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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Sedan sågverket på Östernäs lades ned i slutet på 1990-talet har områdets
möjligheter till förnyelse med andra verksamhetsområden aktualiserats.

LAGA KRAFT

Framförallt är det en förändring från industriverksamhet till verksamheter för handel,
idrott och rekreation som avses, men i planerna ingår också att tillgodose
värmeverkets behov av effektivisering av sin verksamhet.
Detaljplanen syftar till att
möjliggöra en utbyggnad av
Ljusdals Energi :s fjärrvärmeverk
samt att öka möjligheterna till
lagring av biobränslen i området.
Fastighet Östernäs 15:2 samt del
av Östernäs 11:4 är möjliga att
utveckla som industrimark för
fjärrvärmeverkets behov.
Fastigheterna kommer främst att
användas för hantering av
biobränsle.
Denna detaljplan ingår som en
del av ett större förändringsarbete
för Östernäsområdet. En
evenemangshall för idrotts- och
mässverksamhet föreslås
anläggas norr om planområdet.
Nordost om värmeverket planeras
för handels- och
kontorsverksamhet.

Fjärrvärmeverket

Planområdet präglas idag främst av fjärrvärmeverket. Ljusdal Energi AB har även
upplag av biobränsle på området. Vid större timmerflöden mellanlagras även timmer
inom planområdet inför omlastning från lastbil till järnväg.
Björkhamrevägen går genom planområdet och längs med Kyrksjön finns en gångoch cykelväg . Vid sjön finns även ett utjämningsmagasin och en oljeavskiljare för
utloppet av en stor dagvattenledning.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Planområdet
är beläget inom riksintresseområde för friluftsliv enligt MB 3 kap och MB 4 kap.
Kyrksjön, som delvis ingår i planområdet, utgör ett Natura 2000-område. Naturmiljön
inom Natura 2000-området kommer inte att påverkas vid genomförandet av
detaljplanen.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Ljusdals tätort. Området avgränsas i norr av det f.d.
sågverksområdet på Östernäs och i söder av Kläppa kanal. I väster gränsar området
mot Kyrksjön och i öster industriområdet vid Östernäs/Sjulhamre.
Areal
Området är ca 10 ha, inklusive vattenområde.
Markägoförhållanden
Ljusdal Energi AB äger Östernäs 15:3. Fastigheterna Östernäs 11:4, 11:5 och 15:2
innehas av Setra Trävaror AB. Ljusdals kommun äger Östernäs 15:1, Åkersta 29:1
och Kläppaängarna 5:1.

Fastigheter inom området
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Planområdet ingår i Ljusdals tätort och omfattas av gällande generalplan för Ljusdals
tätort med omnejd, antagen år 1980. Föreslagen detaljplan överensstämmer med
generalplanen där planområdet anges som industriområde.
Arbete pågår för närvarande med ny översiktsplan för Ljusdals kommun, där utpekas
platsen som ett strategiskt område.
Detaljplaner och förordnanden
Följande detaljplaner kommer att beröras av ombyggnaden: Sjulhamre
industriområde (1985-04-04) och Kv. Näset med Björkhamre (1978-10-24)
Dessa planer innehåller främst användningsbestämmelser för industri-, parkeringsoch parkområden.
Planområdet berörs av strandskydd på 100 m runt Kyrksjön.
Program för planområdet
Ett program som redovisar möjliga användningsområden för mark och vatten i
Östernäsområdet har upprättats. I programmet föreslås att Östernäsområdet delas i
tre delar i detaljplanarbetet. Den här detaljplanen täcker den sydöstra delen av
Östernäs och innefattar den befintliga fjärrvärmeanläggningen och ska ge möjlighet
till värmeverksutbyggnad.
En annan detaljplan omfattar den nordöstra delen av Östernäs där en
evenemangshall föreslås anläggas med handel som alternativ markanvändning. En
tredje detaljplan omfattar den nordvästra delen av Östernäs där handels-, kontorsoch kulturverksamhet samt ett grönområde föreslås utvecklas.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt 5 kap 18 § PBL ska 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.
Enligt MKB-checklistan som är ett underlag för behovsbedömning medför planens
genomförande inte ”betydande miljöpåverkan” i den betydelse som avses i PBL.
Någon speciell miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte.
Kommunala beslut i övrigt
Beslut Kommunstyrelsen 2007-11-01, § 334:
1. Östernäsområdet skall ej planeras för bostäder.
2. Att ändra nuvarande detaljplaner för Östernäsområdet från område för industri till
område för idrott-, kultur- och centrumverksamhet.
Beslut Samhällsbyggnadsnämnden 2001-10-24, § 258:
Bottenvåningen för nybyggnad av enfamiljshus på Åkersta 26:3 i Ljusdal skall höjas
till att ligga på minst +128,0 m färdigt golv med tanke på översvämningsriskerna vid
höga flöden.
Miljö- och geotekniska undersökningar
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen Version 2.
Ramböll Sverige AB, 2008-11-12
Fördjupad riskbedömning vid f.d. Östernässågen.
Ramböll Sverige AB, 2008-05-16
Östernäs f.d. sågverk. Kompletterande miljötekniska undersökningar.
Ramböll Sverige AB, 2007-08-27
Miljöteknisk markundersökning i anslutning till Ljusdals fjärrvärmeverk.
Ramböll Sverige AB, 2007-03-19
Östernäs sågverk, Östernäs 11:4, Översiktlig miljöteknisk markundersökning.
VBB VIAK AB, 1999-10-29
Östernäs sågverk, Översiktlig geoteknisk stabilitetsutredning.
VBB VIAK AB, 1999-10-29
Sjulhamre industriområde, Översiktlig geoteknisk utredning
AB Jacobsson & Widmark, 1983-12-12
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Området ligger i de centrala delarna av Ljusdal. Marken består av öppna ytor som i
huvudsak är flacka förutom närmast Kyrksjön, där en mindre slänt förbinder området
med strandlinjen. Inom området finns hårdgjorda ytor av asfalt och betong och på
några platser förekommer också gräs- och buskageområden. Ett skogsparti finns
mellan fjärrvärmeverket och Kyrksjön. Skogspartiet bör bevaras, eftersom det
fungerar som avskärmning mellan gång- och cykelvägen och fjärrvärmeverket.
Denna avskärmning i form av vegetation bör utökas för att bilda en barriär mellan
fjärrvärmeverket och de planerade verksamheterna norr om planområdet.
Geotekniska förhållanden
Kyrksjöns strandlinje har förflyttats söderut ett flertal gånger då full verksamhet rådde
i området. Strandområdet utgörs i huvudsak av fyllnadsmassor med undantag av den
skogbeklädda udden, som är helt oexploaterad. Utfyllnad av strandområdet har skett
under lång tid och massorna utgörs till stor del av trärester och bark uppblandade
med sand och silt. Den uppfyllda marken kan troligtvis inte bära någon byggnation
eller annan tyngre anläggning.
I slänten mot Kyrksjön förekommer lokalt bergschaktmassor. En översiktlig
geoteknisk stabilitetsutredning över Östernäs 11:4 gjordes på kommunens uppdrag
av VBB VIAK AB år 1999. Utredningen visar att säkerheten mot skred i slänten kan
anses tillräcklig med avseende på befintliga förhållanden. I utredningen
rekommenderas att avverkning och röjning i slänten bör undvikas, då ett
avlägsnande av vegetation kan öka risken för erosion.
Förorenad mark
Flera markundersökningar visar att verksamheter kopplade till sågverket har påverkat
mark och grundvatten. År 1999 utförde VBB VIAK AB en översiktlig miljöteknisk
markundersökning i området på uppdrag av Ljusdals kommun. Ramböll Sverige AB
genomförde år 2007 en MIFO fas 2-undersökning på uppdrag av länsstyrelsen.
Analysen av dessa prover visar på förekomst av föroreningar i närområdet.
För att skapa en bra grund för bedömning av åtgärdsbehovet har Ramböll Sverige
AB under år 2008 genomfört kompletterande miljötekniska provtagningar i området
tillsammans med en fördjupad platsspecifik riskbedömning och riskvärdering.
Resultaten visar att det finns markföroreningar på ett flertal ställen inom
Östernäsområdet. Undersökningarna har dock inte påvisat några föroreningar inom
det här detaljplaneområdet. En förklaring är att den största delen av marken inom
själva planområdet har använts som jordbruksmark långt in på 1900-talet.
Radon
Radon förekommer i centrala delar av Ljusdals samhälle. Radonsäkert byggande
rekommenderas.
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Risk för skred/höga vattenstånd
Kyrksjön står i direkt förbindelse med Ljusnan genom ån Grovan. Kyrksjön följer
därmed Ljusnans vattenstånd, vilket innebär att delar av området ligger inom
riskområde för höga vattenstånd. Dessa områden bör inte bebyggas utan ska istället
utvecklas till grönområden, vilket de till stor del redan är. Nivå för färdigt golv bör
ligga på minst + 128,0 m, enligt tidigare beslut gällande villabebyggelse vid Kyrksjön.
Fornlämningar
Det finns ett fornminne inom området. Det har nummer R348 och anges som
bebyggelseplats och består av två, tre f.d. gårdar. Fornminnesområdet är 100×50 m
stort och sträcker sig från nordöst till sydväst. Vid eventuella markarbeten inom detta
område ska länsstyrelsen kontaktas för samråd.
Bebyggelseområden
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Idag utgör fjärrvärmeverket en arbetsplats inom området och omges i öster av
industribyggnader och i norr av byggnader från det f.d. sågverket. Inom området får
byggnader och anläggningar uppföras som hör till verksamheten. Hantering av
bränslen och hållande av upplag är huvudinriktningen för markanvändningen inom
kvartersmarken.
Tillgänglighet
Allmänheten rör sig i området via gång- och cykelvägen vid Kyrksjön. Med bil kan
man ta sig till platsen via Södra Järnvägsgatan och Sjulhamregatan.
Björkhamrevägen kommer att stängas av för allmän trafik.
Landskapsbild
Den 45 m höga ackumulatortanken och den nya skorstenen för den nya pannan,
som planeras i anslutning till fjärrvärmeverket kommer att få en betydande inverkan
på landskapsbilden i omgivningarna. I planområdets norra del ska en förvaringshall
för flismaterial byggas. Den kommer att ansluta till området för evenemangshallen
och bilda gräns till denna. Fjärrvärmeverkets område ska omgärdas av plank för att
minska störningar mot omgivningen.
Ny bebyggelse ska så långt som möjligt inordnas och utformas på ett för närområdet
tilltalande sätt, eftersom området är beläget i ett relativt centralt läge i Ljusdals tätort.
Friytor
Lek och rekreation
Området längs med Kyrksjön föreslås att utgöras av grönområde i form av
naturmark. Grönområdet har både en ekologisk och landskapsmässig betydelse och
utgör en naturlig länk i rekreationsområdet kring Kyrksjön. Gång- och cykelvägen,
som passerar igenom planområdet och runt hela Kyrksjön, används idag för motion
och rekreation i mycket stor utsträckning.
Kyrksjön i sig har stora rekreationsvärden för Ljusdals tätort. Det gäller såväl
sommar- som vintertid. Det finns möjligheter att utveckla detta ytterligare genom att
t.ex. anlägga fler bryggor ut i vattnet.
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Naturmiljö
Runt Kyrksjön råder ett strandskydd på 100 m. Strandskyddet föreslås upphävas
inom planområdet.
Vattenområden
Kyrksjön utgör ett Natura 2000-område, som har till uppgift att bevara den ävjepilört
som växer på strandängar i anslutning till sjön. Sjön har ett utsläpp åt öster genom
den grävda Kläppakanalen. Den ligger delvis inom planområdet.
Vid Kyrksjön anlades under slutet av 1990-talet ett utjämningsmagasin och
oljeavskiljare vid utloppet av en stor dagvattenledning för avbördning av de östra
delarna av Ljusdal. Detta skedde inom ramen för ett EU-projekt och syftet var att
minska belastningen av föroreningar till sjön och därmed förbättra vattenkvaliteten i
Kyrksjön.
Vid sjön finns möjligheter att utveckla verksamheter för rekreation. En möjlighet är att
förbättra förutsättningarna för ädelfiske i sjön. För detta ändamål skulle förslagsvis en
handikappvänlig brygga kunna byggas ut i vattnet.
Länsstyrelsen har beslutat att upphäva strandskydd för de områden som i
detaljplanen avsatts för industri, teknisk anläggning, industritrafik och gång- och
cykelväg. Beslutet gäller under förutsättning att planen vinner laga kraft.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Björkhamrevägen går genom planområdet. Vägen används idag främst av de
timmerlastbilar som kör till virkesomlastningen, belägen norr om planområdet. Syftet
med planerna för Östernäsområdet är att timmerhanteringen på sikt skall förflyttas
utanför Ljusdals tätort. Därför skulle en stängning av allmän trafik på
Björkhamrevägen leda till att timmertransporterna under en period efter att vägen har
stängts får åka ut via Sjulhamregatan och sedan ut på Kyrksjönäsvägen.
En stängning av Björkhamrevägen är nödvändig för att Ljusdal Energi ska kunna
påbörja byggnationen av en ny panna intill den idag befintliga på Östernäs 15:3.
Enligt preliminära uppgifter från Ljusdals Energi kan byggnationerna starta 2010 och
den nya pannan kan komma i bruk hösten 2011 om Björkhamrevägen stängs våren
2011. Då den nya pannan på Östernäs 15:3 kan börja användas kan den äldre
pannan på Östernäs 11:6 stängas och området kan börja städas. En stängning av
Björkhamrevägen är vidare betydelsefull för verksamhetens logistik och hantering av
biobränslen då verksamheten fritt kan nyttja båda sidor av Björkhamrevägen.
Arbetet med att omlokalisera timmerterminalen pågår, när timmerterminalen kommer
att flytta från Östernäsområdet är då detta dokument skrivs oklart.
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Ovanstående ortofoto över området visar i bildens övre del en svart cirkel för Östernäspannan som
ska stängas då den nya har kommit i bruk (inom den randiga cirkeln) invid fjärrvärmeverket och
Björkhamrevägen . Den prickade linjen runt Björkhamrevägen markerar det område av vägen som
föreslås stängas, för att området till höger om Björkhamrevägen ska användas till upplag av biobränsle
och för att hanteringen av biobränslet ska vara trafiksäker. Stängningen av Björkhamrevägen kommer
inte att påverka korsningen ovanför som är en viktig infart till bland annat Bilbolaget.

Vägverkets utredning ”Förbifart Ljusdal” från år 2002, behandlar en ny dragning av
riksväg 84. Ett av alternativen passerar öster om Sjulhamregatan. Det är också det
alternativ Vägverket Region Mitt har valt att arbeta vidare med. Omläggningen av
vägen kommer att innebära att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen
Smedgatan/Hotellgatan och att en planfri korning med järnvägen byggs vid
Smedgatan samt att en ny vägbro uppförs över Ljusnan. Denna infrastruktursatsning
kommer att betyda förbättrade förutsättningar för trafik till planområdet.
En gång- och cykelväg finns utmed Kyrksjön.
Kollektivtrafik
Området är beläget nära järnvägsstationen där både regionaltåg och fjärrtåg gör
uppehåll. Busshållplatser finns vid såväl järnvägsstationen som vid riksväg 84 och
Hybovägen.
Parkering, varumottagning och utfarter
När Björkhamrevägen stängs av för allmän trafik kommer utfarterna till
Kyrksjönäsvägen och Sjulhamregatan bara kunna användas av trafik som hör till
fjärrvärmeverkets verksamhet.
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Störningar
Fjärrvärmeverket har sin flisverksamhet på Åkerslundsområdet. Bränslet körs sedan
ner till värmeverket. En planändring skulle innebära att Ljusdals Energi kommer att
kunna tillverka flis i närområdet och därmed minska tranportbehovet.
Flistillverkningen orsakar dock en del buller och därför bör en bullermätning göras för
att fastställa om verksamheten har en störande effekt på omgivningen. Eventuellt
behöver åtgärder vidtas för att minska bullernivåerna. För att trygga en god
miljökvalitet har planen en bestämmelse om att verksamheten ska uppfylla gällande
riktvärden för externt industribuller gentemot de bostäder som finns ca 350 meter
nordost om planområdet. Den ekvivalenta (kontinuerliga) ljudnivån får vid
kvartersgräns inte överstiga 50 dBA på dagtid, 45 dBA på kvällstid eller 40 dBA
nattetid och de momentana (tillfälliga) ljudnivån får nattetid inte överstiga 55 dB(A) .
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vatten och avlopp för ny bebyggelse ska anslutas till befintligt kommunalt VA-system.
Genom området, i nord-sydlig riktning, går en kommunal dagvattenledning, som
avbördar de östra delarna av Ljusdals tätort. Den ansluter till utjämningsmagasin och
oljeavskiljare vid Kyrksjön. I området går också en kommunal vattenledning i nordsydlig riktning mot fjärrvärmeverket. Dessa ledningar kan komma att behöva flyttas
vid exploatering av Östernäsområdet i stort.
Fjärrvärme
Värmeverket försörjer Ljusdals tätort med fjärrvärme. Från Ljusdal Energis
panncentral på fastighet Östernäs 11:6 löper en hetvattenledning österut till Kährs
golvfabrik. Den panncentralen kommer att avvecklas i samband med att
fjärrvärmeverket byggs ut, vilket innebär att golvfabriken planeras att värmeförsörjas
från det stora värmeverket.
El
Ny bebyggelse ansluts till det befintliga elnätet. En ev. flytt av befintliga elkablar ska
bekostas av exploatör.
Avfall
För avfallshanteringen bör möjligheter till återvinning ges.
Administrativa frågor
Kommunen avser att köpa den mark i området som ägs av Setra Trävaror AB.
Ljusdal Energi AB kommer sedan att förvärva marken för att kunna utöka sin
verksamhet vid fjärrvärmeverket.
Genomförandetiden är tio år från den dagen planen vinner laga kraft.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planingenjörer
Helena Siegert
Maria Andersson

Reviderad april och juli 2009
Anna Korsell
Planingenjör
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Antagen av Ljusdals kommunfullmäktige den 26 oktober 2009 § 193 och vunnit laga
kraft den 26 november 2009.
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