021
mars 2021
juni 2021
juni 2021

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Skälet till
en kortare tid är att genomförandet bör påskyndas då planen kopplas till den tillfälliga
omlastningsterminalen i centrala Ljusdal.
Ansvarsfördelning
Exploatören står för samtliga kostnader vad gäller genomförandet inom
kvartersmark. Kommunen upprättar planförslaget och antar planen. Kommunen
ansvarar för allmänplats med kommunalt huvudmannaskap.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Ekonomiska frågor
Exploatören står för samtliga kostnader för att upprätta planen enligt planavtalet. Om
exploatören fullföljer sina åtaganden enligt planavtalet tas ingen planavgift ut i
samband med bygglov.

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor
Lantmäterimyndigheten i genomför efter ansökan fastighetsrättsliga åtgärder genom
lantmäteriförrättning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Ledningsrätter, serivtut samt gemensamhetsanläggningar kan komma att bli aktuellt.
För att genomföra detaljplanens huvudsyfte bör delar av kommunalmark samt
privatmark tillgodoses för tillkommande verksamheter, en timmeromlastningsterminal
bedöms som ytkrävande och fastighetsrättsliga åtgärder kommer att krävas i form av
markförsäljning, arrenden eller avtal.

PLANFÖRFATTARE
Viktor Svensson
Planingenjör
REVIDERING
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