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Inledning

”I Ljusdal vill vi utveckla de mest centrala delarna för att skapa 
en mer attraktiv och lockande centralort.”  Så inleds Ljusdals 
kommuns dokument KUP - KöpingsUtvecklingsProcess (KUP:en).  
Arbetet med KUP:en startade våren 2015 och har som syfte att visa 
vägen för en utveckling av nuvarande centrum, Gamla stan och 
Östernäs. Man vill skapa en tydlig centrummiljö med koncentration 
av handel, arbetsplatser och upplevelser som tillsammans skapar 
önskad trivsel och attraktion för människorna som bor i eller 
besöker Ljusdal. Köpingsutveckling Ljusdal – visualisering av 
åtgärder för ett levande centrum, detta dokument, syftar till att 
visualisera de idéer och åtgärder som framkommer av KUP:en. På 
kommande sidor presenteras förslag till innehåll och utformning av 
de olika delarna inom KUP:en.  

Flygfoto över centrala Ljusdal, foto Ljusdals kommun.
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Förutsättningar

Justering av områden jämfört med KUP:en 
I KUP:en har man valt att dela upp arbetsområdet i 4 delar, Centrum, Östernäs, 
Gamla stan och Norra Järnvägsgatan. Vi har valt att i detta arbete kalla det 
område som i KUP:en kallats Norra Järnvägsgatan för Kulturcentrum, dels 
för att man inte ska blanda ihop området med Norra Järnvägsgatan som löper 
hela vägen genom arbetsområdet och dels för att namnet ska ge en känsla för 
vad området innehåller. Vi har också justerat gränsen mellan Centrum och 
Kulturcentrum (KUP:ens Norra järnvägsgatan) något då vi funnit att butiker och 
restauranger i bottenplan fortsätter något längre bort innan verksamheter med 
mer kulturkaraktär tar vid.

Genomfartstrafiken leds om
Genomfartstrafiken som idag går genom Ljusdal på Norra Järnvägsgatan gör 
att gatumiljön blir väldigt bullerstörd. Det är längs Norra Järnvägsgatans norra 
sida som många av Ljusdals butiker, cafeér och restauranger är samlade och 
för att få till ett mer promenadvänligt stråk bedömer vi att man måste få ner 
trafikmängden och hastigheten. Genom en lugnare gatumiljö och ett bredare 
gångstråk närmast fasad hoppas vi att fler skulle välja att ställa bilen för att 
sedan till fots ta sig mellan olika målpunkter i centrum, vilket skulle bidra till 
fler spontana besök i butiker man passerar på vägen. En lugnare gatumiljö skulle 
också skapa möjlighet för uteserveringar längs med Norra Järnvägsgatan, vilket 
under årets varma årstider kan bidra till ökat folkliv i staden. En omledning 

av genomfartstrafiken skulle också öppna möjligheten att vid evenemang och 
liknande tillfälligt stänga delar av gatan. Vi har i detta arbete valt att utgå från 
att genomfartstrafiken leds om för att visa hur centrum skulle kunna utvecklas 
under förutsättning att Norra Järnvägsgatan tas över av kommunen och 
trafikmängden minskas.

De 4 delområdena
Nedan beskrivs kortfattat hur de olika delområdena ser ut idag samt de ideér 
och åtgärder som KUP:en föreslår för respektive område. Om man vill läsa mer 
om de olika delområdena finns mer omfattande beskrivning i dokumentet KUP 
-KöpingsUtvecklingsProcess.

KULTURCENTRUM 
(i KUP:en kallad Norra Järnvägsgatan)
Området rymmer idag teaterverksamhet, 
bio och bibliotek. Genom förtätning av 
kvarteret vid Röda Kvarn (2) skulle man 
även kunna rymma museum och ytterligare 
kulturverksamhet. I området finns två 
oexploaterade tomter, ”statoiltomten” 
och Östlingstomten. ”Statoiltomten” 
(3) ska även fortsättningsvis användas 
som parkering, men åtgärder bör göras 
för att skapa en trevligare miljö. På 
Östlingstomten (4) utreds möjligheterna 
för en ny gång- och cykelpassage mot 
gamla stan, och man vill titta på andra 
utvecklingsmöjligheter för platsen som idag 
består av klippt gräsyta.

CENTRUM
I centrum finns bebyggelse från 
bondesamhället och fram till idag, vilket ger 
en stor variation i byggnadstyper. Området 
hålls ändå samman i och med skalan där 
de flesta byggnader är 2-3 våningar.  Norra 
Järnvägsgatan (5) är det stråk där de flesta 
verksamheter är samlade och stråket ses 
över för att få det mer promenadvänligt 
och ge plats för möblering, marknadsstånd 
mm. Postplan (6) är Ljusdals mest centralt 
belägna torg som idag hamnar lite i 
skymundan bakom centrumhuset och en 
tydligare koppling till Norra Järnvägsgatan 
bör skapas. Man bör också se över 
möjligheterna att utveckla platsen genom 
förtätning eller nya funktioner. I anslutning 
till resecentrum (7) utreds möjligheterna 
för placering av en passage under Järnvägen 
för att förstärka kopplingen mellan centrum, 
resecentrum och Östernäs.

7. RESECENTRUM

CENTRUMGAMLA STAN
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1. SHELL/FENIX-TOMTEN

10. OEXPLOATERAD MARK SEDAN SÅGVERKETS 

BYGGNADER RIVITS

RÖDA KVARN

3. 
STATOILTOMTEN

ÖSTLINGSTOMTEN

5. NORRA JÄRNVÄGSGATAN

6. POSTPLAN

7. RESECENTRUM

STADSPARKEN

8. SÅGVERKETS GAMLA KONTOR

9. ÖSTERNÄSPARKEN

Plan över arbetsområdet och de 4 delområdena. Färgade områden representarar platser 
man i KUP:en vill titta närmare på.

GAMLA STAN
Området utgjorde tidigare 
centrum i Ljusdal och har en tydlig 
sekelskifteskaraktär med byggnader 
från slutet av 1800- och början på 1900-
talen. När järnvägsstationen anlades 
några hundra meter längre bort flyttades 
centrumverksamheten till nuvarande 
läge intill Norra Järnvägsgatan. Gamla 
stan tappade en del av sin funktion men 
fortfarande finns en del verksamheter i 
bottenplan i de gamla byggnaderna längs 
Södra Järnvägsgatan. I KUP:en framgår att 
man bör bebygga ”Shell/Fenixtomten” (1) 
för att återsluta gaturummet. Man vill också 
skapa en passage under järnvägen för att 
knyta ihop gamla stan med delarna norr om 
järnvägen.

ÖSTERNÄS
Området utgjorde tidigare platsen för 
Östernäs sågverk, som idag är rivet 
sånär som på en kontorsbyggnad (8) i 
nära anslutning till järnvägen. Området 
besitter stor utvecklingspotential med sitt 
strategiska läge nära centrum och kyrksjön. 
Närmast kyrksjön ligger den nyanlagda 
Östernäsparken (9) med rekreation, lek, 
utegym och badplats. För att binda ihop 
Östernäs med centrum och Gamla stan 
behövs stärkt koppling mellan områdena. 
De idag oexploaterade ytorna (10) mellan 
parken och järnvägen behöver ges ny 
funktion. I KUP:en föreslås också en 
pendlarparkering (11) i närhet till ny gång- 
och cykelpassage under järnvägen.

12. FÖRESLAGEN NYPENDLARPARKERING

4. 

2.
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Förutsättningar

KULTURCENTRUM

GAMLA STAN

CENTRUM

ÖSTERNÄS

HELA ARBETSOMRÅDET

Analyskarta och gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciper sammanfattar viktiga 
punkter och karaktärer att förhålla sig till i det 
fortsatta arbetet med köpingsutvecklingen. 
Gestaltningsprinciperna ska fungera som 
ett hjälpmedel för att nå önskad målbild och 
hålla ihop gestaltningen under hela processen. 
Gestaltningsprinciperna är uppdelade för de 
olika delområdena, men ett antal principer gäller 
för helheten och presenteras under rubriken hela 
arbetsområdet. 

AKTIVITET FÖDER AKTIVITET
Verksamheter/ aktiviteter av likartad karaktär samlas i 
kluster för att låta dem utveckla och främja varandra.

TYDLIGA STRÅK
Tydliga och sammanhängande stråk inom och mellan 
stadsdelarna. Inga tvivel ska råda om vem som rör sig var och 
vem som har företräde var. 

TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA
Vid utvecklingen av gamla stan krävs att 
lokalerna tillgänglighetsanpassas. Detta 
skall göras på ett medvetet sätt för att inte 
störa områdets karaktär.

STÄRKT KOPPLING TILL VATTNET OCH 
ÖSTERNÄS
Stärkta siktlinjer och koppling via ny gång- 
och cykelpassage ökar medvetenheten om 
närheten till vattnet och de stora park- och 
aktivitetsområdena i Östernäs

TRÄ
Nya byggnader och konstruktioner 
utformas i så stor mån som möjligt i trä 
för att knyta an till platsens tidigare 
funktion som sågverk.

MÖTESPLATSER
Platser för spontana möten skapas eller förstärks liksom 
kopplingen dem emellan.

KONTRAST OCH ANPASSNING
Nya byggnader anpassas till 
sekelskifteskaraktären i materialval, men 
kontrasterar i form för att man tydligt ska 
kunna se vad som är gammalt och nytt.

KULTUR
Kultur och kreativitet ska även prägla 
det offentliga rummet, där platser för 
möten, spontana framträdanden och 
utställningar skapas. Bio och teater 
kompletteras med museum som ryms  i 
ny byggnad som förtätat kulturkvarteret.

KNYTER SAMMAN CENTRUM OCH GAMLA 
STAN
Stråken i området bör ses över så att 
platsen kan fungera som en viktigt länk 
mellan Centrum och Gamla stan. På 
flera ställen finns visuella kopplingar från 
Kulturcentrum till Gamla stans byggnader, 
dessa ska bevaras och förstärkas.

TYDLIGARE SAMLINGSPUNKT
Postplan utvecklas för att knyta an till 
Järnvägsgatan och resecentrum.

PROMENADVÄNLIGT
Stadskärnan ska vara en plats som är 
trevlig att vistas på och en plats man 
gärna strosar omkring på. Parkeringarna 
samlas på sammanhängande ytor för att 
minska trafiken som letar efter plats längs 
gatorna.

BLANDAD BEBYGGELSE
En blandning av kontor, bostäder och 
aktivitetscenter bidrar till att skapa liv på 
platsen under alla dygnets timmar.

AKTIVITET
Östenäsparken som aktivitetsområde 
kompletteras med ytterligare aktiviteter 
med fokus på sport, lek och rekreation. 
Ett park- och aktivitetsstråk anläggs för 
att koppla ihop Östernäs med Centrum

STARKARE KOPPLING TILL 
OMKRINGLIGGANDE OMRÅDEN
Ny gång- och cykelpassage knyter ihop 
gamla stan med kulturcentrum. Nytt gång- 
och cykelstråk mot Östernäs knyter ihop 
dessa stadsdelar.

SAMMANHÅLLET MATERIAL OCH UTRUSTNING
Helheten stärks genom enhetligt material- och utrustningsval.

Befintliga gång- och cykelstråk

Nya gång- och cykelstråk kopplar samman befintliga

Visuella kopplingar bevaras och förstärks

Viktiga stråk och siktlinjer

NY GÅNG- OCH CYKELPASAGE 

MELLAN KULTURCENTRUM OCH 

GAMLA STAN

NY GÅNG- OCH CYKELPASAGE 

MELLAN CENTRUM OCH ÖSTERNÄS

POSTPLAN KNYTS IHOP MED 

NORRA JÄRNVÄGSGATAN OCH 

RESECENTRUM
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BEFINTLIGA PARKERINGAR

3. POSTPLAN

1. STADSPARKEN

1. RESECENTRUMTORGET

2. GÅNG OCH CYKELTUNNEL 

MOT ÖSTERNÄS

BEFINTLIGA BUSSHÅLLPLATSER OCH 

PARKERING
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4. NORRA JÄRNVÄGSGATAN

Shared space på Dragabrunns torg 
i Uppsala

Geislerska parken i Falun är ett 
exempel på torgyta där lutningen 
nyttjats för att skapa lek - och 
vistelseytor. 

Entreérna till Wilhelminapassagen 
(GC-tunnel) i Bollnäs kantas 
av sittplatser i terrasser och 
planteringar. Ljus och öppen tunnel 
gör att platsen upplevs som trygg.

En tydlig kärna för Ljusdals centrum skapas kring resecentrum i och med att 
Postplan, Stadsparken och Resecentrum binds ihop till en större vistelseyta med 
torg- och parkkaraktär. Utblickar mot Stadsparken och nya Postplan gör att 
man direkt när man anländer till resecentrum känner att man befinner sig mitt i 
centrala Ljusdal. Centrumverksamheten samlas kring postplan och längs Norra 
Järnvägsgatans norra sida. Sammanhållet formspråk och materialval liksom 
utrustning håller ihop delarna och skapar en helhet.

1:2000

SHARED SPACE

SITTPLATSER OCH LEKYTOR
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Centrum

4. Norra järnvägsgatan

I och med att genomfartstrafiken leds runt Ljusdal i stället för genom Ljusdal på Norra Järnvägsgatan kan körbanan 
smalnas av något till förmån för de oskyddade trafikanterna. Buskplantering och trädrad skiljer biltrafiken från gång-
och cykelbanan och ett rum i mer mänsklig skala skapas mellan fasad och plantering. Närmast fasad finns utrymme 
för mindre uteserveringar sommartid. Cykelbanan beläggs i asfalt medan gångytan/möbleringszonen plattläggs, för att 
skapa en tydlighet i vem som rör sig var. Vid marknadsdagar kan cyklister ledas om och marknadsstånd placeras på den 
asfalterade ytan. Möjlighet finns att ersätta delar av planteringen med kantstensparkeringar.

Centrum

1. Resecentrum och Stadsparken
Resecentrum, Stadsparken och Postplan binds ihop visuellt och karaktärsmässigt. Extra krut läggs på material och utrustning på dessa platser 
och det ska vara tydligt att det är kärnan av Ljusdals centrum man kommit till. Flertalet sittgrupper och planteringar föreslås och möjlighet för 
uteserveringar finns. Körbanan markeras med avvikande plattläggning och fungerar som shared space, där billister, cyklister och fotgängare 
samsas om ytan på fotgängarens villkor. Stadsparkens gestaltning ses över och anpassas för att bli en naturlig del av torgytorna. Parken ska 
fungera som en grön oas för den som vill ta en paus i sitt centrumbesök eller för den som väntar på tåg eller buss från resecentrum. Från 
stadsparken och resecentrum har man direkt koppling till den nya passagen under järnvägen och visuell koppling till Kyrksjön.

2. Gång- och cykelpassage mot Östernäs
Vid utformning av passagen bör stor vikt läggas på att få den att kännas välkomnande och trygg. 
Bred passage och öppna entréer med planteringar som mjukar upp föreslås. Trappor för att ta sig upp 
till torgytan och centrum samt för att ta sig snabbaste vägen upp till spåren skapar flera möjligheter 
för den som ska till eller från Östernäs. En hiss föreslås placeras så att man kommer ut i byggnaden 
för resecentrum.  Genom att placera passagen mellan resecentrum och Restaurang Järnvägs får man 
direkt koppling mellan postplan och Östernäs. Materialen i tunneln skall i stor utsträckning vara 
samma som på torgytan ovanför för att skapa en känsla av att torget fortsätter ner för trapporna. 

RESECENTRUM

RESTAURANG
JÄRNVÄGS

3. Postplan
Torgytan på postplan flyttas österut för att tydligare kopplas till resecentrum och stadsparken. Gradänger tar upp 
nivåskillnaden mellan centrumhuset och byggnaden norr om torget. Gröna ytor, sittplatser i söderläge och lekytor 
anläggs på gradängerna och höjdskillnaden nyttjas för att skapa trevliga vistelseytor. Norr och söder om gradängerna 
finns gott om plana ytor för tillfälliga marknadsstånd och uteserveringar. 
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Kulturcentrum

Kulturcentrum ska präglas av kultur och kreativitet. Genom att skapa platser 
i det offentliga rummet där kultur och kreativitet uppmuntras känner man 
redan utanför byggnaderna att man kommit till kulturcentrum. Utformningen 
av Norra Järnvägsgatan ska se lika dan ut som i centrum för att knyta ihop de 
två områdena som kompletterar varandra med olika typer av verksamheter. 
En ny passage under järnvägen föreslås i parken framför förvaltningshuset, i 
fortsättningen kallad kulturparken. Genom att placera passagen i parken binds 
även de två parkerna norr och söder om järnvägen ihop. En grönskande och trygg 
passage kan skapas och ett naturligt stråk genom parkområdena bidrar till ökad 
användning av dem. 

Upphöjda öar kan fungera som 
sittplatser, läktare eller scen för 
spontana framträdanden.

1:2000
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museum

1. Kulturparken
Kulturparken görs om i 
samband med anläggande 
av ny gång- och cykeltunnel. 
Parken binds också ihop med 
parkeringen (3) och blir en del 
av ett naturligt stråk mellan 
Kulturcentrum och Gamla Stan

BEF. TORG OCH 

BUSSHÅLLPLATS

BIO

2
FÖRVALTNINGSHUS OCH

BIBLIOTEK

CENTRUM

2. Röda kvarn och museum
Ytorna framför Röda Kvarn och museumet (markerat 
med rött på illustrationen) ges markbeläggning med 
torgkaraktär. Sittplatser som kan fungera som scen 
eller läktare föreslås framför Röda kvarn. Det nya 
museet föreslås ges L-form för att rama in platsen 
framför. På ytan framför museumet föreslås spaljeer 
som bildar mindre rum där man kan ha sittgrupper. 
Spaljeerna kan också nyttjas till att fästa alster på vid 
utställningar.

3. Parkering
Parkeringen på Statoiltomten ges en tydligare struktur med planteringar 
och trädrader. Trädrader i riktning mot järnvägen och Gamla stan 
tydliggör den visuella kopplingen mot de gamla byggnaderna och man 
ska känna hur nära det är. Ett nytt stråk direkt från parkeringen till den 
nya passagen under järnvägen från Kulturparken gör att parkeringen 
kan nyttjas även för den som ska till Gamla Stan. Eller ännu bättre, för 
den som har ärenden både i Kulturcentrum och i Gamla stan.

4. Grafittiparken
Östlingstomten blir det första man passerar när man kommer norrifrån 
med bil in mot centrala Ljusdal. Platsen hamnar precis efter att biltrafiken 
kommit upp ur tunneln under järnvägen och nära befintlig korsning. Vi har 
gjort bedömningen att en gång- och cykelpassage i läget skulle kunna skapa 
trafikfara för de oskyddade trafikanterna som rör sig över gatan. Vi föreslår 
istället en park med främsta syfte att vara en trevlig plats att se på håll. På 
illustrationen ovan är föreslaget plank där graffiti kan tillåtas, alternativt att 
lokala konstnärer får chansen att göra tillfälliga utställningar. Träd placeras 
i riktning mot Gamla Stan för att stärka den visuella kopplingen till de 
gamla byggnaderna.

Spaljeér kan fungera för uppsättning av 
alster vid utställningar, som rumsskapande 
element och som konstnärliga inslag i sig 
själva.
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Gamla stan är en viktig plats för att visa på Ljusdals historia. De äldre 
byggnaderna ska bevaras och nya tillägg ska göras med hänsyn till karaktären. 
Genom att samla verksamheter av annan art än de i centrum kan de komplettera 
varandra snarare än att konkurera. Idag finns ett antal restauranger och second 
hand butiker i området, vilket känns som bra inriktning. Även hantverks- och 
hemslöjdsbutiker skulle kunna lämpa sig väl i de fina gamla byggnaderna. 
Genom stärkt koppling till kulturcentrum kan Gamla Stan bli en naturlig plats 
för middag eller pub-besök i anslutning till besök på bio, teater eller museum.

2. Nya byggnader
Några gamla hus har med åren rivits för att ge plats för bl.a. en 
bensinmack. Här återstår endast en grusplan vilket skapar ett tomt 
rum och ett släpp i den annars väl sammanhållna byggelsestrukturen. 
Denna plats kan med fördel bebyggas för att återsluta gaturummet.  
Byggnaderna ska anpassas till de befintliga husens skala och karaktär 
men kan gärna få ett mer modernt utryck för att framhäva de äldre 
husen.  Byggnaderna kan exempelvis nyttjas till bostäder men ska om 
det är möjligt ha handel- eller restaurangverksamhet i markplan. De nya 
byggnaderna hamnar strategiskt precis där den nya passagen föreslås 
komma upp från Kulturcentrum. De blir en viktig punkt för att locka 
besökare mellan de två områdena. Kanske kan teater- eller biobesökare 
avsluta sin kväll på en trevlig pub eller restaurang i Gamla Stans nya 
byggnader? På illustrationen visas nya byggnader (markerade med rött 
längst bak till höger i bilden) anpassade till de befintliga husens skala. 

1:2000

Gamla stan

2

2

3. Nytt ståk binder samman gamla 
stan med Östernäs. Stråket kantas av 
planteringar på båda sidorna. 

3. NYTT GÅNG OCH CYKELSTRÅK 

MOT ÖSTERNÄS

NYA BYGGNADER

1. GÅNG OCH CYKELTUNNEL MOT 

KULTURCENTRUM

1. Gång och cykeltunnel
För att länka samman Gamla stan och Kulturcentrum anläggs en gång- 
och cykelpassage under järnvägen mellan två parker. Den nya passagen 
skapar ett naturligt stråk mellan de två parkerna och områdena och 
kan bidra till ökad användning av grönytorna. 

På Ultuna i Uppsala har man plockat upp 
färgen från de äldre omkringliggande 
byggnaderna men använt ett modernt 
formspråk vid tillägg av ny byggnad. Ny 
byggnad på bilden högst upp, Nedan syns 
den nya byggnaden tillsammans med de 
två befintliga.

Foto: Sune Lindh
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4. Sågverkets gamla kontor
Sågverkets gamla kontor bevaras 
och ges en central placering på 
området med hjälp av öppna 
siktlinjer. 

Trähus med ett strikt, rakt och modernt 
formspråk samspelar väl med platsens 
sågverkshistoria. Grönskande innergårdar 
mjukar upp området.

Östernäs
För att anknyta till platsens historia som sågverk nyttjas trämaterial i byggnader 
och konstruktioner. Blandad bebyggelse föreslås med bostäder, kontor och/
eller verksameheter och handel. Ett enkelt, rakt och strikt formspråk förespråkas 
eftersom det påminner om sågverkets raka former vilket tidigare har använts i 
den nyanlagda parken vid vattnet. Olika vattenelement kan gärna användas vid 
innergårdar och grönytor för att anknyta till sjön. Då exploatering av området 
kommer att ske i etapper blir prioriteringsordningen av stor vikt. Det nya stråket 
som binder samman Östernäs med centrum bör prioriteras först. Funktionen 
av de byggnader som hamnar närmast centrum och det nya stråket fyller en 
viktig funktion då de med rätt inriktning kan fungera som viktiga dragplåster till 
Östernäs.

5. Park/Aktivitetsstråk
För att knyta samman centrum och stadsparken med Östernäs och 
sjön föreslås ett grönt aktivitetsstråk med exempelvis lekplatser 
och sittplatser. Siktlinjer hela vägen ifrån stadskärnan till sjön 
bevaras med hjälp av stråket. För att knyta samman centrum med 
Östernäs tas material och utrustning upp från båda platserna. 
Gångytan kan lämpligen plattläggas likt den nya torgytan vid 
resecentrum. De platsbyggda bänkar som kantar utegym och 
lekplats i Östernäsparken föreslås även längs med stråket. 
Utrustning så som belysningsstolpar och papperskorgar ska även 
dem hänga samman med centrum och Östernäsparken.

6. Parkering/Grönytor
Området närmast järnvägen (70 m) kan ej bebyggas med bostäder 
utan särskilda åtgärder. I detta område föreslås en koncentration av 
parkeringar och parkmark. Andel grönytor kontra parkeringsytor 
kan variera beroende på hur stort parkeringsbehovet blir vid en 
fortsatt exploatering. Närmast centrum och ny GC-passage föreslås 
en större parkering som avlastar parkeringsytor i centrum och 
kan fungera som pendlarparkering. Parkeringsytorna ges en tydlig 
struktur där träd och buskplanteringar används för att mjuka upp 
ytan. Genom att samla parkeringen på ytan närmast järnvägen 
kan man hålla nere trafik och parkeringar inne i området. Om 
exploateringsbehovet bedöms som stort skulle detta område även 
kunna rymma kontor och/eller verksamheter. 

Café Järnvägs

3. Järnvägsbyggnad
Intill stationen ligger den enda bevarade 
järnvägsbyggnaden. För att ge huset nytt 
liv och bevara den för framtiden kan den 
exempelvis användas för kaféverksamhet 
eller kiosk. Byggnaden har ett strategiskt 
läge nära järnvägsstationen och med en 
långsida rakt i söderläge. 

1. Gång- och cykeltunnel 
mot centrum
En ny gång- och cykeltunnel 
i direkt anslutning till 
resecentrum kopplar 
samman centrum och 
Östernäs. Vid utformning av 
passagen bör stor vikt läggas 
på att få den att kännas 
välkomnande och trygg.

5

3

4

1
2
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östernäsparken

Befintlig aktivitetspark med lek, 

gym, skate och rekreation. 

8

9

2. Gång- och cykelstråk 
mot Gamla stan
Ett nytt gång- och cykelstråk 
anläggs mellan Östernäs och 
Gamla Stan. Stråket kantas 
av planteringar på båda sidor 
och befintliga lindar mot 
Ljusdalsposten kompletteras 
med fler lindar som löper längs 
med hela stråket.

8. Blandad bostadsbebyggelse
En blandning av flerfamiljshus, radhus och eventuellt villor ger en önskad variation 
i området. En högre exploateringsgrad föreslås närmare centrum. Gröna stråk och 
innergårdar mjukar upp området. Exploatering föreslås påbörjas närmast centrum, där 
man sedan beroende på efterfrågan kan avgöra vilken typ av bebyggelse som resterande 
område bör få. Beroende på intresse kan östra delen av området istället för bostäder 
exploateras med mer ytkrävande verksamheter, se punkt 9.

9. Ytkrävande verksamheter
Beroende på efterfrågan i området kan storleken på område för ytkrävande verksamheter 
varieras för att ge mer eller mindre plats åt bostadsbebyggelse, se punkt 8. Exempel på 
verksamheter som skulle kunna lämpa sig på platsen är: Sporthall med badhus eller 
större sportaffärer, ev med uthyrning och möjlighet att testa utrustning innan köp tack 
vare närhet till vatten och rullskidspår. Om efterfrågan finns skulle området även kunna 
rymma större matvarubutik.

7. Verksamheter eller aktivitetscentrum
Marken i närmast anslutning till park/aktivitetsståket och centrum föreslås exploateras 
med verksamheter som fungerar som dragplåster till platsen. Exempel på verksamheter 
kan vara uthyrning och eller kurser med anknytning till vattnet och rullskidbanan runt 
kyrksjön. Tomten skulle också kunna rymma aktivitetscenter t.ex i form av badhus, gym 
och tempererad utomhusbassäng. Om möjligt kan verksamheterna på platsen kombineras 
med bostäder för att få ett liv på området under dygnets alla timmar. Vid exploatering 
av tomten tas hänsyn till sågverkets gamla kontor. Krav bör ställas på byggnadernas 
utformning och utbredning och siktlinjer mot det gamla kontoret bör sparas.
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Östernäs

Skiss 1. Illustration över området med nya byggnader och grönområden. Bilden är ett montage 
med grundmaterial från Ljusdals kommun.

Skiss 2. Illustration över området med nya byggnader och grönområden. Bilden är ett montage 
med grundmaterial från Ljusdals kommun.
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Skiss 1.
Exempel på exploatering med verksamheter 
och bostäder närmast centrum.

Skiss 2.
Exempel på exploatering med badhus/
sporthall närmast centrum.

GÅNG OCH CYKELTUNNEL MOT 

CENTRUM

GÅNG OCH CYKELTUNNEL MOT 

CENTRUM
GÅNG OCH CYKELSTRÅK MOT 

GAMLA STAN

GÅNG OCH CYKELSTRÅK MOT 

GAMLA STAN

viktig nod 
knyter ihop 
aktivitetsstråket med 
Öternäsparken.

viktig nod 
knyter ihop 
aktivitetsstråket med 
Öternäsparken.
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